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Gilberto Farias não precisa sair de sua sala para mostrar a nova face que a Kodak começou a 
construir há quatro anos e que, agora, a companhia acredita estar pronta para exibir ao 
mercado. Perto de sua mesa, fotos da família se sucedem em um porta-retratos digital, com 
imagens que não escondem a paixão pelo Corinthians. "O equipamento tem tela sensível ao 
toque", demonstra Farias, entusiasmado. Ao lado do computador, ele indica outro aparelho, 
um multifuncional inteiramente preto, que combina impressora, copiadora e scanner. "A 
máquina dispensa o uso do micro", diz o novo presidente da Kodak no Brasil. Para imprimir 
uma foto, basta colocar o cartão de memória no dispositivo, escolher a imagem na pequena 
tela embutida e apertar o botão.   
 
Os produtos são novos, mas a principal novidade não são os dispositivos em si. É o fabricante: 
a própria Kodak. Alguns anos atrás, seria difícil imaginar que a centenária rainha da fotografia 
teria interesse em produzir aparelhos como esses, já que suas fontes tradicionais de receita 
pareciam fartas e inesgotáveis, caso dos filmes e do papel fotográfico. O vendaval da imagem 
digital, porém, drenou boa parte do negócio. Agora, depois de um plano de reestruturação 
finalizado em dezembro de 2007 - e que consumiu US$ 4 bilhões em 4 anos - a Kodak definiu 
duas grandes diretrizes: multiplicar as inovações para o consumidor e fortalecer a área de 
comunicações gráficas para grandes empresas.   
 
O esforço para acelerar o ciclo de inovações já começou a dar resultados. "Cerca de 60% do 
nosso faturamento global vem de 11 linhas de produtos. Entre esses produtos, 60% dos itens 
não existiam há quatro anos", afirma Farias.   
 
Com um banco de mais de 30 mil patentes, o que a Kodak quer é transformar-se em uma 
fábrica de novidades para o público, cada vez mais exigente em relação à tecnologia. O 
multifuncional da companhia tem previsão de chegar às lojas brasileiras no fim do mês, 
precedido de uma carreira bem-sucedida nos EUA. "No mercado americano, vendemos 500 mil 
unidades do equipamento no ano passado", conta Herson Manfrinato, diretor de comunicação e 
assuntos corporativos da Kodak.   
 
Os porta-retratos sensíveis ao toque já começaram a ser vendidos no Brasil, assim como uma 
nova geração de câmeras fotográficas digitais, cujos comandos também são feitos diretamente 
no visor. Até o telefone celular entrou no mapa de inovações da Kodak. Há um mês, a 
empresa lançou um modelo feito em parceria com a Motorola. "O equipamento é deles, mas o 
software de gerenciamento de imagem é nosso", explica Farias. Com as novas linhas, a Kodak 
espera reduzir sua dependência do passado a revelação fotográfica ou sua contrapartida 
digital, a impressão das imagens, sem abrir mão do negócio que a tornou uma referência 
global na fotografia. "Queremos estar presentes em todas as fases do processo", diz Farias. "A 
impressão é importante, mas temos software e outros produtos. Estamos preparados para o 
futuro."   
 
Desde o início de junho no comando da Kodak, Farias conhece bem a segunda grande vertente 
de negócios da companhia: o grupo de comunicações gráficas. Se seu antecessor, o argentino 
Fernando Bautista, atuou como diretor de fotografia antes de assumir a presidência da 
subsidiária, Farias iniciou suas atividades na Kodak em 2002 como diretor da Polycrome 
Graphics - uma joint venture da companhia com a Sun Chemical. Três anos depois, a Kodak 
assumiu 100% da sociedade e a transformou no grupo de comunicações gráficas. No Brasil, 
coube a Farias a tarefa de trazer essa estrutura para dentro de casa.   
 
A Polycrome foi uma das quatro empresas compradas pela Kodak nos últimos anos para criar a 
divisão. "Ao todo, foram investidos US$ 2,6 bilhões no processo de criação do grupo", conta 
Farias. Com essa estrutura reforçada, a Kodak planeja abrir espaço no negócio de impressão 
para empresas, oferecendo equipamentos e software para segmentos diferentes. O alvo inclui 
desde grupos de mídia com tecnologia para impressão de jornais e revistas, até operadoras de 
telecomunicações e bancos, que precisam imprimir volumes cada vez maiores de documentos, 
como as faturas e contas que são encaminhadas aos clientes. O esforço de investimento 



também já começa a mostrar sinais de retorno, diz o executivo. "Hoje, a área (de comunicação 
gráfica) reúne 100 mil clientes, com um faturamento de US$ 3,6 bilhões, quase 40% da 
receita total anual, de US$ 10,3 bilhões."   
 
Atualmente dividida em três braços, a Kodak quer, na prática, fortalecer os dois pilares que 
apresentam as maiores oportunidades de crescimento o de consumo digital e o de tecnologia 
empresarial para absorver as dificuldades que desgastaram o terceiro eixo, o da fotografia 
tradicional. O choque da tecnologia digital não é exclusivo da Kodak. A maioria das 
companhias do setor ainda enfrenta problemas de adaptação e algumas delas sucumbiram. Na 
Kodak, todo o esforço é para levar a companhia de volta aos tempos de glória. Ainda não são 
dias fáceis, mas alguns indicadores estão melhorando: o prejuízo de US$ 601 milhões de 2006 
foi convertido em lucro líquido de US$ 676 milhões no ano passado. Neste ano, a companhia 
tropeçou no primeiro trimestre, mas voltou ao azul nos três meses seguintes.   
 

 
Leia mais: 
 
Modelo adotado no Brasil é exceção na companhia  
 
O processo de reestruturação global da Kodak alterou radicalmente o desenho da companhia 
no Brasil, fazendo do país uma exceção mundial na estrutura do grupo. Além da China, é só no 
Brasil que a fabricante americana mantém uma operação para montar suas câmeras digitais. 
"Mais de 80% das nossas vendas de câmeras no país são de modelos montados localmente", 
diz Gilberto Farias, diretor geral da subsidiária brasileira da Kodak.   
 
Dos cinco modelos de câmeras oferecidos pela Kodak no mercado brasileiro, três são feitos no 
país. As unidades saem de Manaus e são produzidas sob regime de terceirização pela Jabil, 
especializada na manufatura para terceiros. A Kodak também tem uma fábrica própria em 
Manaus, onde foram concentradas suas atividades industriais no país.   
 
As mudanças principais ocorreram em 2005, quando a matriz decidiu fechar a outra unidade 
de produção própria, que ficava em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Nessa 
fábrica, a Kodak produzia papel fotográfico. O processo consiste no tratamento de uma folha 
de papel comum, que passa por um processo de emulsificação.   
 
Com a transferência das atividades para Manaus, a fábrica de São José dos Campos 
transformou-se em um condomínio empresarial que aluga espaço para outras empresas.   
 
A maior parte dos escritórios da Kodak permanece no local. "É lá que estão os profissionais de 
áreas como recursos humanos, logística e contabilidade", conta Farias. Em São Paulo, fica o 
escritório de vendas e marketing da companhia.   
 
A mudança marcou o fim da produção de papel fotográfico pela Kodak no país. Em Manaus, 
hoje, a companhia faz o corte e a embalagem de papel fotográfico, mas o produto chega 
pronto, importado de outros países.   
 
Além dessas atividades, a fábrica de Manaus também tem linhas dedicadas a microfilmes e 
papel térmico.   
 
Fora da área de produção, um dos focos da Kodak no mercado brasileiro é a rede de lojas 
Kodak Express, de serviços fotográficos. As lojas funcionam sob um sistema de licenciamento 
de marca e não são operadas pela própria companhia. A rede representa, no entanto, um elo 
central com o consumidor e, claro, com a cadeia de parceiros. "Há mais de mil lojas Kodak 
Express no país", afirma Farias.   
 
Para fortalecer esse relacionamento, a Kodak começou a adotar no Brasil um sistema batizado 
internamente de Apex (Adaptive Picture Exchange). A idéia é facilitar a vida do lojista, 
reduzindo seu custo de aquisição de equipamentos.   
 



Em vez de comprar minilabs digitais, que saem por algo entre US$ 150 mil e US$ 200 mil, a 
companhia passou a vender equipamentos independentes, mas que podem ser combinados. 
Dessa forma, explica Farias, o lojista pode investir em infra-estrutura de acordo com seu 
caixa. O equipamentos da linha Apex têm preços na faixa entre R$ 50 mil e R$ 60 mil. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 set. 2008, Tecnologia & Comunicações, p. B3. 


