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Após registrar perdas com o avanço da fotografia digital, a Eastman Kodak, que por 
um longo período dominou o negócio de filmes, câmeras fotográficas e serviços de 
revelação, foi obrigada a se reinventar. E os resultados da reestruturação para 
consolidar a marca na era digital começam a aparecer. No fechamento do ano 
passado, pela primeira vez, as vendas de produtos digitais da companhia, apontada 
como a principal responsável pela popularização da fotografia, ultrapassaram as de 
filme fotográfico, papel e outros equipamentos tradicionais, garantindo 54% da 
receita total.  
 
"Foi um grande marco para a Kodak e significa êxito da estratégia de aquisições de 
empresas. A área digital cresceu 39% e os produtos tradicionais caíram 18%", diz o 
diretor de comunicação, Herson Manfrinato.  
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Antes a produção de filmes atingia 90 milhões de rolos por ano. Agora, são apenas 
50 milhões. Os primeiros efeitos da transformação da empresa para o mundo 
digital são mais visíveis no desempenho da área de produtos de consumo, 
reponsável hoje por 58% das vendas mundiais. No ano passado, a companhia se 
manteve na liderança, conquistada no mercado de câmeras digitais nos Estados 
Unidos e no Brasil em 2005, superando as rivais Sony e Canon. Agora, ela quer 
mostrar que outros grupos de negócios - saúde e gráfica - também avançam 
mediante o apoio da tecnologia digital.  
 
Entre 2003 e o ano passado a Kodak investiu cerca de US$ 4 bilhões somente na 
aquisição de empresas. Desse total, US$ 2,6 bilhões foram investidos no Grupo de 
Comunicações Gráficas (GCG), resultado da incorporação Kodak Polygrome 
Graphics (KPG), Creo Print On Demand Systems, Nextpress, Encad e Versamark. 
"Com esse investimento, a Kodak tem o maior portfólio de comunicação gráfica do 
mundo", afirma o diretor geral do GCG, Gilberto Farias, acrescentando que a 
empresa espera um forte crescimento da área na América Latina.  
 
A divisão, que tem como clientes jornais, editoras, prestadores de serviços de 
impressão, data centers e fabricantes de embalagens, garantiu 21% da receita da 
companhia em 2005 com equipamentos e softwares de impressão digital direta, 
que descartam a necessidade de chapas ou filmes no processo, por exemplo. "As 
Casas Bahia utilizam nossa solução para digitalizar e monitorar todos os seus 
contratos de financiamento que podem ser acessados pelas lojas em segundos", 
exemplifica o diretor de serviços e suporte técnico da divisão para a América Latina, 
Carlos Daher.  
 
Uma das apostas é o mercado de impressoras de dados variáveis, que permitem, 
por exemplo, ao mercado publicitário realizar campanhas personalizadas. "As 
empresas identificaram a possibilidade de redução de custos com a tecnologia. 
Conquistamos três clientes na área", afirma Farias, sem revelar nomes.  
 
Os gastos com a reestruturação levaram a companhia a um prejuízo de US$ 1,36 
bilhão em 2005, o primeiro, em termos anuais, desde 1993. Segundo Manfrinato, a 
Kodak ainda deve apresentar perdas neste ano, mas para 2007 a expectativa é de 
lucro. "Tivemos prejuízo: é uma adaptação da empresa a uma nova fase. Houve 
uma guinada violenta da tecnologia e essa transformação deve levar mais um ou 
dois anos", afirma o executivo.  



 
A reestruturação mundial incluiu a redução de 13 para as atuais 8 fábricas de filmes 
e papéis fotográficos e a eliminação de 15 mil vagas em janeiro de 2004. No Brasil 
não foi diferente. Foi fechada a unidade instalada em São José dos Campos (SP), 
responsável pela produção de filme fotográfico, produtos para revelação e pelo 
corte e acabamento de filmes para raios-x. Mais de 300 funcionários perderam o 
emprego.  
 
A empresa mantém uma fábrica em Manaus (AM) e um escritório em São Paulo 
(SP), superando os 700 funcionários. A fabricação de produtos tradicionais deve 
perdurar enquanto houver mercado. "Atingimos 90 milhões de rolos de filmes no 
passado. Hoje, esse número caiu para 50 milhões, mas essa quantidade ainda é 
considerável", comenta o executivo. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13, 14, 15 e 16 abr. 2006, TI & 
Telecom, p. C-1. 


