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RESUMO 

 

O trabalho a seguir discute sobre espaços culturais, casas que trabalhem com o coworking e 

outros ambientes que envolvam a fotografia. Faremos um roteiro mercadológica de 

macroambiente e microambiente de modo assim problematizando os prós e contras de lançar o 

PhotoCasa de modo que assim possamos planejar todo funcionamento do espaço medindo suas 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O PhotoCasa tem como objetivo ser um espaço de 

formação de conhecimento no segmento de fotografia com o atributo de ser um espaço de custos 

mais baixos. Para atingir tal objetivo decidimos conhecer de forma mais ampla referencias no 

mundo, no Brasil e em Belém com pesquisas online onde foram selecionados dois concorrentes 

e analisados minuciosamente, para o desenvolvimento de ideias sobre o que oferecer para esse 

público. O trabalho possui como base teórica Georg Simmel (2006), BOURDIEU & 

BOURDIEU (2006), SOUSA (2002), Guran (2014), MAGALHÃES (2004), KOTLER, 

KELLER, (2006), entre outros e pesquisas descritivas, exploratórias, por meio de observação, 

contato, pesquisas qualitativas e quantitativas onde deram justificativas para o desenvolvimento 

do projeto. 

 

Palavras-chaves: Fotografia. Coworkink. Planejamento estratégico. Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The following work discusses cultural spaces, homes that work with coworking, and other 

environments involving photography. We will do a marketing script of macroenvironment and 

microenvironment in order to problematize the pros and cons of launching PhotoCasa so that 

we can plan all the functioning of space by measuring its strengths, weaknesses, opportunities 

and threats. PhotoCasa aims to be a knowledge space in the photography segment with the 

attribute of being a space of lower costs. In order to reach this goal we decided to know more 

widely in the world, in Brazil and in Belém with online research where two competitors were 

selected and analyzed in detail to develop ideas about what to offer to this public. The work has 

as theoretical basis Georg Simmel (2006), BOURDIEU & BOURDIEU (2006), SOUSA 

(2002), Guran (2014), MAGALHÃES (2004), KOTLER, KELLER (2006), among others and 

descriptive, exploratory, through observation, contact, qualitative and quantitative research 

where they gave justifications for the development of the project. 

 

Keywords: Photography. Coworkink. Strategic planning. Culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho discutirá sobre casas culturais que já estão inseridas no mercado, para 

então direcionar a abertura de um novo espaço, que segue o mesmo caminho, mas que foca em 

uma arte específica que será a fotografia. Além disso terá a presença de espaços para 

compartilhamentos de novas experiências, denominado como coworking, uma modalidade de 

trabalho onde profissionais de várias áreas trabalham no mesmo local, possibilitando uma troca 

de conhecimentos entre si, resultando para os mesmos novos aprendizados: 

 

Os benefícios imateriais dos coworking spaces, tais como transferência de 

conhecimento, trocas informais, a colaboração e a interação com outras pessoas são 

para os usuários destes espaços não apenas um efeito colateral, mas a principal razão 

para utilizarem os coworking (spaces), em vez de apenas ter um espaço flexível de 

trabalho. (DÖRING, 2010 apud DEIJL 2013, p.4, tradução nossa) 

 

Através de pesquisa de exploratória em locais próximos ao que estamos propondo, 

observamos que a maioria dos frequentadores parecem ligados ao gosto pela fotografia e ao 

fato de buscarem um local simples e aconchegante para exercer seu trabalho, além disto, 

existem os que procuram socializar com as diferentes pessoas que circulam pelo ambiente, tanto 

de forma profissional, quanto a aqueles que buscam por aprendizados nas diversas 

possibilidades que uma casa fotográfica oferece, como palestras, oficinais, etc. Será discutido 

a partir de análises feitas por pesquisas em lugares já existentes em Belém e também em por 

pesquisas em efeito global.  

A análise torna-se importante, pois foi observado através de uma vasta exploração de 

números espalhados pela internet que existe uma crescente abertura de lugares com esse mesmo 

conceito, entendendo-se então que não estamos falando apenas de lugares locais, mas que nossa 

pesquisa também busca compreender o mercado para este modelo de negócio de forma ampla, 

e então focar nos espaços culturais existentes em nossa cidade.  

É necessário nos atentar para as mudanças que surgem sobre esse novo negócio que 

envolve arte e cultura, oferendo também locais para locação e que além de tudo também buscam 

dar a possibilidade do cliente descontrair após um dia de trabalho, por exemplo: as galerias de 

arte agora dispõem de espaços para cafés (cafeterias), drinks e restaurantes, serviços agregados 

que podem proporcionar algo diferente para os frequentadores. Desta forma pretendemos 

discutir a fotografia em suas variadas vertentes dentro de um espaço voltado diretamente a ela, 

mas que também proporcione a interatividade dos que frequentam o local. 
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 Em um cenário onde pequenas empresas nascem constantemente, uma das melhores 

opções é procurar identificar qual o melhor ramo a ser seguido, de forma a diferenciar dos tantos 

que existem e atuam no mercado. O PhotoCasa vem com o intuito de compor em um só negócio 

a fotografia e de como ela afeta os que estão neste meio, tanto amadores quanto profissionais 

da área, o sentimento de gostar e apreciar fotografias que são entendidas pelo expectador, 

debater sobre as mesmas e claro, expor suas fotos, tudo isso junto com o acréscimo de um lugar 

onde o público poderá se descontrair com os drinks oferecidos e então se relacionar com os que 

estão ali frequentando o mesmo local.  

A questão central deste trabalho é estudar quais as melhores maneiras de se lançar um 

lugar que associe fotografia a socialização. Com isso podemos identificar como objetivo geral 

o fato de analisar o mercado para construção de um modelo de negócio em que a fotografia é o 

elo que liga diferentes atividades (teóricas e práticas) e entretenimento.  

Conhecer locais que estão em um segmento aproximado e saber quais nossos 

concorrentes é de grande importância, com isso podemos observar melhor como nosso modelo 

de negócio pode ser inserido no mercado. Obter informações sobre quais são os tipos de 

públicos que frequentam esses locais, e qual é o central. Tais informações nos trazem maior 

possibilidade de compreender nosso público-alvo e assim explorar da melhor maneira para 

então comunicar para fidelizar clientes. E ainda sobre o público, identificar quais as principais 

procuras para entretenimento que o mesmo busca.  

Através de uma pesquisa exploratória, observamos que Belém possui uma quantidade 

considerável de casas culturais que trabalham com arte, fotografia e até mesmo com o modelo 

do coworking, no entanto a nossa proposta parte do princípio de juntar todos esses modelos em 

apenas um local, trazendo a possibilidade do consumidor participar de palestras e oficinas 

ligadas a fotografia, usar da galeria para exposição, frequentar o bar/café para descontração, a 

até mesmo alugar um espaço (grande ou pequeno) para uso de trabalho com uma estrutura 

completa que escritórios possuem, e podendo receber seus clientes. O consumidor que antes 

comprava produtos por sua durabilidade, hoje busca não apenas essa característica, mas também 

algo que agregue valor. Hoje não basta estar em uma galeria de fotografia se tem a necessidade 

de desmistificar essa ideia de estático e sim dar a essa galeria mais dinamismo e ter também um 

espaço para que se possa conversar, descontrair, como forma de troca de experiência.  

Na pesquisa exploratória notamos que há espaços ligados diretamente a fotografia e 

arte, como a Fotoativa, que está presente há anos e possui muito valor em seu segmento, tanto 

em Belém, quanto se tratando de Brasil. Na Fotoativa há oficinais, saídas fotográficas, 

curadoria, espaço para exposições, além de ser um local que trabalha sem fins lucrativos, seus 
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gestores, associados e educadores, agem de forma voluntária, “Cabe lembrar que a construção 

desse caminho é possível graças aos inúmeros voluntários e parceiros: cidadãos, profissionais, 

organizações e instituições que apoiam ou patrocinam nossas ideias, ações e projetos.”1 

Outro local é o Belém photos, que além de ser um espaço para aprendizado ligado a 

fotografia, também dispõe de um estúdio fotográfico que pode ser alugado para uso 

profissional, e no térreo está um bar/café para uso dos clientes e exposições.  

A fotografia hoje está bastante inserida na sociedade, com um clique se captura uma 

imagem. O aparelho de telefonia celular, em que a maioria traz em seu mix de opções uma 

câmera fotográfica, está cada vez mais acessível, facilitando não apenas a produção de imagens, 

mas também a exposição/divulgação através das redes sociais, feitas por amadores ou 

profissionais. O PhotoCasa busca unir esse público, fazendo com que os mesmos troquem as 

suas experiências com o assunto e possam adquirir novas visões sobre a fotografia. O espaço 

está sendo pensado para deixar a vontade os que frequentam, sem fazer restrições de quem pode 

ter mais experiência ou quem está iniciando essa prática. 

Nossa casa cultural terá como um dos objetivos fazer com que a comunidade em geral 

possa acreditar que qualquer pessoa é capaz de entender e praticar o que é arte. O PhotoCasa 

será um espaço onde os artistas, principalmente os locais, terão a possibilidade de apresentar 

suas fotografias e também, passar para um público iniciante seus conhecimentos sobre o 

assunto, que será ministrado através das oficinas e cursos que serão oferecidos no local.  

No decorrer deste trabalho procuramos fazer uma pesquisa online sobre algumas casas 

culturais, conhecendo os sites, páginas de facebook e outras redes sociais, como eles se 

comportam em meio online e como o seu público interage em relação as suas postagens, e então 

fizemos um levantamento de quais espaços se assemelham com o nosso negócio, para assim 

traçar um roteiro de visitação em alguns destes. A Casa do Fauno, por exemplo, que brinca com 

o trocadilho do labirinto que é cenário do filme, diversas peças publicitárias nas redes sociais é 

perceptível como em uma frase que é destaque em sua página “A Casa do Fauno é o labirinto 

perfeito para quem gosta de ouvir boa música e se perder em meio à arte, literatura, estilo e 

gastronomia”. O Solar Colaborativo que tem como descrição um espaço destinado 

à fomentação da economia criativa e do trabalho autoral, busca trabalhar com o objetivo de 

gerar novas ideais através de compartilhamento de experiências. A Fotoativa que segue a linha 

de Organizar palestras, encontros, conferências, realizar e dar apoio técnico a exposições, 

organizar mostras em galerias nacionais e internacionais, fazer curadoria em e intervenções 

                                            
1 “Breve histórico Fotoativa 1982 – 2005” site Fotoativa, acesso em 24. Out. 2017, disponível em: 

http://www.fotoativa.org.br 

http://www.fotoativa.org.br/?page_id=651
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artísticas na cidade são outras formas de atuação da Fotoativa, através de inúmeras pessoas 

(fotógrafos ou não, associados ou não), e como sendo a grande referência da cidade quando se 

trata de fotografia, será concorrente direto do PhotoCasa. O BelémPhotos, que além de um bar 

agregado, também trabalha no ramo da fotografia. A Casa Sete que logo no seu slogan diz 

“negócios têm a ver com pessoas” já mostra qual seu lugar no mercado, seguindo a linha de 

raciocínio de uma casa compartilhada.  

O conceito de coworking está se tornando presente na sociedade, em uma visita a um 

local chamado “Casa Sete” percebemos as diversas maneiras que um mesmo espaço pode ser 

utilizado, trazendo este conceito para nosso projeto temos uma ponte a mais para nos tornar 

diferentes em meio aos concorrentes, pois apesar de ser um local onde irá se tratar de fotografia, 

a forma com que vários estilos de negócios serão inseridos nesses locais trarão também a troca 

de experiências que queremos, podendo assim abrir o local para novas ideias, mas que a 

fotografia sempre esteja presente em suas realizações.  “O termo e pensamento de coworking 

não devem ser confiados apenas espaços de coworking, é uma nova maneira de pensar sobre 

qualquer local de trabalho - pessoas, diariamente, fazendo a escolha deliberada para não 

trabalhar sozinho”. (JACKSON, 2013). A Casa 7 e o Solar Colaborativo são exemplos deste 

modelo em Belém, através disto podemos identificar que esta modalidade está em crescimento. 

É uma forma nova de trabalho, é algo que deixa seus frequentadores mais “soltos” quando estão 

exercendo sua profissão, é sair de casa e buscar dialogo com os tantos outros profissionais que 

estão no local, pagando apenas pelo espaço que precisa.  

Através deste pensamento agregamos em nossa proposta  o conceito de socialibilidade, 

afinal o coworking tem como um dos objetivos a troca de ideiais buscando um relacionamento 

entre pessoas. Com a inauguração de um novo espaço promove-se um novo modelo de 

convivio, onde o principal objetivo é atrair pessoas que compratilham o gosto por fotografia, 

transformando assim a Photocasa em um círculo social urbano, de uso dos serviços que são 

oferecidos pela casa. 

 

Instintos eróticos, interesses objetivos, impulsos religiosos, objetivos de defesa, 

ataque, jogo, conquista, ajuda, doutrinação e inúmeros outros fazem com que o ser 

humano entre, com os outros, em uma relação de convívio, de atuação com referência 

ao outro, com o outro e contra o outro, em um estado de correlação com os outros 

(SIMMEL, 2006, p. 59-60), 

 

Logo depois realizamos uma pesquisa exploratória para observar o funcionamento dos 

lugares e então trazer suas experiências para o nosso planejamento. Junto disto, procuramos 

também catalogar o que a maioria destes locais já possuem, para então achar algo diferente e 
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colocar em pratica, buscando atrair o público e então causar uma possível fidelidade. 

Percebemos que há um público que já está acostumado a frequentar tais locais, mas que também 

há aqueles que vão pela primeira vez, no entanto a relação é que mesmo sendo o primeiro olhar, 

o público que vai para conhecer acaba por se sentir à vontade, assim temos a percepção de que 

mesmo sendo os “novatos” ali, eles não vão conhecer por conhecer, a grande parte pelo menos 

sabe o básico sobre o que o local está ao proporcionar para ele.  

No primeiro capitulo fizemos um debate contemporâneo sobre a fotografia, não só 

como um objeto artístico, mas, também, como outras possibilidades e tratamentos sobre ela. 

Como os tipos de fotografias, e com isso relacionando os mesmo com a história, afinal é de 

grande importância ter o conhecimento de como tudo começou e como o assunto se expandiu 

atualmente, fazendo com que a fotografia seja tratada por diversos ângulos. Além deste ponto, 

vamos abordar o conceito de coworking, que nada mais é do que o compartilhamento de um 

espaço, sendo voltado para o público externo, se transformando em um negócio. Aqui, será 

explicado através de pesquisas feitas onlines e também por visitação em locais que trabalham 

com esse modelo, dessa forma trazendo e associando este conceito ao nosso projeto. E claro, 

para completar, temos também a análise feita em locais que já existem e trabalham com o 

assunto principal, que é a fotografia, com isso pode-se observar alguns locais que já existem 

nesse ramo, explicando através de exemplos onde este projeto está querendo chegar.  

No segundo capitulo focamos no modelo de negócio que está agregado a nossa casa, 

o coworking, como ele vem sendo visto na sociedade, e quais as mudanças que ele traz em meio 

econômico e como uma forma nova de se trabalhar.  

O próximo capitulo será onde o Photocasa estará sendo apresentado detalhadamente, 

Qual o estilo da marca, localização, público, valores e estratégias de lançamento e promoção. 

Um estudo sobre marketing e planejamento para então ser totalmente explicado qual o intuído 

desta casa. 

Por fim, temos o planejamento de lançamento da campanha, junto com o MIV, Manual 

de Identidade Visual, onde as peças serviram para dar nome a todo o projeto. O manual de 

identidade visual, serve para a apresentação da marca, sua missão, visão, seus objetivos, além 

de criar regras para o uso do logotipo da marca, cores a serem usadas, assegurando, assim, a 

patente da imagem, retornando-lhe mais segurança, em resumo será onde a empresa será 

identificada por seus objetos visuais. 
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1. OS LUGARES DA FOTOGRAFIA 

 

A fotografa é um objeto que me interessou. Considerei, naturalmente, o fato desta ser 

a única prática com uma dimensão artística acessível a todos e de ser o único bem 

cultural universalmente consumido. Achei, assim, que, por meio desse desvio, 

conseguiria desenvolver uma teoria geral da estética. (...). Parece que encontrei muita 

coisa nesta caixa de sapatos. (BOURDIEU & BOURDIEU, 2006: 31) 

 

Durante muito tempo aceitamos o fato de que a fotografia era usa como forma de 

guardar memórias, se levarmos em consideração os álbuns de família, por exemplos, 

percebemos o quanto o seu uso era pouco explorado. No entanto, através disto, podemos ter o 

olhar de que é fundamental como a função de autoconhecimento, trazendo desde então a 

felicidade de ter algo para ser guardado. “A função da fotografa como instrumento para a 

formação da identidade e como meio de comunicação era reconhecida, mas sempre percebida 

como algo secundário em relação a sua função primordial: a memória”. (VAN DIJC, 2008).  

Houve um grande debate para a fotografia ser aceita como arte, tiveram várias 

discussões sobre o assunto, isto por que logo no seu surgimento ela foi entendida como sendo 

apenas uma técnica para se registrar o que está presente ao redor do mundo. Daí então surge o 

conceito de fotografia documental e fotografia de expressão.  

Na fotografia documental entendia-se que a mesma era um simples registro do mundo 

material, não sendo capaz de ter relação com noções de autoria, onde os fotógrafos e as câmeras 

estavam ali apenas para fotografar o que era real e transparente. Logo a fotografia documental 

surgia a partir do momento em que a mesma era entendida como sendo prova, em que não havia 

mudanças nas imagens que eram feitas para essa finalidade. 

Em meio à fotografia documental, está o fotojornalismo, que é uma maneira de 

eternizar fatos transmitindo informações de forma eficiente (MUNTEAL e GRANDI, 2005, 

p.14). É uma atividade que usa a fotografia como veículo de informação, análise e opinião sobre 

a vida humana e as consequências que ela traz (SOUSA, 2002, p. 9).  

 

O fotojornalismo é, na realidade, uma actividade sem fronteiras claramente 

delimitadas. O termo pode abranger quer as fotografias de notícias, quer as fotografias 

dos grandes projectos documentais, passando pelas ilustrações fotográficas e pelos 

features (as fotografias intemporais de situações peculiares com que o fotógrafo 

depara), entre outras. De qualquer modo, como nos restantes tipos de jornalismo, a 

finalidade primeira do fotojornalismo, entendido de uma forma lata, é informar. 

(SOUSA, 2002, p. 8). 
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Ainda dentro do raciocínio de foto documental, podemos citar uma relação entre 

fotodocumentarismo e fotojornalismo. De acordo com Jorge Pedro Sousa (1998, p. 05) se 

simplificarmos ao máximo, fotojornalismo pode ser o resultado de “toda atividade orientada 

para a produção de fotografias para a imprensa”. No entanto existe uma complexidade sobre tal 

assunto, por esse motivo o autor decidiu abordar dois sentidos em relação a este conceito de 

fotojornalismo, o lato e o restrito:  

No sentido lato, entendemos por fotojornalismo a atividade de realização de 

fotografias informativas, interpretativas, documentais ou “ilustrativas” para a 

imprensa ou outros projetos editoriais ligados à produção de informação de 

atualidade. Neste sentido, a atividade caracteriza-se mais pela finalidade, pela 

intenção, e não tanto pelo produto; este pode estender-se das spot News (fotografias 

únicas que condensam uma representação de um acontecimento e um seu significado) 

às reportagens mais elaboradas e planejadas, do fotodocumentarismo às fotos 

"ilustrativas" e às feature photos (fotografias de situações peculiares encontradas 

pelos fotógrafos nas suas deambulações). Assim, num sentido lato podemos usar a 

designação fotojornalismo para denominar também o fotodocumentalismo e algumas 

foto-ilustrativas que se publicam na imprensa. (SOUSA, 1998, p. 5). 

 

Por isso, no sentindo vasto podemos dizer que o fotodocumentarismo pode ser 

denominado como sendo parte do fotojornalismo, isto por que ambos são designados ao uma 

só finalidade. 

No sentido restrito, entendemos por fotojornalismo a atividade que pode visar 

informar, contextualizar, oferecer conhecimento, formar, esclarecer ou marcar pontos 

de vista ("opinar") através da fotografia de acontecimentos e da cobertura de assuntos 

de interesse jornalístico. Este interesse pode variar de um para outro órgão de 

comunicação social e não tem necessariamente a ver com os critérios de 

noticiabilidade dominantes. Em sentido restrito, o fotojornalismo distingue-se do 

fotodocumentalismo. Esta distinção reside mais na prática e no produto do que na 

finalidade. Assim, o fotojornalismo viveria das feature photos e das spot news, mas 

também, e talvez algo impropriamente, das foto-ilustrações, e distinguir-se-ia do 

fotodocumentalismo pelo método: enquanto o fotojornalista raramente sabe 

exatamente o que vai fotografar, como o poderá fazer e as condições que vai encontrar, 

o fotodocumentalista trabalha em termos de projeto: quando inicia um trabalho, tem 

já um conhecimento prévio do assunto e das condições em que pode desenvolver o 

plano de abordagem do tema que anteriormente traçou. (SOUSA, 1998, p. 6). 

 

Com isso, podemos concluir que a grande diferença do fotojornalismo para o 

fotodocumentarismo está no processo de produção, onde o fotojornalismo aborda 

acontecimento que são de momento, sem prévia elaboração, já o fotodocumentarismo parte de 

um planejamento, que apesar de captar imagens que serviram como informação, este segue um 

roteiro, uma espécie de preparação antes de sair para elaborar tal prática.  

Diante deste assunto, podemos citar o fotodocumentarismo de crítica social que é a 

forma mais comum de foto documentário. Apesar das diferenças, o fotodocumentarismo não 
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deixa de estar inserido na atividade do fotojornalismo, pois os dois termos partem do princípio 

de informar, testemunhar o momento e assim passar para o público o acontecimento. De acordo 

com Sousa (1998, p. 6), a foto documentário “Procura abordar quer temas estritamente humanos 

quer o significado que qualquer acontecimento possa ter para a vida humana ou ainda as 

situações que se desenvolvem à superfície da Terra e afetam a mundivivência do homem”.  

Segundo Guran (2014), a fotografia, então, veio criar uma ponte entre a realidade do 

dia-a-dia das pessoas e a representação dessa realidade. Mas a mudança do analógico para o 

digital também fez com que os fotógrafos voltados para o fotojornalismo se adequassem as 

mudanças dos novos equipamentos fotográficos, o que antes era filme passa a ser armazenado 

em cartões de memória, e trouxe fortes mudanças na produção das fotografias. Somente 

capturar a imagem com uma máquina analógica não era mais suficiente, pois junto com a era 

da tecnologia digital veio com ela o fluxo rápido e de fácil acesso na produção de imagens, 

depois de um clique a fotografia já é vista quase que de forma instantânea na tela de um celular 

ou da própria máquina. O fotografo agora necessita ser multifuncional, trabalhando a fotografia 

na sua pós-produção, através do uso de ferramentas de edição para o tratamento e até mesmo 

manipulação direta dessa imagem e a realidade e veracidade que a fotografia jornalística trazia 

passa por processos de mutação.  

Para Guran (2014) a consequência mais óbvia e mais alardeada da hegemonia da 

eletrônica é a perda do valor da fotografia como documento, como evidência, como atestado de 

uma preexistência da coisa fotografada, ou como árbitro da verdade. Mas mesmo assim a 

fotografia jornalística busca meios de se consolidar no termo de veracidade e juntou além da 

imagem informativa a estética. Como já dizia Henri Cartier-Bresson (1908-2004), pai da 

fotografia jornalística, a fotografia se resume em um “instante decisivo”.  
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Figura 1: Henri Castier-Bresson-Andaluzia, Sevilha. 

 

Disponível em: http://pro.magnumphotos.com  

 

A fotografia jornalística hoje ainda tem sua importância, pois busca dar ênfase no 

flagrante, no momento exato do acontecimento. No Prêmio Esso de Fotojornalismo, são 

selecionadas e premiadas grandes obras do fotojornalismo. A escolha está baseada no critério 

de que um único fotograma conte uma história completa. Dentro do espírito clássico desta área 

da fotografia o prêmio sempre privilegiou o flagrante ressaltando a criatividade e a habilidade 

do fotógrafo na captação da cena em pleno calor dos acontecimentos (MAGALHÃES; 

PEREGRINO, 2004). 
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Figura 2: Vencedor da Edição 2008 do Prêmio ESSO DE JORNALISMO  

FOTO DE CLÓVIS MIRANDA - MANAUS 

 

Disponível em: http://maispremiados.com.br/dez-imagens-que-marcaram-o-esso/ 

 

A fotografia jornalística ainda busca o equilíbrio entre tecnologia e humanismo, 

representar da melhor forma possível uma imagem da realidade dos fatos com um pouco mais 

de cuidados com a estética na hora da produção. O photoshop deixa de ser inimigo e ganha 

espaço ajudando no aperfeiçoamento destas fotografias.  

 Com o passar do tempo fotografia-documento começa a perder seu primeiro objetivo, 

com as diversas mudanças que ocorreram e que continuam ocorrendo no mundo, a verdade o 

documento não era a verdade da expressão, novas tecnologias começam a surgir e com isso 

uma nova imagem começa a aparecer.  

 

É evidente que suas imagens registram quimicamente as marcas luminosas de coisas 

materiais e desse modo se distinguem dos desenhos, gravuras e pinturas. Mas elas não 

se esgotam na designação, como afirma ainda Barthes, para quem “a fotografia é 

somente um canto alternado de ‘vejam’, ‘veja’, ‘eis aqui’”, para quem ela apenas 

“aponta o dedo, num certo confronto, e não consegue sair dessa pura linguagem 

dêitica” [...] Na realidade, a fotografia é, ao mesmo tempo e sempre, ciência e arte, 

registro e enunciado, índice e ícone, referência e composição, aqui e lá, atual e virtual, 

documento e expressão, função e sensação (ROUILLÉ, 2009, p. 197). 

 

De acordo com André Rouillé “a uma fotografia-documento que compreende uma 

expressão, englobando um acontecimento, embora não o represente, pode ser chamada de 

fotografia-expressão” (Rouillé, 2009). A fotografia de expressão nasce com o intuito de 
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transmitir além do que foi fotografado, mas somado a isto está a expressão do fotógrafo, 

relacionando aos acontecimentos do mundo e as mudanças que ocorrem na sociedade. 

Alfred Stieglitz2 começou a promover a fotografia como forma de arte, e logo depois 

de se juntar aos fotógrafos adeptos ao Pictorialismo3, onde foram realizadas várias exposições 

para poder fazer entender que a fotografia também pode ser vista como arte, ainda no 

pictorialismo os fotógrafos faziam “edições” nas suas fotografias, de forma a riscar, embaçar, 

para que assim ela houvesse uma diferenciação entre as demais.  

Walter Benjamin (1931) em seu texto “Pequena História da Fotografia” retrata que a 

mudança na fotografia em meio a arte, tem sua maior relação com os processos que ocorreram 

com novas técnicas, uma fotografia que na primeira década de sua invenção era composta com 

fatos simples, não precisava de tanta pose, era relatado o que o modelo estava sentindo no 

momento, sem tantas intervenções, hoje tem como mudança o fato de que por vezes é tudo 

preparado antes de fazer a imagem, apesar de que as técnicas relacionadas a ela só se 

multiplicam, causando assim nos fotógrafos o desejo de ser conhecedor dessas novas técnicas. 

Para Benjamin (1931) é necessário criar um cenário artificial para representar com credibilidade 

o real, portanto com o passar do tempo aquelas fotografias que antes eram direcionadas para 

principalmente captar momentos, tomou um rumo de se aprimorar conforme a tecnologia passa 

a ser inserida.  

 

O que torna as primeiras fotografias tão incomparáveis talvez seja isto: elas 

representam a primeira imagem do encontro entre a máquina e o homem [...] Todas 

as grandes conquistas no domínio das formas não se deram afinal assim, como 

descobertas técnicas? Começamos apenas recentemente a adivinhar quais formas, que 

se tornarão determinantes para a nossa época, estão ocultas nas máquinas. (Benjamin, 

2007, p. 720) 

 

A sociedade está em constante mudança e com a chegada da revolução industrial que 

fomentou o processo de desenvolvimento de máquinas fotográficas, a fotografia que antes era 

artigo de luxo, sendo utilizada somente por pessoas influentes como a família real, hoje em dia 

ganha outra característica. Com o aperfeiçoamento das tecnologias a fotografia acabou se 

                                            
2 Alfred Stieglitz (1864 – 1946) dedicou seus 50 anos de carreira à legitimação da fotografia como uma forma de 

expressão artística. Além de fotógrafo, é conhecido pelas galerias que administrou em Nova Iorque e por seu forte 

envolvimento com arte moderna, sendo responsável por introduzir muitos movimentos e artistas de vanguarda 

europeus nos Estados Unidos. Disponível em: http://foto.espm.br/index.php/sem-categoria/pioneirismo-para-

legitimar-a-fotografia-artistica/. Acesso em: 10 de novembro de 2017. 

3 O movimento pictorialista eclodiu na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos a partir da década de 1890, 

congregando os fotógrafos que ambicionavam produzir aquilo que consideravam como fotografia

 artística. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3890/pictorialismo. Acesso em 10 

de novembro de 2017. 
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popularizando a partir que uma câmera fotográfica cabe no bolso e está no alcance de qualquer 

pessoa. Levando isto como base, percebemos que os fotógrafos que antes eram a primeira opção 

para trabalhos na área, hoje estão buscando se adaptar a sociedade. Uma das técnicas que está 

sendo muito usada na atualidade é a Fotografia Fine Art4, uma técnica que busca expressar os 

sentimentos dos fotógrafos e que está saindo da linha de “foto tradicional” onde basta um clique 

e pronto, procura-se ter todo um processo, desde a captura até a edição da imagem.  

 

Figura 3: Da série “Pluma” de Danny Bittencout  

Disponível em: http://www.dannybittencourt.com/portfolio/pluma/ 

 

De acordo com a fotógrafa Danny Bittencourt5, a fotografia Fine Arte parte do conceito 

de que é feita para o próprio fotógrafo, conforme suas inquietações e reflexões, e que por isso 

ela não se torna necessariamente uma foto comercial, no entanto isto não impede da mesma ser 

comercializada. “Só trabalho com modelos que são atrizes ou bailarinas, justamente porque elas 

sabem interpretar uma questão que esteja dentro de mim”, comenta Danny Bittencourt. Um dos 

detalhes do processo criativo da fotógrafa é a criação de um roteiro, ou seja, não é algo que 

surge tão simples, há toda uma reflexão antes mesmo de começar a fotografar.  

                                            
4 Em tradução livre Fine Art significa “Arte Fina” 

5 Danny Bittencourt é uma artista visual brasileira que tem se dedicado a utilizar a fotografia como forma de 

expressão. Graduada em Fotografia, especialista em Poéticas Visuais e mestre em Educação, atualmente 

compartilha suas pesquisas através de seu canal no Youtube e em suas aulas na Escola de Fotografia Artística. O 

trabalho autoral de Danny tem base na Fotografia Artística, como processo, execução, intervenções e pesquisa. 

Em 2015 lançou o livro "Fotografia Fine Art" e planeja lançar dois livros ainda em 2018. Disponível em: 

http://www.dannybittencourt.com. Acesso em 05 de novembro de 2017. 

 

 

http://www.dannybittencourt.com/
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Figura 4: Da série “Resistência” de Danny Bittencout 

 

Disponível em: http://www.dannybittencourt.com/portfolio/resistencia/ 

 

Com toda essa nova tecnologia e a facilidade que ela traz, faz com que artistas, 

curadores e teóricos culturais façam uma nova reflexão em relação a fotografia como arte. Este 

é um dos motivos pelo qual se torna real uma maior complexidade para a fotografia ser aceita 

em galerias, museus ou outros locais onde estará exposta ao público. Geralmente as fotografias 

artísticas são mais aceitas nestes locais, justamente pelo seu fundamento teórico antes da 

produção, no entanto a fotografia fine art também vem conquistando esses espaços, assim como 

nas paredes de grandes colecionadores, porém isto não significa que os dois tipos de fotografias 

se igualam, a fotografia artística parte muito de referencial teórico (DANNY BITTENCOURT, 

2016)6. Diante da concepção de Danny, percebemos que há algumas diferenças entre a 

fotografia fine art e a fotografia artística, e a principal seria que as fotografias artísticas são 

geralmente produzidas para comercialização, esse é um dos motivos para que galerias aceitem 

esse tipo de fotografia para exposição, no entanto, há diversas possibilidades dentro da 

fotografia, então a fotografia fine art não deixa de também estar dentro dos diversos tipos da 

fotografia de arte, afinal tanto uma quanto a outra possuem uma vasta elaboração para serem 

produzidas.  

 

O principal projeto da fotografia dos artistas não é produzir o visível, mas tonar visível 

alguma coisa do mundo, alguma coisa que não é, necessariamente, da ordem do 

visível. Ela não pertence ao domínio da fotografia, mas ao domínio da arte, pois a arte 

                                            
6 Informação retirada do vídeo publicado em 11 de agosto de 2017 com autoria de Danny Bittencourt. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=NRBVFVmKucc. Acesso em 05 de novembro de 2017. 
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dos artistas é tão distinta da arte dos fotógrafos quanto a fotografia dos artistas o é da 

fotografia dos fotógrafos. Embora distintas, uma e outra têm em comum o fato de 

serem evidentemente plurais. (ROUILLÉ, 2009, p. 287). 

 

Quando se fala em qualidade de impressão, existe a impressão fine art que é tratada e 

impressa com muita uma qualidade, que começa desde o processo de preparar a fotografia, até 

mesmo na hora de escolher o papel onde será impresso. Temos que ter em mente que apesar de 

locais serem especializados nesse tipo de impressão, não é justificável dizer que toda impressão 

em fine art é necessariamente uma fotografia fine art. Ao mesmo tempo que a fotografia Fine 

Art é de certa forma comercializada, isto não a torna uma técnica onde exclusivamente é 

direcionada a isto, pelo contrário, muitos artistas clicam para se expressarem nas suas capturas. 

Elizabeth Edwards e Janice Hart (2005) utilizam argumentos de Geoffrey Batchen e Will Straw 

para afirmar que 

As fotografas têm volume, opacidade, tatilidade e presença física no mundo e, 

portanto, incorporam interações subjetivas e sensuais. Essas características não podem 

ser reduzidas a um status abstrato como mercadoria, nem a um conjunto de sentidos 

ou ideologias que tomam a imagem como pretexto. Pelo contrário, elas ocupam 

espaços, movem-se entre eles seguindo linhas de passagem e uso que as projeta no 

mundo (EDWARDS e HART, 2005: 1) 

 

De acordo com as diversas explicações relacionadas a fotografia, onde começa sendo 

apenas um ato de captura de momento, passando a se tornar uma forma artística, até chegarmos 

na fotografia contemporânea, onde a fine art é um exemplo de fotografia atual, procuraremos 

fazer o “link” com nossa casa cultural, que além de possibilitar um apanhado da história da 

fotografia, através de palestras, entre outros serviços,  busca está atualizada com o que se passa 

no mundo, trazendo consigo a aprendizagem para os frequentadores do PhotoCasa. 
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2 - O COWORKING COMO MODELO DE NEGÓCIO PARA A FOTOGRAFIA  

 

Somos consumidores de imagens; daí a necessidade compreendermos a maneira como 

a imagem se comunica e transmite a suas mensagens; de fato não podemos ficar 

indiferentes a uma das ferramentas que mais dominam a comunicação contemporânea. 

(Martine Joly, Ed. 70, 2007) 

 

Nos dias atuais a combinação entre câmeras digitais e o compartilhamento nas redes 

fez com que houvesse uma modificação na relação entre pessoas e a fotografia, as novas 

tecnologias de câmeras mais compactas trouxeram consigo a facilidade de manuseio de que as 

tinham em mãos, por esse motivo registrar o momento e compartilha-los era algo mais fácil a 

se fazer, tento ao seu alcance a facilidade que a internet nos trazia.  

 

Na primeira década do século XXI a combinação de dois fatores modificou 

profundamente a relação das pessoas com a fotografia: a acessibilidade das câmeras 

digitais e o compartilhamento de fotografias na Internet. Com as câmeras compactas 

amadoras presentes tanto em telefones celulares como em câmeras profissionais e 

semiprofissionais, e a forte popularização da Internet e das redes sociais, uma grande 

camada da população passou a se expressar por meio delas, compartilhando conteúdos 

de todos os tipos, especialmente fotografias (TARGA, 2010). 

 

Existe uma sociabilidade através das redes sociais e uma das características é o 

compartilhamento e comentários em fotos de variados estilo. O PhotoCasa deseja unir em um 

só ambiente fotografia, tecnologia e sociabilidade. Trazer esse público que se interessa por 

fotografia para dentro de uma casa de cultura de uma forma diferente e proporcionar a ele 

interatividade com amigos, sejam eles virtuais ou não, e dando a possibilidade de fazer novos 

conhecidos, por conta dos mesmos estarem compartilhando de um mesmo assunto.  

 

Sem comunicação cada pessoa seria um mundo fechado em si mesmo. Pela 

comunicação as pessoas compartilham experiências, ideias e sentimentos. Ao se 

relacionarem como seres independentes influenciam-se mutualmente e, juntas, 

modificam a realidade onde estão inseridas. (BORDENAVE, 2005, p. 36) 

 

O coworking está diretamente ligado a sociabilidade, afinal tem se tornado cada vez 

mais comum nesses tempos de crise, pois é uma maneira nova de aumentar a renda e reduzir 

custos. Trouxe uma mudança socioeconômica e cultural, é uma nova maneira de trabalhar ou 

simplesmente passar as horas em um espaço de integração, compartilhando experiências. 

Percebe-se a mudança do espaço de trabalho em 1991, com o surgimento da internet, quando 

optou-se mais por escritório dentro de casa, em que a praticidade e flexibilidade que a internet 

trouxe acabou criando uma nova forma de trabalhar, porém trabalhar dentro de casa acabou se 
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tornando distração, com tantas tarefas e pessoas no mesmo ambiente esse público tinha 

dificuldades para manter uma concentração, por esse motivo muitos acabavam migrando para 

cafeterias que disponibilizavam espaços calmos, com conforto e internet para que eles 

pudessem trabalhar.  

O coworking presente no Photocasa irá proporcionar a abertura de novas dimensões, 

se tratando de rentabilidade para casa, conforme as novas formas da fotografia ser tratada. 

Observamos o quanto é necessário se ter um espaço que pensa em todos esses pontos, dando a 

estrutura correta para receber esses profissionais que estão se adaptando ao mercado. Um 

espaço para estúdio, por exemplo, é algo a ser levado em consideração na hora de escolher onde 

dar vida a milhares de inquietações que a fotografia fine art revela, por exemplo.  

 

Desde que Bred Neuberg7, decidiu criar ambientes de trabalho compartilhado a ideia 

só se popularizou e hoje o sistema já possui muitos adeptos nos Estados Unidos e está se 

espalhando pelo mundo. A ideia principal seria um ambiente que pudesse suprir todas as 

necessidades de um escritório, mas que se tornasse um lugar flexível, que se fizesse com que 

os que ali trabalham se sentisse também em casa, trazer o ambiente de trabalho para algo menos 

formal onde fosse possível se despir do terno e gravata e usar simplesmente uma camisa e 

bermuda, trazendo mais leveza, é muito mais que um café e um escritório, oferece 

conectividade aumentado a interação social e criando relacionamentos e o Brasil já possui 

adeptos desta nova forma de trabalho. Dados disponibilizados pelo Jornal Nacional8 mostram 

que os espaços Coworking estão em alta. Em 2015 eram 238 espaços, 2016, o aumento foi de 

50%; em 2017, disparou para 810 espaços que equivale a um aumento de 100%. A maior 

concentração de lugares que trabalham com o sistema coworking é em São Paulo, no Brasil. 

 

 

                                            
7 Bradley Neuberg- É um programador americano responsável por unir o útil ao agradável. Cansado de trabalhar 

em seu home office decidiu dividir seu escritório criando o Hat Factory um espaço coworking em São Francisco.  

8 Jornal Nacional-Coworking: Espaços compartilhados estão em alta pelo Brasil. Globo Play, 26 de jul. 2017. 
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        Figura 5: Dados retirados do Censo Coworkink 2015 

 

Apesar de São Paulo possuir a maior parte não foi encontrado nada que fosse voltado 

para a fotografia. Durante a pesquisa foi possível identificar alguns lugares que se aproximam 

ao que queremos oferecer no PhotoCasa como:  

 

Casa Vermelha: Localizada em São Paulo. Na descrição da página no facebook indica 

que o local tem como proposta “oferecer um ambiente agradável e positivo para a realização de 

trabalho e novos negócios”. O espaço tem 340m², com recepção para atender clientes, sala de 

reunião, duas salas privativas que comportam oito pessoas em cada, copa, área externa. O 

espaço pode receber até vinte coworkes ao mesmo tempo.  

 

 

Como pode-se perceber em relação a mercado exterior e nacional pouco se vê lugares 

que busquem trabalhar com um espaço coworking voltado para fotografia, tanto que não 

encontramos nenhum disponível com dados suficientes para ser referência para o PhotoCasa, 

só foi encontrado lugares que trabalham com locações para estúdio e salas para reunião, o mais 

próximo ao nosso projeto foi o Tetris que é um espaço coworking no segmento de fotografia 

que fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eles disponibilizam para seus clientes 

biblioteca, armário individual, espaço para relaxar, cozinha, café grátis, sala de reunião, 

endereço comercial, impressão, internet, bikefriendly, estacionamento e material de escritório, 

porém foi tentado contato e não houve nenhuma resposta do local em questão sendo assim 

desconsiderado como referência de espaço coworking no nicho de fotografia por não termos 

dados suficiente que comprove a funcionalidade e fluxo de pessoas no espaço.   
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Em Belém temos: 

O Solar Colaborativo, o espaço desenvolve oficinas voltadas para a arte, desenho, 

grafite, artesanato, culinária. Possui loja com artigos confeccionados e vendidos lá mesmo. Com 

o foco em gerar oportunidades de encontros, sempre estimulando a inovação e criatividade. 

Oferecem também no espaço cursos e eventos estimulando com isso a interação entre os que 

ali frequentam, os conteúdos são voltados para as áreas de comunicação, moda, tecnologia, 

design, marketing e empreendedorismo. Trabalham com o coworking onde possuem duas salas 

como estúdios fotográficos onde todo equipamento pode ser alugado por hora, ou até mesmo 

no período de um dia, possui também uma sala exclusiva para a realização de cursos, oficinas 

e rodas de oficinas voltadas para o compartilhamento de experiências profissionais, no dia da 

pesquisa o solar estava dando aulas de espanhol. Essa aula, oficinas palestras, geralmente conta 

com um acordo entre contratante e contratado que na verdade não é bem o termo correto para 

descrever e sim COLABORATIVO, pois o solar obtém contado com o professor como é no 

caso das aulas e o espaço entra com a locação e o professor com suas habilidades. Tendo assim 

metade dos lucros para ambos. Há também possibilidades de outros meios de negociação com 

porcentagens maiores para um ou para outro.  

 

A Casa do Fauno brinca com o trocadilho do labirinto, em diversas peças publicitárias 

nas redes sociais é perceptível essa brincadeira como em uma frase que é destaque em uma 

página da Casa do Fauno “A Casa do Fauno é o labirinto perfeito para quem gosta de ouvir boa 

música e se perder em meio à arte, literatura, estilo e gastronomia”. A casa também tem uma 

característica marcante em sua decoração, pois trabalha com um ambiente onde bancos, mesas 

são todas madeiras reaproveitadas de barcos que já estavam abandonados e inutilizados. A casa 

é uma unificação de várias coisas no mesmo espaço, possui um lugar de leitura, artesanato, 

café, bistrô, música ao vivo, bar o que faz que seu público seja diferenciado conforme o passar 

das horas. Segundo Cleide cunha dona do espaço o público que frequenta a área de leitura e 

artesanato não necessariamente é a mesma que frequenta o bistrô ou que frequentará a casa de 

noite no horário que possui música ao vivo. O ambiente num todo possui obras em exposição 

ou tem referências de arte. Um lugar agradável para se estar em qualquer hora do dia. 

O Belém Photos, como o próprio nome já deixa claro, está localizado em Belém, mais 

precisamente no bairro de Nazaré. Ele vem a ser o primeiro espaço que trabalha com fotografias 

com foco nas fotografias paraenses é adepto a ideia de um espaço coworking. Durante a nossa 

pesquisa exploratória percebemos que o lugar disponibiliza um espaço aberto ao público, 

estúdio, salas de reunião, fazem eventos que cobram entrada, mais também promovem 
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conhecimento e estimulam a sociabilidade no espaço através de palestras. Os shows as vezes 

são aberto ao público, mas também trabalham com eventos privativos onde é cobrada uma taxa 

de entrada. O Belém photos surgiu em 2013, com uma galeria rotativa e desde 2017 possuem 

espaço físico. 

Figura 6: Espaço Belém Photos 

 

Foto: Mariana Siqueira – Retirada em: 14.09.2017 

 

O mais interessante é a forma como trabalham as fotografias ou a galeria rotativa. Em 

um determinado lugar as fotografias de um artista selecionado ficam em exposição até que 

alguém as compre. O valor para todas é de 700 reais (Cada quadro), ao conversar com um dos 

sócios do lugar ele disse que colocar um preço único para qualquer fotografia exposta ajuda em 

não valorizar um artista mais que o outro, buscando assim igualar a valorização dos trabalhos 

ali expostos.  

Um dos Projetos do BélemPhotos é incentivar o consumo de fotografias paraenses e 

buscam divulgar os fotógrafos também locais e devido isso foi criado BAZARTE, que nada 

mais é que um bazar de fotografia, com mais de 100 fotos desses fotógrafos paraenses por um 

preço especiais.  
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Figura 7: Bazar Belém Photos 

 

Disponível em: instagram@belemphotos 

 

O bar/cafeteria também ganha pontos positivos no espaço, pois durante a pesquisa 

online poderemos observar que ele um dos elementos importantes no espaço quando analisamos 

os comentários dos que ali frequentam.  

 

Figura 8: Comentários na página do facebook do Belém Photos 

 

Disponivel em: :<https://pt-br.facebook.com/belemdoparaoficial/photos> 
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2.1 Referências para o Photocasa 

a. Casa sete 

Localizada no bairro da Pedreira, em Belém, trabalha com o cowoking. O lugar é leve, 

carrega consigo a ideia de deixar todos a vontade é basicamente trabalhar em casa, pois o espaço 

disponibiliza uma cozinha para lanche e cafés, banheiro, quintal, possui salas para reunião, 

oficinas ou workshops, com capacidade para vinte pessoas e sala de concentração com 

capacidade para oito pessoas. 

Figura 9: Espaço Casa Sete 

 

Imagem cedida pela Proprietária, em: 20.11.2017 

 

Uma área de convivência aberta que também é utilizada para produção de eventos 

informais e happy hour, com capacidade para 30 pessoas. Não se pode deixar de mencionar o 

aquário onde podemos observar a chuva, fica no meio do espaço onde possui uma rede com 

vista para o céu.  

Para Connellan (2015) existem sete segredos ou lições que toda empresa devia seguir 

para conquistar e fidelizar clientes. 

1- Concorrente é qualquer empresa com a qual o cliente o compara.  

2- Fantástica atenção aos detalhes 

3- Todos mostram entusiasmo  

4- Tudo mostra entusiasmo 

5- Múltiplos postos de escuta 

6- Recompensa, reconhecimento e comemoração 

7- Todas as pessoas são importantes 
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A casa sete foi destacada como uma das referências mais relevantes para o nosso 

projeto, por ser um lugar agradável e muito próximo com o que o PhotoCasa que oferecer e por 

estar dentro dessa estratégia de conquista do público-alvo.   

1-  Segundo CONNELLAN (2015) o concorrente é qualquer empresa com que o 

cliente te compara independente se ele é do mesmo segmento ou não. Para ele oferecer 

atendimento para um cliente automaticamente ele irá lhe comparar com qualquer outra empresa 

como por exemplo “o tiozinho da padaria me atendeu melhor ao telefone que tal empresa”, para 

ele a comparação sempre será feita independente do serviço que você presta. Em uma das 

perguntas feiras a Janaína  proprietária do espanco ela cita algo peculiar que faz com que a 

empresa se destaque diante da nossa pesquisa, para ela a Casa Sete não possui concorrentes e 

sim outros espaços que são parceiros  e também difundem a ideia de criações de projetos que 

incentivem o conhecimento, lazer, cultura, sociabilidade, além de disso encontramos na página 

do facebook essa ligação que faz com as cassas culturais ou voltadas ou não coworking, se 

apõem sem necessitar concorrerem entre si.  

 

Figura 10: Página Casa Sete 

 

      Disponivel em: :<https://pt-br.facebook.com/casasete/photos> 
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Figura 11: Página Casa Sete 

 

Disponivel em: :<https://pt-br.facebook.com/casasete/photos> 

 

A casa sete ainda compartilha eventos de outros espaços na sua própria linha tempo 

no facebook, e buscam fazer canecões que liguem os espaços, enfatizando assim o que foi dito 

pela proprietária.  

2- Fantástica atenção nos detalhes. Para COLLENNAN (2015) atenção aos detalhes 

pequenos é fundamental, por serem esses que incomodaram os que ali frequentam.  Durante a 

pesquisa exploratória na casa sete é perceptível à delicadeza com que cada coisa foi colocada 

no ambiente com um toque de atenção em cada uma delas, nada parece estar no ambiente por 

acaso e sim por um motivo especial.  
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Figura 12: Espaço Casa Sete 

 

Imagem retirada do material cedido pela proprietária 

 

Os comentários na página do facebook enfatizam o que foi analisado durante a 

pesquisa de campo.  

 

Figura 13: Comentário na página na Casa Sete 

 

Disponível em: https://pt-br.facebook.com/redecasa7> 

 

 

3-  Todos mostram entusiasmo. Para COLLENNAN (2015), todas as pessoas que 

trabalham na empresa devem estar sempre entusiasmadas com o que fazem para que isso gere 

boas coisas. Quando fizemos a entrevista com a Janaína a Casa Sete tinha poucos meses ainda 

e ainda não possuía funcionário em grande escala, mas ela mesma que também é responsável 
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pelo funcionamento do espaço estava entusiasmada para que os projetos dessem certos e pela 

forma como falava dos eventos já ocorridos.  

4-  Tudo mostra entusiasmo. Para COLLENNAN (2015), tudo no ambiente deve 

mostrar entusiasmo. Aqui ele ressalta a atenção que se deve ter nos detalhes. Segundo Vinicius 

Barbosa9, os benefícios dessa prática podem ser o desenvolvimento da criatividade no trabalho, 

melhora da comunicação interna, melhor capacidade de concentração assim como a 

produtividade, além de reequilíbrio emocional dos colaboradores que trabalham diretamente 

com clientes ou o estímulo da criatividade. A Casa Sete atenta para os detalhes no ambiente 

para que tudo esteja em sintonia mostrando como a casa é receptiva.  

 

Figura 14: material de comunicação Casa Sete 

 

Retirada do material cedido pela proprietária 

 

 

5- Múltiplos postos de escuta. Aqui COLLENNAN (2015), atenta sobre a 

necessidade de ouvir o que o cliente tem a dizer e que isso seja feito em diversas formas. A 

Casa Sete está sempre disponível em atender e responder a todos de forma rápida tanto pelo 

facebook, quanto pelo telefone disponibilizado na própria página.  

 

                                            
9  Especialista, arquiteto e urbanista 
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Figura 15: material de comunicação Casa Sete 

 

 

 

Retirada do facebook da Casa Sete disponível em:< https://pt-br.facebook.com/redecasa7> 

 

6- Recompensa, reconhecimento e comemoração. Para CONNELLAN (2015), é 

importante saber recompensar os colaboradores que ajudam com que essa empresa siga, 

pois afinal eles também são pessoas e merecem reconhecimento. Segundo GRONROOS 

(2009) a valor para os clientes é criado pelo cliente durante todo o relacionamento, 

parcialmente em interações entre ele e o fornecedor ou prestador do serviço e durante a 

pesquisa online percebemos como a Casa Sete busca estabelecer essa relação com as suas 

parcerias agradecendo-os sempre posteriormente aos eventos.  
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Figura 16: Retirada do facebook da Casa Sete disponível em:<https://pt-br.facebook.com/redecasa7> 

 

 

7-Todas as pessoas são importantes. Para CONNELLAN (2015), toda pessoa que está 

naquele ambiente é importante, pois cada uma tem uma função e se uma está fora de ordem 

nada funcionará. A Casa Sete entende isso e prioriza a partir que destaca em seu slogan a 

seguinte frase: 

 

Figura 17: Retirada do facebook da Casa Sete disponível em:<https://pt-br.facebook.com/redecasa7> 

 

   Entende-se logo o quão a empresa valoriza a e dá importância a cada pessoa que convive 

no espaço, onde destaca está frase que nos faz entender que é uma empresa, porém que se 

preocupa com o bem estar de todos que frequentam seu ambiente, sejam eles, colaboradores, 

funcionários, clientes ou pessoas que passam para conhecer o espaço.  
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Figura 18: Tabela de preços da Casa Sete 

 

 

Imagem do material cedido pela proprietária 

 

Segundo o EGESTOR10 (2015) o primeiro passo a ser tomado na hora de começar a 

analisar a concorrência é, antes de identificar os negócios que potencialmente venham a 

rivalizar com o seu no mercado, obter o conhecimento minucioso de sua própria empresa. É 

importante entender o funcionamento da tabela de preços para cada espaço para que possamos 

equiparar e assim estabelecer os preços que o PhotoCasa irá oferecer. 

 

b. Associação fotoativa  

Fundada em Belém em 1984 por Miguel Chikaoka, a fotoativa está com seus 33 anos 

em funcionamento e trabalha com atividades vinculadas às práticas e metodologias educativas. 

Gerações de fotógrafos paraenses passaram pelo espaço que oferece oficinas, saídas 

fotográficas, cafés fotográficos, palestras, bate papos e a exposições que ficam espalhadas pelo 

ambiente da própria. A fotoativa que foi criada para difundir a arte da fotografia em suas 

                                            
10  Site de empreendedorismo disponível em: <blog.egestor.com.br/por-que-devo-fazer-analise-da-

concorrencia/> 
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diversas formas abre também espaço para gostos variados e as oficinas são cobradas taxas para 

o aprendizado as palestras geralmente são abertas ao público dando mais acesso a quem queira 

agregar conhecimento. O que move a fotoativa, segundo a Presidente:  

 

Acredito que o que nos move, todos nós que estamos à frente das ações da Fotoativa, 

para além do afeto que nos une, é esta abertura para experimentar e (re)inventar 

processos artísticos, para desenvolver novos/antigos projetos, para pensar a própria 

gestão do espaço. (CAMILA FIALHO, presidente da fotoativa, 2017, depoimento 

colhido através do questionário)    

 

A fotoativa também trabalha com outros tipos de processos artísticos além da 

fotografia, incentivando sempre novas formas de aprendizado, com intuito de promover 

conhecimento e com preocupação na valorização do patrimônio histórico cultural.    

 

Associação Fotoativa oferece atividades que estão incorporadas ao processo lúdico 

como oficinas artesanais de construção de imagens e atividades sensoriais. Discussões 

acerca da formação da imagem, do fazer fotográfico e suas possibilidades, abertura 

para outras linguagens artísticas, sendo a base de formação de boa parte dos 

fotógrafos, educadores e artistas da região. A dinâmica das ações culturais promovidas 

pela Fotoativa traz em si uma pedagogia própria: a reeducação do olhar, (ou 

desconstrução de um olhar mais hegemônico) incentivando o aprendizado e exercício 

da fotografia e ao mesmo tempo a promoção da cidadania, o intercâmbio de 

conhecimentos e o respeito ao meio ambiente e ao patrimônio cultural. (CAMILA 

FIALHO, presidente da fotoativa, 2017, depoimento colhido através do questionário)    

 

Um dos projetos que a fotoativa faz agora além dos processos fotográficos a feira de 

impressos e publicações independentes que é a criação de publicações manuais, trabalhos 

autorais, individuais ou coletivos e independentes. 
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Figura 19: Eventos que a Fotoativa oferece. 

 

Imagem retirada do site disponível em:<http://www.fotoativa.org.br/> 

 

Segundos dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgados 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a região Norte apresentou um grau 

maior de porcentual de domicílios que usaram o celular para acessar a internet, cerca de 

(75,4%),isso nos mostra a necessidade das empresas investirem na criação de site, pois segundo 

o Site Clud Market com o crescimento da internet 2.0 e a explosão de acessos à internet e 

crescimento das redes sociais, os sites institucionais começam a voltar a ter destaque. É um dos 

primeiros lugares onde se busca informação referente aquela empresa. A Fotoativa 

disponibiliza em seu site informações precisas de eventos, porém o site ainda é bem básico, os 

conteúdos são basicamente informações dos eventos que o espaço irá oferecer, não é produzido 

conteúdos extras relacionados à fotografia e nem a outros processos difundidos pela casa.  
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Figura 20:  Site Fotoativa 

 

Disponível em:<http://www.fotoativa.org.br/> 

 

A fotoativa é conhecida como um espaço que agrega conhecimento por sua difusão de 

eventos culturais o que gera valor social para a região, valorização cultural. Segundo BUFELLI 

(2012) os eventos culturais revelam em seus acontecimentos criatividade, costumes, tradições, 

valores já vividos antigamente, expressões populares artísticas e culturais. O que agrega valores 

para o espaço e faz com que o seu público admire e volte sempre por ser um espaço de 

acolhimento e de troca de experiências.  

 

Figura 21 e 22: Comentários retirados do Facebook da página disponível em:<https://pt-

br.facebook.com> 
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Um dos eventos que ganha mais destaque e o Pinhole Day, onde os interessados fazem a 

inscrição pelo site da Fotoativa onde é gerado um boleto com uma taxa e de R$30 reais por 

pessoa na hora para a entrada no evento, onde se tem oficinas, intervenções urbanas, jornada 

fotográfica, mostras e debates, e shows ao vivo em um só dia. 

 

Figura 23: Cartaz de divulgação do evento Pinhole Day, disponível em: fotoativa.org.br 

 

Segundo uma reportagem na revista BRAVO!11 (Ed 177. maio de 2012), todas as 

civilizações da Antiguidade criaram modos de expor seus objetos, fossem essas exibições 

realizadas dentro de templos ou de palácios, tendo fins mágicos ou não. Com base nisso as 

exposições foram se tornando cada vez mais presentes não cabendo mais em palácios, passando 

a serem apresentada também em museus e galerias. A fotoativa dispõe de uma galeria rotativa 

e as exposições são feitas nas paredes e durante a pesquisa exploratória notamos uma 

organização que não havia sido notada em nenhum dos outros espaços visitados que era a 

                                            
11 A revista “Bravo!”, que foi fechada em 2013 pela editora Abril, anuncia o relançamento do título, agora 

operando em formato digital e com versões trimestrais impressas. À partir do dia 17 de agosto de 2016, a 

publicação, que é um dos nomes mais importantes na cobertura jornalística de cultura, retoma suas atividades 

em novo endereço, reunindo uma equipe de jornalistas e editores independentes. 
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disponibilização das fotografias no nível do olhar do consumidor. Segundo WLAMIR 

BELLO12, Com a expansão do modelo de autosserviço no varejo, os lojistas precisam adequar 

suas lojas para oferecer funcionalidade, agilidade e comodidade ao cliente. Dentro desta 

estratégia, a organização das gôndolas é a principal aliada do ponto de venda. Sendo uma 

estratégia válida para qualquer tipo de venda, como a fotoativa também trabalha divulgando 

fotógrafos e artistas regionais essas fotografias pré-dispostas também estão disponíveis para 

venda, no BelémPhotos havia uma organização parecida, porém alguns quadros não estavam 

estrategicamente postos.  

 

Figura 24: Site Fotoativa - Imagem retirada do site disponível em:<http://www.fotoativa.org.br/> 

 

Segundo KOTLER, KELLER (2006), pesquisa de marketing especifica a informação 

requerida para abordar essas questões, formula o método para coletar informações, gerencia e 

implementa o processo de coleta de dados, analisa os resultados e suas implicações Diante da 

pesquisa feira é valido ressaltar que entende os possíveis concorrentes ou parceiros (como uma 

das proprietárias das casas denominou) é importante para entender o que o mercado oferece em 

relação a serviços, atendimento, plataformas que os quais usam na hora das divulgações dos 

eventos, preços, entre outros fatores e dentro de toda pesquisa ressaltar o que influenciará no 

processo de planejamento do PhotoCasa. 

 

 

 

 

                                            
12 Consultor de Marketing do Sebrae-SP 
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2.2 Ambientes de Marketing 

2.2.1 Macroambiente 

Durante a nossa pesquisa traçando uma análise dos ambientes externos do PhotoCasa, 

medimos as foças, fraquezas, oportunidades e ameaças para lançar o PhotoCasa no mercado, 

foi colocado em discussão os ambientes demográfico, econômico, tecnológico, político e o 

cultural. Entender como as pessoas consomem fotografia é importante para que nós possamos 

traçar estratégias para atrair esse consumidor para o PhotoCasa. Segundo Kunsch (1986), a 

análise ambiental representa um dos pontos de partida para se iniciar o planejamento 

estratégico. Na visão de KOTLER, ARMSTRONG (2000) as empresas bem-sucedidas sabem 

a importância da constante observação e adaptação às mudanças do ambiente, pois ele pode 

oferecer tanto as oportunidades quanto as ameaças. Deste modo o estudo desse consumidor 

através do ambiente demográfico nos dirá quem é o nosso público-alvo através de idade, sexo, 

raça, ocupação e outros dados estatísticos, através do ambiente econômico o que a economia 

sinaliza sobre o melhor momento a lançar o PhotoCasa, quais as oportunidades ou ameaças que 

a crise nos traz. 

 

Sobre o ambiente tecnológico é necessário atentar para o que temos no mercado de mais 

novo que possa ser adaptado para o PhotoCasa de modo que traga mais dinamismo para o 

espaço. Não somente tecnologia de equipamentos, mais trazer para o PhotoCasa o que seus 

concorrentes (Casas Parceiras) não oferecem até mesmo referente a divulgação, durante uma 

pesquisa de campo observamos a possibilidade de trazer postagens por Gifs. 

No ambiente sociocultural analisar as influências sobre valores culturais, valores esses 

que são transmitidos pela família, através da religião, podendo assim gerar comportamentos 

específicos, sendo assim possível analisar padrões de comportamento da sociedade, segundo 

Strey (2002, p. 59), encontra-se num sistema social criado através de gerações já existentes e 

que é assimilado por meio de inter-relações sociais. Devido isso é necessário entender como 

essa sociedade se comporta em relação à fotografia e de que forma ela está sendo consumida, 

ainda na visão de Strey (2002, p. 58), o homem é também um animal, mas um animal que difere 

dos outros por ser cultural. Para ele o ser humano possui hábitos adquiridos através de crença, 

hábitos regionais, influência da família entre outras bases que formam um conjunto de 

características adquiridas. É importante a criação de projetos que incentive esse consumo 

cultural e segundo o site CULTURA E MERCADO13 (19 set. 2014), foi identificado ainda que 

                                            
13Site Cultura e mercado- Para quem vive cultura. É um site que reúne conteúdo sobre panoramas culturais ativo 

desde 1998 disponível em: < www.culturaemercado.com.br> 
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a cultura e o conhecimento são fundamentais para o indivíduo se posicionar frente ao mundo e 

se integrar a ele, independente das adversidades.Com base no site os projetos socioculturais são 

necessários e fundamentais para o ser humano.  

 

O nascimento de projetos sociais se dá através do desejo de mudar uma realidade que 

através de ações intencionais que por ações estruturadas de um grupo ou organização 

social, a partir de uma reflexão e diagnostico sobre uma determinada problemática, 

com sentido de contribuir para um mundo melhor (ARAUJO FILHO, 2011, pg.34) 

 

Em Belém temos diversos projetos socioculturais, alguns deles voltados para o incentivo 

e conhecimento e pratica da fotografia como, por exemplo, o projeto Circular que oferece um 

leque amplo na programação com direito a música, arte, oficinas, visitadas guiadas, exposições, bate 

papos e passeios pelos bairros históricos. O projeto tem parcerias com outros espaços que abrem suas 

portas para visitação, promovendo um fluxo maior de pessoas pelas casas e ruas históricas de Belém.  

 

Figura 25: Imagem retirada do site do Circular disponível em:<http://www.projetocircular.com.br> 

 

O circular, o foto varal, o Pinhole Day, entre outros projetos voltados para a fotografia 

possuem grande aceitação do público, por fazer com que o público tenha a oportunidade de 

conhecer sua própria cidade, segundo Luciana Medeiros14 em entrevista para o G115 “Já 

                                            
14 Integrante da equipe gestora do projeto Circular 

15 Portal de noticias da Globo. Matéria disponível em: <g1.globo.com> 
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encontramos pessoas participando da programação que não sabiam onde ficava a Igreja do Carmo, 

que é um marco do patrimônio cultural e arquitetônico de Belém”. O PhotoCasa não irá mudar 

essa realidade relatada pela Luciana, mais promoverá projetos que incentivem o conhecimento 

através de atividades promovendo cultura em espaços públicos através da fotografia.  

 

2.1.2 Microambiente  

a. Concorrentes 

Para lançar o PhotoCasa no mercado conhecer a concorrência o que eles oferecem, 

para que possamos estabelecer o que iremos disponibilizar para o público em contrapartida a 

isso. Comparar para os serviços que são oferecidos medindo assim o que será vantagem ou 

desvantagem. Entender através deles quais os serviços mais procurados e quais os argumentos 

que esses espaços utilizam na hora de contatar clientes. 

 

Para se realizar uma perfeita campanha publicitária, é necessário conhecer não apenas 

o produto anunciado, como também a situação real do mercado em que vai ser 

vendido. Para isso, além das informações que a agência deve colher junto ao cliente-

anunciante, deve investigar o emprego do produto, suas vantagens e desvantagens, 

comparando-as com as dos concorrentes; a categoria social e econômica dos 

consumidores, sua localização; quais os argumentos mais convincentes à persuasão 

do público. (SANT’ANNA, 2007, p. 39). 

 

O público que frequenta esses espaços possuí características especificas e durante a 

pesquisa exploratória encontramos pessoas que frequentam o Belém Photos, frequentando a 

fotoativa. Como se esses lugares se conectassem e as pessoas não tivessem preferência por um 

lugar especifico, devido isso é necessário ressaltar que o que faz com que o público está nesses 

ambientes não é especificamente o lugar e sim as programações apresentadas por cada um. O 

público do PhotoCasa está nesses ambientes e segundo Kotler (1996, p.257), segmentação de 

mercado é o ato de dividir o mercado em públicos distintos de compradores com diferentes 

necessidades e respostas. Segmentar nos ajudará a focar em pessoas com gostos, curiosidades, 

interesses mais aproximados aumentando a eficácia da estratégia mercadológica. Por sabermos 

disso e entender que o nosso público está também nesses ambientes selecionamos alguns 

lugares para que pudéssemos fazer uma pesquisa qualitativa e quantitativa e entender melhor 

qual a relação desse público com a fotografia.  

O questionário possuía 10 perguntas sendo sete quantitativas e três qualitativas. O 

resultado da pesquisa nos mostrou que o PhotoCasa tem público e ele anseia por mais lugares 

que trabalhem com fotografia com custos menores.  
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Acho que ajudaria bastante quem não tem condições de comprar esses equipamentos 

e ter um lugar que disponibilize tudo e ainda ensine o olhar fotográfico só tem a 

contribuir na formação de bons fotógrafos. (ENTREVISTADO, 2017, informação 

colhida através do questionário)  

 

Essa pesquisa reflete a carência do mercado por lugares que trabalhem com fotografia 

com locações com custos menores. A pesquisa aponta que 20%, dos entrevistados não possuem 

câmeras fotográficas e 27%, são estudantes que concluíram o ensino médio e 54% são 

estudantes do ensino superior a pesquisa ainda nos indica que 48% dos entrevistados ganham 

em torno de um salário mínimo que está na base de R$937 reais, e com base de uma pesquisa 

feita no site da Canon16 e Nikon17 as câmeras mais baratas e mais caras custam em torno de 

R$1499 a 3.899,90. A pesquisa também aponta que parte dos entrevistados procura esses 

espaços para se profissionalizarem, pois através do questionário foi medido o grau de 

importância que os fazem procurem lugares que ofereçam o suporte técnico de equipamentos e 

aprendizado, desta forma os dados levantados indicaram que 43% são profissionais da área e 

selecionaram como maior grau de importância atividade profissional, seguido de 33% que 

procuram a fotografia como hobby e 17% como terapia, ao analisamos os dados estatístico é 

possível afirmar que parte deste público não tem condições de arcar com todos os equipamentos 

necessários. Em uma das perguntas qualitativas do questionário foi dito que:  

 

Dependendo da acessibilidade que o local possua acho uma ótima oportunidade para 

pessoas que não possuem equipamentos, mas que gostam de fotografia. 

(ENTREVISTADO, 2017, informação colhida através do questionário)  

   

Deste modo podemos concluir que o PhotoCasa, será bem-vindo no mercado pois só 

somará por ser mais um espaço em Belém a contribuir com o aprimoramento do olhar 

fotográfico, dando oportunidade para esses profissionais e amadores da fotografia de ter mais 

um espaço onde poderão aprender e aumentar o leque de contatos com pessoas também da área 

e ainda terem a oportunidade de locação de equipamentos, salas, estúdios com custos mais 

baixos. Sobre ser um espaço coworking foi dito que: 

 

Acredito que ajudará a fazer mais contatos com pessoas que gostem também de 

fotografia e compartilhar o espaço não será um problema, estimulará a conhecer novas 

pessoas. (ENTREVISTADO, 2017, informação colhida através do questionário) 

 

                                            
16 É uma empresa multinacional Japonesa com 70 anos no mercado fabricando produtos como câmaras 

fotográficas, câmaras de vídeo, faxes, fotocopiadoras, scanneres, impressoras, sistemas de imagem entre outros 

produtos, mais informações no site da Canon disponível em: <www.canon.com.br> 

17É uma empresa japonesa fundada em 1917, e seus produtos incluem câmeras, lentes, flashes, filtros, binóculos, 

microscópio e instrumentos de medida, mais informações no site da Nikon disponível em:<www.nikon.com.br> 
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Segundo RIBEIRO NETO (2011, p17), as oportunidades e ameaças são previsões do 

futuro e estão intimamente ligadas a fatores externos. Na análise dos pontos fracos, quando for 

evidenciado, deverá os dirigentes da empresa proceder a objetivos estratégicos que irão reduzir 

ou minimizá-los. Dessa forma fazendo uma análise geral de macroambiente e microambiente 

destacamos que o mercado possui espaço para mais um lugar como o PhotoCasa, ressaltando 

que sua força será trazer para Belém um espaço que trabalhe somente com a arte da fotografia 

em um espaço coworking, apesar de já termos em Belém o BelémPhotos que trabalha com 

fotografia e é um ambiente que se utiliza do coworking os projetos que serão posteriormente 

apresentados mostraram os projetos diferentes das casas. A fraqueza do PhotoCasa ainda será 

ser novo no mercado que é evidenciado pelo lançamento do espaço no mercado em questão, de 

oportunidade temos esse público que ainda anseia por espaços assim, “Devia ter um em cada 

esquina (risos)” (ENTREVISTADO, 2017, informação colhida através do questionário). 

Previsão futuras de ameaças ainda é desenvolver estratégias que chamem a atenção do público 

e fazer esse público entender o que significa um espaço coworking, que por ser novo no mercado 

ainda se tem dificuldade na hora da compreensão, devido isso o PhotoCasa passou por mais de 

uma transformação no processo de criação da logomarca, por não ser de fácil compreensão para 

esse público olhar para um espaço que nele esteja escrito Coworking, isto foi percebido durante 

a pesquisa qualitativa e quantitativa onde parte dos entrevistados sentiram dificuldade de 

entender a pergunta que se referia sobre a forma como o espaço será trabalhado.      
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3.  O PHOTOCASA- UM LUGAR DE NOVAS EXPERIÊNCIAS  

3.1 Projetos de estudo disponibilizados no espaço   

Segundo SÉRVIO (2014, pg.221), nossa relação com as imagens afeta/constrói 

percepções sobre o mundo e sobre nós mesmos, influenciando nossas ações. Deste modo 

trabalhar com fotografia torna-se de grade responsabilidade, pelo falo delas influenciarem a 

formação de um pensamento. A fotografia deixa de ser somente imagem e torna-se base para 

questionamentos a partir que faz com que expectador pare e reflita sobre ela.   

 

A cultura visual não se ocupa somente com o visual, mas também com outras formas 

sensoriais de comunicações e, por isso, não se concentra somente nos fatos e artefatos 

visuais observáveis, volta-se, além do mais, para os modos e os diversos contextos da 

visão e representação. (DUNCUM, 2002b, p.57). 

 

Devido isso o PhotoCasa dará importância não somente aos processos manuais 

fotográficos, mais ao aprendizado mais amplo sobre os temas desenvolvidos pela casa. Os 

workshops, palestras terão uma amplitude maior podendo ser relacionadas a diversos assuntos 

muito além do campo fotográfico, pois muito antes de um lugar de ministração de cursos 

seremos um núcleo que gera informação, reflexão e questionamento deste modo fomentando 

mentes pensantes. A galeria também trabalhará no desenvolvimento dos seus eventos temas 

tabus para a sociedade ou que ainda necessitam de uma atenção maior, abriremos um espaço 

durante os eventos para discussão sobre os temas através das fotografias, palestras ou 

workshops, como o PhotoCasa é novo no mercado será necessária a cobrança uma taxa de 

inscrição para a entrada nos eventos, pois ajudará na manutenção do espaço. O PhotoCasa 

trabalhará com projetos que serão abertos ao público sozinho e através de parcerias, devido 

ambas as casas mencionadas como concorrentes serem também difusores de conhecimento e 

ao conversar com parte dos organizadores e proprietários dos espaços foi proposto possíveis 

parcerias nos projetos socioculturais que serão planos de parcerias futuras para o PhotoCasa.  

 

Desenvolvimento local é entendido como um processo que mobiliza pessoas e 

instituições buscando a transformação da economia e da sociedade local, criando 

oportunidades de trabalho e de renda, superando dificuldades para favorecer a 

melhoria das condições de vida da população local. (De JESUS, 2003, pg.9) 

Trazer esses projetos socioculturais, investir na formulação de cursos ajudará na 

formação de novos profissionais, mais capacitados, dando para quem trabalha na área 

oportunidades até então escassas, por possuir poucos lugares que trabalhem nesse nicho. O 

espaço contará com uma área de convivência assim como a CasaSete e o BelémPhotos, 

disponibilizam onde terão acesso a galeria, espaço adequado para encontros e lazer com wifi 
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disponível para quem fizer Check-In no facebook do PhotoCasa. O espaço terá salas privativas, 

Estúdio de fotografia equipado, salas de edição com computadores com os principais programas 

de edição e tratamento de imagem instalados, sala para ser utilizada da maneira que melhor 

agradar o cliente onde será disponibilizado todo amparo de geladeira devidamente abastecida 

para suprir as necessidades básicas na hora de fazer um lanche, banheiro, sala de descanso para 

equilibrar o estresse do trabalho de modo que o cliente fique à vontade e se sinta em casa, esses 

serviços poderão só poderão ser utilizados através de contratação. Em uma das abordagens feita 

por PORTER (1980, pg34) O enfoque em um target especial supõe melhor qualidade no 

produto ou serviço. A empresa alcança a diferenciação por conhecer bem o setor ou, então, 

possuir baixos custos em atingir esse target. Já sabendo que a maior parte do público do 

PhotoCasa ganha em torno de um salário mínimo objetivamos pelos preços dos serviços no 

mesmo nível em que o mercado disponibiliza o diferencial será em atributos adicionais no nosso 

serviço.      

 

          Figura 26: Tabela de descrições e valores dos serviços oferecidos pelo Photocasa 

 

 

O PhotoCasa tem como base ampliar o conhecimento sobre complexos, dando mais 

informação e promovendo debates as palestras durante esses temas polêmicos será feiras 

exposições referentes aos temas propostos para que possamos questionar e impactar este 

público também através da fotografia, segundo AQUINO (2012, pg6), os temas polêmicos 
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debatidos - como aborto, eutanásia, pena de morte e etc.- favorecem a criatividade linguística, 

estimulando o aluno a se posicionar em relação a diferentes temas, defendendo suas opiniões, 

compartilhando elementos culturais e sociais. Com base nisso é necessário promover discussão 

sobre temas assim.  

Alguns temas selecionados que serão abordados dento das palestras, workshops, bate papo 

fotográfico, exposições e afins: 

 Fotografia pós e contras  

 Diversidade e Respeito  

 Homossexualidade  

 Legalização da maconha  

 Casamento gay e direitos LGBT 

 Cotas raciais 

 Redução da minoridade penal 

 Pena de morte 

 Sustentabilidade 

 Legalização do aborto 

Durante o resultado da pesquisa qualitativa e quantitativa o público do PhotoCasa teve 

um índice de 83% referente ao público feminino e somente 17% masculino e 0% para outros, 

segundo uma matéria no site do Governo do Brasil18, em 2007, as mulheres representavam 

40,8% do mercado formal de trabalho; em 2016, passaram a ocupar 44%, ainda segundo o site 

com dados do IBGE19 o desemprego afetou menos as mulheres, entre 2012 e 2016, o total de 

homens empregados sofreu redução de 6,4%, contra 3,5% entre as mulheres. Devido isso 

daremos um foco maior em temas focados nesse público como: 

a. Temas específicos nas palestras, workshops, bate papo fotográfico, exposições e afins: 

 Direitos iguais  

 Feminicídio 

 Ato sexual sem consentimento é estupro 

 Obrigações e afazeres domésticos  

 

b. Cursos Teóricos- Que trataram sobre a fotografia 

                                            
18 Agregador de conteúdo dos ministérios e secretarias do governo federal, com notícias diárias e serviços para o 

cidadão 

19 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é uma fundação pública da administração federal brasileira 

criada em 1934, cuida da pesquisa de informações e dados, que são organizados, estudados e então utilizados para 

um determinado objetivo.  
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 Histórico  

 Fotógrafos 

 Linguagens técnica  

c.  Oficinas  

As oficinas procuraram trabalhar com processos fotográficos desde os que estão em alta no 

mercado como o newborn20, até aprendizagem do processo de revelação de fotografias 

analógicas  

 Tipos de Fotografia, efeitos e processos fotográficos.   

 Panning 

 Zooming 

 Sping 

 Longa exposição  

 Estudo de luz 

 Preto & branco  

 Isso 

 Cor  

 Revelação da fotografia analógica 

 Criação de câmeras com Pinhole, entre outros. 

As oficinas que serão disponibilizadas no PhotoCasa terão na hora da inscrição uma taxa de 

R$20 para o público geral e para alunos que estão cursando o ensino médio em escolas públicas 

poderão se inscrever de graça desde que apresentem documento recente datado que comprove 

seu vínculo com escola. As palestras e workshops que serão pagos o preço será estabelecido 

posteriormente, pois dependerá do palestrante.  

d. Projetos que serão cobrados taxas ou serão abertos ao publico  

O PhotoCasa trabalhará com um calendário especifico para eventos maiores onde a entrada 

será aberta para o público. 

 08/01 – Dia Nacional da Fotografia 

 08/07 – Dia do Fotógrafo 

 19/08 – Dia Mundial da Fotografia 

 02/09 – Dia do Fotojornalista, ou Dia do Repórter Fotográfico 

e. Exposições 

                                            
20 Técnica de como fazer fotografias de bebê recém-nascido para mais informações acesse o site da Associação 

Brasileira de Fotógrafos de recém-nascidos disponível em: <abfrn.com.br> 
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As exposições serão feitas em todo ambiente dae serão devidamente selecionadas antes da 

exposição. 

Quem poderá expor? 

 Fotógrafos profissionais 

 Alunos da galeria   

 

Abriremos espaços para fotógrafos amadores exporem as suas obras. A galeria em certo 

período disponibilizará um link no site e pelas redes sociais onde esses fotógrafos poderão 

mandar o seu material para uma pré-seleção, os selecionados poderão acessar o site do 

PhotoCasa e fazer sua inscrição para o concurso que selecionará os três melhores trabalhos para 

serem expostos na galeria que ficará em exposição durante uma semana. A taxa cobrada na hora 

da inscrição será um valor acessível para que esses artistas tenham a oportunidade de mostrar 

seu trabalho para o público que freqüentará a galeria do PhotoCasa 

f. Saídas fotográficas  

A galeria deseja estimular que o conhecimento da cidade. Com essas saídas fotográficas 

poderemos proporcionar o conhecimento de lugares até então desconhecidos ou inexplorados e 

fazer com que seja uma forma de aprendizado mais dinâmico. As saídas fotográficas serão 

abertas para todo o público e de qualquer faixa etária que deseja se aventurar pela cidade 

fotografando não só o que existe de mais bonito, mas também o que temos na cidade de mais 

tocante e profundo.  
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4. PLANEJAMENTO DA CAMPANHA 

 

Neste capitulo vamos colocar em prática toda a análise que foi feita anteriormente, 

dando um direcionamento para a campanha de lançamento e posterior sucesso para o negócio. 

Começando por uma breve apresentação do negócio e então os objetivos da campanha, a forma 

comunicativa que ela terá para atingir o público, até a forma como ela será coloca em prática 

nos meios midiáticos e assim se tornar efetiva. 

 

4.1 Briefing  

4.1.1 Cliente: Photocasa 

O Photocasa ficará localizado em um local bem visível e de fácil acesso para o público, 

incluindo movimentação ao redor da casa, assim fica mais viável de se chegar até o 

estabelecimento. A fotografia será o foco, onde terão vários estudos sobre esse ramo, de acordo 

com os serviços oferecidos pelo Photocasa, além disso o espaço será amplo, tranquilo, e ao 

mesmo tempo totalmente capaz de oferecer uma estrutura completa para quem busca trabalhar 

e receber seus clientes. 

Além de serviços tipo coworking pensado principalmente para dar apoio a renda do local, 

há o punho social, ou seja, muitos serviços serão para promover conhecimento para pessoas que 

possuem essa vontade mas não sabem onde encontrar, isto de forma gratuita, com ajuda dos 

profissionais que também trabalharam de forma voluntária ajudando a expansão de 

aprendizagem. Encontraremos um mix no público em alguns momentos, pois ao mesmo tempo 

que haverá uma programação para estudantes de fotografia, por exemplo, também terá no 

mesmo local profissionais que buscam usar daquele espaço para trabalho, garantindo seu ganho 

econômico no dia a dia. 

A estratégia consiste em abrir novas possibilidades para profissionais locais, 

principalmente os artistas da fotografia que não são tão conhecidos pelo público, para ajudar a 

promover seus trabalhos, serão feitas exposições na galeria, onde as peças ficaram por um 

tempo na casa, fazendo parte até mesmo da decoração do Photocasa. Além disso, acontecerá o 

evento de lançamento do espaço, com a presença de fotógrafos da nossa cidade, com seus 

trabalhos sendo expostos para o público, e também com a abertura das salas que servirão de 

ambiente de trabalho, de uma forma que terá um profissional da casa para explicar quais os 

objetivos de um espaço compartilhado para trabalhar. O evento será titulado com “Venha viver 

uma nova experiência”, será aberto para o público em geral, sendo divulgado nas redes sociais 
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da própria casa e também em locais onde há publicações sobre agenda cultural e que fazem 

parte dessa agenda, como o site e redes sociais da Fundação Cultural do Estado do Pará.  

 

4.1.2 Objetivos da Campanha 

O Photocasa criará um local onde a troca de experiências será explícita, terá como missão 

trazer algo diferenciado e ao mesmo tempo acolhedor, buscando um sentimento de se estar na 

própria casa, isto se explica pelo fato de que a estrutura é em formato de uma casa normal, com 

vários “quartos”, uma cozinha ampla, espaço para o público comer e beber a qualquer hora do 

dia, tudo isto aberto para quem estiver na casa. O posicionamento já diz o que o Photocasa quer 

passar para o público, o fato de que será um local de novas experiências, seguindo o mesmo 

caminho de casas culturais já existentes, mas agindo de forma diferenciada, isto se explica pelo 

fato de que o público não ficará preso em uma só coisa, como muito ali falam a mesma “língua” 

será bem mais fácil de manter uma boa relação, tanto para aqueles que estão indo fazer algum 

tipo de curso, quanto para os profissionais da fotografia e até mesmo para os que alugam um 

espaço dentro do Photocasa a fim de praticar sua área de atuação. Diante disto, será necessário 

a criação de uma Identidade Visual, que servirá para interagir com o público, mostrando 

visualmente como a casa se posiciona no mercado e assim padronizar suas divulgações, quando 

se há padronização, fica mais fácil o público assimilar e gravar quem é a empresa, por isto a 

importância da identidade. Além disto, a imagem do Photocasa será atribuída ao seu conceito 

de modernidade, pois não há em Belém um local com todos esses serviços juntos. 

 

4.1.3 O Mercado da Fotografia e como o Corworking vem se posicionando 

De acordo com uma publicação feita no site do depositphotos, hoje em dia, as tendências 

da fotografia evoluem e morrem rapidamente. Em 2016, de acordo com a Deloitte, 2.5 trilhões 

de fotos foram compartilhadas e armazenadas on-line, e 90% delas foram tomadas com um 

smartphone. Somos parte de uma cultura que documenta ações, experiências, retratos e 

pequenos detalhes do cotidiano (muitas vezes automaticamente e de qualquer forma). Nossas 

fotos recebem seu minuto de fama em feeds de notícias - e são colocadas para descansar, 

enterradas em toneladas de outros posts de busca de atenção. Podemos concluir que a fotografia 

a cada dia que passa se transforma conforme as novas tecnologias que são lançadas no mundo, 

e que por esse motivo é preciso se adaptar a essas mudanças, O Photocasa busca a aproxima-se 

com as tecnologias atuais, por isso encontramos os mais diversos equipamentos a fim de dar 

suporte para seus clientes, o estúdio por exemplo, traz câmeras modernas, equipamentos de 
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iluminação, entre outros, atualizados com os dias atuais, podendo assegurar o público de que 

se encontram neste meio avançado da tecnologia.  

Uma pesquisa sobre o novo modelo de negócio desenvolvido através do Small Business 

Labs, que é um laboratório de pesquisa de pequenas empresas que busca fazer um 

acompanhamento e previsão de tendências e mudanças no mercado e os impactos para essas 

empresas mostrou que o  coworking, tem crescido muito desde que surgiu, dados de uma 

pesquisa feita durante o  Global Coworking Unconference Conference em 2013, mostra o 

desenvolvimento  futuro daqui para 2018, em espaços que iram trabalhar com o estilo 

empreendedor coworking.  

Figura 27: Tabela Coworking  

 

Fonte:<https://movebla.com/previs%C3%B5es-do-mundo-do-coworking-1-milh%C3%A3o-de-

coworkers> 

 

Segundo os dados terá um crescimento de anual de 30% durante os próximos cinco anos, 

serão em torno de um milhão de coworkings pelo mundo inteiro até 2018.   

 

4.1.4 Diferencial Competitivo 

O principal atributo do Photocasa é o fato de que o local irá juntar a arte da fotografia, os 

seus conceitos, as formas com que podemos aprofundar nosso conhecimento e a aprendizagem 

que será passada para o público, tudo isso junto com o novo modelo de trabalho que é o 

coworking, a partir disto podemos identificar a principal diferença em relação aos outros locais 

que seguem a mesma linha de casa cultural, pois há o fato de conhecer melhor a fotografia e 

suas várias formas, e além disto socializar com os vários clientes que frequentam o mesmo 

local. 
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4.1.5 Referências 

A Fotoativa e a Casa 7 são as principais referências, como já foi citado, isto por que o 

Photocasa é uma espécie de junção dos dois locais, buscando trazer para um mesmo espaço o 

que as duas casas de referências oferecem, porém não sendo somente os serviços dos dois 

locais, mas buscando ter o aprimoramento e novas formas de pensar sobre as mesmas linhas já 

existentes.  

 

4.1.6 Personalidade da Marca 

Buscar sempre o fato de que em um só lugar podemos obter vários meios de conhecimento 

e vários serviços que se completam, esta é a principal personalidade, com isso pode-se dizer 

que em suas publicações, esclarecimentos, etc, a marca do Photocasa sempre será direcionada 

a este conceito. 

 

4.1.7 Elementos obrigatórios e Limitações 

Para o público compreender de forma clara os objetivos do local, o Photocasa buscou usar 

uma tipografia de fácil assimilação mas que mostre modernidade em seus traços, com cores 

claras e limpas, a fim de identificar a simplicidade que a casa irá transmitir, mas ao mesmo 

tempo tenha o gancho de atual, por isso temos presente um gradiente bem sucinto das cores 

claras, junto com a cor que mostra neutralidade e clareza no entendimento. A partir da definição 

das cores da marca, procuraremos harmonizar as mesmas com o ambiente interno e posteriores 

peças, com isso teremos um efeito de organização visualmente. O Photocasa será sempre 

relacionado como um espaço que foi feito para dar a seu público novas experiências, 

direcionando ao seu posicionamento diante do mercado, local de impulsiona a criatividade, o 

conhecimento, a interatividade, o entretenimento, e principalmente a troca de conhecimento.  

 

4.1.8 Sugestões para Materiais de Marketing 

Como estamos falando de uma nova marca a ser lançado no mercado, teremos que investir 

para o conhecimento da marca, principalmente em meio ao seu público. Por este motivo, 

teremos as peças internas, como as vestimentas dos profissionais que trabalham para o 

Photocasa, dos alunos e os que frequentam o espaço para uso de trabalho, deixando claro que 

não há obrigatoriedade do uso, afinal um dos pontos principais do local é que as pessoas podem 

ir vestidas como se sentem bem. Ainda em relação ao interno, temos a padronização de 

elementos que irão compor se tratando de estrutura do espaço, como adesivos plotados em 
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paredes e objetos, sempre ornando com cores claras e neutras. Investiremos em redes socais, 

para efeito de divulgação, plataformas como Facebook, Instagram, Twitter e YouTube serão 

exploradas para facilitar a comunicação com o público. O facebook será usado para criação da 

fanpage da empresa, com isso teremos um perfil público para postagens relacionadas as 

atividades, como os cursos, as palestras, promoções, além de postagens relacionadas a 

fotografia, arte e cultura, tudo servirá para chamar atenção de quem está visitando, além de 

informações de contato, como telefones, endereço e horário de funcionamento. O instagram 

sendo uma ferramenta focada em publicações de fotos, será utilizado para principalmente para 

publicações de imagens sobre os serviços ofertados e também dos eventos que aconteceram na 

casa. O twitter irá focar na divulgação de hashtags para direcionar o público as outras redes 

sociais. O youtube será o meio de comunicação para postagens de vídeos, chamadas curtas, 

servindo como convite para a visitação da casa.  

Além das publicações digitais, também teremos a utilização dos impressos, como 

propaganda em jornais, que ajudará muito na divulgação da abertura da casa, Inicialmente 

iremos começar com as redes sociais, pois nosso público se encontra bastante neste meio, logo 

utilizaremos os jornais, televisão, e a confecção das peças publicitarias. Como meio de mídia 

impressa, também vamos utilizar de folders, banner, e cartaz, isto será utilizado para o 

lançamento no mercado. Logo depois, vamos ter a continuidade das publicações, estas sendo 

voltadas para o dia a dia da casa, como folder usado para distribuições em eventos, outro para 

divulgar o evento que será realizado futuramente, e também de peças para as redes sociais.  
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4.1.9 Manual de Identidade Visual 
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4.1.10 Programação de mídia e custos de produção 

O Photocasa irá utilizar os meios de comunicações digitais, como as redes sociais da 

empresa, e também mídias de massa como comercial na televisão, assim como divulgação em 

outdoor que servirá como meio externo de mídia.  

a. Comunicação em mídias onlines 

Estamos vivendo em um período onde a maioria do público encontra-se nas mídias 

onlines, as redes sociais estão sendo usadas bastante pela publicidade, com o intuito de atingi o 

cliente e transmitir de força fácil e rápida. As modernas formas em que as empresas se 

posicionam na economia baseando-se nas redes, já oferecem alguns resultados. Segundo 

Castells (1999, p. 188), “as redes são e serão os componentes fundamentais das organizações, 

pois são capazes de formar-se e expandir-se por todas as avenidas e becos da economia global”.  

O marketing digital está sendo bem mais visto, pois possibilita a interação do público 

com empresa, de uma forma que várias vezes são bem facilitadas, com essa comunicação a 

empresa consegue entender melhor seu público, procurando adaptar-se para deixar seu 

produto/serviço do modo que o cliente prefere. Uma das ferramentas que hoje em dia é bastante 

utilizada no meio digital, é a criação do Buyer Personas, que é uma ferramenta do meio digital 

para adquirir mais informações sobre o público e fechar mais o círculo no meio amplo que 

temos de pessoas.  Buyer persona é um conceito idealizado pelo americano Alan Cooper(inseri 

rodapé: Como fundador da Cooper, uma consultoria líder em design de interação, ele criou a 

metodologia de design Goal-Directed e foi pioneiro no uso de personas como ferramentas 

de projeto de interação prática para criar produtos de alta tecnologia.) e funciona como uma 

ferramenta de marketing digital de suma importância para ajudar as empresas a atraírem mais 

clientes para seu negócio)  

A tradução literal de Buyer Persona é “Cliente Comprador”, mas a tradução que 

melhor se encaixa é a de “Cliente Ideal”. Esta persona é um personagem criado com 

base em pesquisas de mercado e dados reais dos seus clientes atuais. O objetivo destas 

personas é de ajudar a você e a sua empresa compreender de forma clara quem é o seu 

cliente e do que ele precisa, além de ter a possibilidade de descobrir como alcança-lo. 

(MELLO, Jason. 2017.[https://pt.linkedin.com/pulse/import%C3%A2ncia-das-

buyer-personas-para-sua-empresa-jason-mello]). 

 

O primeiro passo é perguntar para público o por que dele gostar de receber as informações 

por meios virtuais e também as dificuldades que ele encontra quando procura algum serviço, 

com as respostas podemos acarretar informações para solucionar estes problemas e 

https://en.wikipedia.org/wiki/Persona_(marketing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Interaction_design
http://www.wbweb.com.br/blog/131-dicas-de-marketing-digital-para-empresas.html
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dificuldades, o segundo passo fazer as mesmas perguntas do primeiro para pessoas que já usam 

essa ferramenta online, logo depois com as informações dos dois primeiro passos a empresa 

poderá criar seu personagem, e então será capaz de perceber qual a melhor forma de tratar seu 

público, desde o modo de falar, quais são as principais mídias olines que eles usam, e assim 

procurar adaptar suas postagens para atingi esse público.  

Além disso, vamos fazer uso das mídias sociais, o facebook é a ferramenta mais utilizada 

nas redes sociais, no dia 27/07, o facebook apresentou o seu balanço do segundo semestre 

de 2016. Dentre os dados de destaque do relatório estão, 1.13 Bilhão de pessoas acessam o 

facebook todos os dias (17% a mais que em 2015), 1.03 Bilhão de pessoas acessam via celular 

(22% a mais que em 2015), 1.71 Bilhão de pessoas acessam todos os meses (15% a mais que 

em 2015), 1.57 Bilhão de pessoas acessam via celular todos os meses (20% a mais que em 

2015) e 6,24 Bilhões foi o que a empresa faturou com anúncios nesse primeiro semestre (63% 

a mais). Podemos observar que esta ferramenta é muito viral em meio a população, com isso 

será criada a page da empresa no facebook com um post todos os dias, para divulgar a 

inauguração do Photocasa, isto irá ser feito a partir de 20 de dezembro de 2017, para então 

abertura da casa no dia 01 de janeiro de 2018. Logo depois desse período de dezembro, 

continuaremos com postagens sobre os serviços da casa, para efeito de divulgação, estas 

postagens serão de imagens, pequenos vídeos e gifs. Ainda no facebook vamos criar a página 

de evento da inauguração, com todas as informações sobre o horário, endereço, etc. 
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Figura 28: Tabela da programação para dezembro 

 

 

Cada post patrocinado pelo facebook terá o valor de R$ 10,00 sendo assim, no mês de 

janeiro teremos doze posts no total, que sairão pelo valor total de R$ 120,00, somados com o 

impulsionar das publicações nos últimos 5 dias, que irá custar R$ 200,00. 

 

A opção de impulsionar publicações é uma maneira simples para impactar quem já é 

seu fã, fazê-los ver seus conteúdos e, por consequência, ter um maior envolvimento 

com sua empresa, produtos e serviços. Na própria publicação você pode selecionar o 

público que deve ser atingido por ela, definir um orçamento e a quantidade de dias 

que essa promoção deve durar. (ZUINI, 2015.) 

 

Logo, em janeiro teremos um gasto em média de também R$ 10,00 ao dia por post 

patrocinado, totalizando R$ 140,00.  
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O instagram abordará divulgações de imagens e também de vídeos curtos, isso será de 

acordo com o evento do momento, seguirá a mesma linha de conteúdo do facebook, no entanto 

os posts serão feitos cinco dias por semana, conforme for a precisão. O Instagram já possui 

contas de 40% das 100 marcas mais valiosas do mundo, segundo a pesquisa de mercado da 

Simply Measured. Ao título de comparação, 98% dessas mesmas marcas estão no Facebook e 

94% no Twitter. O youtube é o canal de comunicação para vídeos, aqui vamos postar as 

chamadas e os pequenos comerciais de serviços da casa, vídeos que terão posts de dois em dois 

dias. O twitter será utilizado para postagens de textos curtos, com Hashtag para direcionamento 

às redes sociais. E como dito acima, também será feita uma publicação no site da Fundação 

Cultural do Pará, pois a proposta do Photocasa está inserida na linha que a Fundação segue, 

como sendo uma casa cultural, o Photocasa também irá praticar a cultura. 

 

b. Mídia de massa  

Iremos fazer divulgações também na televisão, em horário que muito possivelmente 

nosso público está interagindo. Afinal é algo importante atingi o maior número de pessoas, 

principalmente para chamada que divulgará a inauguração do local.  

 

A estratégia de mídia procura garantir a transmissão que trará a melhor 

proporcionalidade entre investimento e a eficiência com que os consumidores serão 

atingidos, trazendo um retorno maior de acordo com o objetivo da campanha de 

propaganda. (Sant’Anna, 2005). 

 

A propaganda neste meio partirá de uma pequena chamada, com 30 segundos de 

duração, para anunciar o novo local, focar que é um lugar para viver novas experiências e passar 

informações do dia, hora, local, ao final, deixar claro que é um evento gratuito, para todas as 

idades. O anuncio será feito no comercial do programa “É do Pará”, sábado, no horário de 

12:00h e de acordo com a tabela de preços da TV Liberal, custará R$ 2.438,00. 

Se tratando do jornal impresso, vamos ter publicações a partir do dia 20 de dezembro 

de 2017, até o dia 01 de janeiro de 2018, totalizando 2 publicações, a primeira sendo dia 23 de 

dezembro, sábado, este terá o conteúdo sobre os serviços do Photocasa e seu posicionamento, 

o segundo anúncio que será no dia 30 de dezembro, sábado, focará na inauguração do local, o 

custo será de R$ 36.000.  A divulgação estará ocupando 1/2 da página principal.  

Outra ferramenta a ser usada é o outdoor o mesmo servirá de apoio como mídia ao ar 

livre, com layout sem muita informação de texto e sim com imagens e cores que chamem 

atenção de quem está passando rápido na frente de algum. No Brasil, segundo o livro “Outdoor. 

http://simplymeasured.com/blog/2012/08/08/how-top-brands-are-using-instagram-study/
http://simplymeasured.com/blog/2012/08/08/how-top-brands-are-using-instagram-study/
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Uma visão do meio por inteiro.”, publicado pela Central de Outdoor de São Paulo, o termo 

outdoor é utilizado, por costume ou convenção, para descrever uma mídia ar livre específica: 

Tabuleta, em formato retangular, com dimensões padronizadas de nove metros de comprimento 

por três metros de altura. Vamos fazer uso dos serviços da empresa Pará Outdoor, com 

divulgação em dois lugares específicos, o primeiro está localizado na Antônia Baena, com 

avenida Pedro Miranda, em frente a Universidade da Amazônica (UNAMA), o segundo 

encontra-se na avenida Conselheiro Furtado, próximo a São Pedro, o período é de 20 de 

dezembro a 05 de janeiro de 2018. De acordo com contato coma empresa, os valores para este 

veículo serão de R$ 2.000 cada um, portanto será R$ 4.000 ao total. Além destes meios de 

comunicação já citados, o Photocasa tem como objetivo continuar as postagens nas redes sócias 

e também por meio de impressos, que são os folders, banners e cartaz. 

 

4.1.11 Orçamento da Campanha 

Conforme orçamento obtido no site da gráfica “Futura Imbatível” os folders com 3.000 

com papel couchê brilho, 150g, cor 4x4, verniz total frente e verso, tamanho de 29,7x42cm, 

onde 1.500 serão usados para a inauguração no espaço e as outras 1.500 unidades para efeito 

informativo que ficará na casa, somando o total de R$ 3.090,00. 6 unidades de banners com 

lona frontlighr, 340g, cor 4x0, tamanho de 90x120cm, contendo bastão e cordão para pendurar 

irão custar o valor de R$ 204,00. Os cartazes serão um total de 20 unidades, papel couchê brilho 

115g, cor 4x0, sem verniz, no tamanho de 29,7x42cm, saindo pelo valor total de R$ 42,50, 

sendo que 15 unidades servirão para divulgar a inauguração, e as 5 unidades restantes para 

divulgar informações da casa.  
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Figura 29: Tabela de Orçamento da Campanha  

 

 

4.1.12 Peças Digitais 

Para as mídias digitais fazemos peças a fim de causar padronização nas suas 

plataformas no Facebook, Instagram, Youtube e Twitter. As mesmas irão transmitir o que foi 

falado acima, com divulgação para a abertura do espaço e também com informações do que é 

o Photocasa.  
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Figura 30: Peça de divulgação Photocasa 
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Figura 31: Peça de divulgação Photocasa 
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Figura 32: Peça de divulgação Photocasa 
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Figura 33: Página Photocasa facebook 
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Figura 34: Página Photocasa Instagram 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

Figura 35: Página evento de inauguração do Photocasa 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esse trabalho teve como objetivo trazer para Belém mais um espaço que estimule 

aprendizagem da fotografia, dar para profissionais e amadores da área um espaço onde 

pudessem se sentir em casa e trabalhar de forma mais livre e leve onde podem usufruir do 

universo vasto sobre a fotografia com opções de aprendizagem, produção e conhecimento. Por 

conta do Coworking ainda ser desconhecido por parte do público foram sugeridas estratégias 

nas peças publicitárias para familiarizar esse público com o que o PhotoCasa está oferecendo. 

Além disso foi realizado uma seleção com referenciais teóricos e bibliográficos que nos deram 

base para reflexões e questionamentos sobre a fotografia contemporânea, como ferramenta de 

comunicação, como ela influência na formação de opinião e de quanto o estímulo de 

aprendizado sobre ela pode transformar o espaço e o modo de pensar da sociedade.  

O capítulo 1, mostrou como após a revolução industrial houve uma mudança brusca 

nos processos de produção da fotografia e como isso influência diretamente a forma onde essa 

fotografia contemporânea está inserida no mercado hoje, de como foi o processo de passagem 

dessa fotografia como documentos histórico para um processo mais artístico deixando de ser 

somente uma imagem cortada da realidade e apresentada nos jornais, passando a ser pensada, 

planejada de modo que esteticamente fique mais confortável para quem a aprecia, pois se 

começou a perceber que a fotografia também é ferramenta de comunicação. É fundamental 

entendermos como essa fotografia está inserida no mercado e de como ela também se comunica 

pela estética para podermos levar isso em consideração na hora da montagem das exposições 

do PhotoCasa e de todo processo de comunicação do espaço.   

Para realizarmos uma pesquisa mais abrangente sobre o mercado foi necessário visitar 

os espaços que trabalhassem com arte, fotografia e casas que trabalham com o coworking. Essa 

pesquisa foi feita através de pesquisas exploratória e online para entender o que temos no 

mercado buscando referencias de espaços no Mundo, Brasil e Belém. Os principais espaços 

foram citados no decorrer da apresentação do projeto, porém destacamos um concorrente 

(Fotoativa) que trabalha com projetos que incentivem o aprendizado de processos manuais, 

palestras, workshops, afins e possui projetos como o Circular que serviram de inspiração no 

desenvolvimento dos projetos socioculturais do PhotoCasa em datas específicas e um 

concorrente que trabalhasse com o Coworking (Casa Sete) que nos inspirou na divisão física e 

funcional de como o PhotoCasa funcionará,  os dois concorrentes foram devidamente 

analisados minuciosamente em questões de atendimento ao público, funcionamento, tabelas de 

preços dos serviços prestados, localização, horários de funcionamento, redes sociais, tipo de 
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serviço disponibilizado ao cliente, visão que o público tem desses espaços através dos 

comentários nas redes sociais foram fundamentais na hora de traçar o planejamento de 

funcionamento do PhotoCasa. 

Contudo podemos concluir que o mercado está disposto a receber o PhotoCasa de 

braços abertos, mas será necessário manter sempre uma comunicação mais clara sobre essa 

nova forma de trabalhar o ambiente através do Coworking, e que ser mais um espaço de 

compartilhamento de conhecimento não será um problema para os concorrentes e nem para o 

PhotoCasa por também abrirem as portas para o nosso projeto entrar no mercado sinalizando 

que viemos pra somar e juntos tentarmos multiplicar informação e conhecimento.  
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