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MERCADO

POR DIEGO MENEGHETTI

Mapeamos as melhores opções do mercado e 
selecionamos as câmeras que valem a pena, com 
variações de formato, preço e recursos. Confira

Q
uem planeja investir em 
uma nova câmera foto-
gráfica hoje em dia en-
contra diversos formatos 
à disposição: das inovado-
ras mirrorless às confiáveis  

DSLRs, da portabilidade das com-
pactas à conectividade dos smar-
tphones. Todos disputam a prefe-
rência e o dinheiro do fotógrafo, se-
ja ele profissional, entusiasta avan-
çado ou iniciante. Além da já exten-
sa oferta de câmeras, o começo do 
ano dá aos fabricantes um novo 
gás para a renovação das linhas. 
Há rumores na Nikon, por exem-
plo, de que uma nova DSLR top de 
linha (que pode ser chamada de 
D6) seja apresentada em 2019 e 
uma nova reflex full frame de en-
trada substitua a best-seller D750. 
No lado da Sony, é certo que a sé-
rie a7, de mirrorless full frame, re-
ceba novos modelos para ampliar 
a família. Já os fãs da Canon de-
vem receber updates na recém- 

-lançada linha EOS R, talvez com a 
esperada estabilização de imagem 
no sensor. Ou seja, novidades es-
tão a caminho para concorrer com 
o que está nas lojas.

Para ajudar na escolha de uma 
nova câmera, Fotografe selecionou 
11 modelos de diversos estilos que 
são opções de compra que valem a 
pena em 2019, seja pela inovação 
que trazem ou pelo bom custo-be-
nefício que oferecem. Como refe-
rência comum, o preço das câme-
ras é o sugerido para o mercado in-
ternacional, em dólar, uma vez que 
o valor dos modelos no Brasil po-
de variar bastante de acordo com o 
fornecedor. Acompanhe, a seguir, 
as 11 câmeras da nossa seleção e 
escolha sua preferida.

para investir
em 2019

VEJA UMA SELEÇÃO 
DE 11 CÂMERAS 

Ao lado, detalhes de 
8 das 11 câmeras 

relacionadas como um 
bom negócio em 2019
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