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RESUMO 

 

 

O empreendedorismo representa para o ramo fotográfico como uma maneira de se 
desenvolver, adaptar-se e de estar preparado às mudanças tecnológicas. No 
entanto, de que maneira os profissionais deste ramo têm utilizado o 
empreendedorismo, a criatividade e a inovação para sobreviver neste novo cenário? 
O presente trabalho trata de um estudo das dificuldades encontradas por cinco 
fotógrafos profissionais do ramo fotográfico conceituados de Caraguatatuba, com o 
objetivo de descrever como se adaptaram às mudanças tecnológicas no setor. Os 
objetivos específicos procuram: estudar os conceitos de empreendedorismo, 
criatividade e inovação para compreender o entendimento dos fotógrafos 
profissionais sobre estes conceitos e sobre as suas experiências atuais; e em 
compreender a evolução recente no ramo fotográfico para conhecer as práticas 
empreendedoras dos fotógrafos profissionais. Os resultados revelam que estes 
profissionais necessitam de mais conhecimentos teóricos sobre estes assuntos, 
estas percepções podem ser verificadas através das falas de cada entrevistado, em 
suas experiências e pela maneira que estão acompanhando as transformações 
tecnológicas deste ramo. 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Fotógrafo profissional. Criatividade. Inovação. 
Evolução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 
 
 

Entrepreneurship represents for photography as a way to develop, adapt and be 
prepared for technological changes. However, in what way, the professionals of this 
branch have used entrepreneurship, creativity and innovation to survive in this new 
scenario? The present work deals with a study of the difficulties encountered by five 
professional photographers from the photographic branch of Caraguatatuba, with the 
purpose of describing how the photographers, adapted to the technological changes 
in the sector. The specific objectives are: to study the concepts of entrepreneurship, 
creativity and innovation to understand the understanding of professional 
photographers about these concepts and their current experiences; and to 
understand the recent evolution in the photographic field to know the entrepreneurial 
practices of professional photographers. The results reveal that these professionals 
need more theoretical knowledge about these subjects, these perceptions can be 
verified through the speeches of each interviewee, in their experiences and by the 
way they are accompanying the technological transformations of this branch. 
 
 
Keywords: Entrepreneurship. Professional photographer. Creativity. Innovation. 
Evolution. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O empreendedorismo possui grande importância para um negócio se 

desenvolver, pois está ligado à capacidade de criação e inovação. O empreendedor 

está mais disposto a utilizar essas capacidades para não apenas adaptar-se, mas 

também antecipar-se às mudanças no mercado e na sociedade. 

O ramo fotográfico vem passando por várias transformações com a mudança 

da tecnologia: câmeras que passaram de analógicas para digitais; os smartphones 

com câmeras cada vez mais modernas, gerando uma consequente facilidade de tirar 

fotos; acesso a diversos aplicativos de edição de fotos; a popularização dos álbuns 

digitais que possibilitam diversas formas de se guardar as fotografias e as pessoas 

não precisam mais de álbuns impressos, havendo uma grande redução nos serviços 

de revelação das fotos, e também, um recurso muito importante chamado de 

fotografia panorâmica, utilizado para fotos de paisagem, viagens e exposições.  

Neste ramo, várias tecnologias nasceram e mudanças ocorreram, impactando 

diretamente aos profissionais deste mercado e na forma de como as pessoas veem 

o mundo hoje, com isso o fotógrafo empreendedor, deve ser inovador, criativo e 

manipulador de suas imagens, conhecendo cada vez mais suas ferramentas de 

trabalho.  

Tendo em vista estas transformações pelas quais tem passado o setor, a 

questão de pesquisa deste estudo é: “De que maneira, os profissionais do ramo 

fotográfico têm utilizado o empreendedorismo, a criatividade e a inovação para 

sobreviver neste novo cenário?”. Desse modo, o objetivo geral deste trabalho é 

compreender como os fotógrafos profissionais, se adaptaram as mudanças 

tecnológicas no ramo fotográfico.  

E para o alcance do objetivo geral estabelecido, constituem-se os objetivos 

específicos deste trabalho: (1) Realizar revisão bibliográfica sobre os conceitos de 

empreendedorismo, criatividade e inovação para compreender o entendimento dos 

fotógrafos profissionais sobre estes conceitos e sobre as suas experiências atuais. 

(2) Descrever a evolução recente no ramo fotográfico, para conhecer as práticas 

empreendedoras dos fotógrafos profissionais. 

Para alcançar esses objetivos é realizada uma pesquisa exploratória, de 

natureza qualitativa, conduzida por meio de entrevista com roteiro semiestruturado, 
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com fotógrafos profissionais na cidade de Caraguatatuba, as respostas foram 

analisadas utilizando-se da técnica de análise do conteúdo. 

Este trabalho é composto, além desta introdução, por um referencial teórico 

sobre os temas: Empreendedorismo; Características empreendedoras; Criatividade; 

inovação; A evolução do ramo fotográfico (Analógico para o Digital); Segmentação e 

especialização no mercado fotográfico; e os smartphones e o mercado fotográfico. 

Na sequência, apresenta-se a metodologia utilizada neste trabalho, seguida pela 

análise dos resultados, e, por fim, as considerações finais da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para a execução deste trabalho fez-se uma pesquisa, sobre o tema em 

análise, junto de autores de informação com méritos reconhecidos no mesmo. 

Encontram-se várias abordagens e referências sobre empreendedorismo, 

compreender esta temática é relevante para o administrador, pois todo negócio 

passa por um processo de empreendedorismo.  

E neste processo, se faz necessário à iniciação de algo novo e de se ter um 

olhar diferente e inovador, fugindo da área do pensamento, da aspiração e partindo 

para o empreendimento em ação. 

2.1 EMPREENDEDORISMO 

Dornelas (2012), de origem francesa o termo empreendedor, que em inglês 

se diz “entrepreneur”, refere-se a aquele que arrisca e sempre está criando algo 

novo. 

O conceito de empreendedorismo tem sido muito difundido no Brasil, nos 
últimos anos, intensificando-se no final da década de 1990, mas tendo o 
período de 2000 a 2010 como um marco na consolidação do tema e de sua 
relevância para o país. Existem vários fatores que talvez expliquem esse 
interesse pelo assunto, já que, principalmente nos Estados Unidos, país 
onde o capitalismo tem sua principal caracterização, o termo 
entrepreneurship é conhecido e referenciado há muitos anos, não sendo, 
portanto, algo novo ou desconhecido (Dornelas, 2012 p.1)  

 

Ressalta que ser empreendedor representa em uma totalidade, criar ideias 

novas, através da harmonia entre o sonho e a imaginação. Dornelas (2012), afirma 

de modo geral, que o ambiente de negócios necessita de atenção e 

desenvolvimento do mesmo, precisa ser contínuo, ressaltando, que a cada dia novos 

empreendedores entram no mercado, formando novos concorrentes. 

Longenecker (1997, p.3) faz suas afirmações sobre o tema, relatando que:  

Uma oportunidade empreendedora promissora é muito mais que uma ideia 
interessante, uma vez que envolve um produto ou serviço atraente aos 
clientes, faz com que eles abram mão do dinheiro em troca do mesmo. Em 
outras palavras, um empreendedor deve descobrir uma maneira de criar.  
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Para Bessant e Tidd (2009), o empreendedorismo está principalmente ligado 

à natureza da inovação, observando o fator sobrevivência e crescimento. Entende-

se que, o que é uma oportunidade para novos empreendedores, pode ser um 

problema para os antigos profissionais no mercado. O sucesso do empreendedor é 

muito importante na gestão de uma empresa, pois está unido a atributos pessoais, 

como o planejamento, a boa gestão, a análise de mercado, entre outros são 

potenciais para um bom empreendimento, o comportamento empreendedor é 

caracterizado por estas e outras características pessoais que influenciam o contexto 

do negócio. 

Dornelas (2012, p. 3), afirma que: 

Mesmo sabendo da evolução recente no índice de sobrevivência das micro 
e pequenas empresas, o empreendedor precisa ficar atento ao ambiente de 
negócios, que ainda não é dos mais convidativos no Brasil, e sempre buscar 
se desenvolver de forma continua, pois a concorrência aumenta conforme 
melhoram as condições para se empreender como tem ocorrido nos últimos 
anos no Brasil, devido à estabilidade econômica e também ao maior preparo 
dos empreendedores, que têm atualmente mais acesso a informação e 
possibilidades de formação/capacitação para melhor gerir seus negócios. 

 

Degen (2005), afirma que o empreendedor de sucesso é aquele que não se 

cansa de observar seus negócios, isto é, em todo instante está visualizando 

possibilidades empreendedoras e suas ideias criativas, sempre são seguidas de 

uma ação, e esta operação não é algo tão simples quanto se parece.  

O empreendedor, para Dornelas (2012), não deve desanimar diante das 

situações da perda de controle, cada fase deste processo tem seus desafios e 

aprendizados.  

Segundo Longenecker (1997), empreendedor é aquele que descobre uma 

forma de criar, isto é, desenvolver itens de produtos ou serviços que os clientes 

desejam, e aproveitam as oportunidades de empreendimento de suas ideias. Sendo 

assim, descobrem as necessidades de mercado, assumem riscos e dependendo 

progresso, tendem a abrir novos negócios para satisfazer as necessidades de seus 

clientes. 

Dornelas (2012) explana que os empreendedores de sucesso abraçam as 

oportunidades com intensidade, satisfação e desfruta ao máximo do que lhe é 

proporcionado, não há momento certo de se tornar empreendedor, pois muitas das 

vezes é através de uma oportunidade que é gerada uma ideia de se empreender, o 
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talento empreendedor é resultado do conhecimento, rumo, desempenho e de muito 

esforço destas pessoas que fazem o negócio acontecer. Já para Hisrich (2008), 

empreendedorismo é o processo de se criar algo novo, assumindo os riscos e suas 

recompensas, ou seja, é ter dedicação total ao processo empreendedor e estar 

sempre atento às mudanças tecnológicas. 

 

Identificada à oportunidade de negócio e coletadas as informações sobre 
ela, o futuro empreendedor precisa ordenar essas informações em um 
conceito, que deve descrever claramente a necessidade do grupo de cliente 
que ele pretende atender, com algo – produto ou serviço – que sabe fazer 
um curto que esses clientes estão dispostos a pagar. (DEGEN, 1989, p.58). 

 

Dornelas (2012) afirma que, de maneira geral, que o empreendedor é movido 

pela transformação e pela vontade de assumir independência em seus interesses, 

tendo uma visão futura do negócio, fazendo as coisas acontecer e se antecipando 

aos fatos. Enfim, percebe-se que o estudo do empreendedorismo é muito importante 

para a nossa atualidade, pois ele contribui para desenvolvimento econômico dos 

novos empreendimentos, atuando com forte desempenho no crescimento, frente às 

inovações tecnológicas. Contudo, para maior êxito o indivíduo deve entender e 

desenvolver suas características empreendedoras, garantido por sua vez o sucesso 

de seu empreendimento. 

2.2 CARACTERÍSTICAS EMPREENDEDORAS 

Esta seção aborda as características empreendedoras, que juntas contribuem 

para o sucesso de um negócio, estes atributos são diferentes para cada indivíduo, 

tornando-se um ponto forte para um empreendedor. 

Hisrich (2008), afirma que às características empreendedoras mais relevantes 

são: inovar, correr riscos presumidos, e necessidade de realização e autoconfiança. 

O fator mais importante para um empreendedor é que o seu negócio cresça com o 

conhecimento e competência necessária, sendo assim, arrisca e empreende sem 

medo, buscando coisas novas para seu negócio. De acordo com Bessant e Tidd 

(2009), às características e qualidades empreendedoras são examinadas para se 

explicar o comportamento empreendedor. O empreendedor precisa conhecer muito 

bem o seu mercado, suas novidades e estar atento ao que há de mais recente no 

mercado. 
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Um empreendedor de sucesso, segundo Dornelas (2012), possui 

características especiais e atributos individuais que agregados entre si, permitem o 

início ou a continuação de um negócio. Há inúmeras qualidades e características 

que o empreendedor deve ter que são de fundamental importância, e segundo o 

autor os empreendedores de sucesso são visionários, tomam decisões, fazem a 

diferença, exploram ao máximo as oportunidades, são determinados, dinâmicos, 

otimistas, apaixonados pelo que fazem, são independentes, ficam ricos com mais 

facilidade, são organizados, planejam, assumem riscos calculados, e criam valor 

para a sociedade. 

O processo empreendedor envolve todas as funções, atividades e ações 
associadas com a criação de novas empresas. Em primeiro lugar, o 
empreendedor envolve o processo de geração de algo novo, de valor. Em 
segundo, requer devoção, o comprometimento de tempo e o esforço 
necessário para fazer a empresa crescer. E em terceiro, que riscos 
calculados sejam assumidos e decisões críticas tomadas; é preciso ousadia 
e ânimo apesar de falhas e erros (DORNELAS, 2012, p. 29) 

 

Longenecker (1997) afirma que é entre os 25 e 35 anos de idade o momento 

ideal para se iniciar uma carreira empreendedora, onde o indivíduo equilibra suas 

experiências, obrigações e características empreendedoras, afirma também que há 

algumas exceções, onde adolescentes e pessoas acima dos 50 anos, criam 

perspectivas de abrir seu próprio negócio e abraçam a oportunidade de se 

empreender. 

O empreendedor é o agente do processo de destruição criativa que, de 
acordo com Joseph A. Schumpeter é o impulso fundamental que aciona e 
mantêm em marcha o motor capitalista, constantemente criando novos 
produtos, novos métodos de produção, novos mercados e, 
implacavelmente, sobrepondo-se aos antigos métodos menos eficientes e 
mais caros (DEGEN, 2005, p. 1). 

 

Hisrich (2008), afirma que algumas pessoas são mais propensas a se 

envolverem no empreendedorismo do que outras, isto é, há características do 

histórico da pessoa que indicam sua percepção empreendedora, e nestas 

características está a educação que torna a ação empreendedora mais viável, os 

valores pessoais onde é importante ter o comportamento empreendedor ético, a 

idade do empreendedor, pois nela é refletida a experiência empresarial e são uns 

dos melhores indicadores para prever o sucesso de uma empresa, e por fim, o 

histórico profissional, que são as experiências anteriores, que de alguma forma, 

criam o desejo de se empreender e desenvolver seu negócio próprio.  
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O Quadro 1, apresenta algumas características empreendedoras de sucesso 

e suas definições, segundo Dornelas (2012): 

 

Quadro 1: Características empreendedoras de sucesso 

Características Definição 

São visionários Eles têm visão de como será o futuro para seu negócio e sua vida, e o mais 
importante: eles têm a habilidade de implementar seus sonhos. 

Sabem tomar decisões Sabem tomar as decisões corretas na hora certa. E mais: além de tomar 
decisões, implementam suas ações rapidamente. 

São indivíduos que 
fazem a diferença 

Sabem agregar valor aos serviços e produtos que colocam no mercado. 

Sabem explorar ao 
máximo as 
oportunidades 

Para os empreendedores as boas ideias são geradas daquilo que todos 
conseguem ver, mas não identificaram algo prático para transformá-las em 
oportunidade, por meio de dados e informação. 

São determinados e 
dinâmicos 

Eles implementam suas ações com total comprometimento. Mantêm-se 
sempre dinâmicos e cultivam certo inconformismo diante da rotina. 

São dedicados Eles se dedicam 24h por dia, 7 dias por semana, ao seu negócio. 

São otimistas e 
apaixonados pelo que 
fazem 

Eles adoram o trabalho que realizam. O otimismo faz com que sempre 
enxerguem o sucesso em vez de imaginar o fracasso. 

São independentes e 
constroem o próprio 
destino 

Eles querem estar à frente das mudanças e serem donos do próprio destino. 

São líderes e 
formadores de equipes 

Os empreendedores têm um senso de liderança incomum. Sabem ainda 
recrutar as melhores cabeças para assessorá-los no campo onde não 
detêm o melhor conhecimento. 

São bem relacionados Os empreendedores sabem construir uma rede de contatos que os auxiliam 
no ambiente externo da empresa, junto aos clientes, fornecedores, e 
entidades de classe. 

São organizados Os empreendedores sabem obter e alocar os recursos materiais, humanos, 
tecnológicos e financeiros, de forma racional, procurando o melhor 
desempenho para o negócio. 

Planejam Planejam cada passo do seu negócio, desde o primeiro rascunho do plano 
de negócios até a apresentação do plano a investidores, sempre tendo 
como base a forte visão de negócio que possuem. 

Possuem conhecimento São sedentos pelo saber e aprender continuamente, pois sabem que quanto 
maior o conhecimento maior o domínio sobre um ramo de negócio, maior é 
sua chance com êxito. 

Fonte: Adaptado de Dornelas (2012). 

 
 

Longenecker (1997) diz, com propriedade, que o comprometimento e 

determinação, liderança, obsessão por oportunidades, tolerância aos riscos, às 

ambiguidades e às incertezas, criatividade, autoconfiança e adaptabilidade, e 

motivação para vender, são características do empreendedor, são atitudes e 

comportamentos desejáveis e adquiridos. 
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Para Degen (2005), a maioria dos negócios de sucessos, foram motivados 

pela vontade de ganhar muito dinheiro, do desejo de sair da rotina, vontade de ser 

seu próprio patrão, a necessidade de se realizar um empreendimento e provar aos 

outros a sua capacidade de se criar, e do desejo da criação de alguma coisa que 

consiga benefícios.  

Na fotografia, como descrito por Sanches (2013) em seu site, empreender 

inclui diversas características empreendedoras de sucesso, vale ressaltar algumas 

conforme quadro 2: 

 

Quadro 2: Características empreendedoras de um fotógrafo 

Características Definição 

Busca de 
oportunidade e 

iniciativa 

O profissional se antecipa aos acontecimentos e desenvolve novos 
serviços, identificando oportunidade onde muitos veem fracassos. 

Persistência A busca pelo sucesso é com muito trabalho, sempre se atualizando, de 
acordo com os momentos, sendo persistente ao máximo. 

Correr riscos 
calculados 

Necessária disposição para encarar riscos e desafios, sabendo calcular e 
até se dedicando ao plano de negócio, outra característica é exigência de 
qualidade e eficiência, onde deve-se sempre fazer o melhor com 
qualidade total. 

Fonte:Adaptado de Sanches (2013). 

 

É importante ter algumas características empreendedoras para chegar ao 

sucesso. Para Hisrich (2008), há inúmeras características empreendedoras de 

sucesso, cada autor fundamenta seus estudos de uma forma simples e clara, onde a 

intenção deste trabalho é oferecer uma visão geral dos assuntos chaves para o 

desenvolvimento deste estudo. Enfim, percebe-se que o empreendedorismo está 

unido a um ponto de vista, uma forma de ver as situações, perceber mais a frente, 

de enxergar coisas novas, de transformar a forma de viver dos indivíduos ao seu 

redor. Para pensar, criar e inovar, não existe uma idade certa, mas é necessário 

preparação tendo criatividade e inovação. 

2.3 CRIATIVIDADE 

Segundo Dornelas (2009), a criatividade é existente na maior parte dos 

empreendedores, mas não se considera que uma pessoa menos criativa não possa 
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ser empreendedora. Para Hisrich (2008), é importante um empreendedor de sucesso 

ser criativo, contudo ressalta que a criatividade possui a tendência de se declinar 

com o passar do tempo, e, além disso, pode-se ter um indivíduo com potencial 

escondido por razões culturais, emocionais e organizacionais.  

Segundo Manzini (2008, p.4), o sujeito criativo possui: 

 

Características próprias que influem na atuação profissional, isto é, a 
criatividade não é inerente a todo ser humano. Aliás, a sociedade ocidental 
culturalmente prestigia os sujeitos que usam a lógica e a racionalidade, e a 
criatividade é oposta à lógica e à racionalidade, pois vale-se da percepção, 
da intuição, da emoção, da subjetividade etc.  
 
 

Conforme Bessant e Tidd (2009), ter bons relacionamentos com a intenção de 

sugar conhecimentos e informações de alcance aos objetivos são atitudes de 

pessoas empreendedoras e criativas, que devem observar, examinar e aprimorar 

suas ideias antes de investir e assim transformar em uma de ideia de negócio. 

Sob o ponto de vista de Degen (2005), a diferença entre empreendimentos de 

sucesso e os medíocres ou fracassados é justamente a criatividade do 

empreendedor. Se uma pessoa é capaz de aprender a ser criativa, com certeza ela 

pode aprender também a ser inovadora. No empreendimento, faz parte do processo 

criativo a atenção dada ao negócio que será investido, ao uso da imaginação e a um 

olhar criativo para as coisas mais simples e comuns.  

 

O pensamento criativo refere-se, então, a formar diferentes como as 
pessoas abordam os problemas, propondo soluções diversas para resolvê-
los, envolvendo técnicas novas ou mesmo as usuais empregadas de forma 
distinta (DORNELAS, 2009, p.78) 

 

Segundo o Senac (2016), no ramo fotográfico, o profissional constrói seu 

espaço no mercado sendo empreendedor e criativo, e com isso os desafios e as 

resistências encontradas ao longo do tempo, são enfrentadas de uma forma mais 

simples, gerando a necessidade destes profissionais renovarem suas práticas e 

buscarem ampliar cada vez mais seu campo de atuação. 

Neste contexto, criatividade é uma qualidade de produzir ou transformar algo, 

é ser original de alguma forma, normalmente é adquirida por pessoas curiosas que 

buscam inspirações e informações de maneira diferente, qualquer pessoa pode ser 

criativa e este talento até pode ser desenvolvido com o tempo. Na fotografia, a 
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criatividade anda lado a lado do fotografo profissional, pois aqueles que possuem 

um olhar diferente acabam por sua vez se sobressaindo e garantindo o melhor 

serviço aos seus clientes. 

2.4 INOVAÇÃO 

Bessant e Tidd (2009), a inovação centraliza-se em três aspectos: Geração de 

novas ideias, que surgem por meio da inspiração ou combinação de ideias que já 

existem; da seleção das melhores ideias, porém não sabemos quais são as 

melhores se não experimentarmos; e a implementação onde a transformação da 

ideia produz algo utilizável ou em um processo acabado. 

A inovação pode também ocorrer por meio do reposicionamento de 
percepção para um produto ou processo já estabelecido, em um contexto 
de uso específico. (BESSANT; TIDD, 2009. p.31) 

 

No entendimento de Tomaél, Alcará e Di Chiara (2005), a inovação 

tecnológica envolve várias fases, partindo do início de uma ideia gerada, a partir de 

um problema ou muitas das vezes de uma oportunidade de negócio. 

Segundo Dornelas (2009), é importante lembrar de que ganhar dinheiro é 

consequência, e que em primeiro lugar vem a paixão pelo negócio. Nem sempre as 

inovações são de alto impacto, mas acabam por trazer vantagem competitiva para a 

organização. 

Então, o que é inovação e como podemos melhor compreendê-la para 
facilitar sua gestão? O dicionário a define como uma mudança – a palavra 
tem origem no latim in e nova refazer algo novo, alterar. Definição útil, mas 
um pouco vaga, se realmente pretendemos gerenciá-la (BESSANT; TIDD, 
2009. p.29). 

 

Longenecker (1997) cita três tipos básicos de ideias inovadoras que são: 

ideias para ingressar em um mercado novo, onde estão relacionadas a fornecer aos 

clientes um produto ou serviço que não existe em mercado particular, mas em outro 

lugar; ideais baseadas em tecnologias inovadoras, que envolvem tecnologias novas; 

e ideias para oferecer novos benefícios, que é baseada na oferta de benefícios 

novos aos clientes, isto é, a prestação de serviços. 
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A inovação possui quatro dimensões de mudança, resumidas de maneiras 

diferentes, segundo Bessant (2009), pode-se dizer que são os 4 Ps da inovação, 

conforme quadro 3: 

 

Quadro 3: Os 4 Ps da Inovação 

TIPO DESCRIÇÃO 

Inovação de produto Mudanças nas coisas (produtos/serviços) que uma empresa oferece 

Inovação de 
processo 

Mudanças nas formas em que as coisas (produtos/serviços) são criadas e 
ofertadas ou apresentadas ao consumidor 

Inovação de posição Mudanças no contexto em que produtos/serviços são introduzidos 

Inovação de 
paradigma 

Mudanças nos modelos mentais básicos que norteiam o que a empresa faz 

Fonte: Adaptado de Bessant (2009). 

 

Para Longenecker (1997), existem fontes inspiradoras, isto é, fontes de ideias 

inovadoras que podem surgir de diversos lugares, como por exemplo, as 

experiências pessoais, que é a principal fonte de ideias inovadoras, pois são 

adquiridas em rotinas diárias; outras fontes são os hobbies, que são adquiridos por 

atividades recreativas que se tornam negócios; outra fonte seria a descoberta 

acidental, onde surge do nada uma ideia brilhante; e pôr fim a busca deliberada 

surge pelas oportunidades baseadas às tendências e mudanças do mercado vindas 

de qualquer fonte. 

 

A busca constante pela inovação, por meio da criação e desenvolvimento 
de novos produtos e processos, diversificação, qualidade e absorção de 
tecnologias avançadas, é indispensável para assegurar elevados níveis de 
eficiência, produtividade e competitividade das organizações. Isso implica 
acumulação constante de conhecimentos e capacitação tecnológica 
contínua (TOMAÉL; ALCARÁ; DI CHIARA, 2005, p.99) 

 

Em harmonia, Dornelas (2009) afirma que, a inovação tem relação com a 

mudança, é realizar de uma forma diferente seus interesses, criando, transformando 

e inovando o ambiente onde se está inserido. 
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2.5 EVOLUÇÃO DO RAMO FOTOGRÁFICO (ANALÓGICO PARA O 

DIGITAL) 

Este capítulo apresenta algumas informações referentes à evolução do ramo 

fotográfico, para uma melhor compreensão deste presente estudo.  

 

Farias (2014, p.7), relata que: 

 

Um ponto importante diz respeito à quantidade de fotos que se pode tirar. 
Com a fotografia analógica, o número de fotos era restrito às poses do filme 
na câmera e isto, ainda, à quantidade de filmes que se pudesse comprar e 
revelar. Já com a fotografia digital, esse número limita-se apenas à 
capacidade de armazenamento do cartão de memória, que, ainda assim, 
pode abrigar centenas ou milhares de fotos a mais do que os antigos filmes. 
Com a fotografia digital essas limitações são eliminadas e existe uma 
mudança da relação do usuário com o próprio ato de fotografar, visto que 
não é mais necessário esperar por momentos específicos ou pelo melhor 
ângulo. A tecnologia evolui de modo que o usuário não precisa se 
preocupar em fazer ajustes na câmera, deve preocupar-se apenas em 
registrar os momentos. 

 

Deste modo, entende-se que a evolução representa em uma totalidade uma 

melhora para a vida dos seres humanos, para Carvalho (2014, p.55): 

 

O avanço tecnológico se insere nesse contexto, pois, é a partir dele que os 
processos químicos tornaram possível a captação e reprodução das 
imagens coloridas. Por outro lado, a fotografia em preto-e-branco representa 
determinada realidade, isso não significa que o mundo seja formado por 
essas cores. Afinal, a programação da câmera fotográfica fora elaborada 
para dessa forma produzir a fotografia. 

 

No cenário atual, a evolução do ramo fotográfico nos remete a uma impressão 

de que a fotografia analógica foi perdida no tempo. Segundo Oliveira (2005), no 

início do século XIX surge a fotografia, e com as mudanças tecnológicas o ramo 

fotográfico passa a não ser mais o mesmo, pois com a evolução da fotografia digital, 

as máquinas analógicas perderam o seu espaço para as digitais, e qualquer pessoa 

com uma câmera adaptada em um celular tem a possibilidade de fotografar, 

visualizar e armazenar suas fotos. 

A fotografia digital provocou uma ruptura entres os profissionais da imagem, 
principalmente fotojornalistas, dando origem a três categorias de 
profissionais no mercado de fotografia: a primeira é formada por veteranos 
fotógrafos, a segunda, por fotógrafos que vêm acompanhando a morte 
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gradativa da fotografia analógica, e a terceira, por fotógrafos mais jovens, 
que assistem ao nascimento da fotografia digital. (OLIVEIRA, 2005, p 3) 

 

No entendimento de Veiga (2012), a disseminação da fotografia decorreu 

numa série de mudanças, pois todos possuem acesso a equipamentos de fotografia, 

muitos profissionais tiveram que se adaptar com certas mudanças, há algumas 

opiniões que afirmam que este ramo desvalorizou, porém há outros que relatam que 

estas mudanças resultaram em uma crescente diversificação e a democratização do 

ramo fotográfico. 

De acordo com Boone (2017): 

Desde a sua invenção, a fotografia sempre esteve associada à ideias de 
registro e de memória do presente. No contexto da arte, além dessas ideias 
originais, a fotografia também passa a ser objeto. No âmbito das tecnologias 
digitais e inovações constantes do século XXI, a fotografia torna-se imaterial 
e ganha novas dimensões no que diz respeito a criações do passado 
(BOONE, 2017, p.13). 

Em relação à evolução dos processos de produção de imagem fotográfica, 
Veiga (2012), afirma que: 

A evolução dos processos de produção da imagem fotográfica, 
principalmente após o advento da tecnologia digital, potencializou/catalisou 
a popularização da fotografia. Tal popularização, inevitavelmente, trouxe 
mudanças para os fotógrafos profissionais e suas produções, pois, em 
tempos em que praticamente todos têm acesso ao equipamento fotográfico, 
e, consequentemente, produzem fotografias, os profissionais tiveram que 
passar por certas adaptações. Porém, é igualmente importante pontuar que 
mudanças ocorrem também sobre o modo como a fotografia é vista e 
tratada pela sociedade (VEIGA, 2012, p. 180). 

 

Percebe-se que a fotografia evoluiu e hoje atende as necessidades de uma 
sociedade que corre contra o tempo, mas que nunca se esquece de memórias 
passadas Libério (2011), conforme afirmação abaixo: 

Na fotografia digital vemos a transformação do equipamento fotográfico em 
uma máquina sensora, capaz de receber e processar informações. Com 
esta transformação, a complexidade das programações de controle no 
âmbito do aparelho fotográfico chegou a interessantes extremos. Para além 
da sofisticação nos cálculos de exposição e focagem automática, surgem 
modos de aquisição fotográfica que chegam mesmo a substituir o papel do 
fotógrafo naquele que foi, durante todo o século XX, considerado o 
momento místico e central de consecução de uma imagem fotográfica: o 
momento do clique. 

 

E, com toda essa evolução surgem também os segmentos e as 

especializações deste mercado, onde cada profissional desenvolve seu negócio 
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seguindo um ou mais segmentos de forma a se destacar com seus estilos de 

fotografia. 

 2.5.1 Segmentação e especialização do mercado fotográfico 

A inovação do mercado fotográfico pode se dar a partir da especialização. A 

especialização ocorre quando o fotógrafo tem seu foco em determinada área ou 

atividade. 

De acordo com Longenecker (2013), segmentação é o processo separação 

mercado total, do serviço em grupos com necessidade parecida, mas cada um em 

sua área seguindo uma estratégia especifica, sendo que esta estratégia depende do 

segmento de mercado, tornando-se importante ao quesito concorrência. 

Longenecker (2007, p. 132) afirma também que:  

 

Inicialmente, os provedores de serviço de telefonia de celular objetivaram 
um mercado vasto e praticou muito pouco a segmentação de mercado. Mas 
com o crescimento da concorrência, ele começou a focar em segmentos de 
mercado tais como pequenas empresas, famílias, clientes jovens e que 
querem transferir textos e fotografias. 

 

Alves (2013), afirmam que na fotografia é possível se trabalhar em diversos 

segmentos, alguns profissionais precisam se desenvolver e outros já possuem certa 

vocação. O profissional consegue trabalhar em qualquer área, mas quem se 

especializa se torna diferente garantindo ótimos trabalhos. Afirma também que o 

setor é amplo e hoje há diversos segmentos: área de eventos sociais, revistas de 

moda, de modelos, de newborn, de ensaios, de animais, entre outros, com isso 

basta o profissionais se especializar em alguma área. 

 

As câmeras tornaram-se ainda menores e mais fáceis de manusear e o 
contínuo desenvolvimento da tecnologia culminou na junção do celular com 
a câmera fotográfica. A partir daí, os celulares passaram a ter câmeras 
embutidas que fotografavam e filmavam algo que, há alguns anos, poderia 
ser visto como ficção científica. Com o gradativo aperfeiçoamento 
tecnológico, a qualidade dessas câmeras é aprimorada constantemente, 
existindo atualmente no mercado celular com grande resolução de imagem 
(FARIAS, 2014, p. 7) 
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O mercado fotográfico possui suas limitações como em qualquer outro 

negócio, com isso, muitas empresas não sobrevivem e fecham, Degen (1989) afirma 

que: 

 
Todos os dias são iniciados milhares de empresas. Poucas têm chance de 
sucesso. A grande maioria não vai passar da mediocridade, e algumas vão 
fracassar. A diferença entre os empreendimentos de sucesso e os 
medíocres ou fracassados é justamente a criatividade do empreendedor 
(DEGEN, 1989, p.21) 

Degen (1989), afirma também que todo negócio é uma estrutura complexa e 

particular onde o empreendedor ao interagir com o seu microambiente com clientes, 

concorrentes e entre outros, sofrem influências de tendências natureza econômica e 

tecnológica. Fotógrafos amadores ou profissionais buscam elevar a qualidades de 

seus serviços, em todos os aspectos, percebe-se que há diversas formas de busca 

de informação e aperfeiçoamento 

Enfim, um dos desafios destes profissionais é se destacar diante dos 

concorrentes e sobreviver aos momentos de baixa, pois este mercado está repleto 

de fotógrafos e grande parte não irá sobreviver a tanta pressão do mercado, e 

infelizmente muitos negócios chegam a fechar, a especialização garante serviço de 

qualidade aos clientes gera resultados. 

 

2.6 OS SMARTPHONES E O MERCADO FOTOGRÁFICO 

Neste capítulo é abordado o assunto dos smartphones e o mercado 

fotográfico, onde um cidadão comum que nunca utilizou fotografia consegue tirar 

fotos com mais praticidade do que se fosse com uma câmera analógica ou mesmo 

na câmera digital tradicional. 

Para além da câmera fotográfica, diversos dispositivos atualmente são 
capazes de capturar imagens: celulares, tablets, smartphones, 
computadores. Esses equipamentos eletrônicos multifuncionais permitem 
fotografar, manipular, imprimir e divulgar cenas cotidianas. Os avanços 
tecnológicos exprimem-nos mais recentes celulares, por exemplo, a 
capacidade de registrar imagens com uma qualidade superior a de câmeras 
fotográficas simples (FARIAS, 2014, p. 6) 

 

Segundo o autor Costa (2015), essa evolução favoreceu muitas mudanças 

nos padrões de fotografia propiciando diversas formas de se atuar neste mercado.  

A evolução dos aparatos tecnológicos propiciou inúmeras mudanças nas 
práticas fotográficas. Vemos que nos primórdios da fotografia a 
concretização de imagens fotográficas dependia do trabalho de verdadeiros 
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“alquimistas”, egressos, em sua maioria, da categoria dos pintores e 
miniaturistas, enquanto nos dias atuais qualquer pessoa que leve consigo 
um aparelho celular pode fotografar paisagens, objetos e pessoas 
indistintamente. Houve uma grande evolução das poses à fotografia em 
movimento, dos autorretratos regulares às selfies, da foto de família às 
paisagens. Filtros, angulações, cortes e coloração agora são realizados em 
pouquíssimo tempo e por qualquer pessoa, uma vez concluído o longo 
percurso que levou à mais absoluta democratização da fotografia. Há 
atualmente incontáveis possibilidades de se fotografar graças à constante 
melhoria dos processos fotográficos (COSTA, 2015, p 23). 

 

Para Coutinho (2014), o significado de smartphone conforme a indústria é 

telefone celular de alta tecnologia, isto é, quer dizer “telefone inteligente” onde se 

obtém capacidade nos recursos de processamento, dessa forma percebe-se então 

que com os avanços tecnológicos, os smartphones estão cada vez melhores e todo 

o ano é lançado um modelo novo no mercado, por esse motivo pessoas passam a 

utilizá-los no dia a dia, em selfies, em festas, tendo facilidade em compartilhar com 

familiares, amigos, e ficam satisfeitas com a qualidade proporcionada por estes 

dispositivos móveis. 

 

O aparelho fotográfico está programado para agir a qualquer momento, a 
espreita, pronto para captação da imagem. Pelo mesmo caminho, compare-
se ao ato de fotografar por meio da ação humana. Porém, esta ação é que 
diferencia a função entre homem e máquina, pelo fato do indivíduo ir de 
encontro à imagem, como numa caça. E a câmera funciona como a arma, 
pronta a ser utilizada, no entanto, seu trabalho ocorre em sua programação, 
no interior do aparelho (CARVALHO, 2014, p.52) 

 

Referente ao mercado fotográfico, Almeida (2015), diz que apesar do tempo 

passar e os recursos usados para fotografar serem os mesmos, houve uma 

evolução nos instrumentos fotográficos, que hoje são mais leves e rápidos. Com 

isso, é visível que para os profissionais que trabalham com fotografia, os 

smartphones representam uma ameaça, mas o mercado fotográfico possui diversas 

opções de equipamentos fotográficos e os clientes exigem fotos perfeitas e 

criatividade que muitas das vezes um celular não tem, e diante deste cenário 

apresentado o papel do fotógrafo é investir em seu negócio e garantir o tão exigido 

desempenho.  
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De acordo com Brunet (2007, p. 10): 

 

Todos, em teoria, aprendemos a ler e escrever, com o tempo aprendeu, 
também, a ler imagens, e agora estamos aprendendo a “escrever” imagens. 
Com a facilidade de uma câmera sempre junto de nós podemos facilmente 
tirar fotos e ao fazer isto, estaremos aprendendo a produzir imagens. 
Aprenderemos deste modo, o poder deste tipo de prática. 

Enfim, no mercado fotográfico até os álbuns tradicionais evoluíram para 

álbuns encadernados ou digitais, percebe-se que a popularização da fotografia, suas 

mudanças e a modernização dos smartphones, de modo geral se unem a evolução 

tecnológica, pois houve um avanço enorme para o mundo fotográfico. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesse capítulo, é apresentada a metodologia para a realização do presente 

trabalho, tendo como objetivo informar sobre o tipo da pesquisa e descrever o 

método de obtenção das informações e de análise. 

3.1 DELINEAMENTO 

O presente estudo tem como objetivo descrever as dificuldades encontradas 

por profissionais no ramo fotográfico, frente às mudanças tecnológicas que afetam o 

negócio. A pesquisa busca expor o impacto das mudanças levando em 

consideração a importância de se empreender, inovar e investir em criatividade, e 

com isso enfrentar os desafios do mercado fotográfico e a concorrência. Com isso, 

quanto à sua natureza, utiliza-se a pesquisa aplicada, para Cozby (2003) esta 

pesquisa é realizada com o objetivo de examinar questões relativas e problemas 

práticos e suas potenciais soluções, ou seja, são estimulados com objetivo de se 

resolver problemas concretos. Malhotra (2012) afirma que, uma vez que se identifica 

o problema ou a oportunidade, a empresa empreende uma pesquisa de solução.  

Realiza-se uma revisão bibliográfica dos principais autores que escreveram 

sobre o tema, que tem como objetivo, identificar as dificuldades encontradas por 

fotógrafos profissionais de Caraguatatuba, frente às mudanças tecnológicas que 

afetam o setor, selecionando e analisando com as características de um 

empreendedor de sucesso. 

Quanto aos objetivos este trabalho pode ser considerado uma pesquisa 

exploratória, que, segundo Malhotra (2012), é conduzida para explorar a situação do 

problema, isto é, para conseguir ideias e informações do problema enfrentado. Já 

para Andrade (2010), a pesquisa exploratória proporciona, facilita e define os 

objetivos com maior informação sobre determinado assunto, ajudando a formular as 

hipóteses da pesquisa e também a descobrir um novo tipo de enfoque para o 

trabalho que se tem em mente.  

Mattar (2001), os métodos utilizados para a pesquisa exploratória são 

extensos e modificáveis, eles abrangem levantamentos em fontes secundárias, de 

experiências, de estudos de casos e observação informal.  
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Este tipo de pesquisa é usado em casos onde é necessário definir o problema 

com maior precisão, com objetivo e a compreensão esperada, possuindo 

características importantes que são as informações definidas ao acaso e o processo 

de pesquisa flexível e não estruturado, sua amostra é menor e não representativa, e 

sua análise dos dados é qualitativa (MALHOTRA, 2012).  

Quanto a sua abordagem, empregou-se o método de pesquisa qualitativa, 

segundo Churchill (2012), com perguntas abertas, usadas para a coleta de dados de 

questões fundamentais e com perguntas padronizadas de acordo com o 

pensamento de cada entrevistado.  Andrade (2010) e Cozby (2003) afirmam que a 

pesquisa qualitativa se fundamenta nas técnicas de observação e não é expressa 

em forma de numeral e sim de linguagem e imagens. Pois, de modo geral a 

pesquisa qualitativa descobre achados e reações, com objetivos comuns. 

3.2 INSTRUMENTO DE COLETA 

O método utilizado para a coleta de dados é a entrevista, baseada em um 

roteiro semiestruturado, e a coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas em 

profundidade com fotógrafos profissionais que desempenham seu trabalho na 

região, tendo em vista, nesta condição, o que cada um pensa e quais são suas 

análises referentes às dificuldades abordadas nesta pesquisa. 

Foram entrevistados 05 (cinco) profissionais do ramo fotográfico, todos 

conceituados e com perfil empreendedor, residentes da cidade de Caraguatatuba. O 

critério de escolha dos profissionais entrevistados foi por motivos de acessibilidade 

da autora deste artigo e analisando a popularidade de tais profissionais na cidade. 

As entrevistas foram realizadas no mês de abril de 2019. 

3.2.1   Roteiro da entrevista 

Para a realização das entrevistas, foi elaborado um roteiro semiestruturado, 

conforme quadro 4: 
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Quadro 4: Roteiro de Pesquisa 

Perguntas Categoria Autor e ano 

Qual seu nome? 
4.1 Características dos 
participantes 

Elaborado pela autora (2019) 

Qual seu tempo de atuação? 
4.1 Características dos 
participantes 

Elaborado pela autora (2019) 

Qual seu segmento de atuação? 
4.1 Características dos 
participantes 

Elaborado pela autora (2019) 

Você trabalha somente com 
fotografia ou é preciso ter outras 
fontes de renda? 

4.1 Características dos 
participantes 

Elaborado pela autora (2019) 

Em sua opinião, quais as 
características de um 
empreendedor? E quais são as 
suas características 
empreendedoras? 

4.2 Entendimentos sobre 
empreendedorismo 

Dornelas (2012); 
Longenecker (1997); Degen 
(2005); Bessant (2009); e 
Hisrich (2008). 

Você se enxerga como 
empreendedor/empresário? 

4.2 Entendimentos sobre 
empreendedorismo 

Dornelas (2012); 
Longenecker (1997); Degen 
(2005); Bessant (2009); e 
Hisrich (2008). 

Qual seu entendimento sobre 
empreendedorismo? 

4.2Entendimentos sobre 
empreendedorismo 

Dornelas (2012); 
Longenecker (1997); Degen 
(2005); Bessant (2009); e 
Hisrich (2008). 

Como fotógrafo profissional, você 
tem enfrentado dificuldades frente 
às mudanças tecnológicas que 
afetam o setor? Quais são estas 
dificuldades? Como você 
enfrenta? 

4.3 Dificuldades frente às 
mudanças tecnológicas que 
afetam o setor fotográfico 

Elaborado pela autora (2019) 

Em sua opinião, qual a perspectiva 
para o ramo que você atua? 

4.3 Dificuldades frente às 
mudanças tecnológicas que 
afetam o setor fotográfico 

Elaborado pela autora (2019) 

O que você entende por inovação? 
Como você tem buscado inovar na 
sua profissão? 

4.4 Entendimentos e busca 
por inovação 

Dornelas (2012); 
Longenecker (1997); 
Dornelas (2009); e Bessant 
(2009) 

Você conhece empresas de 
fotografia que fecharam? Quais as 
razões de fechamento destas 
empresas? 

4.5 Razões do fechamento de 
empresas de fotografia 

Elaborado pela autora (2019) 

Em sua opinião, quais foram 
principais evoluções do analógico 
para o digital no ramo fotográfico? 
O que isso impactou no seu 
trabalho? 

4.6 Principais evoluções do 
analógico para o digital no 
ramo fotográfico 

Oliveira (2005); e Boone 
(2017); Farias (2014); 
Carvalho (2014); Veiga 
(2012); Libério (2011) 

Como a concorrência afeta o seu 
negócio? Como você enfrenta a 
concorrência? 

4.7 Concorrência e 
desempenho 

Elaborado pela autora (2019) 

Como fazer para manter um bom 
desempenho nesta profissão? 

4.7 Concorrência e 
desempenho 

Elaborado pela autora (2019) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

É importante destacar que o roteiro consiste em um guia para o entrevistador 

do conteúdo a ser pesquisado. 
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 3.2.2   Procedimentos da análise de dados 

A análise dos dados será realizada adaptando-se a técnica de análise de 

conteúdo, desenvolvida por Bardin (2016), serão empregadas três etapas 

cronológicas na análise de conteúdo: (1) Pré-análise; (2) Exploração do material; e 

(3) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A Pré-análise equivale a uma primeira análise do objeto a ser estudado, uma 

fase de organização precisamente dita; A exploração do material equivale em se 

trabalhar o material, uma etapa mais longa, resumindo o material bruto em seus 

pontos mais relevantes; O tratamento dos resultados consiste na análise e 

verificação de hipóteses, permitindo atingir representação de conteúdo e de sua 

expressão, resumindo material bruto em pontos mais importantes, lembrando que 

este conteúdo é adaptação da metodologia de Bardin (2016).  
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4 CATEGORIA DA ANÁLISE DE DADOS 

 

Considerando-se o conteúdo abordado e tendo como ponto central as falas 

de alguns fotógrafos da cidade de Caraguatatuba, encontraram-se sete categorias 

de análise, que são pré-determinadas: 

➢ Características dos participantes; 
➢ Entendimentos sobre empreendedorismo; 
➢ Dificuldades frente às mudanças tecnológicas que afetam o setor 

fotográfico; 
➢ Entendimentos e busca por inovação; 
➢ Razões do fechamento de empresas de fotografia; 
➢ Principais evoluções do analógico para o digital no ramo fotográfico;  
➢ Concorrência e desempenho. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES 

Sobre a categoria denominada “características dos participantes”, observou-

se que os entrevistados, apesar de residirem na mesma cidade possuem tempo de 

atuação distinto, e todos com mais de 5 anos no mercado. Cada participante têm 

sua característica em especial e isso é que os tornam conhecidos na cidade, além 

do mais possuem pensamentos e experiências diferentes em relação ao quesito 

ramo fotográfico, apesar de atuarem em segmentos semelhantes, possuem 

concepções individuais, o quadro 5 apresenta algumas características dos 

participantes: 

 

Quadro 5: Característica dos participantes 

 Participantes 
Tempo de 
atuação 

Segmento de atuação 
Possui 
outras 

ocupações 

ENTREVISTADO A 7 Anos 
Eventos, casamentos, aniversários, ensaios e 
retratos femininos.  

Sim 

ENTREVISTADO B 20 Anos 
Externo: Eventos, casamentos, gestantes, ensaios 
e família - Estúdio: Recém-nascidos e foto infantil. 

Não 

ENTREVISTADO C 10 Anos 
Eventos sociais, batizados, casamentos, festas e 
casamento no civil. 

Não 

ENTREVISTADO D 35 Anos Eventos da cultura, casamentos, aniversários.  Sim 

ENTREVISTADO E 5 Anos Gestantes, Newborn e crianças em geral. Não 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Na questão, “Você trabalha somente com fotografia ou é preciso ter outras 

fontes de renda?”, é estabelecido o perfil do entrevistado em relação ao seu 

negócio, pois a maioria dos profissionais deste ramo teve a necessidade de se ter 

outras fontes de renda no início de sua carreira, de acordo com os relatos 

atualmente somente os entrevistados A e D possuem outras fontes de renda, 

conforme declarações: 

 
“[...] eu sou estagiaria de pedagogia é, eu tô no meu segundo ano de 
estágio em pedagogia, eu acredito que se eu precisar ficar só com a 
fotografia, não necessite de uma renda extra, por que... por enquanto tá me 
dando um ganho bom, e eu acredito que mais para frente vai dar maior 
ainda, mas eu procuro me dividir em duas jornadas sim, por eu ter um fixo e 
outra jornada, eu poder investir na minha empresa... na fotografia [...]” 
(ENTREVISTADO A). 

 

Bem como, o D relata que: 
 

“[...] então, eu trabalho com fotografia e publicidade né, que no site faço 
propaganda das lojas né, coloco no meu site e o trabalho aqui na prefeitura 
né, que é a outra renda que eu tenho [...]” (ENTREVISTADO D). 

 

Já os entrevistados B, C e o E, declararam trabalhar somente com fotografia, 

pois já possuem estabilidade em seus segmentos, e hoje não há a necessidade de 

buscar outras fontes de renda, entende-se que é mais vantajoso exercer somente a 

fotografia caso do entrevistado B, pois existe um descontentamento em ter que 

contratar um assistente, conforme afirmação: 

 

“[...] Não compensa ter outro emprego muitas das vezes, aqui em Caraguá o 
salário é muito baixo, se eu trabalho no comercio, ai não compensa, eu vou 
ter que contratar um freelance para fotografar junto comigo [...]” 
(ENTREVISTADO B). 

 

“[...] Só fotografia... Há... já ganhei muito dinheiro com fotografia, agora 
ainda tá dando, ainda [...]” (ENTREVISTADO C). 

 

“[...] Hoje em dia eu trabalho só exclusivamente com foto [...]” 
(ENTREVISTADO E). 

 

No tocante, percebe-se que dos cinco entrevistados, três trabalham somente 

com fotografia, apesar dos entrevistados A e D terem outras fontes, ambos 

atribuíram maior dedicação de seu tempo com a fotografia, é bem provável que 

futuramente estes profissionais também farão como os seus colegas. 
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4.2 ENTENDIMENTOS SOBRE EMPREENDEDORISMO 

Em relação ao “Entendimento sobre empreendedorismo”, os entrevistados 

possuem percepções distintas e pouco conhecimento sobre a teoria, na pergunta 

“Qual seu entendimento sobre empreendedorismo?”, o termo “Empreendedorismo” 

adquiriu novos conceitos segundo algumas declarações. 

Segundo o entrevistado A, o empreendedorismo começa a partir de um sonho 

e de uma vontade de realizar este sonho: 

 

“[...] Eu acredito que o empreendedorismo começa de um sonho de uma 
vontade e quando nós temos essa vontade esse sonho... nós trabalhamos 
para realizar ele, o empreendedorismo ele começa assim, pelo menos do 
meu entendimento seria isso, porque tudo começa de um sonho, não 
adianta queremos fazer coisas que não estão ao nossos alcances do 
começo, certo, se a gente lutar  a gente vai conseguir chegar no que a 
gente quer, é... hoje eu me vejo quando eu comecei... quando eu comecei 
eu nunca almejava estar aonde eu estou eu  não estou ainda onde eu 
quero, pretendo chegar mais distante é o mais alto... mas se aquela menina 
que começou ontem vesse  onde eu tô hoje ela ia lutar com mais força 
ainda porque eu... eu vejo dessa forma a gente tem que lutar e não desistir 
se é o sonho se é o que a gente gosta mesmo de fazer,  porque além de 
empreender e retornar um ganho é qualidade de vida [...]” 
(ENTREVISTADO A). 
 

 

Já para os entrevistados B e C, o empreendedorismo é uma “construção no 

escuro”, ou seja, é poder investir e conseguir construir o negócio da melhor maneira: 

 
 
“[...] A gente tem, desde a nossa parte o que é empreendedorismo, é uma 
construção no escuro. Empreendedorismo é no nosso caso, você vai montar 
o seu negócio, é mais ou menos isso. Primeiro passo nosso foi à 
construção, por que no início a gente pagava aluguel, daí a gente conseguiu 
montar, conseguiu construir, uma parte, a gente tem que ter agora, mais 
investimento na parte, que eu acho que a gente precisa do marketing… 
Precisamos empreender muito nisso pra conseguir um retorno melhor de 
clientes que a gente quer, do público no caso, porque é tipo, como a Dani 
falou do nosso público não é de Caraguá, 80% é de fora[...]” 
(ENTREVISTADO B). 
 
 

O entrevistado C, expõe da seguinte forma: 
  
 
“[...] Poxa se tivesse dinheiro ia fazer mais pesquisa né... investia mais para 
mim como eu demorei a entrar no digital e quando eu entrei para digitar eu 
fui vendo o meu... meus arquivos eu encerrei no processo analógico com 43 
mil serviço encalhado parado isso é muito dinheiro perdido ai quando você 
abre o olho você vai querer fazer outros investimentos [...]” 
(ENTREVISTADO C). 
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Como podemos ver no caso do entrevistado D, quando é perguntado o 

entendimento dele sobre empreendedorismo, sua visão se difere da pergunta, e é 

relatada sua opinião de uma forma a incentivar o profissional que está começando. 

  
“[...] Ah eu acho que o ramo que a gente da fotografia, nunca vai deixar de 
ser um ramo bom né, eu acho que quem tá começando, se ele fazer as 
fotografias dele e centrar no ramo da fotografia ele vai se dar bem.  
[...]Apesar de toda a difícil de lidar, mas cada um vai, se de repente ele 
poder fazer um ramo de casamento, ramo de aniversario, pet shops, fazer 
foto de animal, aí tem muitos ramos né, então apesar daquela dificuldade tá 
ai, mas cada um tem que procurar uma, se aprimorar num ramo né, num 
ramo da fotografia, uma área da foto e ficar naquela área, se ele puder ficar 
naquela área e aprimorar sempre (ENTREVISTADO D) 
  

Na questão, “Você se enxerga como um empreendedor/empresário(a)?”, o 

entrevistado A, de modo a convencer, expõe seu conceito de uma forma que se 

aproxima ao que fora abordado nos capítulos do referencial teórico deste estudo,  

 

“[...] Ah... Eu acredito que é sim... Eu tive uma evolução muito grande, né, a 
partir do momento que eu comprei a minha câmera e que comecei a 
trabalhar com foto hoje eu me dedico mais tempo, eu tenho como meu... a 
minha função principal a fotografia né, eu vivo metade do meu tempo... da 
minha jornada é fotografia então eu divido duas jornadas, mas a fotografia 
hoje é o que me traz além do meu dinheiro é o que me traz felicidade, é o 
que eu amo fazer mesmo e é o que assim sonho de ficar só com fotografia 
mesmo, eu costumo inovar tanto na minha fotografia quanto na entrega pros 
clientes, sempre tô acostumando inovar e estudar pra que a minha 
fotografia fique melhor pra que eu consiga é fazer com que o cliente né... 
mais que o cliente almeja e é isso a fotografia pra mim ela vai evoluindo a 
cada dia, eu sei que a cada dia tem pessoas novas eu sei que a cada dia 
coisas novas a se fazer, e eu procuro estudar e sempre tá dentro de tudo 
que é tendência para locar pro meu cliente tudo de melhor [...]” 
(ENTREVISTADO A). 

 

Porém, os entrevistados B, C e o E não acreditam ser empresários 

empreendedores por completo, o primeiro acredita que é preciso buscar mais para 

ser um empreendedor, o segundo considera ser um hobbie, por gostar do que faz, e 

o terceiro não enxerga seu negócio como empresa, conforme afirmações, 

relativamente, que: 

 
“[...] Dizem que fotógrafa é muito difícil ser empreendedora. Já fiz curso 
sobre isso tudo… É muito difícil porque tem que ter uma dedicação a mais 
pra poder estar trabalhando com esse tipo de coisa. Tem questão até de até 
empreendedorismo, marketing, tem que ter um talento, acredito que se 
tivéssemos uma terceira pessoa pra nos ajudar nisso seria melhor. Ai 
agente teria mais tempo pra a fotografia mesmo. Não me considero uma 
empresária, tenho muito o que aprender… Temos né? É agente é 
empresário porque tem a empresa de fotografia, e foi montado pra isso, mas 
tem que melhorar. Vamos dizer assim, buscar mais ser um empreendedor 
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[...]” (ENTREVISTADO B). 
 

“[...] Não, mais hobbies... Há faço que gosto... Agora se fosse encarar 
como... ai a coisa era diferentes né... [...]” (ENTREVISTADO C). 

 

“[...] Pouco... aprendendo a lidar com a parte de negócio né... Ainda não 
desenvolvi totalmente essa parte de consegui me enxergar como uma 
empresa [...]” (ENTREVISTADO E). 
 

O entrevistado D, quando questionado sobre essa questão, relata 

abertamente sem expressar dificuldade, da seguinte maneira: 

 

“[...] Sim... É, acredito que hoje todo mundo com um celular, ou com uma 
câmera simples registra né, hoje com a, a mídia tá dando mais acesso à 
pessoa fazer um registro né, mas a qualidade profissional é sempre 
diferente né. A máquina ou do celular, por mais que a pessoa faz um 
registro, não vai ser a mesma coisa que uma máquina profissional, então 
tem uma diferença né [...]” (ENTREVISTADO D). 
 

 
Percebe-se através destas afirmações, dificuldades de se expressar em 

relação ao assunto de forma mais exata, pois é algo que eles vivem, mas na prática, 

porém na teoria falta capacitação. 

4.3 DIFICULDADES FRENTE ÀS MUDANÇAS TECNOLOGICAS QUE 

AFETAM O SETOR FOTOGRÁFICO 

Na categoria “Dificuldades frente às mudanças tecnológicas que afetam o 

setor”, percebe-se que a maioria destes profissionais sofreu com as mudanças, mas 

fica evidente que cada um tem sua dificuldade, isso se dá pelo fato de sua 

experiência e por conta do seu modo de trabalhar. 

Foi observado que, para o entrevistado A, as dificuldades maiores frente a 

essas mudanças é o custo dos equipamentos, que a cada dia que passa vai 

aumentando. 

 

“[...] Então a dificuldade maior das mudanças tecnológicas é que tudo fica 
muito caro e a gente precisa cada vez investir mais e é difícil trocar 
maquinário quando você já compra um, outro já sai no mesmo ano 
praticamente já sai outro maquinário melhor é são produtos caros que são 
necessários para fazer... compor uma fotografia boa e a gente vai tentando 
é ampliar mas... dentro do que a gente consegue tendo pé no chão porque, 
é difícil a cada minuto lançam coisas e equipamentos melhores, e assim 
algum problema maior em questão da tecnologia é esse... é a tecnologia vai 
avançando e a gente...é um custo muito alto né a tecnologia avançada é um 
custo muito alto... Eu enfrento tentando administrar tudo que entra e agora 
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sim, esse é um plano atual meu é... de guardar uma parte para... para a 
mudança do meu equipamento... porque eu já estou no segundo 
equipamento estou querendo migra para o terceiro estou querendo avançar 
para o setor mais avançado das câmeras porem não vou compra a câmera 
mais cara porem vou comprar a câmera que eu estou necessitando no 
momento pela gama de trabalho que eu estou pegando então eu preciso de 
um equipamento melhor e eu vou separar uma parte dos meus ganhos para 
comprar uma câmera, antigamente eu fazia de outra forma eu comprava e 
ia  pagando as parcelas e o dinheiro que entrava a câmera se pagava, hoje 
como o custo é maior eu pretendo guardar pelo menos a metade da 
câmera... do dinheiro pra câmera para eu conseguir comprar [...]” 
(ENTREVISTADO A). 

 

Para o entrevistado B e o entrevistado D, que vão mais além, afirmam que as 

dificuldades enfrentadas estão nas questões da adaptação da nova linguagem 

fotográfica e na necessidade de especialização neste novo cenário. 

Para o entrevistado B: 

 

“[...] A questão tecnológicas, não. Porque a gente se adaptou, depois que 
mudou tudo isso, tipo a gente se adaptou também. Em questão de 
equipamentos, linguagem fotográfica, fazendo workshops, pra poder 
executar esse tipo de coisa. Pra não ficar no que era, na questão da visão, 
da fotografia, hoje em dia é tudo muito mais solto... muito mais real… Né, 
você vê as imagens, você vê umas fotos de casamento, você parece que tá 
vivo ali, né, você está ali junto do acontecimento. Antes era uma coisa mais 
plástica, mais posada. Hoje nem tanto. A gente tem que estudar pra ter esse 
tipo de linguagem, pra mudar um pouco a nossa cabeça, né, por isso a 
gente sempre faz bastante workshop pra poder sempre tá se atualizando. 
Esse tipo de dificuldade em questão tecnológica não. A gente se adaptou 
então todo… Né… Tudo a gente é voltado... É… às nossas dificuldades em 
questão, eu digo de população, aqui da cidade né, muitos ainda não 
pesquisam questão de qualidade, vão muito por preço, sabe? Só alguns… 
Então 80% dos nossos clientes é de fora. Porque eles sim, eles procuram 
qualidade, eles entram no “Google”, pesquisam, nosso nome tá lá, 
“fotógrafos litoral”, no topo do “Google” entra em contato e te procura por 
causa da qualidade do seu serviço. O pessoal da região são alguns. Alguns 
que a gente já fez, é, e foram indicações, ah o trabalho deles é bom… É ai 
agente faz, mais 80% dos nossos clientes é de fora, são casamentos de 
fora e grávidas de fora, até “newborn” é de fora, a gente faz [...]” 
(ENTREVISTADO B). 

 
 

O entrevistado D, relata da seguinte maneira: 
 
 
“[...] É, acredito que hoje todo mundo com a, com a celular, ou com uma 
câmera simples registra né, hoje com a, a mídia tá dando mais acesso a 
pessoa fazer um registro né, mas a qualidade profissional é sempre 
diferente né. A máquina ou do celular, por mais que a pessoa faz um 
registro, não vai ser a mesma coisa que uma máquina profissional, então 
tem uma diferença né... Às vezes a pessoa sabe diferenciar, valoriza o 
fotografo profissional... Têm outras que já, já fica satisfeita com a foto do 
celular né... [...]” (ENTREVISTADO D). 
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Há uma variedade de equipamentos, cursos e em novas tecnologias que eles 

devem investir, e com a modernidade dos celulares há uma possibilidade de 

desvalorização do profissional fotográfico, com isso torna-se importante a 

especialização e a questão da qualidade dos serviços oferecidos, pois qualquer 

pessoa com uma câmera embutida no celular, pode por sua vez registrar suas fotos. 

O entrevistado C, enfrenta suas dificuldades com naturalidade, pois seu 

tempo de atuação é o que garante sua clientela e uma vez que é feito algum evento 

esse cliente sempre volta a contratar seus serviços, conforme relato: 

 

“[...] Naturalidade, não tem muito que discutir se eu estou este tempo todo 
no mercado e quem me procura já me conhece tem casamento que eu já fiz 
duas ou três vezes o cara caso não gostou desistiu da mulher arrumou outra 
e me chamou e me contratou pela segunda vez e aí então eu não preciso 
provar para ninguém que sou melhor só que eu tô no mercado tô na pista 
[...]” (ENTREVISTADO C). 

 

Apenas o entrevistado E, não percebeu grandes mudanças tecnológicas, 

observa-se que esta afirmação se dá pelo seu tempo de atuação neste ramo, e 

também em relação aos outros entrevistados este profissional é o mais jovem no 

ramo fotográfico com apenas 5 anos. 

 

“[...] As dificuldades...Hun... Referente à tecnologia não, não tenho notado 
desde que eu comecei grandes mudanças [...]” (ENTREVISTADO E). 
 
 

Isso significa que, quanto mais tempo a pessoa possui mais dificuldades são 

encontradas ao longo de sua carreira, e é evidente que essas dificuldades vêm 

conforme as necessidades do momento e também depende de como o profissional 

atua no mercado.   

4.4 ENTENDIMENTOS E BUSCA POR INOVAÇÃO 

Na categoria “Entendimento e busca por inovação”, os entrevistados A e B 

afirmam que é estudando que se obtém inovação, sendo que as falas destes 

participantes sintetizam, de modo geral, esta questão: 

 

“[...] Eu tenho buscado estudando, eu tenho buscado fazendo experiências 
diferentes em determinados ensaios é maioria dos ensaios que eu costumo 
fazer buscando fazer estas experiências nestes ensaios que eu acabo 
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dando para meus clientes ou parentes próximos eu acabo estudando um 
estudo de campo eu fazer a experiência e dela vou retornar coisas boas 
então eu acabo dando estas fotos que eu proponha a me ajudar dando a 
imagem dela para que eu consiga fazer o trabalho e a partir deles eu 
consiga aplicar no trabalho que for bom [...]” (ENTREVISTADO A). 

 

Segundo o entrevistado B, entende-se que é importante a capacitação do 

profissional, com cursos e especializações: 

 

“[...] Fazendo curso, estudar a coisa que a gente mais gosta de fazer, 
bastante é tudo que é curso que tem que eu preciso, em setembro a gente 
tem, que eu vou fazer com duas fotografas que elas são enfermeiras 
neonatal, e elas são curso para cuidar dos recém- nascidos e essas 
fotografas são enfermeiras, então tudo que é em questão de manipulação é 
isso que elas vão passar para a gente, ai vem aquele selo que ninguém 
tem... [...]” (ENTREVISTADO B). 

 

Bem como para o entrevistado C, é estar atento em tudo que aparecer de 

novo no mercado:  

 

“[...] Inovação é ficar de olho no mundo né... O que aparece de novo você 
lançar também junto, acompanhar, inovação [...]” (ENTREVISTADO C). 
 
 

Já para o entrevistado D, é necessário usar todas às ferramentas de 
propagação de seu trabalho, pois as pessoas estão atentas e a divulgação gera um 
maior retorno financeiro para o negócio: 

 
“[...] Acho que a gente tem que usar todas as ferramentas que tem hoje 
né[...] isso aí, acho que a, o que aparecer, o que você quiser fazer que seja 
novo, usar talvez revista, que puder fazer uma propaganda, tem que colocar 
seu nome, seu nome tem que aparecer, quem não é visto não é lembrado 
né, a gente tem que sempre tá em algum lugar, às vezes mesmo que você 
não tenha nenhum retorno financeiro, mas você tem que tá num evento, 
você tem que tá ali saber o que tá acontecendo na cidade, acompanhar, de 
repente alguém pergunta quem é o fotografo? E se ele tá sem um trabalho, 
tá acontecendo um evento grande ele pode tá com a câmera dele, fazendo 
o registro dele, aparecendo o trabalho dele, é uma inovação que o cara 
pode aparecer. De repente ele faz a foto num evento, posta a foto que ele 
fez, num outro ângulo, de repente fica conhecido por aquela foto né, 
quantos fotógrafos ai famoso, fez uma foto, ou fez um trabalho pra uma 
empresa e ficou famoso né, tem muitos aí, né [...]” (ENTREVISTADO D). 

 

E, para o entrevistado E, é só trabalhar de forma diferente de outros 

profissionais: 

“[...] Acredito que não só trazer o diferente que todo mundo já tenha ou já 
faça como fazer o mesmo só que de formas diferentes, às vezes fazer a 
mesma coisa só que de forma diferente, acredito que isso seja inovar. [...]” 
(ENTREVISTADO E). 
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4.5 RAZÕES DO FECHAMENTO DE EMPRESAS DE FOTOGRÁFIA 

Sobre as “Razões do fechamento de empresas de fotografia”, os 

entrevistados relatam ocorrências de fechamentos de empresas, e dentre as razões 

estão as questões financeiras, a administração do negócio, e as dificuldades do 

mercado.  

Nas falas B, C e o E, são relatados casos verídicos para melhor entendimento 

da ocorrência deste assunto. 

Para o entrevistado B, a opção é livrar-se das despesas: 

 

“[...] Eu tive um colega meu que fez pan-americano comigo e ele era de 
Santos, ele é de Santos ainda ele montou um estúdio tudo e uma sócia, 
mais foi problema de sociedade mesmo, só ele trabalhava e a sócia não 
gostava muito de trabalhar ai acabou fechando essa empresa... e teve 
outras pessoas também que acabou fechando estúdio, bastante gente 
fechando estúdio, para trabalhar mais em home, fazer reunião mais em 
café... Essas coisas, é que na verdade às vezes pessoas vão sentir, mas 
tem gente que monta estúdio, paga um aluguel, que nem a gente pagava 
em um aluguel sempre, e ai a gente fazia muita coisa pra fora tipo 
casamento, gestante, tudo fora, então na realidade você tá pagando um 
aluguel muitas das vezes com o negócio fechado, que acontecia muito 
antes, e às vezes a pessoa acaba, muitos só fazem casamento, há porque 
vou ficar com estúdio a pessoa fecha e vai atender home ou tipo, abre um 
escritório pequeno, e livra o custo né, mas acontece, eu acho como todo 
mundo em geral que acontece de fechar mesmo por má administração vai 
acarretando as coisas, você não entrega o serviço pro cliente, você não 
consegue pagar o fornecedor, tipo ai você vai perdendo, porque senão você 
entrega pra um você vai perdendo, porque se você não entrega pra um 
você não conquista o próximo, que isso daí, acho que quando, daí chega 
uma hora que você não consegue mais o mesmo [...]” (ENTREVISTADO B). 

 

Já para o entrevistado C, os fechamentos decorreram-se pelo fato destas 

empresas não acreditarem na tecnologia:  

 

“[...] Muitas em São Paulo... Os bambam da fotografia em são Paulo você 
vai no conselheiro que é a rua da fotografia tá zero... Da muita banquinha 
de chingling quer dizer do... Não da rua da fotografia lá em são Paulo... 
Quem estava ali, muitos migraram para a 7 de abril acabou sendo um prédio 
só de equipamento mas a parte de revelação pouquíssima, nem meia, 
quase nem existe mais... Acho que não acreditaram na tecnologia né... 
como a própria Kodak não acreditou, quem entrou com tudo foi a Sony é, 
lembra disso? ... Não fechou em algumas regiões inclusive a fugi comprou a 
Kodak né... EUA... a fugi é japonesa a Kodak é americana... Acabaram 
aqueles lances que eles falam lá, na bolsa de valores e vai e faz a fusão 
[...]” (ENTREVISTADO C). 
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Entretanto, os entrevistados D e o E afirmam conhecer profissionais que 

desistiram de seus negócios, inclusive o entrevistado D, que por problemas 

financeiros não obteve sucesso com sua empresa conforme relatos: 

 

“[...] Eu conheci uma empresa do Rio Grande do Sul, que era uma empresa 
que vendia câmera fotográfica que faliu né, abriu Concordata, era 
representante da Nikon, então tinha mais de 15 anos de empresa e acabou 
fechando por causa dos problemas financeiros do país né, acabou 
fechando. Tem também, conheci em São Paulo um rapaz que tinha 
laboratório, Foto Waldemar que era em Ermelino Matarazzo e também 
fechou por causa de todos esses problemas financeiros... é a minha 
também fechei por causa desses problemas, eu nem lembro que ano que 
foi, mas foi há uns 20 anos, 25 anos atrás... Foi mais ou menos naquela 
época, depois você procura saber o ano direitinho né, fez aquela mudança 
do real, Cruzeiro pra real, aquela poupança que ele pegou o dinheiro de 
todo mundo, prendeu La que podia sacar um valor, ai fechou muitas 
empresas né, eu conheço muita gente que trabalhava no meu ramo que 
fechou por causa desses problemas, e eu fui um deles né, que não aguentei 
porque não tinha capital né, o capital que eu tinha ficou preso a gente faliu. 
[...]” (ENTREVISTADO D). 
 

 

“[...] Não, conheço fotógrafos que começaram e nem chegaram a expandir 
tanto e já desistiram pelas dificuldades do mercado de ter muita gente e o 
mercado está um pouco saturado aí não consegue se encaixar e acaba 
desistindo é isso, mas empresas que eu me lembre não! [...]” 
(ENTREVISTADO E). 
 
 

4.6 PRINCIPAIS EVOLUÇÕES DO ANALÓGICO PARA O DIGITAL NO 

RAMO FOTOGRÁFICO 

Sobre a categoria “Principais evoluções do analógico para o digital no ramo 

fotográfico”, os entrevistados relataram suas reais vivências que se assemelham. 

Para o entrevistado A, houve grandes evoluções que possibilitaram novas 

manipulações em relação ao ramo fotográfico, conforme seguinte declaração: 

 

“[...] Eu acredito que faz a revelação à gente demorava muito para ver uma 
foto... eu lembro quando eu era criança que era meu sonho ter uma 
polaroide que saia na hora a foto eu infernizava minha mãe nesta questão 
eu ficava... a minha mãe ...eu queria uma máquina polaroide da Barbie que 
tinha no... na época acho que era na atual que tinha e eu queria  ter aquela 
máquina porque eu queria que a foto saísse na hora... e eu acho que a 
revelação foi uma das coisas que mudou muito que evoluiu muito, que a 
foto analógica tem seu valor eu conheço fotógrafos analógicos que usam 
analógico até hoje e que são muito bons e que você não consegue 
diferenciar a foto da... a foto digital pro analógico mas é mais pra assim pra 
revelação né e evoluiu muito na questão de desfocar fundo nesta questão 
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efeito que a gente coloca na qualidade da imagem e sai a revelação essa foi 
uma coisa que a gente aprendeu muito foi bem legal e você colocar as fotos 
em outros lugares e colocar a foto do tamanho que você quer é usar em 
redes sociais é  não era possível antigamente é agora né já com essa 
evolução isso foi possível. [...]” (ENTREVISTADO A). 

 
 

Os entrevistados B, C e o E, concordam em suas afirmações através das 

palavras “facilitou” e “facilidade”, entende-se que com a evolução do analógico para 

o digital, esses profissionais obtiveram benefícios e agilidades: o consumo e a 

utilização de filmes diminuiu, a forma de visualização das fotos ficou mais fácil 

proporcionando agilidade e qualidade aos serviços, conforme as seguintes 

afirmações: 

 

“[...] Ela facilitou a nossa vida, naquela questão de que assim... era muito 
consumo, utilizava vários filmes, eu cheguei a utilizar negativo... Num 
evento que eu ia eu perdia os filmes as fotos porque alguns não ficavam 
boas... Melhorou né, porque tem agilidade, por exemplo hoje em dia um 
casamento você faz 4 mil fotos, já pensou 4 mil fotos em negativos, você 
teria que pelo menos 3600, 100 rolos de filme, já pensou você ir num 
casamento, com qualidade assim, tem o lado positivo agora, tem agilidade 
eu posto, hoje você entra num site ai já nosso site já tem um sistema do 
cliente escolher a foto né, tem senha tudo deles, ai eles já escolherem o que 
eles querem, já me manda, agilidade num total... [...]” (ENTREVISTADO B). 

 

 

“[...] A facilidade das coisas né, antigamente você tinha que ser fotografo... e 
laboratório se pra você entender fotografia hoje não, você fotografa visualiza 
a foto ai você já tem uma noção... aí você deleta e repete a foto [...]” 
(ENTREVISTADO C). 
 
 
 
“[...] Acho que a facilidade de você poder ter mais possibilidades como 
quando vai fotografar né você tem mais você tem mais chances de acertar 
isso facilita, é a agilidade de se ter mais rápido com o processo da fotografia 
acredito que seja isso, o que mudou para melhor seria isso [...]” 
(ENTREVISTADO E). 
 
 

Para o entrevistado D, o começo foi difícil e tudo era bem mais caro, não que 
hoje seja barato: 
 
 

“[...] No começo foi bem difícil, eu não tinha computador e quando é digital 
você tem que ter o equipamento né, o computador, até você sair do filme e 
ir pro digital demorou porque você não tinha, no começo era mais caro, hoje 
tá mais popular e tá mais barato, não que esteja barato, as profissionais tão 
mais caro, maquinas custam caro, mas no começo do analógico pro digital 
era mais difícil, era mais caro né [...]” (ENTREVISTADO D). 

 

 



43 
 

4.7 CONCORRÊNCIA E DESEMPENHO 

No que diz respeito à categoria “Concorrência e desempenho”, os 

entrevistados relatam não sofrer com a concorrência, e que o desempenho depende 

de cada um, apesar do entrevistado A ter pensado antes que não iria conseguir 

crescer por conta da concorrência, acreditou em seu desempenho e se manteve 

firme. 

 

“[...]Bom antigamente eu ficava triste com certas coisas eu me deprimia eu 
falava que eu não ia conseguir que como que eu chegar em um lugar 
desse, eu falo que este ano foi muito legal foi um ano renovador, foi um ano 
que eu passei com muitas coisas desse tipo da concorrência estar alta, e 
coisas deste tipo... mas eu acredito que eu não tenho que ser vítima eu 
tenho que me manter firme e que eu vou conseguir chegar lá... [...]” 
(ENTREVISTADO A). 

 

O entrevistado C não os considera concorrentes, mas sim parceiros: 
 

“[...]Não posso chamar de concorrência, pois a maioria é tudo meus 
parceiros se eu preciso corro em um se eu preciso do outro então posso 
dizer concorrente [...]” (ENTREVISTADO C). 

 
Já para o entrevistado D, cada um tem seu estilo e preço, mas ressalta que 

qualidade não é preço baixo, conforme fala abaixo: 
 

“[...]Não, pra mim não, cada um tem o seu estilo... O seu preço né, a gente 
nunca pode desvalorizar o trabalho né, fazer um preço muito baixo, preço 
baixo muitas vezes não é qualidade também né, ah tá barato pra você 
ganhar um cliente, tem que ser o preço justo, você não pode ser muito 
barato nem muito caro... [...]” (ENTREVISTADO D). 

 
Portanto, para o entrevistado E, concorrência: 

 
“[...] Estimula mais me estimula a querer melhorar, do que me afeta no 
sentido ruim, eu acredito que seja mais no sentido de eu estar que poder 
sempre ter e estar surpreendendo meus clientes e estar sempre fidelizando 
meus clientes... É, eu não enxergo... eu não consigo enxergar como 
concorrente eu enxergo sempre como colegas, então para mim é tranquilo 
eu não consigo para enfrentar no caso [...]” (ENTREVISTADO E). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o objetivo geral do referido trabalho, que é descrever como os 

fotógrafos profissionais se adaptaram as mudanças tecnológicas, os objetivos 

específicos, foram: (1) Realizar revisão bibliográfica sobre os conceitos de 

empreendedorismo, criatividade e inovação para compreender o entendimento dos 

fotógrafos profissionais sobre estes conceitos e sobre as suas experiências atuais. 

(2) Descrever a evolução recente no ramo fotográfico, para conhecer as práticas 

empreendedoras dos fotógrafos profissionais; (3) Observar por meio da análise dos 

resultados obtidos com 5 (cinco) fotógrafos entrevistados, que o referido trabalho de 

conclusão de curso alcançou seus objetivos em que se propôs estudar. Com o 

desenvolvimento do referencial teórico e a realização das entrevistas, foi permitida a 

construção de categorias de análise fundamental para alcance do objetivo geral.  

No decorrer do trabalho, o pesquisador encontrou limitações em contatar os 

profissionais deste ramo com disponibilidade para realizar as entrevistas, bem como 

encontrar horários disponíveis em suas agendas, e também, dificuldades nas 

transcrições, devido ao fato de que, por ser um assunto de fácil entendimento, 

alguns destes profissionais se empolgaram e citaram interpretações mais 

complexas, muitas das vezes fugindo do assunto proposto, isso vale para todas as 

entrevistas, percebe-se algumas limitações que são determinantes aos resultados 

obtidos. 

Os profissionais entrevistados neste estudo deixam evidente que apesar de 

residirem na mesma cidade, possui tempo de atuação distinta e mais de cinco anos 

no mercado. Suas características são especificas em relação ao segmento, sendo 

isso o que os tornam conhecidos na cidade, além do mais, possuem pensamentos e 

experiências diferentes em relação ao quesito ramos fotográficos. 

Os dados foram agrupados em 07 (sete) categorias com base nas quais 

realizou-se uma análise de conteúdo. 

A análise das entrevistas permitiu verificar que dos cinco entrevistados, 

somente três dos profissionais não possuem outras fontes de renda, isso se dá pelo 

tempo de atuação ou na maneira que estes profissionais enfrentam este ramo, 

atualmente trabalham somente com a fotografia, estão estabilizados em suas áreas 

e buscam sempre o melhor para seu negócio. Já os outros dois, possuem outras 
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fontes e segundo suas declarações a tendência é também seguir somente com a 

fotografia, pois este ramo precisa de uma maior dedicação. 

Nota-se que estes profissionais possuem determinação para empreender, 

utilizam sua criatividade, suas inovações e afirmam até que o empreendedorismo 

começa a partir de um sonho e de uma vontade de realizar este sonho. Identifica-se 

que, estes profissionais não sabem ao certo na teoria o que é empreendedorismo, 

mas na prática executam da melhor forma sua profissão, chegam até declarar que 

não acreditam que são empresários empreendedores por completo, afirmam que 

precisam buscar mais para ser um empreendedor, com tudo isso em questão ainda 

buscam o melhor para as suas profissões da maneira que podem, são profissionais 

reconhecidos na cidade e isso é que os tornam empreendedores, cada um com seu 

segmento e seu público. 

A respeito das razões do fechamento de empresas de fotografia, houve 

diversas experiências segundo os entrevistados, as questões financeiras, a má 

administração do negócio, as dificuldades do mercado e de não acreditarem na 

tecnologia são algumas das razões para desistências neste ramo, porém apesar das 

dificuldades todos mostraram que estão firmes e sempre se preparando para as 

mudanças que ocorrem no setor, é claro, cada um com sua maneira de trabalhar.  

As principais dificuldades frente às mudanças tecnológicas que afetam o setor 

fotográfico de acordo com estes profissionais entrevistados foram: os custos dos 

equipamentos que aumentam cada vez mais; as questões de adaptação ao novo 

cenário fotográfico; e a necessidade de especialização. 

 Entretanto, afirmam que é estudando que se consegue inovar, ou seja, 

trabalhando de maneira diferente dos outros profissionais de seu ramo, porém tendo 

em vista as opiniões dos participantes, percebe-se que ainda necessitam de 

informações sobre este assunto, para assim agregar mais conhecimentos em suas 

profissões. 

Com as evoluções do analógico para o digital no ramo fotográfico, é perceptível 

que os entrevistados relataram suas reais vivências e que se assemelham entre 

eles, pois ocorreram grandes evoluções tecnológicas que trouxeram grandes 

transformações ao ramo fotográfico. 

Contudo, para adaptação nestas mudanças tecnológicas se faz necessário 

acompanhar incessantemente as transformações e sempre preparar-se para o 
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futuro. Em relação aos novos entrantes, o ponto de partida é capacitação, 

dedicação, e criatividade, buscando sempre referências em profissionais renomados, 

os mais experientes, pois devido às transformações e a gama de equipamentos 

cada vez mais avançados, a chave é acompanhar o ritmo da evolução, buscando 

inovação, pensando em seus clientes potenciais e desempenhando da melhor 

maneira seu negócio.  

Para estudos futuros, sugere-se abordar outras vertentes, a criação de plano 

de negócios, marketing e divulgação nas redes sociais, e a criação de portfólio. 

Estes assuntos podem ser fortemente explorados no cenário em que estamos 

vivendo, a fim de gerar mais esclarecimentos para quem deseja se inserir neste 

mercado. 
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