
Estratégia da Fuji é conquistar profissionais e aumentar prestígio 
 
Depois de investir em ações voltadas ao consumidor em geral e aos revendedores, a 
Fuji Photo Film do Brasil Ltda. reforça seu marketing para um público não menos 
importante para seus negócios: o fotógrafo profissional. A partir da próxima semana, a 
empresa apresenta duas iniciativas para estreitar seu relacionamento com esse 
público. Lança a revista "BESTFUJI" e uma campanha publicitária de valorização do 
profissional de fotografia.  
 
A nova empreitada, segundo a gerente de marketing da Fuji, Maria José Ferraz de 
Barros, complementa a estratégia de promover ações de incentivo ao consumo de 
filmes fotográficos e de reforço da marca, política que ganhou impulso há três anos. 
"Já vínhamos fazendo algo na mídia, com propaganda e merchandising, voltadas ao 
consumidor em geral. Faltava algo específico para o profissional. O projeto da revista 
vem agora suprir esta carência”. 
 
Em busca de mercado 
Embora saliente que a idéia principal da revista é a de oferecer ao profissional da área 
uma nova oportunidade para a divulgação de seus trabalhos, a empresa não esconde a 
expectativa de que o projeto, aliado às demais ações planejadas, ajude a alavancar 
sua presença no mercado. "Tivemos um aumento de 4% de market share em 2002.  
 
Um desempenho que esperamos que melhore a cada ano", diz Maria José.  
 
A Fuji ocupa atualmente a segunda posição no mercado, atrás da Kodak. Mas o 
percentual exato de participação de cada uma delas nesse mercado é motivo de 
controvérsia. A AC/Nielsen audita apenas as vendas em pontos considerados não-
convencionais, como supermercados. Revistas especializadas fazem pesquisas junto às 
lojas do setor. Os números são parecidos, creditam à Kodak 56% de participação e à 
Fuji 31%. A Kodak, por sua vez, não considera os dados apresentados acima. Informa 
que tem 70% do mercado, com base em pesquisas internas.  
 
O projeto da "BESTFUJI" foi desenvolvido pela Grey Brasil, agência de publicidade que 
atende a Fuji há 10 anos. Terá tiragem inicial de 3,5 mil exemplares, distribuição 
dirigida e gratuita. "Não será um mero catálogo fotográfico. Entre 75% e 80% do 
espaço será destinado à publicação de trabalhos de profissionais. O restante será 
ocupado por matérias e artigos", informa Fernando Luna, vice-presidente de criação da 
Grey. Ele diz que a intenção é de que haja uma média de três edições por ano. "Mas 
isso pode mudar. Tudo vai depender do mercado". Não está descartada a hipótese de 
abertura de espaço para anúncios.  
 
Exija um profissional 
Em continuidade à estratégia de fortalecer o relacionamento entre Fuji e o mercado 
profissional, a Grey criou uma campanha de valorização do fotógrafo. Foram 
desenvolvidos três anúncios, que serão publicados nos veículos especializados "About", 
"Meio & Mensagem" e "REF" até março.  
 
A campanha para o público em geral, profissional ou não, que em suas edições 
anteriores contou com o fotógrafo J.R. Duran e o ator Reynaldo Giannechini, também 
volta ao ar ainda neste semestre. "Mas sem garoto-propaganda. Será algo novo, uma 
evolução do que vínhamos fazendo", diz Luna.  
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