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Olá querido leitor.
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DR. SAÚDE
Qualidade em atendimento em diversas
especialidades médicas
Já pensou em um atendimento médico de alta qualidade e acessível
ao bolso? Localizada no centro de Valença, a Dr. Saúde conta com
especialistas de diversas áreas médicas e atende um grande número
de pessoas não apenas da cidade mas também dos distritos e
cidades vizinhas como Rio das Flores e Rio Preto. São cerca de 30
especialidades e mais de mil associados em apenas um ano.
De acordo com Manollo Coutinho Acuna Fontenia, um dos
proprietários, a Dr. Saúde, nasceu da vontade de dar ACESSO às
pessoas que não têm plano de saúde e oferecer uma medicina de
qualidade com preços acessíveis.
“Estamos em Valença desde outubro
de 2020. Não paramos de atender
nenhum dia durante a pandemia. Nossa
preocupação é proporcionar aos nossos
associados e pacientes um local seguro,
sem aglomerações, higienizado e com
atendimento de qualidade”

DIFERENCIAIS
Todos os tipos de ultrasom, consultório
completo de oftalmologia e diversas
modalidades como fisioterapia em um
espaço amplo para atendimento são alguns dos muitos diferenciais.
O mamógrafo e uma esteira para os testes de esforço físico já são
almejados como as próximas aquisições que em breve beneficiarão os
pacientes de Valença e região.

“A gente quer crescer e crescer com a cidade. O local é amplo
e muito acessível. Temos alguns especialistas que são dificeis
dos pacientes conseguirem atendimento. Conseguimos trazer
neuropediatra, por exemplo, um especialista difícil de se
ter acesso e assim oferecer esse atendimento diferenciado”,
afirma.
Manolo ainda destaca o carinho dos valencianos.”É com
enorme satisfação que chegamos a Valença, onde só temos
a agradecer pelo acolhimento da população, os esforços de
nossos colaboradores, dos médicos e parceiros, um verdadeiro
trabalho de equipe”.
Prevenção sempre. Sua saúde precisar estar em dia.
Viva melhor e feliz com a Dr. Saúde.

CONTATO
Whatsapp Dr . Saude
(24) 99987-8646

Instagram e Facebook:
Drsaudevalenca

PESQUISA DE
OPINIÃO

ACIVA
SERVIÇOS

ACIVA vai realizar uma pesquisa com
seus Associados
A ACIVA vai realizar agora no segundo semestre uma pesquisa
de opinião com seus associados. Esta pesquisa é de grande
relevância para a instituição entender melhor a percepção dos
associados quanto aos seus serviços prestados.
O principal intuito é ouvi-los para maximizar o nível de
atendimento e idealizar, a partir das respostas, planos de ações
para melhoria contínua da instituição bem como comércio e
indústria.
A nova colaboradora, Roberta Ferraz de Oliveira é que ficará
responsável pelo agendamento e aplicação da pesquisa “in loco”
nas empresas associadas.

A nova colaboradora da ACIVA Roberta Ferraz de Oliveira
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MOVIMENTO VALENÇA 2030

ENCONTRO REÚNE
ENTIDADES
FOTOS: ENA JANUZZI

Movimento Valença 2030 tem
reunião com entidades valencianas
Na noite de 20 de julho, no salão de eventos da ACIVA,
aconteceu uma reunião do Movimento Valença 2030 com
entidades valenciadas de vários setores.
Conforme relatou o presidente da ACIVA, Luiz Henrique
Magalhães, a reunião foi de suma importância, pois leva ao
conhecimento das entidades representativas de Valença o
objetivo do Movimento Valença 2030.

“Vamos apresentar a sociedade de maneira geral, mas era
importante passar para essas entidades, como na área de
educação, na área jurídica, que elas podem ser demandadas
e nos ajudar em várias ações que vão surgir durante o
desenvolvimento do projeto. O Movimento tem a finalidade
de gerar desde capacitação, melhora na urbanização da
cidade, no desenvolvimento econômico e social. Hoje
nossos jovens não vislumbram muitas perspectivas, as vezes
pensam em ir embora ou ficam na cidade sem encontrarem
uma direção em termos de oportunidades. Precisamos tornar
esse processo mais transparente, apresentar caminhos.
Nesse sentido, a formação técnica é fundamental para
ajudar esses jovens a conseguir o primeiro emprego, a se
especializarem em uma determinada área. Eu costumo dizer
que sou herança do ensino técnico do Colégio Cândido
Mendes, ou seja, minha porta para o mercado de trabalho
se abriu graças à essa formação. Temos uma gama enorme
de profissões que estão com carência de mão de obra
qualificada. Precisamos organizar nossa sociedade, criar
oportunidades para esses jovens, para que eles possam
ficar e participar dessa transformação da cidade, que se
integrem ao Movimento que prepara o futuro, e eles é que
são o futuro de nossa cidade.”

Já o Presidente da OAB Valença /Rio das Flores, Antonio Tadeu, se
mostrou bem confiante por ser um entusiasta de projetos como este.
Acrdeita que não há crescimento atualmente sem a participação
ativa da sociedade civil. Segundo Antonio, projetos como este
mobilizam a sociedade e oportunizam um ambiente de crescimento
e geração de negócios.
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O Dr. Oscar Silva Leite Pinto, Presidente da Unimed Marquês de
Valença, em seu depoiemnto disse: “Acho o Movimento Valença
2030 muito importante no sentido de dar um norte para nossa
cidade. Em minha opinião se trata de um resgate da autoestima dos
valencianos. A oportunidade que o Movimento está apresentando
aos valencianos de pensarem juntos a cidade, entenderem qual é
o melhor caminho para o futuro de Valença, é fundamental. Por
esse motivo, o Movimento precisa ser bastante divulgado, para que
chegue ao um maior número de pessoas possível.

Os representantes da Secretaria Municipal de Eduação também
deixaram depoimento sobre o encontro. Segundo Graziele
Correa da Silva, esse projeto veio para mudar o que, ao nosso
ver, atrasa nossa cidade. Tem uma visão muito ampla, o que
é maravilhoso para nossa cidade. Vai mudar, desde a prática
de quem já trabalha até o objetivo de quem busca o primeiro
emprego.
Eliane Aparecida da Silva Ferreira acredita que o movimento
vem de encontro ao projeto da Secretaria de Educação de
resgate da história da cidade e formação de alunos, através
do ensino profissional, mais preparados para a universidade e o
mercado de trabalho.
Deyvison Silvestre destacou a simplicidade e o fato do Projeto
buscar o envolvimento das pessoas a partir de uma rede
colaborativa. Para ele, visualizar mudanças para a cidade a
partir de um conceito bem simples e com algumas ações não
tão complexasm e, acima de tudo, permitindo a participação
das pessoas é o que faz uma cidade. Uma cidade se constrói
por pessoas e o movimento confirma isso.
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Para a representante da FIRJAN/SENAI , Mônica de Almeida
Leone, o projeto vem somar todas as ações que já foram
realizadas para o desenvolvimento de Valença. “Enquanto
parceiros da educação e fomentadores do desenvolvimento
da indústria, viemos contribuir com o Movimento nos
reinventando na nossa forma do fazer profissional para
atender o conceito desse desenvolvimento e dessa formação
de mão de obra local. Trabalhar o empreendedorismo, as
novas tecnologias, isso tudo agrega a nossa metodologia
de trabalho, ao conteúdo dos nossos cursos, o que resulta
na formação de profissionais mais qualificados para o
mercado. O projeto oportuniza aos jovens um olhar de
formação de mão de obra mais alinhado à demanda da
indústria local e da região.”

A arquiteta Sônia Rachid representando a Associação de
Engeheiros e Arquitetos de Valença nos relatou o seguinte:
“Eu percebo que se trata de um Movimento extremamente
oportuno, porque é uma junção de pessoas focadas, entidades
muito valorosas para Valença que somam esforços para
efetivamente promoverem uma mudança ímpar na cidade. Tratase de uma mudança na alma da cidade, uma oportunidade para
que a cidade em si, como elemento construído, se prepare
economicamente, socialmente, culturalmente e afetivamente
para sua população. Precisamos aproveitar esse momento e nos
unirmos, cada vez em maior número, ao Movimento. Sinto como
se fossemos ver uma cidade renascendo.
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ESPAÇO DO EMPREENDEDOR

espaço do

EMPREENDEDOR

VOCÊ QUER
EMPREENDER
SOZINHO?
Vamos imaginar que a economia está favorável, você
tem um bom dinheiro guardado e pensou em usar parte
para exercer uma atividade empresária. Além disso, não
pretende atuar como um autônomo na informalidade.
Neste caso, em regra a pessoa física que pretende
exercer atividade econômica terá como opção 3 tipos
jurídicos: Empresário Individual, Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (EIRELI) e Sociedade Limitada
Unipessoal (SLU). Em todos esses há a necessidade de
formalização do registro.

1. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
Sua primeira opção é ser Empresário Individual (art. 966,
do Código Civil). Neste caso, o empresário realiza a
atividade em nome próprio e os bens do empreendimento
se confundem com seus bens pessoais, motivo pelo qual
podem ser atingidos para pagamentos de débitos do seu
negócio. Não há necessidade de investimento mínimo
e não há criação de pessoa jurídica com patrimônio
independente. No insucesso, o empresário poderá ter
seus bens particulares alcançados para pagamento das
dívidas mesmo que não afetados para a atividade. Por
isso se diz que sua responsabilidade é direta e ilimitada.
Um último ponto gera bastante dúvida: a inscrição no
CNPJ (cadastro nacional de pessoas jurídicas) serve para
fins de controle fiscal, não significando que o empresário
individual seja pessoa jurídica. Afinal, somente a lei diz
quem são, e este tipo jurídico não está elencado no rol
das pessoas jurídicas do art. 44 do Código Civil.
Atente-se que o profissional que exerce atividade
intelectual, em regra, não pode optar por ser empresário
individual porque não realiza atividade econômica
organizada segundo a lei (art. 966, parágrafo único, do
Código Civil). Há exceções permitidas em leis especiais.
O Microempreendedor Individual (MEI) não é um tipo
novo, mas uma forma de ser empresário individual para
atividades de micro porte, com regras simplificadas (art.
968, §4º, Código Civil), com faturamento de até R$
81.000 por ano, podendo contratar apenas 1 empregado
e para atividades previstas no art. 140 da Resolução
do Comitê Gestor do Simples Nacional. É uma política
pública que visa formalizar autônomos de forma simples,

barata e rápida. Dependendo da atividade que você irá exercer e
se atender a tais requisitos, poderá ser empresário individual nessa
modalidade MEI.
As ME (microempresas) e EPP (empresa de pequeno porte) também
não são tipos jurídicos, mas apenas qualificações de atividades de
acordo com seu porte e faturamento do empresário individual, da
EIRELI, e das sociedades empresárias ou simples (não empresárias),
tudo com base na Lei Complementar nª 123 de 2006.

2. EIRELI
Também poderá optar pela Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada - EIRELI, inserida no Código Civil no art. 980-A em 2011.
Foi criada para evitar a abertura de sociedades limitadas de fachada
em que havia apenas um sócio com 99% das cotas, e um outro
com 1%, somente para formalizar uma sociedade já que esta possui
proteção patrimonial, sendo, na prática, um empresário individual
disfarçado de sociedade.
Embora também possa ser composta por uma pessoa (física ou
jurídica), a EIRELI se distancia do empresário individual porque é
pessoa jurídica (art. 44, VI, do Código Civil) e tem patrimônio
distinto do seu titular, separado do patrimônio pessoal. Por isso,
a responsabilidade é considerada limitada. Há a exigência legal de
capital mínimo de 100 (cem) salários mínimos para ser constituída.
A pessoa física somente pode ser titular de uma EIRELI, mas
pessoas jurídicas podem titularizar mais de uma.
Foi proposta no Supremo Tribunal Federal (STF) uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4637 contra a exigência de 100 (cem)
salários mínimos de capital para constituição da EIRELI, mas foi
julgada improcedente, por maioria, no final de 2020.
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3. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
Por último, poderá criar uma Sociedade Limitada Unipessoal,
inserida em 2019 no parágrafo primeiro do art. 1.052, do Código
Civil pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874 de 2019).
Não se trata de um novo tipo jurídico, mas apenas a possibilidade
de a tradicional sociedade limitada ser constituída por apenas
um sócio. Em outras palavras, a inovação foi a possibilidade
de se criar a sociedade limitada com 1 ou mais pessoas, e não
mais com “2 ou mais pessoas”, mas ainda é a mesma sociedade
limitada já existente.
Então, é uma pessoa jurídica, com separação patrimonial do
sócio e com responsabilidade limitada. Veio para aprimorar a
EIRELI ao possibilitar a formação com apenas um titular e sem
a exigência de capital social mínimo.

4. QUAIS VANTAGENS E DESVANTAGENS DE CADA
UMA? QUAL ESCOLHER?
O empresário individual deve cair em desuso por ser
menos protetivo ao titular, salvo àquele que optar por ser
Microempreendedor Individual (MEI), por ser uma solução
barata e rápida para autônomos se formalizarem para atividades
de microporte.
Igualmente, a partir de agora a EIRELI também deverá ser pouco
registrada em razão da exigência de 100 (cem) salários mínimos
de capital para constituição, o que não é exigido na Sociedade
Limitada Unipessoal. Apesar disso, a EIRELI deve ser mantida
no ordenamento jurídico para que as atuais não sejam obrigadas a
gastar dinheiro com a transformação de um tipo jurídico em outra.
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A ARTE DE SE
REINVENTAR EM UM
MERCADO TRADICIONAL
Em um cenário de intensa competitividade, as empresas
desejam encontrar algo que as diferenciem dos
concorrentes. Contudo, nem sempre os empresários estão
dispostos a realizar mudanças e promover inovação em
seus negócios. Esse é o dilema enfrentado, atualmente,
pelos fornecedores de tecnologia para a área de Supply
Chain, no Brasil. Por trabalharem com grandes corporações,
há o receio de mudar, o que leva à frequente manutenção
de modelos que já não funcionam mais.

Uma fornecedora de soluções para a gestão da cadeia de
suprimentos também precisa ter essa ideia em mente. Antes
de pensar nas vendas, é essencial trabalhar pelos ganhos
e resultados de seus parceiros, nem que para isso seja
necessário rever a própria estrutura organizacional.

Realmente, não é fácil realizar alterações na gestão, em
um segmento tão tradicional. Entretanto, elas podem ser
justamente o ponto de partida para o surgimento de novos
negócios. Uma pesquisa da IFS, empresa de software de
gestão empresarial, indica que 93% dos formadores de
opinião do setor de Tecnologia da Informação (TI) estão
abertos a mudanças e as veem como oportunidades. Ou
seja, é uma ótima chance para realizar correções de rota
ou, até mesmo, reformular.
Esse é um dos fatores que explica o sucesso de modelos
disruptivos em diversas áreas, como Uber, Netflix, Airbnb,
entre outras. Hoje, a pessoa não procura um produto ou
serviço apenas pelo preço, mas também pela experiência
que aquela solução traz para a sua vida ou empresa.

Até porque nesse segmento, por exemplo, os fornecedores
concentram-se apenas na parte tecnológica e desconhecem
as peculiaridades que a área exige. Assim, por mais que
eles apresentam soluções robustas, não possuem o
conhecimento necessário para atender às demandas
específicas das corporações. Assim, acabam reproduzindo as
mesmas práticas já consolidadas. Não adianta ter inovação
tecnológica sem a criatividade e know-how na gestão do
negócio, ou vice-versa.
Atualmente, as empresas desejam ser reconhecidas como
inovadoras e criativas, mas são poucas as que realmente
merecem esses adjetivos. Não se faz algo novo sem realizar
mudanças estruturais dentro da própria cultura da empresa
e, tampouco, esse processo é rápido. Inovação não tem a
ver apenas com tecnologia, mas também com os valores e
a missão da organização. Só assim é possível ficar à frente
dos concorrentes e estar antenado com as necessidades
dos clientes.
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MULHER EM FOCO

Mulher

A NOVA MODA
DE NÃO ESTAR
NA MODA

em foco

POR ANNA CLAUDIA RODRIGUES

A moda passou por várias transformações, muitas vezes seguindo
as mudanças físicas e principalmente sociais que ocorreram dentro
de um determinado período. A moda digamos que: é considerada o
reflexo da evolução do comportamento. Uma espécie de retrato
da comunidade. Tem uma linguagem própria com significados
diferenciados. Instiga novas formas de pensar e agir. Ao longo
de muitos anos para os viventes de moda o mundo é feito de
recortes, cada década uma estampa, cada ano um tecido, cada
mês uma frescura diferente para se adequar as estações e aos
padrões de uma sociedade consumista e capitalista da qual sou
de esquerda.
A “doença” de ser cult, hippister, e sei lá mais o que, vem sendo
“combatida” com altas dose de antibióticos (oi, acordei pra
realidade). Pessoas que se identificavam com esses estilos agora
não se vestem mais a caráter, aliás preferem não seguir tendência
nenhuma e usam o que lhes der na telha, os fashionistas o chama
de “normcore”, já eu prefiro o termo: “ease” e vejam só meus
caros, eu sempre tive na moda e não sabia, eu sempre fui uma
“normcore”.
–“Não é todos os dias que quero ser uma skatista, não é todos os
dias que quero ser uma popstar, ou uma rockeira rebelde, assim
como não é todos os dias que quero me deixar largada”, diz uma
adepta dessa fase polêmica. Acredito que essa nova visão faça
com que os jovens percebam que a diferença está nas atitudes
das ações e não em uma quantidade de informações fúteis que
só alimenta o próprio ego. Suas roupas definem o seu estado de
humor (uma ova), se fosse assim todos os palhaços seriam felizes
eternamente, ou todas as pessoas que se vestem desleixadamente
seriam umas atoas. Sair sem maquiagem, de pij amão, com roupas
fora de moda já não é mais um problema (escuto vozes dizendo
amém), pelo menos para os bam bam ban’s da moda. Agora basta
meio mundo de gente aderir o “sou natural, e tenho defeitos sim!”
para as discursões sobre os excessos dos excessos ganharem
mais espaço na cabeça das pessoas. Que fique claro, não estou
criticando a moda que é uma extensão das culturas enraizadas
até os dias de hoje, sei que dentro desses paradigmas estéticos há
várias tendências que busca o bem comum, mas, ainda é bastante
lúdico. Meu desconforto é com relação à capacidade com a qual
as pessoas são influenciadas pelos modismos passageiros, fruto
de frenéticas e inusitadas doses de popismo youtubiano, redes
sociais, e afins.

Ser discreta e se sentir confortável agora são moda, coisa
que eu sempre imaginava que fosse essencial na nossa vida.
Não tenho estilo porque sim, porque toda a multidão tenta
ser diferentes e acabam sendo todos normais/iguais, tanto
no modo de pensar quando no modo de se vestir. Eu estou
um pouco desconfortável agora porque, o meu mundinho de
universitária “antimodismo” foi descoberto, todos (ou quase
todos) vão querer aderir os looks confortáveis também, ou
seja, eu vou estar na moda! (nãããããooO). O fato de você
admirar uma forma de pensamento, de atitude, não significa
que você deve se moldar da aparência dessa pessoa, não é
porque o seu ídolo vai á uma instituição de caridade com uma
melancia na cabeça que você deverá fazer o mesmo ao visitar
outra instituição de caridade. Tenha ídolos não sou contra,
mas se inspire no que ele passa como ser humano afetivo e
nas mudanças sociais que ele proporciona.
Menciono sempre a questão da influência que os meios de
comunicações têm. A moda fácil, por exemplo, sempre esteve
acessível a todo mundo, mas só porque aconteceu outro dia
à fashion week em Milão, e vários estilistas esbanjaram a
normalidade, agora todos falam, e publicam e debatem sobre
essa nova tendênciazinha, como a melhor. Podemos tudo, e
essa fase mostra-nos que não existe mais aquele negocio de
masculino só para homens e feminino só para mulheres, a
mescla e o conforto é a base para o sucesso.
Por fim, não podemos deixar que somente o modo como
nos vestirmos chame a atenção, precisamos pensar, ter voz,
mudar esses dilemas de aparências. Precisamos entender
que não é porque eu me visto igual aos famosos que vou
passar por cima das pessoas. Roupas, acessórios, e mimimi,
são capas, uma casca que não te define por completo, que
cobre sim suas imperfeições, mas que também te veda para
o mundo sensível.
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VANTAGENS
PARA SÓCIOS
DA ACIVA
OS ASSOCIADOS TEM DESCONTOS
ESPECIAIS PARA UTLIZAREM OS
ESPAÇOS NA NOVA SEDE DA ACIVA
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D

entre as várias vantagens de ser associado
ACIVA, destacamos a utilização dos
espaços físicos da nossa nova sede.
Com uma estrutura completa para atender
seus associados, é disponibilizado acesso
à internet gratuitamente, bem como a
sala da diretoria e o auditório, este com
capacidade para 30 pessoas, com TV 50”.
Caso sua empresa não possua um local
confortável para realização de reuniões,
palestras, ou treinamentos, entre em contato
conosco e agende uma data. Teremos o
imenso prazer de oferecer nossa estrutura
para o crescimento e capacitação do seu
empreendimento. Ligue (24) 2453-4727 e faça
seu agendamento.

TAXAS
• Salão de Eventos:

Desconto Especial para Associados
(consultar datas e horários)
• Auditório:

Gratis para sócios efetivos
de 2ª a 6ª feira, de 8:30h às 18h
(agendamento prévio)
outros dias e horários sob consulta
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ESTAÇÃO

ESTAÇÃO CULTURA

Cultura

TRANSFORMAÇÕES
DIGITAIS ABREM MAIS
OPORTUNIDADES PARA
FOTÓGRAFOS
MUNDO DIGITAL REVELA AS
PRINCIPAIS DEMANDAS POR
FOTÓGRAFOS E AMPLIA CAMPO DE
ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
Com o isolamento social provocado pela pandemia de
Covid-19, o velho ditado que diz que ‘uma imagem vale mais
do que mil palavras’ se tornou ainda mais verdadeiro no mundo
digital. A imagem perfeita é buscada tanto por consumidores,
influenciadores digitais e até empresas em suas exposições nas
mídias sociais e, consequentemente, serviços de fotógrafos
estão cada vez mais buscados.

1. Influenciadores digitais
Mesmo em uma época em que grande parte das pessoas cria e
distribui fotos nas suas mídias sociais, a verdadeira fotografia

A expressão “fotógrafos para seguir no Instagram” é a

exige olhar artístico e técnica apurada, e tem um alto valor

mais buscada no interesse por fotógrafos e a expressão

comercial agregado. Além de muita criatividade, saber manejar

“fotógrafos para se inspirar” é a 3ª mais buscada. O público

o equipamento, criar um jogo de luzes e sombras, escolher os

de interessados por técnicas de fotografia crescemais

melhores ângulos e diversos outros fatores são responsáveis

a cada dia. Dar aulas, compartilhar dicas e montar um

para que alguns profissionais se destaquem nas mais diversas

público seguidor pode ser um bom negócio para fotógrafos

áreas de distribuição. Exposições em galerias são totalmente

já experientes ou especializado em algum nicho. Vender

dedicadas

cursos, monetizar vídeos e merchandising são as práticas

às

fotografias,

repórteres

especializados

em

fotojornalismo são muito valorizados e há profissionais que
vendem seus trabalhos para bancos de imagens publicitárias,

mais comuns.

entre inúmeras outras oportunidades.

2. Fotografia para eventos

Basta digitar a expressão fotógrafos para no Google e o

A segunda expressão mais buscada no Google associada

buscador já revela as maiores demandas por profissionais na

a

atualidade.

fotógrafos para formatura e eventos em geral estão entre

fotógrafos

é

“fotógrafos

para

casamentos”,

mas

as expressões mais buscadas.
Para esse tipo de atuação o marketing de indicação é
essencial. As pessoas pedem aos amigos nas redes sociais
recomendações de bons profissionais. Manter perfis nas
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principais mídias digitais é fundamental para que seu negócio
possa ser divulgado. A cada atuação, é importante pedir para
o cliente marcar seu perfil com um @. Explorar hashtags nas
publicações também é essencial porque consumidores usam
esse recurso para pesquisa a exemplo de #FotografoCampinas
ou #NewBorn se essa for uma das suas habilidades.
Ter um site e perfis no Google Maps potencializam sua
visibilidade na internet. Mesmo que você ainda não tenha
um estúdio ou um estabelecimento comercial, é estratégico
marcar um ponto no Google Maps ainda que seja sua residência
ou um coworking. Isso porque quando alguém busca fotógrafo
em sua cidade, o Google prioriza quem está no Google Maps.

3. Books

4. Varejo online e negócios B2B

Buscas no Google por profissionais que façam álbuns de fotos

O comércio online cresceu muito, e o apelo visual dos

ou books profissionais estão entre as mais frequentes. Os

anúncios é um diferencial importante. Os produtos à

motivos são diversos e vão além das datas marcantes como

venda pela internet precisam ser exibidos de forma a

nascimento, gestação, famílias e casais. Ensaios fotográficos

atrair os potenciais consumidores e ter suas características

pessoais são cada vez mais demandados e a preocupação

ressaltadas, ao mesmo tempo sem correr o risco de

crescente pela auto aceitação e apresentação social são

constituir propaganda enganosa. Esse é um exemplo de

umas das razões do aumento do interesse.

demanda que abre um campo imenso para os fotógrafos

A dica de marketing digital nesse caso é disponibilizar o

profissionais.

portfólio ou álbuns em site próprio ou nas redes sociais. Pedir

Empresas físicas também contratam fotógrafos para suas

para que seus clientes marquem seu perfil nas fotos de sua

peças de divulgação nas redes sociais ou para galerias em

autoria potencializa sua visibilidade e transmite credibilidade.

sites.
O marketing de conteúdo é uma boa forma de divulgar
esse tipo de serviço porque a mensagem de seus textos
ou vídeos precisa convencer da importância das fotos
profissionais nos negócios. Blogs, Instagram e Youtube são
bons canais para esse fim.

5. Estúdio fotográfico
Montar um estúdio fotográfico é entrar em um campo de
mercado abundante e promissor. Produzir cliques de moda
para páginas de revistas, anúncios publicitários para mídias
tradicionais ou digitais; fotografar shows, festas, eventos,
competições esportivas, formaturas; produzir fotos aéreas,
documentais e tantas outras são algumas das atividades
possíveis para quem se dedica a obter as melhores
imagens. Com o tempo, os profissionais que se destacam
conseguem estabelecer parcerias interessantes e dominar
esse mercado tão promissor. Até lá, é essencial construir
um bom portfólio e dominar ferramentas de divulgação.
Porém, antes mesmo de se capacitar, o empreendedor deve
estudar o mercado, formalizar seu estúdio e pesquisar o
equipamento necessário.

