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Ao longo dos anos a Canon construiu uma imagem de prestígio em câmeras fotográficas - o 
que lhe valeu a liderança mundial nesse mercado. O valor de sua marca atinge US$ 12,4 
bilhões, a 54a no ranking elaborado pela Millward Brown, uma das principais consultorias em 
branding do mundo. Segundo o mesmo estudo, a Canon ocupa a 15a colocação entre as 
marcas mais fortes em tecnologia do planeta. Tudo muito bom, mas a mística cobra seu preço. 
No Brasil, o consumidor vê a Cânon como um sonho distante - desejável, mas pouco acessível. 
Por isso, nos últimos tempos, a empresa se esforça para reverter esse jogo, sem perder o lado 
bom da fama. Começou com sete lançamentos de câmeras, cujos preços vão de R$ 399 a R$ 1 
mil. Hoje, é possível encontrar uma Canon de 7 megapixels, com reconhecimento de rosto e 
gravação de áudio e vídeo, por R$ 599. São valores próximos da média de mercado. Para 
afastar o "medo" do consumidor em relação à marca, a companhia instalou quiosques para 
demonstração de produtos nos shoppings Morumbi e Center Norte, em São Paulo.  

 

A próxima parada será no Shopping Anália Franco, também na capital paulista. Em breve, o 
brasileiro irá se deparar com campanhas publicitárias da Canon na TV, entre uma novela e 
outra. Já os internautas encontrarão na rede ações de marketing viral da empresa. Com o 
investimento adicional em publicidade, a companhia quer fazer parte do dia-a-dia dos 
brasileiros. "O fato de a Canon não ter bases sólidas junto aos consumidores no Brasil é uma 
desvantagem perante a concorrência", afirma Bernardo Tinoco, gerente de negócios da GfK 
Marketing Services, especializada em pesquisa de mercado. "Para sobreviver nesse setor é 
preciso se aproximar do consumidor. As pessoas compram de quem conhecem e em quem 
confiam." 



 

O interesse pelo Brasil é explicado pelos seguintes números: enquanto as vendas globais de 
câmeras digitais aumentaram 19% no ano passado, no Brasil esse índice chegou a 33%, 
segundo o GfK. Atualmente, apenas 5% da receita da empresa vem da América Latina e sua 
fatia de mercado é de apenas 9% no Brasil. A reversão nesse quadro está nas mãos de Akihiko 
Matsumaru, presidente da Canon Latin America. "Nossa expectativa é crescer entre 15 e 20% 
no ano", afirmou Matsumaru à DINHEIRO. Sua grande aposta no País, porém, está na oferta 
de aparelhos de alto desempenho, com preços na média de mercado. "Com a valorização do 
real, o poder de compra do brasileiro aumentou e ele se tornou mais exigente em termos de 
tecnologia", afirma Roberto Sandrini, especialista em produtos da Canon Latin America. Entre 
março de 2007 e março de 2008, o preço médio das câmeras de 7 megapixels - uma das mais 
vendidas no mercado brasileiro atualmente - caiu 41%. Já as de 8 megapixels tiveram seu 
preço reduzido em 67%. Há ainda muito espaço para expansão nesse mercado no Brasil. Mas 
a concorrência dos celulares e o acesso à tecnologia têm empurrado esses produtos para a 
categoria de commodities. Por isso, a Canon, um gigante com faturamento de US$ 39,3 
bilhões, mergulhou há anos num processo de diversificação, com o lançamento de filmadoras, 
scanners, impressoras, copiadoras, semicondutores, binóculos, projetores, equipamentos 
hospitalares, entre outros. "Nosso próximo passo é entrar no mercado de TVs de tela plana", 
revela Matsumaru. E as câmeras digitais são fundamentais para manter vivo o prestígio da 
marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istoé Dinheiro, a. 11 n. 568, p. 48-49, 20 Agosto. 2008. 


