




seu espaça no mercado e uma ótima
aceitação pelos fotógrafos. Ao que
você credita essa aceitação?

A aceitação foi rápida porque a Pana-
sonic se preparou para entrar no mer-
cado, com produtos de qualidade que
contam com vários recursos extras e

parceria com a marca de lentes Leica
(reconhecida principalmente pelos
fotógrafos). Além disso, o constante
desenvolvimento de novas funções
em cada linha que chega ao mercado
preocupa-se em ajudar o usuário a não
perder seus melhores momentos com
uma foto mal-tirada.

Durante o período analógico da
fotografia, você contava nos dedos
as marcas de câmeras fotográficas.
Até mesmo as duas maiores, Kodak e
Fuji, eram tímidas no que se relacio-
nava às câmeras. Com a tecnologia
digital, há uma diversidade grande de
marcas e modelos. Como é trabalha-
do pela Panasonic essa concorrência
acirrada?

A concorrência é vista de maneira po-
sitiva, de maneira que a Panasonic se
compromete a desenvolver sempre no-
vas funções para ajudar, mais e mais,
o usuário a ter um produto em mãos
que o faça sentir-se seguro para ter
sempre a melhor imagem capturada.

A produção de câmeras chinesas,
cujas marcas são incorporadas de
acordo com o mercado de interesse
e com preços bem reduzidos, atra-
palha ou o consumidor sabe o que
quer e o que procura?

O consumidor hoje já tem a consciên-
cia sobre o que existe no mercado e
o que é uma marca reconhecida, que
oferece qualidade para que ele possa
comprar seus produtos sem susto.
Obviamente, existe um mercado am-
plo no país, onde vários produtos, de
diversas faixas de preços, competem
pelo consumidor. Estamos confiantes
que a Panasonic oferece produtos
de extrema qualidade com um preço
acessível ao mercado brasileiro.

Qual a estrutura da Panasonic hoje no
Brasil. Há a cobertura de todo o país?

A Panasonic está presente em todo
o mercado brasileiro, considerando
a questão comercial e de assistência
técnica também. Atualmente, toda a
rede que já atende os produtos de áu-
dio e vídeo também está credenciada
e apta a oferecer suporte aos produtos
da linha Lumix de câmeras digitais e
filmadoras.

A Panasonic trabalha com o mercado
especializada de fotografia? Ou dá
preferência ao grande comércio,
como magazines e supermercados?

Neste momento, a Panasonic está
ampliando a presença no grande va-



rejo, magazines e hipermercados. Em
pouco tempo, pretendemos aumentar
a presença da Panasonic no mercado
especializado.

Qual a expectativa da Panasonic com
relação ao mercado brasileiro? Quais
os planos para o desenvolvimento da
marca?

A expectativa é grande e, recentemen-
te, a Panasonic realizou investimentos
para iniciar a produção de câmeras
digitais no Brasil. A empresa acredita
que, nos próximos dois ou três anos,
o mercado de câmeras digitais ainda
cresça dois dígitos. Estamos traba-
lhando para que a marca Lumix seja
reconhecida devido à alta qualidade
e tecnologia da linha, que oferece
produtos para minimizam as falhas
comuns a um fotógrafo amador. Além
desta aposta, a Panasonic está desen-
volvendo produtos mais sofisticados,

que atendam às necessidades de
fotógrafos amadores avançados, semi-
profissionais e profissionais.

Como você analisa o mercado foto-
gráfico brasileiro?

O mercado brasileiro acompanhou ra-
pidamente a transição mundial do ana-
lógico para o digital, seja na oferta de
produtos, como também na prestação
de serviços. Ainda existe um potencial
de crescimento muito grande, pois
além das pessoas que estão adquirindo
suas primeiras câmeras, já existe outra
fatia do mercado que busca comprar a
segunda câmera, senão a terceira. Isso
é conseqüência do desenvolvimento de
novas tecnologias que vão eliminando
os problemas que ocorreram no início.
E, há também, aquele consumidor
que começou a gostar de fotografia e
procura produtos com mais tecnologia
para melhorar suas fotos.»

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Photos & Imagens, ano 10, n. 60, p. 12-15, set / out. 2007.




