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ara se manterem competitivas com os smartphones, 
as câmeras compactas precisaram mudar seu perfil. 
A era das “saboneteiras” acabou e deu lugar a mode-
los que oferecem recursos exclusivos, têm sensores 
que garantem mais qualidade de imagem, resistên-
cia física e zoom com potências absurdas. São câ-

meras práticas para registrar cenas cotidianas, viagens e si-
tuações que pedem portabilidade e facilidade de uso.

Segundo o relatório da CIPA (Camera & Imaging Products 
Association), o segmento das compactas foi responsável por 
mais de 2/3 das vendas de câmeras (em valores) no mercado 
mundial em 2008. Em 2017, o mesmo conjunto não chegou à 
metade do faturamento das câmeras com lentes intercambi-
áveis (DSLR e mirrorless) – estas mantiveram um faturamen-
to estável nos últimos dez anos. Por isso, os fabricantes tiveram 
que reinventar o segmento, agregando mais tecnologia e valor 
aos novos modelos – alguns, da série prime, são tão sofistica-
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Câmeras que são
mais que compact

Selecionamos 12 modelos que se  
destacam em aspectos que só eles podem 
oferecer, seja pelos recursos, tamanho do 

sensor ou potência do zoom

A câmera compacta tem 
como característica a 

lente fixa ao corpo, que 
pode ser com zoom  
ou ter apenas uma 

distância focal 



pactas 
dos como as melhores câmeras profissionais.

O relatório da CIPA também mostra que nos 
últimos anos a venda de câmeras compactas 
tem sido mais rentável para modelos de zoom 
amplo, superior a 10 vezes. Esse é um dos trun-
fos das “pequenas”: com o sensor menor, é pos-
sível equipá-las com lentes de grande alcance. 
Não há ainda smartphone que aproxime a cena 
como o zoom óptico das compactas, que atual-
mente pode chegar a 125x. Outra investida das 
compactas é a robustez de alguns modelos, 
com resistência a mergulhos e quedas – ideais 
para turismo com muita ação. Aliás, as próprias 
câmeras de ação seguem relevantes no merca-
do de compactas, boas para compor um kit de 
fotografia eficiente em diversas situações.

Fotografe avaliou o mercado e selecio-
nou 12 compactas que valem a pena o investi-
mento, considerando cada nicho de mercado 
no qual elas se enquadram. Na lista, são con-
sideradas compactas as câmeras com corpo 
que não trocam de lente. Os preços estão em 
dólar, já que até o fechamento desta edição 
esses modelos não tinham preço oficial em 
reais no Brasil. Confira.

A compacta tem atualmente 
uma grande concorrência do 
smartphone, mas leva uma 

série de vantagens sobre ele
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