
A segunda 
vida da 
Polaroid 
Com novos produtos e Lady Gaga de 
garota-propaganda, um grupo de investidores 
americanos tenta ressuscitar a marca de 
fotografia que foi soterrada pela era digital 
LUCIENE ANTUNES 

E dwin Land é considerado um dos 
maiores inventores da história 
dos Estados Unidos, atrás apenas 
de Thomas Edison. Antes de sua 

morte, em 1991, havia registrado 535 
patentes, de máscaras para visão noturna 
utilizadas na Segunda Guerra Mundial 
a óculos de sol com lentes polarizadas. 
Sua criação mais famosa, porém, foi a 
câmera fotográfica de revelação instan
tânea. Para muitos, a Polaroid, nome 
escolhido por Land para batizar a cria
ção e a companhia, foi a Apple de seu 
tempo. De tão revolucionário, o equipa
mento chegou a ser o mais vendido do 
gênero dos anos 60 aos 90. Tempos de
pois, a Polaroid foi uma das primeiras 
marcas a compor a lista dos soterrados 
pela era digital. De 2001 a 2008, entrou 
duas vezes em processo de recuperação 
judicial, fechou todas as suas fábricas e 
demitiu milhares de funcionários. Pare
cia o fim da linha para a Polaroid, mas 
um grupo de investidores abraçou a ta
refa de reavivar a marca. Em abril de 
2009, o PLR IP Holdings comprou as 

patentes da companhia e o nome Pola
roid por 88 milhões de dólares e está 
decidido a tentar ressuscitar a empresa. 

Uma das apostas da nova linha de 
produtos é combinar o charme retrô da 
marca com a tecnologia digital. A série 
de máquinas Pogo, que já vendeu mais 
de 1 milhão de unidades desde seu lan
çamento, em 2008, registra imagens com 
pixels e vem com uma impressora em
butida, reproduzindo a possibilidade de 
ter em mãos rapidamente a foto em pa-
pel, como nas antigas Polaroid. No co
meço deste ano, a companhia anunciou 
o lançamento da PIC1000, câmera ana
lógica inspirada nas populares OneStep 
dos anos 70, e a retomada da produção 
do filme instantâneo colorido Polaroid. 
Além das câmeras, a empresa está inves
tindo em itens como TVs de LCD, DVD 
players, computadores e celulares. No 
esforço de marketing para dar à Polaroid 
um ar mais contemporâneo, seus execu
tivos contrataram a cantora americana 
Lady Gaga como garota-propaganda e 
diretora de criação (pelo menos no pa-

pel). A meta para 2010 é atingir um fa
turamento de 750 milhões de dólares, 
50% mais do que o número registrado 
em 2009. "A trajetória da empresa até 
aqui tem sido dura, mas a cada etapa 
ultrapassada a marca comprova sua re-
siliência", diz Scott Hardy, novo presi
dente da Polaroid. "Temos uma legião 
de admiradores em todo o mundo e esse 
é nosso principal ativo." 

O DESAFIO DE REINVENTAR a Polaroid 
na era digital provoca euforia entre exe
cutivos e fãs da marca, mas também 
gera desconfiança em alguns analistas 
desse mercado, especialmente os que 
acompanharam as várias escorregadas 
de gestão do negócio e das finanças da 
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empresa. Um dos principais erros foi 
menosprezar a velocidade de migração 
dos consumidores dos equipamentos 
analógicos para as novas tecnologias. 
"Quando os equipamentos digitais che
garam à fotografia, a Polaroid teve dian
te de si uma tremenda oportunidade de 
se tornar líder no mercado, mas passou 
adiante", diz Alexis Gerard, presidente 
da consultoria americana Future Image. 
especializada nesse mercado. Além da 
falta de visão estratégica, a direção da 
Polaroid à época cometeu uma série de 
barbeiragens financeiras. Exemplo disso 
foi a manobra no fim dos anos 80 que 
resultou na recompra de grande parte dos 
papéis da empresa negociados na bolsa 
de Nova York. Na ocasião, a direção da 

Polaroid argumentou que era um recurso 
de emergência para evitar uma aquisição 
hostil da companhia por um grupo de 
investidores liderado por Roy E. Disney, 
sobrinho de Walt Disney. O resultado foi 
um rombo financeiro que culminou com 
seu primeiro processo de recuperação 
judicial, em 2001. 

O consolo da Polaroid é que ela não 
foi a única grande marca fotográfica a 
penar para fazer a transição da era analó
gica para a digital. Problemas semelhan
tes foram enfrentados por outros gigantes 
do setor, como a Kodak. A marca ameri
cana dominou o mercado mundial de 
filmes fotográficos até que o advento da 
imagem digital minasse ano a ano suas 
receitas. Hoje. a venda de filmes repre

senta menos de 1% do faturamento da 
Kodak, que incluiu em seu portfólio de 
produtos itens como câmeras digitais e 
impressoras. Seu processo de reestrutu
ração custou 6,4 bilhões de dólares e re
sultou em cerca de 60 000 demissões nos 
últimos cinco anos. Algo semelhante 
ocorreu com a japonesa Fujifilm, que 
também tenta sobreviver vendendo câ
meras digitais. Apesar dos esforços des
sas empresas para se adaptar, a sobrevi
vência é algo cada vez mais desafiador. 
A Polaroid não é exceção. "Para ressus
citar a marca, seria necessário fazer algo 
que de algum modo resgatasse as raízes 
da companhia", diz o consultor Gerard. 
"Tenho dúvidas se a nova linha de pro
dutos será capaz desse milagre." 
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