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A Eastman Kodak Co., uma empresa mais associada com seu produto principal do que quase 
qualquer outra, está prestes a pular com os dois pés no negócio de imagens digitais e deixar de 
dar ênfase aos produtos fotográficos tradicionais que construíram sua reputação.  

Numa decisão arriscada que a empresa caracteriza como uma transição histórica, a Kodak deve 
anunciar hoje, quinta-feira, que vai aumentar o investimento em áreas não-fotográficas e fazer 
novas incursões em território digital dominado por grandes concorrentes. Ela pretende competir 
diretamente com Hewlett-Packard Co., Canon Inc. e Epson com o lançamento de uma variada 
linha de impressoras a jato de tinta para uso pessoal. A Kodak também planeja expandir sua linha 
de produtos no mercado de impressões digitais sofisticadas dominado pela Xerox Corp.  

Ao mesmo tempo, a empresa diz que não fará mais investimento de longo prazo significativo em 
fotografia tradicional — nada, diz, tão ambicioso como sua iniciativa para desenvolver o formato 
alternativo Advanced Photo System, ou APS, em 1996.  

Para aproveitar o máximo de seu negócio de filmes, a Kodak também começará a fabricar filme 
para terceiros, que será vendido com outras marcas, sua primeira iniciativa desse tipo em 
décadas. Ela também promete ser mais agressiva nos preços dos filmes, num mercado em que 
historicamente posicionou-se como marca mais cara.  

As iniciativas da Kodak assemelham-se às de muitas empresas cujos confortáveis modelos de 
negócios foram ameaçados por rápidas mudanças na tecnologia da informação.  

A Intel Corp. deu um salto lucrativo do negócio de chips de memória para o de 
microprocessadores. Mas a Polaroid Corp., veterana rival da Kodak, foi forçada a pedir concordata 
no ano passado depois que seus repetidos esforços em novos produtos não conseguiram 
encontrar um substituto para seu ultrapassado negócio de fotografia instantânea. A telefônica 
americana de longa distância AT&T Corp. ainda está se debatendo para encontrar seu caminho 
depois de diversificar-se para televisão a cabo e celular. Mesmo a tradicional Bolsa de Nova York, 
onde atualizações tecnológicas ajudaram a ampliar sua participação de mercado, está 
considerando os renovados pedidos para que abandone seu pregão de viva-voz, um sistema de 
211 anos, em favor de um mercado totalmente eletrônico.  

Para a Kodak, os riscos são pelo menos tão grandes quanto as oportunidades de crescimento. Os 
mercados que a Kodak decidiu enfatizar são altamente competitivos. Fabricantes de impressoras 
de uso residencial têm cortado preços agressivamente em sua busca por participação de mercado. 
E se os lucros com filmes caírem rápido demais, a Kodak não será capaz de financiar sua 
empreitada digital.  

De fato, o balanço patrimonial já é uma preocupação para alguns observadores da Kodak. A nova 
ênfase estratégica será revelada quando a empresa planeja anunciar se vai ou não manter seu 
elevado dividendo, de US$ 1,80 por ação. Houve bastante especulação sobre um corte no 
pagamento, que hoje equivale a 7,5% da cotação da ação da Kodak. Esse é proporcionalmente 
um dos mais altos dividendos distribuídos por empresas americanas de primeira linha numa época 
em que a receita da Kodak vem caindo e sua dívida está sob análise para possível rebaixamento 
pela agência de classificação de risco Standard & Poor's.  

A Kodak está consciente da ameaça digital há anos. Ela ergueu fontes de receita em outras áreas, 
como assistência médica, na qual tem um lucrativo negócio de imagem digital. Ela também 
fabrica câmeras digitais e vende mais aos consumidores via internet.  



A companhia, contudo, vinha contando com o crescimento constante das vendas de filmes, 
especialmente em mercados emergentes como a China, para suavizar sua transição para novas 
tecnologias. A decisão de aumentar a marcha foi motivada em parte por uma aceleração mais 
rápida do que se previa da migração dos consumidores de fotos em filme para digitais.  

O diretor-presidente da Kodak, Daniel Carp, e sua equipe dizem saber que será difícil executar seu 
plano, que também prevê US$ 2 bilhões em aquisições de tamanho moderado nos próximos três 
anos, e cerca de US$ 1 bilhão mais em investimento em novas áreas de crescimento.  

O plano, prevê a Kodak, vai aumentar a receita em 5% a 6% por ano, levando o faturamento 
anual a US$ 16 bilhões em 2006.  

Hoje, filmes tradicionais e fotografia correspondem a 70% da receita da Kodak, e à totalidade de 
seus lucros operacionais. Em 2006, a empresa diz que sua atividade tradicional vai encolher para 
30% da receita e metade de todos os lucros. Hoje deficitário, o negócio digital vai ao mesmo 
tempo ampliar-se para 60% da receita, ante atuais 30%, e corresponder a metade dos lucros 
operacionais, prevê a empresa. 
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