


Fotografia como 
negócio 



Abrir Empresa 

Física 

Ter uma empresa com endereço, 
telefone e funcionários. Tem vantagens 
em relação a consolidação do negocio, 
gerando uma confiança para o cliente. 
Mas, a maioria das pessoas têm receios 
por gerar custos fixos.  

Uma solução é procurar espaços 
compartilhados. 
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Abrir Empresa 
Home  office 

Grande vantágem está no custo para 
manter. Por outro lado, pode parecer 
empresa de fundo de quintal.  

Esse modelo é mais indicado após o 
négócio ser conhecido. Contudo, acaba  
sendo o modelo mais adotado por ser 
mais fácil. 

Dica: Sebrae EAD 
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Hábitos de 
trabalho 
Frequente seu espaço! 

 
Seu cliente pode 

aparecer a qualquer 
momento. 
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Networking 
Crie uma rede de relacionamento 
profissional.  
Comece com os amigos e vá expandindo 
aos poucos.  
    Isso é extremamente importante!  
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Portfólio 

Ferramenta indispensável! 
 



“ 
Mostre o que você está 
vendendo. Vá até seu 

cliente!  

Saida da sua área de 
conforto. Não mostre 

apenas portfólios 
digitais. 
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Saiba precificar seu Trabalho 

Qnt de fotos Valor por foto Tabela de Custos Tabela Cliente 

10 ? ? ? 

20 ? ? ? 

30 ? ? ? 
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“Com base 
na tabela 
de valores, 
planeje 
onde você 
precisa 
chegar.” 
 



Segmente seu negócio! 
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“ A fotografia tem muitas 
áreas de atuação: 

 

- Casamento 

- Família 

- Recém-nascidos 

- Pet´s  

- Etc… 
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Profissionalização 
Após abrir uma 

empresa é 
necessário ter cara 

de empresa. 
Organize os 

processos de 
atendimento: 

contratos, valores, 
plano de pagamento, 

orçamentos… 
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Marketing 
Digital 
 

Marketing Digital é o conjunto 
de atividades que uma 
empresa (ou pessoa) executa 
online com o objetivo de 
atrair novos negócios, criar 
relacionamentos e 
desenvolver uma identidade 
de marca. Dentre as suas 
principais estratégias estão o 
SEO, Marketing de atração e o 
Marketing de Conteúdo. 



Google Meu 
Negócio 

Cadastre sua empresa 
imediatamente, para  que ela  
exista no Google! Place your screenshot here 15 



Site 
Responsivo 

 
 É quando o site automaticamente se 
encaixa   no   dispositivo  do   usuário 
(PC,  celular,  tablet,   etc).   Um    site 
responsivo muda a  sua  aparência  e 
disposição com base no tamanho da 
tela em que o site é exibido. 

Place your screenshot here 16 
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Crie redes sociais 
É necessário ter uma rede social 
profissional, para postar conteúdo 
relacionado ao trabalho.  

Nada de postar coisas pessoais.  

Seja Criativo produza conteúdo 
interessantes para seus clientes.   

Não use as redes apenas para postar fotos 
do seu trabalho. 
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Anúncios 
pagos 
 

Você precisa expandir sua 
audiência e seu negócio nas 
mídias sociais, precisa 
investir em anúncios pagos.  

O quanto antes você começar 
a trabalhar com marketing 
pago, mais rápido será 
conhecido. 

Também faça promoções, os 
clientes adoram.  
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“Atualize-se 
constantemente 
...Congressos, 
workshop, etc...” 
 



“ 
"Os empreendedores 

falham, em média, 3,8 
vezes antes do sucesso 

final. O que separa os 
bem-sucedidos dos 

outros é a persistência" – 
Lisa M. Amos, executiva 
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“ 
Oportunidades não 

surgem. É você que as 
cria" – Chris Grosser, 

fotógrafo 
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Obrigado! 
Perguntas? 
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Contato 
@pixel_escola 

 

Pixelescoladefotografia 

 

Youtube.com/pixelescola 

 

pixelescola.com.br 

 

pixelclubdefotografia.com 

 

71993103332 Clique para falar direto 

http://www.instagram.com/pixel_escola
http://www.instagram.com/pixel_escola
http://www.facebook.com/pixelescoladefotografia
http://www.youtube.com/pixelescola
http://www.youtube.com/pixelescola
http://www.pixelescola.com.br/
http://www.pixelclubdefotografia.com/
http://www.pixelclubdefotografia.com/
https://goo.gl/VpajJZ

