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Os principais fabricantes de câ-
meras fotográficas digitais do
país já perceberam o potencial de
compra dos consumidores das
classes C e D e começaram a in-
vestir em produtos voltados ex-
clusivamente para esse público.
Sony, Samsung e Canon, por
exemplo, têm estratégias especí-
ficas para aumentar as vendas
para essa camada da população.

A Sony, há três anos, tinha
um portfólio reduzido e com foco
nas classes A e B quando o assun-
to era fotografia, segundo Carlos
Paschoal, gerente geral da área
de Digital Image da empresa.
Oferecer produtos básicos com o
objetivo de conquistar o público
de baixa renda não está nos pla-
nos da fabricante. “A tendência
do mercado é achar que o públi-
co das classes C e D pensa cada
vez mais em preço e quer com-
prar produtos mais baratos e de
menor qualidade. Isso não é ver-
dade”, afirma o executivo.

Para Paschoal, esses consumi-
dores querem marca e qualidade,
e não necessariamente o preço
mais baixo. Para eles, por exem-
plo, é essencial que o produto já
venha com cartão de memória,
ou seja, não adianta o produto ser
barato e não ter recursos como
este. Por isso, a Sony desenvolveu
um produto específico para esse
nicho, no valor de R$ 499, dispo-
nível desde abril deste ano.

Com a entrada de máquinas
como essa no portfólio, a fabri-
cante conseguiu aumentar de
10%, há três anos, para 30% a
porcentagem de vendas de câ-
meras digitais no Brasil para
consumidores de classes C e D,
de acordo com Paschoal. “Esse
público pede produtos com ca-
racterísticas específicas como,
por exemplo, uso de pilhas ao
contrário de baterias, que são
mais caras”, afirma.

Mudança de imagem
Outra fabricante, a japonesa Ca-
non, marca conhecida principal-
mente por seus produtos profis-
sionais de fotografia, também
quer virar o jogo e disputar com
outras empresas os consumidores

de classes C e D. “O público em
geral não enxerga a Canon como
uma câmera amadora, principal-
mente na América Latina”, diz
Roberto Sandrini, especialista de
marketing da empresa. A com-
panhia, no entanto, quer mudar
essa imagem, oferecendo máqui-
nas ao preço de R$ 499, modelo
disponibilizado em abril de 2010.
Segundo Sandrini, é o mercado
que vai ditar o preço das câmeras,
mas a Canon não deve baixá-lo
mais do que já baixou, manten-
do-se na casa dos R$ 500, assim
como os produtos da Sony volta-
dos para esse público.

Mais funcionalidades
A Samsung, no entanto, quer
levar o preço ainda mais para
baixo. Henrique de Freitas, ge-
rente sênior de produtos da fa-

bricante, aposta em câmeras
com valor abaixo da faixa indi-
cada pela Canon. A estratégia da
fabricante é agregar a essas má-
quinas recursos que as câmeras
desse valor normalmente não
possuem como, por exemplo, a
funcionalidade que identifica
automaticamente um sorriso e
faz a foto nesse instante. além
de alta qualidade de imagem.

“Nossa câmera mais barata
custa R$ 379. Um ano atrás, um
produto com essa quantidade de
megapixels (12) sairia por cerca de
R$ 1 mil”, afirma o executivo.
Freitas ainda ressalta que essa in-
dústria enfrente outra concorrên-
cia forte, além das empresas tra-
dicionais: o mercado negro. Se-
gundo ele, cerca de metade do
mercado de câmeras é composto
por produtos contrabandeados. ■

Produto
básico não
atrai público
de baixa renda

MODELOS DISPONÍVEIS

“A tendência do
mercado é achar
que o público das
classes C e D quer
comprar produtos
mais baratos e de
menor qualidade.
Isso não é verdade.
Eles querem mais
funcionalidades
por menos

Carlos Paschoal

Sony
Desde abril, a empresa
disponibiliza o modelo
DSC-S2000 por R$ 499,
com foco nas classes
C e D. A Sony prioriza
a inclusão de acessórios
como cartão de memória
para atrair esse público.

Carlos Paschoal, gerente-geral da área de Digital Image da Sony:
pilhas no lugar de bateria para baratear os produtos

Fabricantes de câmeras digitais incluem
cada vez mais funcionalidades e baixam
preços para conquistar classes C e D
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