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Mercado de 2,5 milhões de câmeras digitais também atrai Fotoptica, Submarino e Extra. A 
crescente procura por máquinas fotográficas digitais, graças à queda gradual nos preços, tem 
despertado os varejistas para um serviço rentável: a impressão e edição das imagens. "O 
mercado digital está impulsionado e vemos um reflexo direto na venda de rolos de filme e de 
máquinas analógicas, que só reduzem", afirma Eduardo Gouveia, vice-presidente da Divisão de 
Especialidades do Wal-Mart.  
 
A maior variedade de modelos e marcas turbinou toda a seção digital, que apresentou 
crescimento de 320% em número de cópias impressas nos laboratórios do Wal-Mart. As 
vendas de máquinas fotográficas digitais, que representavam 40% do total de vendas de 
câmeras no início de 2005, já respondem por 60% da comercialização na supermercadista. 
Hoje já são 2,5 milhões de câmeras digitais em mãos de brasileiros, segundo a Associação 
Brasileira da Indústria de Material Fotográfico e Imagem (Abimfi).  
 
Conforme Gouveia, o Wal-Mart conta hoje com 41 laboratórios fotográficos dentro de suas 
unidades, sendo cinco delas analógicas. "Até o final de julho, vamos converter esses cinco, que 
estão na região Sudeste, e inaugurar mais nove, na região Nordeste, fechando o mês com 50 
laboratórios digitais", afirma.  
 
Até o final do ano, serão abertos outros 10 laboratórios, desta vez em lojas no Sul, totalizando 
um incremento de 46% no setor da rede este ano. "É um posicionamento para complementar 
a conveniência ao cliente, processo que também acontece nos outros países em que a rede 
atua."  
 
O valor da impressão no Wal-Mart, de R$ 0,69 por foto, está abaixo da média do mercado. 
Segundo ele, hoje só optam pela câmera analógica os clientes que definem a compra pelo 
preço, já que ainda são mais acessíveis. A impressão ainda é mais barata: no Wal-Mart, por 
exemplo, a revelação de filme de 12 poses custa R$ 5,88 - R$ 0,49 por foto, fora o custo do 
filme de R$ 8,90 -, enquanto 12 fotos digitais saem por R$ 8,28.  
 
A varejista implantou o auto-serviço na seção digital, em que o próprio cliente pode checar as 
fotos do computador da loja e fazer os ajustes, como tamanho, cor e brilho. O preço é o 
mesmo cobrado no atendimento do funcionário - mas nesse caso, detalhes como eliminar os 
olhos vermelhos custam R$ 1,20 extra. "Este serviço funciona como um caixa bancário, é 
auto-explicativo, agiliza o processo e foi muito bem recebido pela clientela", diz. "Em algumas 
lojas, já estamos colocando uma segunda máquina para o auto-atendimento. Na loja de 
Osasco, temos fila nesta seção".  
 
Quem também está investindo em laboratórios digitais e apostou no auto-serviço como 
complemento é a rede de supermercados Extra. A rede lançou seus primeiros laboratórios 
digitais no ano passado e hoje são 15 pontos-de-venda com o serviço. O investimento está 
alinhado ao objetivo do Grupo Pão de Açúcar, de fortalecer as vendas dentro do segmento 
não-alimentar.  
 
Serviço on-line  
 
A maior concorrência hoje para os supermercadistas, neste serviço, ainda são as lojas 
especializadas em fotografia. Mas, além disso, o varejo on-line já começou a despertar para a 
rentabilidade do serviço.  
 
Portais como o Submarino já oferecem serviço de impressão do arquivo enviado desde 
dezembro de 2004, além de atrações como elaboração de fotolivro (montagem de álbuns 
personalizados de fotografias). Trata-se de uma parceria com a empresa Digipix, que fornece a 
plataforma tecnológica para a transmissão e a edição das imagens, e a entrega é válida para 
todo o País.  



"Já estamos de olho nesse segmento, e até dezembro teremos um projeto piloto em que o 
cliente poderá enviar os arquivos de foto através da internet", antecipa o executivo do Wal-
Mart.  
 
Uma das pioneiras nesse processo foi a rede Fotoptica, que divide negócios entre produtos e 
serviços de foto e ótica. "Já temos um volume importante de impressões por solicitação on-
line, com crescimento anual de 150% na prestação desse serviço. Um dos atrativos é que o 
cliente pode receber as fotos em casa pagando um frete ou buscá-las em nossas lojas", afirma 
Fernando Janikian, presidente da Fotoptica, rede que soma hoje 75 lojas.  
 
Entretanto, ele ressalta que ainda existem limitações para este serviço on-line. "A base de 
clientes não é tão grande quanto nas lojas físicas, pois o usuário precisa ter um bom provedor 
de acesso à internet e os uploads (envio do arquivo de imagem) são demorados", explica. Por 
isso mesmo, a média de impressões solicitada on-line é inferior: 25 fotos por cliente, contra 
uma média de 80 fotos nas lojas.  
 
O fato de poder selecionar as imagens antes de imprimi-las, não reduziu a média de 
revelações, ao contrário do que se pensava - no rolo de filme, o número era de 36 fotos por 
cliente. Em 2003, as fotos digitais representavam apenas 6% do total revelado na Fotoptica; 
em 2005, já respondiam por 65%.  
 
Janikian comenta que, a princípio, quem adquiria uma câmera digital mantinha as fotos no 
computador, mas as pessoas acabaram sentindo falta de ter as fotos impressas, em mãos. 
"Têm uma qualidade igual ou superior às fotos convencionais, por isso incentivamos os clientes 
a conhecer e utilizar esse recurso." Uma das ações estratégicas da rede é oferecer 100 
impressões gratuitas para o cliente que adquirir uma câmera na loja.  
 
As vendas de câmeras digitais aumentaram 97% no ano passado na rede. O comércio de 
acessórios para máquinas fotográficas digitais, como carregador, bateria e cartão de memória, 
registrou crescimento de 116% no comparativo anual.  
 
kicker: Máquina de auto-atendimento permite ao cliente trabalhar a qualidade da foto; 
eliminar olhos vermelhos custa R$ 1,20 extra. 
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 31 maio 2006, Administração & Serviços, p. C-4. 
 


