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Tecnologia Companhias reforçam lojas para ganhar mercado 

Rivais históricas, a americana Kodak e a japonesa Fuji começam uma nova guerra pelo mercado 
de fotografia digital no Brasil. Sem esquecer os negócios tradicionais que as tornaram gigantes 
mundiais, como as câmeras e os filmes fotográficos, ambas planejam, agora, investir em suas 
redes de varejo para transformá-las em grandes centros de serviços, com o apoio da internet e 
até da telefonia celular. A estratégia é criar tantas ofertas diferentes que, mesmo o usuário mais 
arredio à tecnologia digital, se sentirá tentado a sair de casa e entrar em uma das lojas.  

A batalha promete ser acirrada. Na Kodak, das 1,7 mil lojas espalhadas pelo país, 80% já têm 
condições de prestar serviços digitais. A companhia também testa um totem de auto-atendimento 
no Shopping Iguatemi, em São Paulo, para conhecer a reação do consumidor brasileiro a esse tipo 
de máquina - que soma mais de 20 mil unidades instaladas só nos Estados Unidos - e busca 
novas formas de convergência de tecnologia. Ontem, a companhia apresentou um projeto-piloto 
com a operadora TIM. Pelo sistema, o usuário tira fotos pelo celular e leva o aparelho até uma loja 
Kodak. A imagem é transferida por infravermelho para um equipamento especial e é impressa na 
forma de auto-adesivos.  

Para a Kodak, o céu é o limite nesse tipo de associação tecnológica. "Na Europa, foram trocadas 
300 bilhões de mensagens de texto via celular no ano passado", diz Jaime Cohen Szulc, gerente-
geral para a divisão de imagem da Kodak nas Américas. Nomeado há uma semana e meia, Szulc 
é o primeiro não americano a comandar os negócios da companhia também nos Estados Unidos. A 
idéia da Kodak é aproveitar esse movimento, e o fato de os novos aparelhos celulares 
incorporarem recursos de imagem, para criar serviços de impressão fotográfica sem fio. A 
empresa já tem parcerias internacionais com empresas como Nokia e oferece serviços do tipo na 
Chile. "Queremos oferecê-los também no Brasil", diz Szulc.  

A Fuji contra-ataca. Das 1,5 mil lojas licenciadas no país, apenas 178 adotam o conceito de 
serviço digital. Para ampliar esse número, a empresa apresentou aos lojistas, nesta semana, seu 
portal de serviços fotográficos. O funcionamento é simples: o consumidor envia as fotos para o 
site e seleciona as imagens que quer imprimir. As fotos são enviadas para a loja mais próxima do 
cliente, de acordo com o CEP. O movimento na direção digital, no entanto, é irreversível, acredita 
o comando da companhia. "No mercado de fotografia, a loja que não se estabelecer na tecnologia 
digital não tem mais razão de existir", diz Maria José Ferraz de Barros, gerente de marketing da 
Fuji. A razão é financeira. Uma loja digital exige investimento de R$ 600 mil, com retorno no 
prazo de quatro a cinco anos. Os serviços tradicionais limitam-se praticamente à compra de filme 
e revelação padrão. Com o advento da imagem digital, no entanto, abre-se uma nova frente de 
oportunidades. "É possível fazer fotos novas a partir das antigas, restaurar imagens envelhecidas 
e até eliminar elementos da foto, como o ex-namorado", cita Maria José.  

Para estimular o lojista, a Fuji fez uma campanha de marketing que usa peças de TV, rádio, 
outdoors etc. Está tudo pronto. Como o número de lojas digitais ainda é pequeno, a estratégia é 
colocar todo o material de graça para as lojas usarem. A Kodak tem seu portal de serviços 
fotográficos no país, baseado na experiência da Ofoto, uma das pioneiras nesse serviço nos EUA e 
que foi adquirida pela corporação.  
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