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Gigante mundial vê espaço para câmeras tradicionais no público C/D.  
 
As classes C e D são o alvo da primeira campanha publicitária da Kodak produzida no Brasil. A 
empresa quer dobrar suas vendas no País em três anos incentivando o hábito da fotografia nas 
classes populares, um mercado garantido para as câmeras tradicionais, que perderam espaço a 
nível mundial para as digitais nos últimos anos.  
 
A empresa reconhece que câmaras tradicionais, hoje, só têm mercado em chamados "países 
emergentes", como Brasil, China, Índia e Rússia. "Já não fazemos, por exemplo, publicidade de 
TV para câmaras tradicionais fora dos países emergentes" , diz Flávio Gomes, diretor geral da 
Divisão de Fotografia e S istemas de Imagens Tradicionais e Digitais da Kodak Brasil. "A situação é 
diferente em mercados como Estados Unidos e Canadá onde as pessoas já estão partindo para 
sua segunda ou terceira câmara digital. Nós ainda estamos a caminho".  
 
Gomes explica, entretanto, que este foco nas classes C e D não significa que a empresa deixará 
de investir no consumo de câmaras digitais no Brasil. "É um mercado pequeno mas crescente. Ele 
representa hoje 1,4% do mercado brasileiro mas vem crescendo a 7% ao ano, enquanto o de 
câmaras tradicionais, que representa dois milhões de câmeras/ano, está estagnado", informa. 
"Nossa projeção é que se continuássemos apenas com as vendas para as classes A/B e em três 
anos continuaríamos estáveis, mas com o foco nas classes C/D a perspectiva é que o consumo 
cresça em oito milhões de rolos/ano".  
 
Para o diretor da Kodak, o foco nas classes média/baixa partiu da constatação de que 75% do 
consumo de filmes no Brasil já e das classes C/D, apesar de 52% delas não terem câmaras. O 
fato, segundo ele, significa uma possibilidade de um crescimento alto. "Estávamos desconhecendo 
o óbvio", diz Gomes, que considera o consumo de filmes o índice mais importante para a indústria 
fotográfica.  
 
Para incentivar o consumo da fotografia pelas classes C/D, a Kodak criou uma série de facilidades 
como o lançamento, neste fim de ano, da câmera tradicional EC 300, por um preço sugerido de 
R$ 109 para o consumidor final. "A câmera tem design moderno e é de uso extremamente fácil", 
garante Gomes. Há um modelo ainda mais básico, que custa R$ 69. A Kodak também vai financiar 
a compra da câmera em dez vezes por todos os seus revendedores.  
 
"A única contrapartida é que façam alguma ação de divulgação, que pode ser um folheto, ou uma 
faixa, para levar as pessoas das classes C e D até as lojas", explica. Segundo ele, no mês de 
outubro, quando começaram a focar as classes C e D as vendas de câmaras dobraram. "Lojas 
populares como Casas Bahia e Lojas Colombo que tem seus próprios financiamentos já são hoje 
nossos maiores revendedores", diz.  
 
"Estamos também buscando parcerias com empresas para tornar o processo de revelação mais 
acessível", diz o executivo, que considera o preço da revelação no Brasil baixo. A Kodak também 
pretende passar a incentivar o uso de filmes de 24 poses, no lugar do de 36, exatamente para 
baratear o custo de revelação.  
 
A campanha da Kodak que tem como mote "Os melhores momentos da vida não se repetem. 
Fotografe com Kodak" está no ar desde 21 de novembro nas redes Globo, Bandeirantes, SBT e 
Record. "O foco dos anúncios não é o lançamento de um novo produto ou serviço, mas a 
importância da fotografia para a vida das pessoas, ajudando-as a registrar e compartilhar os 
melhores momentos de suas vidas", diz.  
 



A criação foi da agência Ogilvy Brasil e a produção da Conspiração Filmes. "Idéias, criação, 
filmagens, tudo foi planejado localmente, com a expressa determinação de dar à campanha um 
tom humorístico, pois isso toca o brasileiro", avalia Gomes. "A última campanha da Kodak 
mostrada no Brasil foi feita no exterior com cenas de férias em Roma, uma situação fora da 
realidade de boa parte da população. Nem eu passo férias lá", exemplifica.  
 
A campanha tem como target casais e famílias com filhos pequenos de camadas sociais mais 
populares, com ou sem experiência fotográfica. O primeiro comercial tem o título de "Aniversário" 
e será veiculado nacionalmente até o final de dezembro. "Queremos a campanha em programas 
bem populares como Hebe, Ratinho e a Novela das 8.  
 
Nosso objetivo é que em três anos o Brasil, hoje o décimo mercado para a Kodak, passe para o 
quinto lugar", prevê. A Kodak brasileira investe anualmente US$ 23 milhões por ano em 
publicidade, promoções, relações públicas e propaganda e esta campanha foi a maior já feita pela 
empresa. A campanha cont inua em 2005 com novo filme e inserções também em TV por 
assinatura.  
 
A Kodak apoiou-se em estatísticas conhecidas sobre o País e em pesquisas da própria empresa 
antes de investir no crescimento do consumo das classes C/D. "O Brasil é o quinto país em 
população com 182 milhões de habitantes, 57% deles com menos de 30 anos, 49 milhões de 
domicílios. É um grande mercado, apesar da distribuição de renda injusta". Ele diz ainda que o 
Brasil é o décimo em poder de compra e representa o 10 mercado da Kodak.  
 
Aqui a fotografia vende, hoje, 64 mil rolos de filmes/ano; 32 mil m² de papel fotográfico e 2 
milhões de câmeras/ano. "São números baixos - meio rolo de filme por habitantes/ano - o que 
aponta, porém, para um potencial de crescimento muito grande", aposta o executivo. "São índices 
menores que México e Argentina, por exemplo. A taxa de penetração de câmeras, de 35 %, 
também é baixa já que a média latino-americana é de 45%. O Brasil puxa os índices latino-
americanos para baixo em fotografia", diz.  
 
Segundo levantamentos da Kodak, as câmaras fotográficas têm no Brasil a mesma penetração 
que os vídeo cassetes (35%), contra 85% dos refrigeradores e 96% das TVs. "O País é também o 
segundo mercado em microondas, terceiro em refrigeradores, quarto em lava- roupa e cervejas, 
sétimo em celulares", lista Gomes. "Só nos faltava fazer como os outros: facilitar a compra".  
 
O diretor da Kodak diz também que o que a empresa está fazendo, é seguir, com atraso, ações de 
outras multinacionais, que cresceram no País ao investir nas classes C e D. "O Brasil é hoje o 
segundo mercado do mundo para a Gillette, o quarto para a Unilever, o terceiro para a Colgate. 
Estas multinacionais perceberam que havia um mercado consumidor na classe CD e souberam 
sair na frente", conta.  
 
Apesar do foco nas camadas populares as câmaras da Kodak vão continuar sendo conhecida pelo 
numero de série e não mais por apelidos como "Xereta". Segundo Gomes a empresa do 
concentrou sua produção na Índia e China e adotou o código de letras e números por ser 
universal.  
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