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As redes sociais são, muito provavelmente, a ferramenta mais poderosa de marketing

e de comunicação que temos hoje. Todas as marcas que querem assegurar uma boa

estratégia de relação com os seus clientes têm de considerar obrigatoriamente um

bom plano de comunicação digital.

Os jornais impressos são cada vez menos vendidos, tal como comprovam os mais

recentes estudos, e mesmo a informação por via da televisão tem vindo a perder

terreno. No entanto, nunca se consumiu tanta informação como agora, o que

significa que os meios tradicionais de informar podem ficar obsoletos se não se

reinventarem rapidamente.

O maravilhoso novo mundo das redes sociais



Em todo lado, em restaurantes, transportes públicos, às refeições, infelizmente até

durante a condução de veículos, as pessoas sentem hoje um ímpeto quase irresistível

de ir ver “o que há de novo” através do telemóvel. E fazem-no, em 80% das vezes,

através de redes sociais, das quais se destacam em Portugal (e na generalidade da

Europa) o Facebook, o Instagram e o Twitter.

Estas redes funcionam como o índice que vem no início de um livro, mas para a vida

social de todos nós. É como se existisse um guia rápido de caminhos para saber onde

podemos encontrar acontecimentos e histórias que nos divertem, que nos informem e

– não subestimar este ponto – que nos mostrem como é a vida dos outros.



Como é natural, as marcas de consumo perceberam rapidamente o grande

potencial de uma tecnologia de informação que passa o dia inteiro à frente dos

nossos olhos e ao alcance da ponta dos nossos dedos. Daí até o “céu ser o limite” na

forma como estas marcas passaram a dirigir-se aos consumidores foi um saltinho. E

hoje inventa-se praticamente de tudo para que sejamos aliciados para o que for

conveniente nas redes sociais.



Acima de tudo, a grande diferença essencial das redes sociais está na forma como o

poder da informação de massas está ao alcance de cada um de nós. Para o bem e

para o mal.

Antes das redes sociais, a informação social estava apenas ao alcance da imprensa e

das marcas que podiam investir em publicidade. Hoje, com uma boa gestão de

conteúdos e de tempo, está ao alcance de qualquer um de nós promover e

amplificar pela sociedade uma mensagem com um investimento quase irrelevante e

com um retorno sem precedentes.

O poder de comunicar para todos agora é de todos.

A democratização do poder da informação



As redes sociais (quando usadas de forma sensata) vieram beneficiar praticamente

todas as indústrias que as queiram aproveitar. Mas poucos poderão gabar-se mais

desses benefícios do que os fotógrafos.

Se até há pouco tempo um fotógrafo que tivesse bom trabalho tinha de depender de

bons contactos para o promover, agora passou-se ao extremo de poder depender

apenas de algoritmos informáticos que permitem levar as fotografias de forma

automática a quem poderá gostar delas e sem limites geográficos ou logísticos.

As redes sociais e a fotografia



Mas é preciso ter cuidado. Tal como o poder da informação social se democratizou,

por isso mesmo também se banalizou. E cada vez é mais difícil “separar o trigo do

joio”, pelo que as redes sociais têm de ser vistas como um complemento de

mecanismos tradicionais de comunicação e não como uma substituição total.

Até porque, infelizmente, as redes sociais de massa não dão ainda à fotografia a

dignidade que esta merece. A compressão de ficheiros digitais de imagem levada a

cabo pelo Facebook, por exemplo, comprometendo seriamente a qualidade final do

produto exibido, ainda é um sério problema para contornar.



Uma	estratégia
passo	a	passo



# 1

Criar um ”lar” digital para as fotografias

Pode ser um site criado para o efeito e/ou um dos populares agregadores, como o

500px, 1x, TumblR, FlickR, Olhares, etc. Se é para vender serviços de fotografia, como

fotografia de casamento ou sessões de família, a aposta é, definitivamente, no site

com marca criado para o efeito. Para a fotografia pessoal, o site pode ser

complementado com os agregadores, já que são, por natureza, também redes

sociais.

Montar uma presença digital genérica passo a passo



Montar uma presença digital genérica passo a passo

# 2

Criar um domínio

Criar um domínio pessoal e único tem tanto de fácil como de barato. E o retorno de o

fazer é titânico. Um site com um endereço próprio tipo [nome.com ou nome.pt] dá

um ar muito mais profissionalizado do que um URL qualquer escolhido por uma

plataforma genérica.

E o email? Com todo o respeito pelo .hotmail, .gmail e similares, usar um endereço de

mail com domínio próprio para vender os serviços é outra loiça.



Montar uma presença digital genérica passo a passo

# 3

Criar uma autodisciplina de excelência e exigência

Hoje todos podem divulgar fotografias na Internet. Vamos tentar não ser banais. Não

é para publicar tudo o que se faz, mas apenas a natinha da natinha. Veja os sites dos

melhores fotógrafos, daqueles que são para si uma referência, e perceba que tudo

aquilo é a ponta do iceberg do seu trabalho. Opte pela mesma estratégia.



Montar uma presença digital genérica passo a passo

# 4

Criar uma dinâmica de publicação no site/agregador

Quando achar que terminou de construir o seu site e o põe no ar, meta mãos à obra,

porque fique a saber que a construção do site só agora começou. Não deixe o

espaço morrer sempre com as mesmas fotografias meses e meses seguidos. Vá

mudando, troque umas imagens por outras e vá alimentando com conteúdos novos.

E agora a má notícia se acha que o site já deu muito trabalho: por muito bonito e

apelativo que a página seja, o impacto visual degrada-se sempre em pouco tempo.

Esteja preparados para reformular visualmente o site de x em x tempo.



Montar uma presença digital genérica passo a passo

# 5

Ter presença em agregadores de fotografia com curadoria

São agregadores que não só estimulam uma disciplina de exigência como submetem

o nosso trabalho a um crivo da crítica que nos ensina a sermos derrotados. O Santo

Graal da fotografia não existe, mas a submissão do trabalho fotográfico ao escrutínio

de alto nível faz crescer até o melhor fotógrafo do mundo.

Sites recomendados:

Terra Quantum: https://territories.terra-quantum.net (apenas fotografia de natureza)

1X: https://1x.com



Montar uma presença digital genérica passo a passo
# 6

Proteger o trabalho contra o roubo

Infelizmente, é impossível prevenir a 100% o roubo de imagens (e da sua propriedade intelectual).

Podemos tentar minimizar a probabilidade de tal acontecer, mas o risco existe sempre e é o preço

a pagar pela necessidade de expor o que fazemos. Ainda assim, recomenda-se:

• Utilização de marcas de água

• Não fazer upload de ficheiros no tamanho original

• Tentar manter os metadados de propriedade da fotografia sempre que possível

• Desativar menu de contexto (vulgo ações de botão direito do rato)

• Submeter com regularidade as nossas próprias fotografias à procura do Google



Montar uma presença digital genérica passo a passo
# 7

Criar cuidadosamente os perfis nas redes sociais pretendidas

Em que redes queremos estar? Provavelmente em todas, mas...

Obrigatório e indiscutível para fotógrafos: Instagram

Altamente aconselháveis: Facebook e Twitter

A considerar caso a caso: G+, LinkedIn, Youtube e Pinterest

OBRIGATÓRIO EM CADA UMA:

• Boa imagem de perfil para o banner

• Fotografia de perfil credível ou logo pessoal

• Informação pessoal bem preenchida



Montar uma presença digital genérica passo a passo
# 8

Interagir com outros fotógrafos

Interaja com outros fotógrafos e crie a sua própria comunidade de discussão. Peça-

lhes amizade sem medos e convide-os para “Gostar” da sua página de fotografia.

Comente as fotografias dos seus ídolos para brandir o seu nome. Se forem

internacionais e se perceber que vêm a Portugal, tente (sem ser intrusivo) ir fotografar

com eles ou tente conhecê-los pessoalmente (conseguir fazê-lo em 1% das vezes já é

excelente). Se conseguir ser bem sucedido, outros fotógrafos vão ver que a sua

página é seguida por bons fotógrafos, catalisando um efeito de credibilidade.

Obrigatório: Vá aos excelentes festivais de fotografia que se fazem em Portugal.



Montar uma presença digital genérica passo a passo
# 9

Monte uma estratégia de publicação

Agora o coração de toda a estratégia: definir a quem se quer chegar.

Quer ver o que é perder tempo? Publique à toa sem pensar no público.

Quer ver um retorno absolutamente surpreendente? Aplique uma estratégia de

webmarketing bem focada e calibrada em tempo real. Aqui sim, talvez se consiga o

Santo Graal da comunicação digital.



Preparar	o	conteúdo	
para	o	comunicar



Maior erro a evitar: publicar tudo o que se fotografa

Não torne o seu trabalho banal. Quem gosta do seu trabalho e o segue, gosta de ir vendo

coisas novas. Mas não tem de ser todos os dias. Crie um patamar superior de qualidade a partir

do qual publica. Nem tudo o que vem no cartão de memória da última sessão é para despejar

no Facebook.

O que publicar: detalhes que fazem a diferença

Não trabalhe só para o “Like”

Não meça o seu trabalho nem a tendência do que deve publicar pela quantidade de “Likes”

que recebe (mas todos sabemos que a tentação é grande). Fazer um “like” pode ser um gesto

tão banal como vazio. O Facebook e o Instagram estão carregados de “likistas profissionais”.

Não faça das redes sociais uma corrida de “eu tive mais likes do que tu”.



Intercalar álbuns com fotografias isoladas

Está provado que a publicação de várias fotografias em simultâneo em formato

álbum (no Facebook) promove mais interação do que fotografias isoladas, mas...

Quando uma fotografia é muito especial deve ser apreciada isoladamente. Portanto,

um formato de publicação não impede o outro, mesmo que isso repita a publicação

da mesma imagem. Atenção, no entanto, que publicar um álbum implica um fio

condutor entre as imagens que o constituem.

Use as redes sociais como apontador para o local efetivo do seu trabalho

Não. As redes sociais não é onde tem as suas fotografias. É, isso sim, onde as mostra e

onde diz onde podem ser vistas. Aponte as suas publicações para agregadores como

o TumblR, FlickR, 500px, 1x, Olhares, etc... Ou, preferencialmente, o seu próprio site.



Mãos	à	Obra



Preparação da fotografia
Lado maior:	2048px

Compressão:	não deixar o	ficheiro exceder os 400	a	500	kb

Espaço de	cor:	sRGB

Profundidade digital:	8	bits	por canal



Exportação direta em Lightroom



Exportação direta em Lightroom

Numa opção mais simples, a fotografia

está pronta para publicar após exportar



Exportação avançada Lightroom/Photoshop



Exportação avançada Lightroom/Photoshop

Converter a 

profundidade

da imagem

para 8 bits por

canal



Exportação avançada Lightroom/Photoshop

Duplicar a layer 

existente



Exportação avançada Lightroom/Photoshop

Aplicar o filtro “High 

Pass…” sobre a 

duplicação da layer 

acabada de criar



Exportação avançada Lightroom/Photoshop

Regular a intensidade 

do filtro a gosto (por 

forma a revelar 

suavemente apenas 

os principais 

contornos e formas 

da imagem)



Exportação avançada Lightroom/Photoshop

Aplicar uma 

sobreposição (blend

mode) “Overlay”



Exportação avançada Lightroom/Photoshop

Exportar a fotografia 

através da gravação 

para Web (File > 

Export > Save for 

Web)



Exportação avançada Lightroom/Photoshop

Gravar normalmente 

após aplicação dos 

parâmetros e a 

fotografia está pronta 

para publicação



Potenciação da	
visibilidade



4.ª, 5.ª, 6.ª e Sáb.

Hora mais intensa: 15h

Facebook

às

13h 16h



Segunda a Sábado

Instagram

Todos os dias

às

7h 9h

às

16h 18h



Twitter

4.ª, 5.ª e 6.ª

às

12h 13h

às

17h 19h



Planeamento das publicações através do Hootsuite

(hootsuite.com)



Canalizar os conteúdos através de #hashtags
http://hashtagify.me



Exercício prático de	
campanha para	site	
pessoal





















Exercício prático de	
campanha para	
página de	Facebook




















