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A ntônio Perez, presidente mundial de operações da Ko-
dak, exibe o grande trunfo da empresa para os próxi-
mos anos. "Esta é a primeira máquina digital Easy

Share One vista na América Latina", diz ele. Premiada na
mais importante feira internacional de eletrônicos, em Las
Vegas, a câmera tem uma tela duas vezes maior que a mé-
dia, memória para arquivar um gigantesco álbum com 1.500
retratos e, acima de tudo, transmite as fotos no sistema wi-fi,
sem precisar de fios. "A Easy Share One", continua Perez,
"é perfeita para a Bélgica brasileira. Já para a índia brasilei-
ra, nossa estratégia é totalmente diferente", completa o exe-
cutivo, referindo-se à conhecida ima-
gem da Belíndia, um país que mistu-
ra a rica Bélgica e a miserável índia.

Para os dois países contidos no Bra-
sil, a Kodak adotou uma estratégia ra-
dical, o que não chega a ser uma
novidade para Perez. Durante dez
anos ele comandou a divisão de im-
pressoras da Hewlett-Packard (HP)
e a transformou num negócio de US$
10 bilhões por ano. Foi contratado há
dois anos para ser o COO (Chief Ope-
ra ting Officer), o segundo da hierar-
quia da Kodak, e fazer o que pare-
cia impossível. Depois de quase 130
anos ganhando dinheiro com máqui-
nas e filmes fotográficos, a companhia
decidiu se reinventar. Em todos os
mercados parecidos com o da "Bélgi-
ca" brasileira, a Kodak está abandonando o negócio que
construiu sua fama e trouxe vendas de US$ 13 bilhões por
ano. Nos Estados Unidos e na Europa, a Kodak deixou de
vender câmeras analógicas e entrou numa briga inédita em
sua história: a disputa do mercado de equipamentos digi-
tais com gigantes da eletrônica, como Sony e HP.

"Não podemos reclamar, esse negócio rendeu bem por 130
anos. Tivemos sorte. Normalmente um negócio dura 20 anos.
Mas, agora, mudar é uma questão de sobrevivência. Se não
nos mexermos, nosso negócio pode morrer", disse Perez a
ÉPOCA NEGÓCIOS. O discurso parece óbvio, mas não é. Mui-
tos acionistas reagiram mal à mudança e até processaram
a Kodak por abandonar sua antiga mina de ouro. E mais: pa-

Empresa quer dobrar mercado
fotográfico brasileiro e planeja
fabricar câmeras digitais no país

ra fazer a troca, a empresa caminha no fio da navalha. Cor-
re o risco de perder um mercado antes de ganhar o outro. Por
isso, fez um regime drástico para a transição: anunciou a de-
missão de um terço de seus 60 mil empregados, trocou dívi-
das de curto por de longo prazo, cortou dividendos dos acio-
nistas e liberou US$ 3 bilhões para investir em novas tecno-
logias e comprar empresas de equipamentos digitais. Seu
novo mundo é todo digital: de câmeras fotográficas a impres-
soras industriais e equipamentos médicos.

No Brasil, por incrível que pareça, o plano é ainda mais ou-
sado. Quinta maior empresa do grupo, com faturamento
anual perto de R$ l bilhão, a Kodak brasileira é conside-

rada estratégica não só como merca-
do consumidor, mas como futura ba-
se de exportação para a América La-
tina. Mas virar líder do mundo digi-
tal (o pedaço belga do mercado bra-
sileiro) é apenas parte do desafio. Pa-
ra esse público, a Kodak vai aumen-
tar o número de lançamentos em 30%
e planeja construir fábricas de câme-
ras e outros equipamentos no país.
"Ainda não temos datas e valores de-
finidos para anunciar. Mas a respos-
ta é sim. Esse é um grande continen-
te, com centenas de milhões de pes-
soas, e os produtos digitais não du-
ram muito tempo. Você precisa es-
tar perto do consumidor. Não só em
câmeras. Podemos fabricar, montar
ou fazer outras etapas da produção

em muitos equipamentos digitais", adiantou Perez.
Para a parte indiana do mercado, a Kodak reservou outra

estratégia atrevida. Desde 2001, o mercado nacional de fil-
mes fotográficos estagnou ou caiu. Está em torno de 80 mi-
lhões de rolos por ano - o equivalente a vendas de R$ l bi-
lhão. Em parte, a estagnação se deve à queda de renda do
brasileiro. Mas também há a crescente competição das fo-
tos digitais e a falta de hábito dos brasileiros em tirar retratos.
Até o fim do ano passado, a Kodak assistiu passivamente a
essa queda por acreditar que não havia nada a fazer, a não
ser desfrutar do negócio de filmes enquanto durasse e sur-
far na onda do digital. Mas, desde outubro, houve uma tro-
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ca de comando e de planos da empresa no pais.





O novo presidente da filial brasileira, Flávio Gomes, come-
çou na Kodak como estagiário do Departamento de Marke-
ting há 16 anos. Subiu rapidamente na hierarquia e, na úl-
tima década, trabalhou para a companhia no exterior. Foi di-
retor de vendas para a América Latina em Miami e, em se-
guida, presidiu a Kodak em um conjunto de países do nor-
te da América do Sul e América Central. Nomeado presiden-
te da Kodak brasileira, apresentou um plano de ação que pro-
vocou reação e polêmica até na agitada matriz da empresa.

"Nossa estratégia em filmes no Brasil estava fora de
foco", diz o executivo. "Apostávamos no público de ren-
da elevada. Na verdade, nosso grande potencial de cres-
cimento é o mercado de massas." Gomes apresenta o re-
sultado de uma pesquisa para sustentar sua tese. Segun-
do o estudo, apenas 35% das famílias brasileiras têm má-
quinas fotográficas - tradicionais ou digitais - e 5% de-
las nem funcionam mais ou são tão velhas que os donos
têm vergonha de usar. O novo presidente da filial brasilei-
ra quer mexer com esses números e repetir na fotografia
um fenômeno parecido com o que ocorreu na venda ex-
plosiva de telefones celulares no Brasil.

Sua meta é dobrar o mercado brasileiro de filmes em três
anos. Ou seja, enquanto a matriz desiste desse negócio nos
mercados ricos, vai dobrar a aposta no Brasil. Para chegar lá,
Gomes ataca em várias frentes. A primeira delas é elevar o
número de máquinas fotográficas no país de 18 milhões pa-
ra 22 milhões. Logo ao tomar posse, em outubro, Gomes abriu
uma linha de crédito para as 1.300 lojas credenciadas pela
Kodak fazerem suas compras e repassarem o financiamen-
to aos consumidores na compra de alguns modelos. De uma
tacada, as vendas cresceram 60% e até faltaram câmeras nas
lojas. Agora, ele vai levar a iniciativa ainda mais longe.

Nos próximos dias, as lojas licenciadas pela Kodak vão
oferecer aos clientes financiamentos até para a compra
do modelo mais barato da marca (sem contar as câmeras
descartáveis). Hoje, uma máquina EC-100 sai por volta
de R$ 60 à vista. Com o financiamento, poderá ser compra-
da em dez prestações de R$ 6 - o equivalente a três pas-
sagens de ônibus em São Paulo. O próximo passo será fi-
nanciar a venda de filmes e a revelação. Comprar um filme
e revelar as fotos fica entre R$ 20 e R$ 30. A Kodak está con-

versando com bancos para tentar dividir o pagamento em
três prestações de R$ 10.

Quanto a Kodak gasta em subsídios aos lojistas em seus
financiamentos para a venda de máquinas? "Nem fize-
mos a conta", diz Gomes. Afinal, a maior motivação da Ko-
dak não é a venda de máquinas, mas fazer o brasileiro tirar
mais fotos e revelar mais filmes. A Kodak é dona de cerca
de metade do mercado de filmes no país. Para vender mais
películas vale atirar para todos os lados.

A Kodak já acertou com duas concorrentes em máquinas fo-
tográficas o lançamento de uma promoção conjunta e está em
negociação com outras duas. Uma das opções é dar descon-
to de 10% na compra de uma máquina nova na apresentação
de uma usada. Antes de Gomes assumir a presidência, as má-
quinas Kodak não eram vendidas nas lojas de massa por-
que a empresa queria ser vista numa categoria exclusiva. Ago-
ra, já estão nos balcões de Casas Bahia, Ponto Frio e Lojas Co-
lombo e a empresa negocia com outras oito grandes redes, in-
cluindo supermercados como o Carrefour. A Kodak até con-
tratou uma consultoria para identificar pontos-de-venda em
bairros pobres. "Vamos vender câmeras em drogarias, lojas
de CD, vamos aonde o povo está", diz Gomes.

Qual é a chance de a centenária Kodak obter sucesso
em guinadas tão radicais? Os concorrentes no Brasil se divi-



Revelação Quiosque na loja da Kodak
no Shopping Higienópolis, em São Paulo,
onde se imprimem fotos digitais

dem. Dona de 40% do mercado de filmes fo-
tográficos no país, a Fuji faz a aposta na di-
reção contrária. Investe na venda de peque-
nos laboratórios de revelação digital (minilabs
- em que também concorre com a Kodak) pa-
ra substituir as películas. Há três anos, os fil-
mes respondiam por mais de 80% do fatura-
mento da Fuji. Hoje, esse número está em 50%
e deve cair ainda mais. "É uma troca de tec-
nologia como aconteceu com o LP e o vídeo.
Não vou comentar estratégias dos concorren-

tes. Mas se alguém lhe oferecesse uma máquina de escre-
ver em 20 vezes você compraria?", pergunta Flávio Takeda,
gerente de marketing da Fuji.

Concorrente da Kodak no mercado de câmeras, a Olym-
pus tem uma opinião diferente. Sua prioridade também é o
mercado digital, mas ela não pretende abandonar tão cedo
as máquinas analógicas. "Seremos os últimos a apagar as
luzes no mercado tradicional. O preço das câmeras digi-
tais ainda restringe as vendas por aqui. Uma digital simples
não sai por menos de R$ 800, enquanto uma boa analógica
pode sair por R$ 150", afirma Marcelo Radomysler, da Wi-
se-Photo, distribuidora da Olympus no Brasil.

A polêmica pode ser resumida numa grande dúvida: a ve-
locidade da transformação do mercado no Brasil. Todos
no setor se mexem em torno dessa questão. "As câmeras di-
gitais vão repetir a expansão dos celulares no mercado bra-
sileiro", aposta Marco Perlman, que deixou a poderosa
GP Investimentos para abrir a empresa Digipix, que pres-
ta serviço de impressão e entrega de fotos digitais para
lojas e consumidores. Mesmo ainda apostando nos filmes,
a própria Kodak aumentou em 242% a venda de máquinas
digitais no ano passado e oferece de quiosques a impresso-
ras portáteis para turbinar o negócio digital.

Nos Estados Unidos, essa discussão ficou para trás. A úni-
ca dúvida é se o transatlântico da Kodak conseguirá mu-

dar de rota a tempo. Antônio Perez já ganhou alguns pon-
tos em sua campanha. Lançou produtos digitais que foram
premiados, comprou empresas de tecnologia e alcançou
a liderança na venda de câmeras digitais nos EUA. "Riram
de nós do outro lado do mundo quando dissemos que se-
ríamos um dos três maiores fabricantes mundiais de equi-
pamentos digitais. Se excluir o Japão, já chegamos lá", diz
Perez. A companhia tem vários lançamentos digitais na bo-
ca do forno para provar que será tão vitoriosa no mundo di-
gital quanto foi no analógico. Mas o próprio Perez admite
que o retrato final do sucesso ou fracasso dessa estratégia
só ficará claro dentro de dois anos.


