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"Welcome to USA, Mr. Gomes"
Flávio Gomes deixa as operações da Kodak, na Ásia, para comandar o
segmento de impressoras no continente americano

O executivo Flávio
Gomes tem mais
um visto de entrada

em seu passaporte. Desta vez é
para os Estados Unidos. Nova-
mente. E o motivo: trabalho. E
a empresa, Kodak. Aos 39 anos,
ele tem currículo que passa por
quatro continentes (falta ainda
Europa). Tudo se iniciou quando
carimbou sua carteira de traba-
lho para estagiar na marca mun-
dial amarelinha da fotografia.
Na época cursava a Escola Su-
perior de Propaganda e Marke-
ting. Uma carreira incomum no
mundo das grandes corporações
transnacionais. Um orgulho.

Orgulho que se traduz na
confiança da corporação em
delegar desafios além frontei-
ras. A carreira dele na Kodak
já mereceu três páginas nesta
mesma seção em 2004 (edição
87). Mas em cinco anos muita
coisa mudou no universo da fo-
tografia e da empresa e por isso
ele tem mais a contar a lojistas,
além dos textos que escreve a
cada edição de FHOX. Não é
à toa que a sua coluna "Visão"
figura na lista das mais lidas. É
gente antiga no ramo, é gente
que entra, que deseja entrar, é gente de fora
e que nunca vai entrar. Esse é o círculo de
leitores que aprendem com ele, não importa
se os textos vêm de Xangai, Atlanta, São
Paulo, ou ainda do espaço aéreo entre um
país e outro. Sua mensagem é envolvente.

Ainda que com uma agenda ocupadís-
sima num processo de troca de local de
trabalho, da China, onde respondia pelas
operações da Kodak em toda a Ásia para
os Estados Unidos onde será responsável
pelas linhas de impressoras nas Américas,
ele abre mão para um bate-papo.

"O consumidor padrão hoje tira foto com
digital e imprime em papel fotográfico"

FHOX - Desde quando o senhor
está na Ásia?

GOMES - Estou trabalhando na Ásia
desde março de 2008, baseado em Xan-
gai, cidade chinesa que me lembra muito
São Paulo, com mais de 23 milhões de
habitantes. O mesmo trânsito, poluição
muito pior, mas segurança muito melhor.
Não tem comparação.

FHOX - E o que a Kodak tem e pro-
duz na Ásia?

GOMES - Temos fábricas na China

• Por Regina Sinibaldi

(Wuxi para químicos fotográ-
ficos, Xiamen para uma série
de outros produtos Kodak), na
índia (químicos fotográficos),
no Japão (material para ar-
tes gráficas) e em Cingapura
(parte das nossas impressoras
inkjet). Ainda temos centros
de desenvolvimento de pro-
dutos em Xangai (software)
e Cingapura (hardware, im-
pressoras inkjet). Os países/
regiões que eu administrava
aqui de Xangai eram: Oceania
(Austrália e Nova Zelândia),
Grande China (China, Hong
Kong, Taiwan), índia, Coréia
do Sul, Asean (Filipinas, Tai-
lândia, Malásia, etc.) e Japão.
Na Ásia, eu cuidava da Divi-
são de Produtos de Consumo,
que agora não existe mais,
porque fundimos as divisões
de Consumo e Comercial.

FHOX - Quanto à fábri-
ca de químicos na China e na
índia, a fotografia "molhada"
ainda tem vida longa?

GOMES - A fotografia tradi-
cional ainda tem muitos anos
de vida, na minha concepção.
Em países como o Japão, por

exemplo, que é um reflexo do que vamos
ser no futuro, estão ainda mais adianta-
dos que nos Estados Unidos, os filmes
representam somente 1% das fotos tira-
das, mas as vendas de papel fotográfico
vão muito bem, obrigado! O consumidor
padrão hoje tira foto com câmera digital
e imprime na loja, em papel fotográfico,
cuja qualidade e custo são imbatíveis.

O único problema do papel fotográfi-
co é o fato de que sofre concorrência de
outras mídias que antes não competiam
com ele. Assim, os volumes diminuíram



e colocaram a estrutura de custos sobre
pressão. Hoje o quiosque tira um pouco
do volume do papel, o Apex também, a
impressão em inkjet e até a impressão
gráfica mordem um pouquinho do volu-
me que antes era do papel. Portanto, a
tendência é o custo por metro quadrado
aumentar. Mas o papel ainda é o princi-
pal método de impressão de fotos, com
mais de 80% de participação de mercado
entre tecnologias, e ainda vai ser a tecno-
logia dominante por muitos anos. A curto
e médio prazos, não vejo mudanças.

FHOX - E as câmeras analógicas?
GOMES - índia e México são os países

de maior venda de câmeras tradicionais
no mundo, quase um
milhão de unidades
vendidas em ambos
países. E sabe por
quê? Porque nunca
deixaram de acredi-
tar e de investir. Se o
Brasil tivesse feito o
mesmo, teria sofrido
uma queda na venda
de filmes mais suave.

FHOX - O mer-
cado de foto é muito
diferente na Ásia?

GOMES - Existem
mais coisas em co-
mum entre o Brasil (e
a América Latina) e a
Ásia do que diferen-
tes, principalmente
nos países emergen-
tes. Por exemplo, a
maioria das fotos são
impressas em lojas
de fotografia. Temos
mais de 13 mil Kodak Express na Ásia,
sendo sete mil deles somente na China.

FHOX • E o consumidor?
GOMES - O comportamento da consu-

midora também é muito similar ao que
a gente conhece: tiram mais fotos com o
digital, mas imprimem proporcionalmen-
te menos; imprimem mais ou menos a
mesma porcentagem de fotos tiradas que
na América Latina, em torno de 16%. Na
captura, a diferença é que por aqui a venda
de celulares com mais de 3 megapixels está
explodindo, e isso aumenta a possibilidade
de que mais fotos sejam impressas, o que

ajuda. Mas nos eventos, onde as pessoas
tiram fotos de viagens, aniversários, etc.,
continua predominando o uso da câmera
digital. Outra diferença significativa é que
a Kodak tem uma participação pequena (à
exceção de índia e Austrália) no mercado
de câmeras digitais, dado que o gosto dos
asiáticos é muito diferente dos ocidentais
em geral, e os produtos que a Kodak de-
senvolve, que fazem tanto sucesso no Oci-
dente, no Oriente não obtêm tanto sucesso
assim. Algo que eu estava mudando.

FHOX • Qual é a maior diferença na
comparação com o Brasil?

GOMES - A única diferença entre a
China (não os outros países emergen-

"Na China eles chegam a fazer de três a quatro
fotolivros por dia por loja com um programa da Kodak"

tes) e o Brasil são os quiosques. Aqui, a
Kodak não fez um bom trabalho no lan-
çamento desta tecnologia no canal foto-
gráfico, portanto tem pouca penetração.
Já nos canais massivos, como Carrefour
(muito forte na China), Wal-Mart, etc., os
quiosques têm grande penetração e ven-
dem muito bem. No resto dos emergentes
da Ásia, os quiosques vão muito bem.

As diferenças maiores estão nos mer-
cados desenvolvidos. A Austrália parece
muito com os Estados Unidos, não pre-
ciso explicar (por causa da povoação do
país). O Japão é um mundo à parte. As fo-
tos na sua maioria ainda são 9 por 12. A

maioria delas ainda são feitas em lojas de
foto, mas também em lojas de conveniên-
cia e farmácia através de uma estação de
pedidos, sendo as imagens transferidas
para um laboratório central para im-
pressão (mistura de país emergente com
desenvolvido). Foto instantânea pratica-
mente não existe, este negócio começou
para a Kodak somente na minha gestão, e
vai muito bem, e a concorrência não tem
praticamente nada. Aí vou deixar lem-
branças: o Japão é o mercado de maior
crescimento para a Kodak na Ásia.

Em resumo, as maiores diferenças
entre o Brasil e a Ásia estão no negócio
de quiosques (menos desenvolvido) e nas
câmeras digitais (menor participação de

mercado da Kodak).
Na fotografia tradicio-
nal, somos parecidos.

FHOX • Como é
a fotografia profissio-
nal na Ásia?

GOMES - Na pro-
fissional, fotos de
formatura não são o
principal mercado co-
mo é o caso do Bra-
sil, mas sim fotos de
casamento. Grande
diferença entre os pa-
íses emergentes (fotos
de casamento pare-
cidas com o Brasil,
fotografa-se o evento)
e os desenvolvidos,
onde a foto é exclu-
sivamente do casal,
os melhores álbuns
parecem uma revista
Vogue, o objetivo é o
glamour. Destaca-se

a índia como o maior mercado de casa-
mento da Ásia, onde 70% das fotos im-
pressas são de casamento.

A única coisa que temos que apren-
der da Ásia, e mais especificamente da
China (a América Latina dá um baile no
resto do mundo, em geral) é o fotolivro.
Na China, eles chegam a fazer de três a
quatro unidades por dia por loja, com um
programa de muito sucesso que a Kodak
desenvolveu. Já escrevi uma coluna a este
respeito, contando a receita de bolo (edi-
ção 124). De resto, eles é que precisam
aprender com a gente, e por isso fui en-
viado para cá.



FHOX • O que a Ásia ensinou ao
senhor?

GOMES - O maior aprendizado que
levo da minha passagem pela Ásia é o de
que, no fundo, somos todos iguais. Todos
seres humanos, todos queremos dar uma
vida melhor para os nossos filhos, curtir
a vida, os amigos e a família, etc. Temos
muito mais em comum do que diferenças.
No início, confesso que estava nervoso e
inseguro de ir tocar este mercado para a
Kodak, onde eu não tinha experiência ne-
nhuma, mas em pouco tempo demonstrei
resultados, trabalhando com o time local,
clientes, etc. Isto me dá confiança para o
próximo desafio, que é cuidar de inkjet
para as Américas. Inkjet é a grande apos-
ta da Kodak para o
futuro e as Américas
representam 80% das
vendas. Em resumo,
o peso nos meus om-
bros não é pequeno.
Mas como disse, a
passagem pela Ásia
me deu a confiança
de que eu precisava
para assumir este pró-
ximo desafio, traba-
lhando pela primeira
vez para os Estados
Unidos, país que eu
nunca administrei, e
o maior mercado do
mundo para a Ko-
dak. Com isso vou
cumprindo o meu so-
nho de uma carreira
internacional. Agora
só me falta a Europa,
quem sabe no futuro!

Às vezes, as pessoas não percebem o
grande sucesso que a Kodak tem nesta
área, dizendo: "Ah, eles têm uma par-
ticipação de mercado muito pequena".
Isto é de propósito. Para crescer nossa
participação, teríamos de vender impres-
soras baratas e atrair gente que queima
poucos cartuchos por ano. Não consegui-
ríamos fazer dinheiro. Nossa proposta
é outra: quero vender para aqueles 20%
dos consumidores que compram 80% da
tinta consumida, pois consomem muito.
Nesta estratégia, estamos indo de vento
em popa, o mercado total de impressoras
está caindo, mas estamos crescendo a ta-
xas de dois dígitos versus o ano passado.
Estamos vendendo para consumidores

de loja, com um novo programa de aten-
dimento ao balcão. A diferença foi adi-
cionar o quiosque e lançar o programa de
fololivros, que estava em teste. E Conven-
ção para explicar o novo programa, como
no Brasil. Só não deu para ser nacional,
porque com sete mil Kodak Express na
China, tivemos que fazer um road show
para apresentar nas principais cidades.

FHOX • O lojista asiático é mais
pró-ativo que o brasileiro? Eles também
choram muito por pouco?

GOMES - O lojista brasileiro e o asiáti-
co são muito parecidos. A diferença é que
entendo o que o brasileiro fala (risos). O
varejo fotográfico brasileiro é mais pro-

fissional, tem um nú-
mero maior de lojistas
com boa visão.

"O varejo fotográfico brasileiro é mais profissional, tem
um número maior de lojistas com boa visão"

FHOX - Fale
mais da operação inkjet.

GOMES - O negócio de inkjet vai mui-
to bem para a Kodak. E na verdade ficou
ainda melhor com esta crise mundial, por
incrível que pareça. A maior reclamação
dos consumidores sempre foi que o preço
da tinta era muito caro, levavam um susto
quando tinham que comprar novos car-
tuchos. A Kodak entrou detonando neste
mercado, mudando o modelo, cobrando
mais caro pela impressora, mas muito
mais barato pela tinta. Nesta crise, mais
do que nunca as pessoas estão procuran-
do economizar e a proposta da Kodak
tem sido muito bem-aceita.

certos, pois nossa taxa de venda de tinta
por impressora é a mais alta do mercado.
E estamos incomodando a concorrência.
Se tudo continuar assim, a Kodak terá
um futuro brilhante, e isso me enche de
otimismo.

FHOX • De sua experiência de KEX
no Brasil, o que aproveitou na Ásia?

GOMES - A mesma proposta de "Lu-
cros em dobro", que lancei no Brasil. O
lojista na Ásia, como o brasileiro, utiliza-
va de maneira pouco produtiva o espaço
da loja e a mão-de-obra. Relançamos o
Kodak Express aqui com um novo layout

FHOX - Nos
KEX da Ásia, os ser-
viços on-line de foto
são bem procurados
pelo consumidor?

GOMES - Serviços
on-line não estão dis-
poníveis em todos os
países da Ásia, só no
Japão e na Coréia.
Estamos trabalhan-
do nisso. No geral, o
mercado de serviços
on-line é mais visível
nos países desenvol-
vidos da Ásia, como
Japão, Coréia, Cinga-
pura, Austrália, Nova
Zelândia, e nas três
principais cidades da
China. Nos emergen-
tes, é muito pequeno.

FHOX • Como está o Apex lá?
GOMES - Vai bem, como no outro lado.

Muito forte nos canais de conveniência,
onde o volume de fotos é menor, o espaço
mais caro e o giro de operadores maior.
Mas já cresce no canal de foto especia-
lizado, pois é impossível para um lojista
ter minilab digital em todas as lojas. Um
caso interessante é a índia, onde vai mui-
to bem. Como lá 70% das fotos são de
casamento, os lojistas estão comprando
Apex para imprimir fotos amadoras, dei-
xando o minilab para fotos de casamento,
para não influir na produtividade.
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