


GESTÃO DE CARREIRA E
MARKETING PRA FOTÓGRAFOS



A ESCOLA
A Studio3 Escola de Fotografia e Vídeo atua há dez anos no mercado mineiro, em parceria com 
diversas instituições, oferecendo regularmente, diversos cursos voltados para a área da foto-
grafia, cinema, audiovisual e design, com o objetivo de produzir conhecimento, proporcionando 
a construção de trajetórias imagéticas consistentes, tanto para profissionais, quanto para ama-

dores.

Nossa proposta é ensinar a “pensar a imagem”, de maneira que o profissional possa tomar de-
cisões corretas diante das mais diversas situações, para que a imagem produzida atenda suas 
expectativas, multiplicando a arte e a cultura, bem como preparando os interessados, para atu-

arem no mercado de trabalho em qualquer área.
Trabalhamos a técnica e a arte.

Os cursos foram desenvolvidos por profissionais da área da imagem, artes, pedagogia, design e 
comunicação, apoiados na tradicional, porém, inovadora conduta de aprendizado sistemático, 

que nos elevou a uma das melhores escolas de fotografia e vídeo do país.

Os programas abrangem teoria e prática, ministrados por professores qualificados e experien-
tes, em turmas reduzidas, em dias de semana pela manhã, à tarde, à noite ou aos Sábados, pela 
manhã, em ambiente agradável, com toda infraestrutura necessária e preços reduzidos, além 

da possibilidade de intercâmbio com outras modalidades artísticas.

Nossos alunos têm ainda, a possibilidade de práticas em situações reais fazendo coberturas de 
espetáculos de dança, teatro e música, eventos institucionais e de moda, conforme credenciais 

obtidas.

Oferecemos material didático, constantemente, atualizado, internet wireless, estúdio bem
equipado, plantões agendados para esclarecimento de dúvidas e biblioteca.

Nosso método de trabalho inclui dinâmicas de grupo, sistemas áudiovisuais, práticas de cam-
po, seminários, palestras e pesquisas, buscando desenvolver no aluno, conhecimento técnico e 

artístico.

Nossos Contatos: Telefones: (31) 2551-3720/ 98499-0402
Email: studio3.matriculas@gmail.com



O curso é dedicado aos fotógrafos, que desejam aprender a gerenciar suas carreiras, impulsio-
nar seus negócios em fotografia e aprimorar seu desempenho profissional.

Nossa proposta é mergulhar os participantes em suas possibilidades, através do reconhecimen-
to de seu talento e capacidade empreendedora, tornando os sonhos pessoais e profissionais, 
realidade.

Queremos, que dominem a gestão de suas próprias carreiras, aplicando as ferramentas dedica-
das, considerando a natureza informal do mercado fotográfico, as especificidades de cada área 
de atuação, além do potencial individual de cada um, de modo a atingir seus objetivos..

O CURSO



Capacitar o aluno para a construção de uma carreira sólida, como fotógrafo Profissional, atra-
vés do planejamento, da gestão administrativa e financeira.

Desenvolver competências para a elaboração de planos de marketing e aplicação de estraté-
gias eficientes, visando fortalecer e divulgar a figura do profissional, além de compreender as 

demandas do mercado e criar valores, que superem as expectativas dos clientes.

DIFERENCIAIS
Práticas em situações reais e orientadas.

Atendimento individualizado
Convênio com fornecedores. 

Certificação reconhecida
Produção de Exposições para alunos

Viagens em grupo para práticas
Saídas fotográficas extra classe

Amplo e atualizado material didático
Abordagem cultural e comercial de conteúdo

Biblioteca bem equipada 

OBJETIVOS



PROGRAMA
Gestão de Carreira

Os segredos do sucesso
Esse negócio é para você?
Motivação, competências e objetivos
Como você lida com suas expectativas?
Crenças limitantes
Perguntas cruciais: O que, para quem, onde e 
como.
Um amplo mercado está à sua disposição
Reconheça as oportunidades
Valores,Visão e Missão
É hora de criar um plano de negócio
Negócio Formal X Negócio Informal
Exigências legais específi cas
Regime fi scal
Administração fi nanceira
Calculando seus custos
Precifi cação
Criando rotinas
Gestão de Tempo
Analisando e controlando resultados

O Fotógrafo e seus Clientes

Perfi lando seu cliente
Enxergue além do óbvio e surpreenda.
Captação, atendimento e fi delização.
Primeiro contato – Serviço X Preço
O que leva um cliente a “comprar”
Fases críticas da negociação
Gatilhos mentais e persuasão

“ O cliente sempre tem razão” e outras
verdades

Construindo vínculos
Já fez seu follow-up hoje?
Inove sempre!
Orçamentos e contratos



PROGRAMA
Marketing para Fotógrafos

O que é Marketing?
Objetivos

Quem não é visto, não é lembrado
Criando e fortalecendo sua marca

Detalhando produtos e serviços
Desenvolvendo diferenciais

Construção de Portfólio
Conheça seus concorrentes

Fornecedores e parceiros
Ferramentas de inserção no mercado

Estabelecendo metas
Estratégias de marketing

Direto no alvo
Falando a língua do seu público

Obtendo publicidade gratuita
Marketing Digital -   ferramentas eficazes

Promoções bem sucedidas
Estratégias de comercialização



SERVIÇO
Curso Gestão de Carreira e Marketing para Fotógrafos

Curso de Especialização, com carga horária de 24 horas

Local de Realização:
Studio3 Escola de Fotografi a e Vídeo / Unidade Tulipa

Período de Realização:
De 24 de Abril a 22 de Maio de 2019 - Início das Aulas - 24 de Abril de 2019, segunda- feira

Turma Disponível :
Turma GMKT 1901 -  SEGUNDAS E QUARTAS/ NOITE

Aulas duas vezes por semana, com duração de 3 horas
Segundas e quartas, de 19:30h às 22:30h



Aulas teóricas dialogadas e práticas, com utilização de recursos audiovisuais.

Oferta de Vagas: Nº mínimo: 4 alunos / Nº máximo: 08 alunos

Professora: Andreia Bueno
Equipe da Studio3 Escola de Fotografi a
Direção / Coordenação: Andreia Bueno

Certifi cação
A Studio3 conferirá certifi cado aos alunos que alcançarem conceito mínimo e freqüência de, 

pelo menos, 60% e conceito adequado nas avaliações de trabalhos e testes.

METODOLOGIA



INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas, exclusivamente, pela internet e o interessado deve, para isso,

solicitar o envio da fi cha de matrícula e devolvê-la preenchida ao email
studio3.matriculas@gmail.com

Faremos então, a conferência e enviaremos os dados para pagamento.
Após o pagamento, a vaga estará garantida.

INVESTIMENTO
. R$390,00 à vista

. 2 parcelas de R$238,00, pagas através de boleto bancário, sendo a primeira com vencimento  
imediato e a segunda, até o dia 10/05/2019.

FORMAS DE PAGAMENTO
.Depósito ou transferência bancária

MATERIAL NECESSÁRIO
Material para anotação em sala de aula

MATERIAL DIDÁTICO
A Escola fornece apostilas e apresentações em PDF, entregues via email ou outro meio digital.

E-mail para contato da Coordenação: studio3.matriculas@gmail.com





Studio3 Escola de Fotografia e Vídeo
Tel :  (31)  2551-3720/  98499-0402

Emai l :  studio3.matr iculas@gmai l .com


