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1º Lugar - Prêmio Melhor Fotografia de Casamento do Brasil em 2012
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Por que
Fotografia?



Pessoas fazem fotos de
qualquer coisa bonita...

Fotógrafos
fazem fotos bonitas de

qualquer coisa
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Fotografia + Paixão

=
MUITAS 

OPORTUNIDADES



Tipos de Fotografia:
 Retrato;

 Fotojornalismo;

 Fotografia Social (Casamentos, Festas, 15 anos etc);

 Fotografia arquitetônica;

 Fotografia culinária;

 Fotografia publicitária;

 Fotografia moda;

 Fotografia sensual e erótica;

 Macrofotografia;

 fotografia documental; 

 Fotografia Esportiva;



Fotografia é:

É muito mais 
Cultura Visual 
do que Técnica



Escolher viver de 
FOTOGRAFIA 

 propósito
tem haver com



O QUE É PROPÓSITO?

“ Um dia...Pronto!...Me acabo.
Pois seja o que tem de ser.
Morrer: Que me importa?

O diabo é deixar de viver.”
Mario Quintana



O QUE É PROPÓSITO?

“A vida é muito curta para ser pequena”
                                           Benjamin Disraeli



Através da fotografia você...

Se torna importante na 
vida das pessoas.



Vídeo Troia

O que é ser 
importante?

Através da fotografia você...



Ser importante é quando alguém 
te importa e importa sua arte.

IMPORTAR

Através da fotografia você...

é colocar para dentro



Ganha
MOTIVAÇÃO 

Através da fotografia você...



Aprende a 

Partilhar
“Olho por olho, um dia acabamos todos sem enxergar”
Mahatma Gandhi

Através da fotografia você...



DEFINE SEU
PROPÓSITO

Vídeo “O que você vai ser quando crescer?”

Através da fotografia você...



para vencer na 

FOTOGRAFIA
você precisa...



vencer a sua
ZONA DE 

para vencer na 

FOTOGRAFIA
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CONFORTO



para vencer na 

FOTOGRAFIA
você precisa...

vencer seus
condicionamentos



Sua mente é 
condicionada e programada 
para te proteger

para vencer na 

FOTOGRAFIA
você precisa...



O tamanho da sua zona de conforto
é proporcional ao tamanho do 
sucesso que te espera

para vencer na 
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Há dois momentos 
em que as pessoas 

desistem:

para vencer na 

FOTOGRAFIA
você precisa...



Logo antes 
de começar 
e...]
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Logo antes de 
alcançar o 
sucesso]

para vencer na 

FOTOGRAFIA
você precisa...



com propósito
ter um  objetivo

para vencer na 

FOTOGRAFIA
você precisa...



A maior parte das 
pessoas não consegue 

o que quer
porque não sabem 
o que quer

{
para vencer na 

FOTOGRAFIA
você precisa...



Se você não sabe 
para onde quer ir

qualquer 
caminho 
serve e qualquer destino 

está bom

para vencer na 

FOTOGRAFIA
você precisa...



A clareza de
objetivos leva
ao poder

para vencer na 

FOTOGRAFIA
você precisa...



OBJETIVO



Gastamos mais
de 80% do
nosso tempo 
fazendo coisas
que não nos
aproximam dos 
nossos objetivos



Para você obter
os resultados 
que deseja
você precisa 



A ação é uma ponte 
entre o que esta dentro  

de você 
e a realização
que você deseja



se mover
sem medo 

para vencer na 

FOTOGRAFIA
você precisa...



O que impede 
você de aprender
a fotografar?



O que é medo?

para vencer na 

FOTOGRAFIA
você precisa...



medo é
antecipação da

para vencer na 

FOTOGRAFIA
você precisa...



Antecipação é...
Passado, Presente ou Futuro?

para vencer na 
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E futuro já existe?

para vencer na 

FOTOGRAFIA
você precisa...



e se....

para vencer na 
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Nossa mente 
são grandes roteristas
de desastres

para vencer na 

FOTOGRAFIA
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Tome as chances 

todos os dias
como vitaminas,

para vencer na 

FOTOGRAFIA
você precisa...



Quem está 
disposto a agir
apesar do medo?

para vencer na 

FOTOGRAFIA
você precisa...


