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Empresa que inventou a câmera digital, e a negligenciou, tenta recuperar o espaço perdido  
 
Steven J. Sasson, um engenheiro elétrico que inventou a primeira câmera digital na Eastman 
Kodak nos anos 1970, lembra bem a falta de entusiasmo da administração com o seu feito. “Meu 
protótipo era grande como uma torradeira, mas o pessoal técnico o adorou”, disse Sasson. “Mas 
era fotografia sem filme, por isso a reação da administração foi: ‘Legal - mas não diga nada a 
ninguém.’” Desde então, é claro, a Kodak, que já se considerou a Bells Lab da química, abraçou o 
mundo digital e os pesquisadores que o compreendem. 
 
“A mudança do foco de pesquisa foi tremendo”, disse John D. Ward, um palestrante do Rochester 
Institute of Technology que trabalhou para a Kodak por 20 anos. Ou, como disse Sasson, “fazer 
aceitarem uma idéia digital ficou bem mais fácil”. De fato, os laboratórios da Kodak hoje recebem 
físicos, engenheiros e todo tipo de pessoas que se sentem mais à vontade com código binário que 
com moléculas. “Quando entrei, sabia que meu salário vinha da venda de filmes”, disse Majid 
Rabbani, engenheiro elétrico que ingressou na Kodak em 1983. “Mas eu sabia que acabaria 
produzindo holerites para outros.” 
 
A Kodak está distante de uma situação confortável. Os produtos digitais nem de longe preenchem 
o vazio de lucro deixado pela queda nas vendas de filmes. A força de trabalho é hoje cerca de um 
quinto do que era há duas décadas, e o grupo continua perdendo dinheiro.  
 
Mas alguns produtos digitais estão finalmente saindo dos laboratórios. A Kodak introduziu 
recentemente uma televisão de bolso que está sendo vendida no Japão por U$ 285. Ela tem um 
sensor minúsculo, pequeno o bastante para ser encaixado num telefone celular, mas 
suficientemente sensível para captar imagens com pouca luz. 
 
A companhia tem agora técnicas digitais que podem remover arranhões e melhorar de outras 
formas filmes velhos. Ela encontrou maneiras mais eficientes para fazer diodos luminosos 
orgânicos (OLEDs, na sigla em inglês) para displays de câmeras, celulares e, eventualmente, 
televisores. 
 
Este mês a Kodak lança a Stream, impressora de jato de tinta contínuo que pode produzir itens 
personalizados, como inserções em contas em velocidades muito rápidas. Ela trabalha em 
maneiras de captar e projetar filmes tridimensionais. 
 
E, claro, continua induzindo consumidores a tirarem fotos com câmeras Kodak, armazená-las 
online em sites da Kodak, exibi-las em molduras de fotos digitais Kodak e imprimi-las em 
impressoras Kodak que usam tintas e papéis Kodak. 
 
Paradoxalmente, muitos dos novos produtos se baseiam em trabalhos que a Kodak começou, mas 
abandonou, anos atrás. “Estou aqui há cinco anos, e ainda estou aprendendo todas as coisas que 
já temos”, disse disse Bill Lloyd, o diretor-chefe de tecnologia. “Parece que a Kodak desenvolveu 
anticorpos contra tudo que pudesse competir com o filme.” 
 
Foi preciso o que muitos analistas classificam como experiência quase mortal para mudar isso. A 
Kodak foi uma gigante do filme no século 20, mas entrou no século 21 sob risco de ser esmagada 
pelo trator digital. Companhias eletrônicas como a Sony estavam absorvendo o mercado de 
fotografia, enquanto gigantes como Hewlett-Packard e Xerox dominavam nas impressoras. 
 
Em 2003, porém, a Kodak contratou Antonio Perez, tirando-o exatamente da Hewlett-Packard. 
Perez, atual presidente-executivo da empresa, espalhou ex-funcionários da Hewlett pelo quadro 
executivo. 



 
Juntos, eles viraram a Kodak pelo avesso. Tiraram a companhia de um negócio central, o de 
geração de imagens para sistemas de saúde, e levaram-na de volta para a impressão por jato de 
tinta. E vasculharam os arquivos de patentes atrás de propriedade intelectual, uma medida que 
está rendendo bem mais de U$ 250 milhões por ano em taxas de licenciamento. Um exemplo 
recente: a Kodak está licenciando um método para embutir uma assinatura química em materiais 
que permite que fabricantes e revendedores detectem produtos falsificados por escaneamento. 
 
No ano passado, U$ 6,4 bilhões de sua receita de U$ 10,3 bilhões vieram de produtos digitais - 
mas a empresa lucrou somente U$ 179 milhões com eles. Perez declarou recentemente a 
analistas sua “plena confiança” de que 2008 será um bom ano para a Kodak, mas os investidores 
não compartilharam muito essa confiança. As ações da companhia estão atualmente na casa dos 
US$ 17, depois de atingirem um pico de US$ 94,25 em fevereiro de 1997. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 mai. 2008, Economia, p. B11. 


