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ternet sendo um dos principais canais de 
venda. Neste ano, a previsão é de aqueci
mento também no varejo especializado. 
Caso, por exemplo, das grandes redes 
e fotocenters do Reino Unido: Jessops, 
Boots, Asda e Tesco. A demanda para 
minilabs dry deve acelerar as vendas por 
lá já no primeiro semestre de 2011. Fica 
difícil duvidar, a julgar pela quantidade 
de grandes empresas apostando no pro
duto. São elas Cewe Color, Albumprin-
ter, Hofmann, Schmidkonz, Photobox e 
Infowerk. Juntas, elas representam 50% 
do mercado europeu. A outra metade fica 
dividida entre 60 empresas menores. 

POTENCIAL NÃO FALTA - No Brasil, a 
indústria foi desenvolvendo o produto 
e as versões foram sendo melhoradas. 
Agora o cenário mostra-se mais favo
rável, tanto nas novidades da indústria 
quanto na demanda. Caso do poder de 
compra da nova classe C emergente, o 
avanço da internet em todas as classes 
sociais, o número de camerafones com 
qualidade fotográfica, as facilidades de 
crédito e parcelamento para o lojista. 
Então por que o photo book ainda não 
pegou? Primeiro, por desconhecimento 
mesmo. Segundo, por falta de uma solu
ção rápida (como os quiosques) disposta 
nas lojas de foto, estúdios e fotocenters. 
Difícil imaginar um cliente que vai re
velar e não queira as fotos já prontas, 
encartadas em uma peça de tamanho 
de bolso, médio ou grande (para uma 

ocasião especial). Até porque se trata de 
uma opção rápida, muito mais conve
niente e uma forma de valorizar as me
mórias. Para o lojista, essa configuração 
é interessante. Enquanto isso, as inicia
tivas da maior parte dos lojistas seguem 
tímidas. Só melhora quando é loja-es-
túdio. É que, neste caso, há um destino 
certo das fotos para suprir a demanda 
com a operação de retratos. Já quando 
a loja é do tipo "faz tudo", o ]photo book 
entra no cardápio. Muitos estão de olho 
ou já começaram a investir em encader
nação. Estão mais de olho em atender as 
equipes de reportagem (eventos sociais), 
o estúdio e outros fotógrafos. 

Para o consumidor restam duas al
ternativas: ir a uma loja ou pesquisar na 
internet. Os grandes sites de venda do 
Brasil oferecem o serviço (Digipix). "O 
mercado está se desenvolvendo, já evo
luiu bastante. Mas ainda falta muita coi
sa, inclusive quanto a darmos a oportu
nidade do consumidor escolher quando 
lhe convém comprar on-line e quando 
comprar em lojas", diz Marco Pearlman, 
presidente da Digipix. Algo que já ocor
re nos Estados Unidos, por exemplo. Por 
lá, as farmácias dão a opção de buscar 
na loja (com um preço menor) ou de re
ceber em casa. Fica a critério do cliente. 

Foto Paulo Express: clientes 
esbarram nos photo books 

GRÁFICAS NA ESPREITA - Em vários 
pontos do Brasil surgem modelos de negó
cio com o produto no centro das atenções. 
Em muitos casos, vendem também foto-
presentes e revelação. É o caso da Meepix 
do grupo Athalaia Solução Digital, de 
Brasília. No site da empresa o cliente 
pode comprar photo books, fotopresentes, 
cadernos, agendas, cartões de visita e mi-
niálbuns. Os produtos são impressos em 
equipamentos HP Indigo. A venda é feita 
no cartão de crédito, boleto e transferên
cia bancária. No site, todas as dúvidas são 



tiradas com informações completas sobre 
prazo de entrega, resolução (e o que é re
solução), o sistema de impressão, etc. Em 
Curitiba, a Imprima Fácil abriu uma série 
de gráficas rápidas com enfoque em photo 
books em shoppings. A aposta é naqueles 
consumidores que buscam álbuns rápidos 
e feitos na hora. Até agora são quatro lojas 
em shopping e devem vir mais por aí. 

As REFERÊNCIAS - Nos últimos dois 
anos de edições da Revista FHOX, as lo
jas bensucedidas que apareceram nas pá
ginas vendiam (e vendem) photo book e 
fotolivro. Inclusive os antes "amaldiçoa
dos" fotocenters, que não só vendem pho
to books na hora ou de uma hora, como 
também estão vendendo fotopresentes. 
Caso do Extra e do Carrefour com os 
produtos da Mitsubishi. Mesmo uma loja 
boutique, como a Tangran de São Paulo, 

faz photo books e álbuns personalizados. 
Um exemplo em shopping é a rede Foto 
Paulo, que investiu nesses produtos. E 
estendeu o modelo para ilhas de shop
ping (com enfoque em câmeras digitais 
e photo books em uma hora). Para o es
túdio é o casamento perfeito. A grande 
questão é: o que as lojas e estúdios que 
vendem photo book fizeram para dar cer
to? Primeiro, acreditaram na ideia e no 
produto. Segundo, colocaram a peça em 
destaque na loja (na frente e no centro 
do ponto de venda). Terceiro, promove
ram os photo books com exposição de 
destaque na vitrine. E foram além, criam 
campanhas frequentes para vender photo 
books nas datas especiais. O processo de 
venda envolveu treinamento, degustação 
do produto principalmente no lançamen
to e, por fim, o prazo. Mesmo sem ter 
condições de entregar o produto na hora, 

deram prazos curtos de, no máximo, uma 
semana. Outro ponto claro é que eles en
caixaram o photo book com outras áreas 
da loja. Uniram o quiosque, estúdio (no 
pacote), fotopresentes e revelação digital. 
Comprou uma câmera digital, leva photo 
book pequeno de degustação. 

PHOTO BOOK EM MINUTOS - Tudo indi
ca, a julgar pelas novidades lá de fora, que 
o photo book vai se popularizar cada vez 
mais. A solução para pegar de vez no chão 
da loja é agilidade. Quer dizer: o cliente 
chega, descarrega as imagens e recebe 
o photo book em minutos. A indústria, 
apostando nisso, desenvolveu os Booklets. 
Álbuns pré-prontos. Com eles, o cliente 
consegue montar um photo book em mi
nutos, seja encartando ou colando as fotos 
direto no produto. Seguindo essa linha de 
solução rápida, a Mitsubishi lançou no ano 



passado o easyphotobook. Um produto rá
pido, pré-pronto e que vai bem com fotos 
geradas na hora em quiosques. "O produto 
tem muito boa aceitação. A média mensal 
de álbuns é de três ou quatro álbuns por 
dia", diz Nelson Sene Junior, da Mitsu
bishi. O grande complicador, segundo ele, 
é o valor, ainda caro para se popularizar. 
"Porém, quando fazemos promoções, a re
ação do produto é imediata. Temos exem
plos de 16 a 20 álbuns vendidos por dia 
quando fazemos promoção", conta. Uma 
dessas promoções para o fim de ano nos 
hipermercados é do tipo compre um e leve 
dois. Na percepção de Junior, falta divul
gação para o consumidor final. 

EVOLUÇÃO - Celso Pereira, dono da lcal, 
criou uma série de soluções para a produ
ção de photo books (quatro ao todo). Hoje 
elas são incorporadas por diversos lojistas 

e estúdios do Brasil. Para ele, o desafio 
atual é atingir o público amador. Segun
do ele, a evolução no mercado profissional 
ocorre de forma consistente. Só que muito 
menor, se comparado ao mercado amador. 
"Neste caso, a construção é mais lenta, re
quer maior capacitação comercial, maior 
investimento em marketing e softwares. O 
prazo em que isso se dará ninguém pode 
afirmar, mas é inevitável que aconteça", 
diz Pereira. De fato, difícil saber quando 
há consolidação do produto para o ama
dor. Porque, enquanto isso, novos serviços 
e a internet avançam com tudo. Um deles, 
lançado em maio, chama a atenção. Trata-
se do Fotobooks (www.fotobooks.com), 
um aplicativo feito exclusivamente para o 
Facebook. Com ele, qualquer usuário do 
Facebook no mundo pode criar um photo 
book em cinco minutos. São dezenas de te
mas e categorias. O formato é único e de 

bolso. O usuário consegue criar um photo 
book com as suas fotos e dos seus amigos 
do Facebook. Bom para fazer uma surpresa 
e dar de presente. As fotos com resolução 
mais baixa são automaticamente menores 
na página. Engenhoso, porque o usuário 
pode inserir muitas fotos na mesma página. 
Tudo no sistema arrasta e solta. FHOX tes
tou e comprou um dos photo books (até o 
fechamento da edição não havia chegado). 
O prazo de entrega nos Estados Unidos é de 
até uma semana e duas para entregas inter
nacionais. Preço: 7 dólares, com entrega e 
impostos. O sistema foi criado pela Mimeo, 
uma empresa norte-americana que está de 
olho nos bilhões de fotos descarregadas no 
Facebook todo mês. É o tipo de novidade 
que deixa claro que, de um jeito ou de outro, 
o photo book vai chegar na casa das pesso
as. Se as lojas de foto vão querer fazer parte 
dessa história já é outra história. 

http://www.fotobooks.com
Text Box
Fonte: Revista Fhox, São Paulo, ano 21, n. 139, p. 24-27, out. 2010. 




