
Kodak revela seu novo foco: fotos digitais  

James Bandler  

Reorganização reduz status da divisão de fotografia tradicional e filmes  

A Eastman Kodak Co., lutando para se ajustar à adesão mais rápida que o esperado da tecnologia 
digital pelos consumidores, disse que está reorganizando suas unidades de negócios para pôr 
executivos com experiência digital no timão de cada divisão.  

A decisão, o terceiro esforço de realinhamento da Kodak em quatro anos, é um sinal de que os 
negócios de filme e fotografia tradicionais da Kodak estão sendo postos para trás em favor da 
imagem digital num mundo onde imagens cada vez mais são capturadas como bits e bytes.  

Com a reorganização, a divisão de fotografia, o arroz com feijão da Kodak, pela primeira vez é 
chefiada por um executivo que vem do mundo digital: Bernard Masson, um ex-executivo da 
Lexmark International Inc. que até ontem, quinta-feira, dirigia os negócios de monitores da 
Kodak. Até mesmo o nome do novo grupo que inclui fotografia está prenhe de pistas sobre as 
novas prioridades: "Sistemas de Imagem Digital e Filme".  

A divisão de filme e revelação tradicional está em declínio desde o quarto trimestre de 2000. Nem 
mercados em desenvolvimento forneceram o empurrão que a empresa esperava. No segundo 
trimestre, a receita líquida nesses mercados, que incluem Brasil, Índia, Rússia e China, caiu 4%, 
se excluído o impacto favorável do câmbio, informou a Kodak. Os mercados em desenvolvimento 
correspondem a 18% das vendas totais da empresa.  

O presidente da companhia, Daniel Carp, disse ao Wall Street Journal que uma vez que a Kodak 
entendeu que seus negócios de filmes em mercados desenvolvidos não teria "uma recuperação 
fácil", ela partiu para reorganizar-se para aproveitar as oportunidades adiante.  

"Para mim a reorganização não é uma coisa do outro mundo", disse Carp, chamando as 
reorganizações de "revigorantes".  

O diretor-superintendente Antonio Perez disse que a reorganização mostra que a empresa fala 
sério quanto a "acelerar o passo" em importantes áreas de crescimento, como impressão digital 
em casa e espaços comerciais e de varejo.  

Como parte da reorganização, a Kodak, com sede no Estado de Nova York, anunciou a criação de 
uma divisão à parte devotada ao mercado de impressão digital comercial. A nova unidade é um 
sinal de que a Kodak está levando a sério a concorrência com empresas como a Xerox Corp. e a 
Hewlett-Packard Co. Para chefiar a nova divisão, a Kodak disse ontem, quinta-feira, que havia 
contratado James Langley, ex-diretor dos negócios de impressão comercial da HP. Langley, de 53 
anos, passou 30 anos na HP — todos nas áreas de impressão e publicação.  
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