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DICAS DE COMO LER
ESSE EBOOK

Olá pessoal!
Nós preparamos esse eBook de uma forma interativa.

O que isso significa?
Além do material escrito, você também vai encontrar links e botões.

Quando o texto estiver assim, quer dizer que existe um link para outra página
com assuntos complementares.
fazemos isso para que sua leitura seja agrdável e relevante.

Vamos começar?

FHOX.COM.BR
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APRESENTAÇÃO
GO IMAGE
Go image é uma empresa que tem como missão contribuir para o crescimento do
mercado de imagens buscando alavancar e perpetuar nosso negócio com a colaboração
de todos os envolvidos.
Nossa história em todos esses anos é baseada na construção colaborativa de uma rede de
apoio ao mercado fotográfico e a expansão está diretamente ligada ao que acreditamos
nos serviços que oferecemos.
É por isso que queremos estar com os fotógrafos e outros profissionais da comunidade
fotográfica. Nosso produto final é muito maior do que as páginas impressas. Nos
relacionamos com sonhos e legados de fotógrafos e seus clientes.
Somos muito mais do que uma encadernadora!
Nós não somente produzimos fotolivros, álbuns e outros elementos fotográficos, mas
também proporcionamos o desenvolvimento de fotógrafos através de produtos de
qualidade e soluções do dia a dia.
Nossa ideia é que os fotógrafos aumentem suas vendas e assim cresçam profissionalmente,
incentivando a sustentabilidade do empreendedorismo fotográfico.
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FHOX
Conheça um pouco da história da FHOX!
FHOX nasceu como escola de fotografia no final dos anos 80, em Curitiba. Criada
por Carlos Dreher (já falecido), traz em seu DNA conteúdo educacional. Com o
sucesso veio a possibilidade de abrir mais uma unidade, que formou fotógrafos em
todo o Brasil.
A publicação foi crescendo, muito pela parceria com a Fujifilm (presente desde a
primeira edição). Passou de jornal em P&B para uma revista colorida, mudando
sua estrutura para São Paulo.
Hoje em todas as feiras de negócios que organiza, nacionais ou regionais, possui
sempre um riquíssimo conteúdo educacional e motivacional a oferecer. Em quase
30 anos de história, FHOX coleciona iniciativas de fomento aos mais variados
segmentos da fotografia que fazem parte do Programa Amigas da Foto, sua criação.
A Feira Fotografar e o Congresso Fotografar, fóruns, workshops, eventos itinerantes
(como FHOX On The Road), organização da feira Alasul e seu congresso, revista
FHOX RS e seu evento educacional, encartes Fine Art Inside e o Informei (dedicado
à empresas de formatura), são algumas das ações realizadas, que visam o
fortalecimento do ramo e o comprometimento de todos os seus agentes.
O foco de ação está em sete seções: negócios, casamento, formatura, família e
newborn, autoral e variedades. Tendo, inclusive, um canal de vídeo para novidades
e interações.
Quer nos conhecer?
www.fhox.com.br
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O esgotamento da
fotografia
A fotografia está com os dias contados

Foi com uma frase como essa que um dos maiores fotógrafos do mundo deu seu veredito.
Mas, calma!
Depois, ele se retratou e fez as pazes com a tão amada fotografia.
Estamos falando de Sebastião Salgado! Alguém que tem gabarito para opinar sobre
tudo o que está relacionado ao universo fotográfico.

No início de 2017, ele decretou que

“

A fotografia é uma arte que não vai durar muito tempo. Ela
está acabando. Estamos caminhando para o fim da fotografia.
- Sebastião Salgado
No entando, sabemos que as fotos estão por aí ainda, eternizando momentos. O que
acontece?
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A fotografia é uma linguagem que não se esgota! Simples assim.
Apesar de muitas pessoas confundirem o conceito, muito do que se faz hoje (em telas de celular,
inclusive) é imagem. Como já mencionou Salgado, “fotografia é coisa tangível, você captura,
você olha para ela. É algo semelhante à memória”.
Ainda segundo Salgado, fotografar é algo que se faz cada vez menos, já que mudam a todo
tempo as formas de captação, possibilidades [infinitas] de manipular as imagens, tudo isso
transforma a linguagem fotográfica e sua mensagem. Faz bastante sentido, não é mesmo?
Mas, deixando os conceitos de lado. Nunca se fotografou tanto na história mundial e por isso,
acreditamos que a fotografia, agora mais do que nunca, tem um longo futuro pela frente. Vida
longa e próspera à fotografia!

“

Dado Interessante: A indústria informou que o total de fotos
tiradas em 2017 foi maior que um trilhão. Ao menos 85% destas
fotos foram tiradas em smartphones, que já somam mais de
dois bilhões de aparelhos, e somente cerca de 10% serão tiradas
com câmeras digitais.
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Boomerang da
história
A volta da fotografia de família

Quase tudo debaixo do céu acontece em loop. O sol nasce, se põe e aparece na manhã seguinte.
Outra vez.
Com a fotografia é a MESMA COISA.
Uma forte tendência, acontece no mercado fotográfico hoje. Léo Saldanha da FHOX já falou
que: “se tudo está se automatizando, por que não sermos mais humanos?”.
Por essa trilha, seguem os fotógrafos de família, que estão redescobrindo o valor desse estilo
que existe desde o começo da fotografia.
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O segmento é considerado a “bola da vez” no mercado
fotográfico, pelo crescimento contínuo nos últimos
anos.
O motivo é tão simples quanto

2 + 2.

A população

prossegue em se multiplicar com famílias reais que
passam por todos os momentos da vida, como nascer,
crescer, casar, engravidar e ter filhos, adotar pets, fazer
aniversário e formatura [UFA].
Aqui, surge o

superfotógrafo

e seus poderes de

parar o tempo!

O potencial desse mercado existe porque o fotógrafo
pode acompanhar todas essas fases da vida na
fotografia de família! E a fotografia documental está aí
pra comprovar isso.
O pessoal da FHOX, fez uma estimativa de como isso
seria em termos de negócio. Se juntarmos a vida toda
das pessoas poderiam ser 10 a 15 anos fotografando a
mesma família, o que, pode representar de 100 a 200
mil reais considerando casamento, newborn e todas as
outras oportunidades de cliques.

“

A vida é urgente e simplesmente acontece, por isso nesses momentos
como casamento e gestação os clientes estão abertos e dispostos a
passar por lentes fotográficas, conforme a visão de Irmina Walczak,
dos Panoptes. Além disso, hoje as fotos do cotidiano estão em alta.
O simples se tornou um diferencial como tema de ensaio.
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A importância de
se reinventar
O mercado mudou e continua mudando. Nunca foi tão fácil virar fotógrafo.
O que você precisa fazer? Seja um MUTANTE.
Sim, use todas as ferramentas possíveis para recriar seu trabalho, sua marca e o seu negócio
fotográfico. Vá, além dos cliques (ou até aonde ninguém foi).
Pratique um ciclo virtuoso para analisar seu trabalho constantemente. Observe o mercado, as
relações sociais e tudo que possa inspirar você a descobrir e firmar sua identidade fotográfica,
isso vai ajuda-lo a ser mais assertivo a médio e longo prazo, por entender onde está e para onde
quer ir.

“

Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve.
- Lewis Carroll
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Ser fotógrafo → da família → pra vida toda
Decidiu que vai ser fotógrafo de família?
Prepare-se para estudar [e muito].
É uma atividade complexa, mas recompensadora!
São muitos os requisitos para fotografar os vários momentos de um clã. Principalmente se eles
chegarem até você na fase dos filhos. Um ensaio newborn tem muitos detalhes aprendidos em
muitas horas de estudo . A certificação é um pré-requisito quando o assunto é um bebê recémnascido e exige constante atualização.

“

O mercado nacional está dividido mas aquecido.

É a fotógrafa de família Hellen Ramos quem nos informa isso. Segundo ela, há dois tipos de
público: “um que valoriza a fotografia de família como um investimento e outro que procura preço
e vantagens.
Por isso, você também vai precisar de um Plano de Ações
(lá no final preparamos um material pra você!).
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Por que mudar?
Uma oportunidade

É claro que sabemos, que nem todos os profissionais irão atuar nos diversos momentos da vida como ela é.
Talvez, você esteja bem como está. Mas,

águas paradas nao movem moinhos.
Se você, por um momento parar e pensar, olhando para o futuro, vai se dar conta de que muitas coisas que
temos hoje, são resultado de escolhas e mudanças que fizemos lá atrás. Isso define tudo (inclusive aquela
empresa de transporte que tem 04 letras como o táxi).
Aconselhamos que você também avalie os fotógrafos ao seu redor e as pessoas da sua própria vida.
Onde estão os que acompanharam as mudanças?
O que pode acontecer se você não se mover?
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Seja imortal. Seja fotógrafo.
Entenda o poder que a sua foto carrega, a mensagem da sua marca.
Depois, mude o que for necessário (para melhor).
Muitas oportunidades estão escondidas atrás das mudanças.
Quando seu cliente vir em você a confiança que ele precisa pra escrever a biografia dele com as suas lentes
e a sua marca, você será como os clássicos: eternizado.
Já pensou em ser fazer fotografias clássicas?
No tempo do instantâneo, do efêmero e passageiro, os fotógrafos clássicos são aqueles fotografando várias
gerações. Profissionais tradicionais que se tornaram referenciais no mercado e conseguem indiretamente,
educar seus clientes, transformando o novo e desconhecido em algo familiar e bem aceito.
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Para toda oportunidade, existe um desafio.
Você decidiu que é isso mesmo que vai fazer? Se preciso for, mude a rota, só não esqueça que
TUDO PODE ACONTECER! Você pode ser surpreendido por coisas boas ou revezes. Listamos alguns
obstáculos que pode encontrar no meio do caminho até a linha de chegada da reconstrução da sua
fotografia.

1)

Dar o primeiro passo
Pode parecer óbvio, mas se você não agir, nada vai acontecer. E muitas ideias morrem nas
mentes brilhantes de seus criadores por não serem colocadas em prática. Faça, depois corrija
ou ajuste e otimize!

2)

O mercado
Engana-se quem pensa que o mercado é um lugar amigável. Você vai precisar de know-how
sobre as relações comercias, público-alvo, precificação, marketing pessoal e identidade.
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3)

O fotógrafo
Sua essência vai se transformar [ou não] em sucesso. Quando descobrir seu propósito enquanto
fotógrafo, vai ter uma convicção natural ao apresentar seu trabalho. Em termos gerais: se você
acreditar em si mesmo, as pessoas vão comprar sua ideia – e pagar por ela.

4)

Nichos fotográficos
Se por um lado os fotógrafos profissionais compartilham de muitas das técnicas técnicas
conhecidas da fotografia, [por ser conhecimento acessível], por outro, algumas coisas são
peculiares de certos tipos de nicho. A fotografia newborn é um exemplo claro disso.

“

Crise: Toda a economia ainda está se recuperando (a passos lentos) do
momento crítico que passamos. Esteja preparado para situações adversas.
Um bom plano emergencial pode fazer a diferença entre a sobrevivência ou
morte do seu negócio.
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Cases de sucesso
Antes de te ensinar como TRANSFORMAR sua fotografia.
Vamos te contar algumas histórias que deram muito certo!
O casal de fotógrafos Licius e Junia Kreulich trabalha junto e em entrevista à FHOX, nos mostra que
é totalmente possível fazer com que fotógrafos de casamento seja também o fotógrafo da família: “O
mercado de família tem sido um segmento crescente para nós. Acreditamos que a nossa experiência
pessoal como pais nos aproximou e criou um elo ainda mais forte! Sem falar da empatia e identificação
dos nossos clientes conosco”.

Afinidade com o profissional é um ponto muito importante para qualquer um que queira registrar seus
momentos em fotos. Você acredita na pessoa, no que ela diz não somente em palavras, mas com os
olhos e o jeito de ser.

Se fizer essa “lição de casa” está no caminho certo para ter clientes que te amam. A chance de que
essa nova família – que você acabou de fotografar o casamento – o convide para dar continuidade com
eles nas fases seguintes é grande, então agarre a chance.
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Educação como estratégia de venda. Sim! A fotógrafa Carla Durante comenta seu trabalho:
“A mudança de comportamento do mercado é por meio da educação e preparação dos
consumidores quanto aos ensaios de gestante e newborn. Se as mães estabelecem essa relação
fotográfica já nas primeiras semanas do bebê, é natural que entendam a importância de registrar
o crescimento dos filhos em fotos. Creio que as mães que investem logo no começo em newborn
são mordidas pelo bichinho de ter fotos lindas de outros momentos. Então tem mercado!”.

Os três milhões de crianças que nascem anualmente no País indicam um segmento muito maior do que
formaturas e casamentos juntos.

Em seis anos, a fotografia de recém-nascido saiu de um nicho para se tornar um mercado aquecido.
Agora conta com indústria própria, apresentando contornos promissores. (FHOX 2018).

Se tiver confiança, educar seus clientes e fizer um bom trabalho bem divulgado: sua empresa vai crescer!
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Fotografia Newborn
O mercado crescido dos
pequenos modelos

Já parou para pensar no que seus clientes (e potenciais clientes) estão procurando?
A polonesa Irmina Walczak, trouxe a seguinte reflexão:

“

Os clientes não pensam se o fotógrafo é de família, casamento ou newborn.
É um fotógrafo que vai proporcionar o momento e garantir os cliques. O
consumidor simplesmente se identifica com determinada fotografia ou
fotógrafo e passa a desejar aquela experiência.
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Imagine o seguinte cenário:
Fotografar um casamento, depois os filhos desse casal e cada etapa importante
de suas vidas (se forem estilos que você trabalha) gerando um vínculo do cliente
com você que esteve no início de tudo!

Consegue perceber como isso pode acontecer de forma natural?
Se você tirar um tempo para analisar sua fotografia pode se deparar com muitas possibilidades que não
tinha se dado conta.
Só precisa estar aberto.
O mercado newborn, por exemplo, pode ser uma porta para esse ciclo de clientes duradouros.
Só que nesse caso, para entrar e ser bem-sucedido você precisa de algumas certificações, mas, se não tiver,
pense em parcerias.
Agora você deve estar perguntando a si mesmo “Por onde eu começo?”
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Baby Steps

Como eu começo a trabalhar
com Newborn?
Separamos algumas dicas do que pode ser um “ensaio” para entrar na fotografia newborn!

1)

Estude sobre segurança
Acima de tudo e em primeiro lugar a segurança para fotografar recém-nascidos. Como você
pode ter segurança? Isso mesmo, se capacitando e aprendendo o que puder nessa área. Quando
se trata de newborn, nunca é demais aprender.

2)

Estude sobre luz
A luz na fotografia newborn (como nas outras) vai definir suas fotos. Primeiro você precisa
conhecer e dominar as regras de luz, para depois criar as suas.

3)

Estude sobre posicionamento
Se você cumpriu os outros dois passos, agora é hora de trabalhar realmente com seu pequenino
modelo. Faça isso de forma que as fotos fiquem agradáveis aos olhos até mesmo de quem não
entende NADA de newborn.

4)

Estude seu cliente
Não adianta oferecer um pacote certo pro cliente “errado”. Analise o perfil de cada um e recolha
informações sobre eles que possam te ajudar a ser mais assertivo. Isso vale também para as
preferências, algumas mamães são mais contidas que outras. Ainda podem ser mais abertas às
sugestões ou ter ideias bem definidas na cabeça. Descubra quem elas realmente são, pratique
empatia e ofereça algo personalizado.
A lista está longe de acabar, mas se você dedicar tempo vai descobrir que o conhecimento
está disponível em todo lugar.
Ah! Se ficar em dúvida sobre que produto oferecer aos pais nesse momento, o kit Baby time
pode ser uma boa pedida.
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Queremos estar
com você no seu
ensaio newborn!
Para ajudá-lo com o seu trabalho,
preparamos um material que pode ser usado
nas suas sessões de recém-nascido.

Quer saber qual o segredo de quem
está nesse mercado há mais tempo?
Go image e Cris dal Cero compilaram com muito carinho dicas
preciosas para o sucesso do seu trabalho, para que você possa
fotografar aquele pedacinho de gente o melhor possível,
aplicando as técnicas que você aprendeu até aqui!
Aproveite! É gratuito

Acesse aqui!
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Ser único
Você já viu por aí.
Marcas inesquecíveis que as pessoas adoram divulgar espontaneamente.
Por quê? Clientes precisam comprar, e fazem isso por dois motivos geralmente: necessidade ou desejo.
No mundo dos negócios, cada um tem maneiras de se destacar, mas um ponto que essas marcas têm
em comum certamente é a experiência.
As pessoas estão buscando cada vez mais algo além do comum. Algo raro e único. Na fotografia não
é diferente.
No mundo de hoje, onde tudo é virtual, tornou-se um diferencial folhear álbuns bem produzidos ou
ter um canvas na parede de casa. Além desse, outros momentos podem agregar valor ao seu trabalho.
Mas, você vai precisar sair da zona de conforto para encontrar esse lugar onde os clientes se tornam
propagadores da sua marca.
É preciso conhecer muito bem seu público-alvo e também o seu produto, para fazer as conexões
certas.
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Isso tudo está diretamente relacionado ao marketing do seu negócio.
Apesar de o “boca a boca” ser uma ferramenta eficaz, estamos no
século XXI e é necessário ser digital, ter um bom site e estar presente
nas redes sociais.
Qual é a melhor maneira de me conectar com meu cliente?
Quais são os produtos que ele procura?
Onde estão meus clientes?
Além de estruturar ações para responder à essas perguntas,
é preciso conhecer diferentes estratégias de marketing que
podem ser aplicadas ao seu negócio e são parte do processo
todo, quando falamos do negócio fotográfico.
A FHOX ainda dá uma dica valiosa:

“

Notícias. Via assessoria de imprensa ou na divulgação do profissional enviando sugestões
de pauta para meios de comunicação. E não precisa ser só nos grandes meios, podem ser
portais, revistas e jornais locais. A efetividade da notícia como ferramenta de vendas é
forte. Primeiro porque pode ser usada no próprio site do profissional e segundo porque
tem força de viralizar nas redes sociais.
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Surpreenda o cliente...
... com as coisas mais óbvias como cumprir o que promete e entregar aquilo que vendeu.

Você PRECISA ter uma rede de apoio. O seu negócio não se sustenta apenas com a sua pessoa!
Pra isso, serão necessários fornecedores e parceiros que sejam adequados à sua maneira de
trabalhar.
Uma gestão eficiente da sua empresa, com certeza vai encontrar influências externas, mas é sua
tarefa fazer com que a menor quantidade possível de imprevistos aconteça, para que o cliente
não seja impactado.
Até porque, seu cliente [bem informado], tem acesso às informações sobre você em tempo real,
à distância de um clique.
Construa o seu negócio de forma que tenha uma marca forte!
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Inovação

Como colocar em prática?
Como prometido, vamos apresentar agora um plano de ação para você!
Sugerimos 03 etapas para você não ter desculpas na hora de colocar em prática.

Seja SIMPLES.
Pessoas complicadas, complicam tudo ao seu redor. Na hora de fotografar,
comprar um item novo ou gerir sua empresa valorize as coisas essenciais. Ser
prático e objetivo é uma qualidade que pode garantir o melhor gerenciamento
do seu tempo.

Descubra o valor do seu trabalho.
Diga a si mesmo, o quanto o que você faz é relevante. Repita isso várias vezes.
Vai ser um auxílio nos dias em que o seu trabalho não for tão cheio de glamour
quanto seus amigos ou familiares acham. Escreva em algum lugar o quanto as
pessoas serão gratas a você daqui um tempo ao segurarem uma foto feita por
você. Memorize a sua contribuição para o mundo como se fosse um mantra.

DPR - Criamos uma sigla para guardar na memória!
D – DIFERENCIAR: Aqui entra a sua diferenciação. Sim, muitos clientes vão pedir
o básico, mas você pode em algum momento surpreendê-los com algo novo e
criativo. O que você precisa é ter o feeling do seu cliente como dissemos antes e
identificar onde pode ousar mais.
P – PROPAGAR: Divulgação é FUNDAMENTAL no mundo dos negócios. Adianta
muito pouco (ou quase nada) ter um produto maravilhoso se apenas algumas
pessoas o conhecem. Trabalhe para que sua marca seja conhecida e alcance
novos níveis.
R – REPETIR: Aqui entram alguns procedimentos que fazem seu trabalho fluir
melhor. Tudo aquilo que você faz e dá certo, pode se tornar um método. Isso
ajuda na hora de medir os resultados e pensar em melhorias para o seu trabalho.
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Conclusão
Esperamos que esse material possa ter ajudado!
A fotografia é um mercado promissor nos dias de hoje. Valorize-a, zelando pela continuidade
dela.
Colocar em prática essas ideias que compartilhamos, vai exigir de você paciência, esforço e
tempo, mas pode ser muito útil para o crescimento da sua fotografia e consequentemente do
seu negócio.
Esteja atento às práticas do mercado (se atualize) mas não se limite a elas.
Por fim, cultive um pensamento livre e criativo, afinal a fotografia vive das artes.
Ou seria o contrário?

GO IMAGE + FHOX
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OBRIGADO!
FIQUE LIGADO
EM NOSSO BLOG
PARA MAIS
CONTEÚDOS:
GOIMAGE.COM.BR/
BLOG

