
om vinte anos de mercado fotográfico.
Francisco Falcão Lamy, 46 anos, um
português que vive no Brasil há trinta
anos, desenvolveu uma teoria com base
na sua experiência: "O consumidor é
tendencioso a novidades e gosta de ex-
perimentar. Busca sempre alternativas
e começa a ter consciência de que nem
tudo é preço", estabelece. Formado em
Geografia pela PUC de São Paulo e pós-
graduado em Marketing pela Fundação
Getúlio Vargas, ele administra alguns
negócios. Entre eles, a Suisse Color, uma
rede de varejo fotográfico iniciada em

Natal, à época da chegada de Lamy à
cidade, vinte anos atrás. O entendimento
com a clientela permitiu um desenvol-
vimento rápido, e a empresa inaugurou
filiais em João Pessoa (PB) e em Fernan-
do de Noronha (PE). Atualmente, conta
com doze unidades nesses três estados
do Nordeste. Com a liderança em Natal
registrada nas pesquisas, a Suisse possui
um acento de pioneirismo: foi uma das
primeiras a trazer o minilab para o país e
a adotar o sistema Kodak Express. Mas,
com este, o casamento já acabou.

"A Kodak, sempre grande empresa,
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não se atualizou nos processos que
guiavam os relacionamentos comerciais
para o futuro e, no Brasil, continuava
exigindo exclusividade de seus produtos
para a rede Kodak Express, o que, na
minha opinião, era coisa de executivo de
pouca visão", avalia Lamy. Em 2000, os
contratos foram cancelados e um novo
parceiro entrou em cena, a Fujifilm.
Com ela, a Suisse iniciou uma etapa de
grande desenvolvimento, na opinião do
executivo, "começando pela compra de
minilabs digitais até a modernização de
novos conceitos de loja".

Falando em digital, a empresa, cujo
início foi na passagem do laboratório
convencional para o minilab, em 1987,
viveu uma transição suave para a atual
realidade. A adaptação começou em
1994, com o emprego de computadores
Macintosh e impressoras térmicas. A
medida permitiu à Suisse largar na frente,
oferecendo serviços de digitalização e
manipulação de imagens. "Sempre indo
a feiras e congressos internacionais de
imagem, tive a oportunidade de criar o
perfil do futuro do negócio e, assim, 'fa-
zer as curvas' com mais sutileza. Arriscar
por vezes faz parte do negócio e assim

sempre ajo", garante. A dificuldade maior
veio no arranjo interno: "Acostumados a
setorizar a loja entre operação e balcão,
tivemos de ter paciência e fazer algumas
renovações para mudarmos esse perfil,
hoje totalmente ultrapassado".

Com 67 pessoas na folha de paga-
mentos, a rede potiguar tem um portfolio
de serviços variado. Faz manipulação
digital, plotagem, fotos de estúdio, cap-
tações externas, elabora fotoprodutos
e faz operações com filme também,
além de vender cámeras digitais e aces-
sórios. De tudo isso, o que tem mais
retorno são os itens personalizados.

"Atualmente redimensionamos nos-
so negócio, pois grandeza de empresa
não significa quantidade de lojas, mas
sim produtividade e lucratividade", diz
Lamy, que também exerce a função de
cônsul honorário de Portugal em Natal.
Sempre atento aos sinais emitidos pelo
consumidor, o empresário está com
projetos em andamento, visando acom-
panhar a. tendência que ele percebe de
"virtualízação" da clientela, em função
da agilidade e comodidade que as en-
comendas via Internet proporcionam.
Também aproveita a conversa para apon-

tar um "erro estratégico" do segmento.
Opina que o varejo queimou etapas no
processo de adaptação ao digital, fato
que vê como um equívoco.

"Existe a confusão de que a gravação
em CD, DVD, memória, HD ou outros
seja a foto de antigamente. Na minha opi-
nião, não é. Ela corresponde ao negativo
que risca, não está presente a qualquer
hora, desaparece e, principalmente, não
tem a garantia de 100 anos de durabi-
lidade. Entendo que o ramo necessita
unir indústria e varejo para promover o
processo completo. Nesse campo, com a
quantidade de imagens sendo captadas
muito maior que a média do analógico
de 29 fotos/filme, teremos um mercado
imenso", profetiza. E já que o assunto é
previsão, Francisco Lamy descreve o que
vê mais adiante: "A tendência de nosso
negócio será se firmar na criatividade de
soluções de imagem, desde decoração
de casa, soluções para todos os fins, até
atrativo de negócios, áreas pouco explo-
radas atualmente. Estúdios poderão ser
modernizados, lojas mais inteligentes,
sites mais atrativos e ligados ao relaciona-
mento. Enfim, coisas para trabalharmos
firme e termos visão de futuro".
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