
Diniz deixa conselho do Pão de Açúcar
Abilio Diniz vai deixar a presidência do Conselho de Administração

do Grupo Pão de Açúcar, colocando fim a disputa judicial com

o sócio Casino, que começou em 2011, quando Diniz tentou unir

o GPA ao Carrefour. Com isso, o executivo passa a se dedicar

à presidência do conselho da BRF, cargo que assumiu em abril

deste ano, em um mandato com duração de dois anos. Com Reuters
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O impacto da popularidade dos
smartphones e do avanço das câ-
meras integradas a esses dispositi-
vos nas vendas de câmeras digi-
tais é conhecido. Em uma respos-
ta a esse cenário desafiador, as fa-
bricantes do setor estão ajustando
o foco para encontrar um novo ni-
cho de crescimento. No caminho
para driblar a concorrência dos ce-
lulares, uma das grandes apostas
são as chamadas câmeras DSLR
(Digital Single-Lens Reflex). Es-
ses equipamentos unem recursos
avançados, próprios das câmeras
profissionais, como lentes removí-
veis, conectividade e filtros de
luz, ao tamanho similar das câme-
ras compactas convencionais.

“Com a penetração dos smar-
tphones, as pessoas estão adqui-
rindo mais gosto pela fotogra-
fia. Por outro lado, os consumi-
dores estão começando a buscar

recursos que os smartphones
não conseguem entregar”, afir-
ma Leonardo Botelho, gerente
de produtos da Fujifilm.

Na categoria DSLR, a Fujifilm
conta com a linha X, que hoje
tem cerca de oito modelos dispo-
níveis no Brasil, na faixa de R$
1.299 a R$ 4.299. A linha investe
em designs diferenciados, que re-
metem a equipamentos mais an-
tigos. Um dos lançamentos re-
centes a X-M1, câmera com co-
nectividade Wi-Fi, que permite
ao usuário conectar-se direta-
mente em redes sem-fio para
compartilhar fotos em um
desktop ou qualquer outro dispo-
sitivo. Com o aumento da deman-
da pelas câmeras da linha — dis-
poníveis há menos de um ano no
mercado brasileiro — a Fujifilm
programa o lançamento no últi-
mo trimestre de uma loja virtual
própria para ampliar o canal de
vendas desses modelos no país.

Com quatro modelos DSLR dis-
poníveis no Brasil, sendo que dois

deles são produzidos no país, a Ni-
kon também enxerga boas pers-
pectivas na categoria. “Hoje, as câ-
meras DSLR representam menos
de 5% do mercado total no Brasil,
mas são a nossa grande aposta no
país. Desde que passamos a fabri-
car esses equipamentos localmen-
te, em 2011, nossa produção mais
que quadruplicou”, diz Daniel Ro-
drigues, coordenador e especialis-
ta de produto da Nikon.

O pacote de recursos destaca-
dos por Rodrigues nas câmeras da
marca inclui funções como siste-
mas de autofoco, disparos contí-
nuos com até seis quadros por se-
gundo, filmagem de alta defini-
ção com som estéreo e uma fun-
ção de controle remoto, que per-
mite acionar as câmeras por meio
de smartphones ou tablets.

Comdiversosrecursosdeautofo-
co, zoom e de qualidade de imagem
em condições de pouca luz, a Ca-
non está centrada em aproximar
suas ofertas das novas demandas
dos consumidores. “Estamos
trabalhando para fortalecer as
características de conveniência
de outros dispositivos em nos-
sas câmeras”, observa Takashi
Osawa, diretor comercial da Ca-
non no Brasil. Nessa direção, gran-
departedosmodelosdaCanonper-
mitequeousuáriocompartilheima-
gens em smartphones e tablets e.
aomesmotempo,conecteoequipa-
mentoviaredesem-fioàsimpresso-
ras domésticas da marca japonesa.

NachoDoce/Reuters

São Paulo

D7100—Nikon
Com valor de R$ 4.999,
vem equipada com um sensor
de 24,1 megapixels, pesa
cerca de 675g e conta com
disparo contínuo de até seis
quadros por segundo.

VITRINE

AscâmerasDSLRenvolvem
modelosdeentrada,
intermediárioseavançados.
Emmédia, épossível
encontrar máquinas
apartirde R$1.299, que
seenquadramnacategoria.
OBrasilEconômico
selecionoumodelos recentes
dequatromarcas tradicionais

X-M1—Fujifilm
O lançamento traz um sensor
que oferece qualidade
de imagem semelhante a
deequipamentosprofissionais.
Preço sugerido: R$ 2.999.

D-Lux6— Leica
Extremamente leve — pesa
296g — o modelo da famosa
marca alemã tem como um
de seus destaques os recursos
de captura de vídeo em
full-HD. Preço de R$ 4.970.

MurilloConstantino

Câmeras ajustam o foco
para atrair consumidor

EOSRebelT5i—Canon
Trazsensorde18megapixels,
telatouchde3polegadas
edisparocontínuodeaté5
quadrosporsegundoe9pontos
deautofoco.PorR$4.499.

ALIMENTAÇÃO
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Em resposta ao avanço dos smartphones, fabricantes investem em equipamentos que

combinam recursos de máquinas profissionais com funções de conectividade sem-fio

Segundo a consultoria
GfK, o Brasil responde
por 80% das câmeras
digitais vendidas na
América Latina.
No país, o setor registrou
um crescimento
acumulado de 13,9%
no biênio 2011/2012
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 set. 2013,  Empresas, p. 13.




