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Consumidores da classe C são o novo alvo para a indústria nacional de câmeras fotográficas 
digitais, conquistados a preços acessíveis e maior facilidade nas condições de pagamento. Como 
mais da metade das famílias brasileiras não possui nenhum tipo de câmera fotográfica, 
fabricantes como Mirage , Fuji , Casio , Canon , Sony e Panasonic vêem neste nicho uma boa 
oportunidade de negócios. 
 
Das mais de 22 milhões de câmeras fotográficas em uso no País, apenas 20% são digitais. Em 
pouco tempo, porém, este panorama deve mudar. É o que indicam os dados de mercado colhidos 
pela Associação Brasileira da Indústria de Material Fotográfico e de Imagem (Abimfi) . Em 2005, 
pela primeira vez, as vendas de máquinas digitais ultrapassaram a procura de câmeras 
analógicas, que teve volume estimado de 1,2 milhão de unidades comercializadas. 
 
Nos Estados Unidos, 50% das famílias já fazem uso desta tecnologia, segundo a Photo Marketing 
Association. A mesma associação prevê que, em 2008, 80% das casas americanas sejam 
equipadas com câmeras digitais. 
 
Herson Manfrinato, presidente da Abimfi, reafirma a tendência de crescente representatividade da 
tecnologia digital no Brasil, mas prevê redução no ritmo de crescimento de vendas para os 
próximos anos. “Quem podia comprar uma máquina digital já comprou. Tanto que, de 2003 para 
cá, este mercado vinha dobrando a cada ano. Em 2006, estimamos um volume total de mercado 
de 2,5 milhões de unidades vendidas, ante a 1,5 milhão de unidades do ano passado”, diz o 
presidente. A participação dos produtos informais no País ainda representou, no ano passado, algo 
em torno de 50% deste total das vendas. 
 
Depois de conquistar 52% de participação de mercado no segmento de máquinas de baixa 
resolução, a marca brasileira Mirage planeja vender 300 mil máquinas neste ano, o equivalente ao 
dobro do volume de 2005. A empresa, que começou a comercializar máquinas digitais em 2000, 
importa toda sua linha da China e incrementa sua distribuição junto aos varejistas como C&A , 
Carrefour , Ponto Frio e Wal-Mart para aumentar seus volumes. Guila Borba, diretor de marketing 
da Mirage, conta que 60% das câmeras digitais da marca tem como destino as residências de 
classe C. 
 
Estudo da GFK Market Services acerca do mercado brasileiro de câmeras fotográficas digitais dá 
conta que, em março deste ano, 60% das vendas para o produto no País estão na faixa de preços 
que vai de R$ 690,00 à R$ 1.035,00 e que, no primeiro trimestre de 2006, 34% das máquinas 
digitais vendidas no País tinham 3.0MP e 4.0 MP. Megapixel (MP) é o parâmetro usado para medir 
a qualidade de definição de uma câmera digital e quer dizer o quanto uma foto poderá ser 
ampliada com qualidade para a impressão. 
 
“Somos uma marca de primeiro preço, mas trabalhamos com modelos de até 8.0 MP, vendidos 
por R$ 1.299,00”, ressalta Borba. Ele conta que os grandes volumes e a desvalorização da moeda 
americana foram determinantes para a queda de preços da marca. “Nossa máquina de 3.0 MP 
custava R$ 699,00 no começo do ano passado. Hoje, o mesmo equipamento vale R$ 399,00”, ele 
exemplifica. A diversificação da linha de máquinas digitais da Mirage — que, atualmente, tem 
modelos de 3.0 MP até 8.0 MP — denota que o aumento de exigência dos consumidores da classe 
C.  
 
No final do ano passado, a fabricante Fuji decidiu comercializar suas câmeras digitais por meio de 
grandes redes de varejo e foi surpreendida pela demanda. “Apesar de todo nosso planejamento, 
acabamos ficando sem estoques às vésperas do Natal, no dia 15 de dezembro”, conta Flávio 
Takeda, gerente de marketing da empresa.  



Focada nos consumidores das classes A e B, a máquina digital mais barata da Fuji custa R$ 
899,00 e tem 4.0 MP. Segundo Takeda, a consumo da classe C é responsável por quase 10 % do 
volume da marca. Para o gerente, o pagamento facilitado — em 10 e até 12 vezes — é que 
justifica as boas vendas da Fuji para famílias com rendimento mensal de 4 a 10 salários mínimos.  
Outra linha de produtos da Fuji que ganhou destaque a partir de 2004 foi a de câmeras 
fotográficas descartáveis. Segundo Flávio Takeda, as vendas bastante mornas até 2003 
quadruplicaram de tamanho um ano depois. “Descobrimos que as pessoas que ainda não tem 
máquina fotográfica acabam preferindo comprar uma descartável por R$ 15,00 a investir quase 
R$ 100,00 em uma analógica”, conta o executivo. Ele também explica que, por conta da 
popularidade da tecnologia digital, as máquinas analógicas com zoom para uso não profissional 
estão desaparecendo do mercado. 
 
Fabricante tradicional de filmes, a Fuji vem assistindo à queda de volumes mundiais de vendas 
para o produto desde 2003. Takeda conta que, nos mercados japonês e norte-americano, a venda 
de filmes fotográficos caiu 50% entre 2001 e 2005. No Brasil, as perdas anuais deste volume são 
em torno de 15%. “Em 2002, vendemos 90 milhões de rolos de filmes. No ano passado, a 
demanda foi de 60 milhões de unidades e, para 2006, é esperada a redução de 15% deste 
número”, diz o executivo da fabricante Fuji.  
 
Diante do declínio mundial do uso de câmeras fotográficas analógicas, a estratégia mundial da 
Fuji foi investir na produção de impressoras térmicas, mini laboratórios de impressão, scanners 
digitais e também nas câmeras digitais. Só no Brasil, a expectativa da marca é responder por 200 
mil máquinas digitais em 2006, todas estas peças são produzidas na matriz da empresa no Japão.  
 
De olho nas vendas voltadas para a classe C, a Casio mantém a marca Suzuki voltada para o 
consumo popular. Tanto as máquinas da marca Casio quanto da marca Suzuki são importadas do 
Japão. Da mesma maneira, a fabricante Canon opta apenas por distribuir máquinas digitais que 
importa da matriz japonesa desde 2000.  
 
Segundo Gino Cammarota, gerente de marketing da distribuidora Elgin, a expectativa para este 
ano é vender 130 mil câmeras, o equivalente a 30% a mais do volume do ano de 2005.  
A líder de mercado Sony detém 34% do total de máquinas digitais comercializadas no País e é a 
única empresa a manufaturar a linha no Brasil. Desde junho de 1999, a Sony mantém uma linha 
de produção dedicada para as máquinas fotográficas digitais.  
 
Atualmente, são 18 pessoas que montam as peças importadas do Japão e China na planta da 
empresa de Manaus. Em setembro deste ano, a Panasonic planeja iniciar sua fabricação local de 
máquinas digitais. Segundo Maurício Guarnieri, analista de produto da Panasonic, desde 2002, a 
marca trouxe do Japão para o mercado brasileiro alguns modelos de câmeras digitais.  
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