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RESUMO 

 

A fotografia no ambiente virtual, diante do poder da imagem considera-se grande 
influenciadora no marketing digital impulsionando grandemente a economia através 
da propaganda fotográfica. Nessa linha de pesquisa o objetivo desse estudo foi 
compreender como a fotografia no marketing digital pode influenciar no ambiente 
virtual. Quanto à metodologia, apresentou-se descritiva exploratória e de abordagem 
qualitativa por meio de revisão narrativa de literatura. Nesse interim compreende-se 
que a fotografia no ambiente virtual influencia veemente o ambiente virtual devido à 
relevância do poder de imagem que a fotografia tem, sendo um atrativo inovador e 
impactante no que o consumidor deseja ver. 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Marketing; Influência; Fotografia, Ambiente virtual. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
Photography in the virtual environment, in the face of the power of the image, is 
considered a great influence in digital marketing, greatly boosting the economy 
through the photographic propaganda. In this line of research the objective of this 
study was to understand how photography in digital marketing can influence the 
virtual environment. As for the methodology, it was presented descriptive exploratory 
and qualitative approach through a narrative review of the literature. In the meantime, 
it is understood that photography in the virtual environment strongly influences the 
virtual environment due to the relevance of the image power that photography has, 
being an innovative and impacting attraction in what the consumer wants to see. 

 

Keywords: Marketing; Influence; Photography, Virtual environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O marketing digital diante da diversidade virtual que a cada dia vem crescendo, 

exige-se cada vez mais investimento, adequação e principalmente inovação no 

intuito de chamar atenção e de despertar interesse do consumidor, onde a 

aplicabilidade da fotografia no marketing digital se tornou uma ferramenta 

influenciadora essencial na hora de divulgar e promover o produto online.  

Conforme o tema em estudo, justifica-se que a fotografia tem o poder visual 

de imagem que contribui para que a comunicação digital não seja obsoleta, ineficaz 

e dispensável no âmbito publicitário no meio online, assim para obter resultado 

significativo, é necessário que a organização invista em novas tendências de formas 

de comunicação, incluindo a imagem fotográfica.  

Diante dessa abordagem, de que forma a utilização da fotografia no 

marketing digital pode influenciar no ambiente virtual? Referente à problemática, 

observa-se que com a expansão da internet, a fotografia se insere como importante 

ferramenta no marketing digital, possibilitando maior meio de comunicação visual do 

mundo como eficaz meio de obter resultados, indispensável para se concretizar 

vendas. 

           Assim, o objetivo geral foi compreender como a fotografia no marketing digital 

pode influenciar no ambiente virtual. Os objetivos específicos foram descrever as 

técnicas aplicadas na fotografia no marketing digital; identificar os meios 

influenciadores no marketing digital aplicados na fotografia, sinalizar a estratégia de 

marketing aplicada na fotografia no ambiente virtual que viabilize despertar interesse 

do consumidor. 

          Para construção deste trabalho, foi realizado um levantamento nas bases de 

dados na pesquisa científica de comunicação social, publicidade e propaganda, por 

artigo e revista científica. As buscas foram conduzidas por meio da internet e das 

mídias sociais, dando ênfase a aplicação da fotografia no marketing digital, nos 

meios de comunicação, utilizando o filtro em português no período que compreende 

os últimos 10 anos (2009 a 2019). A busca será realizada por meio do acesso on-

line no período de março de 2019. 
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         Os descritores para a pesquisa foram “marketing digital”, “influência da 

fotografia”, “ambiente virtual” separadamente ou em associação entre eles. Livros e 

artigos que apresentaram conteúdos de interesse também serão selecionados. 
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2 A FOTOGRAFIA NO MARKETING DIGITAL E A INFLUENCIA NO AMBIENTE 

VIRTUAL  

 

            A fotografia no marketing digital tem o grande potencial na propagação e 

exposição da imagem, de modo que venha a conquistar e ganhar a confiança da 

população ou dos usuários de maneira positiva, sem ocasionar nenhum desgaste 

negativo ou decepcionante. 

           Conforme Simionato, et al, (2015) a fotografia no marketing digital tem 

acompanhado os avanços do meio de comunicação e publicidades a qual 

proporcionou o reconhecimento da mídia como fator fundamental na propaganda 

contemporânea, onde os meios de comunicação de massa ampliam o acesso aos 

agentes de exposição, tornando-se assim, o principal instrumento de difusão das 

visões de mundo e dos projetos de marketing. 

           Nesse interim a fotografia no marketing digital é considerada relevante 

ferramenta de comunicação na era digital, que mediante as redes sociais torna-se 

um mediador navegável e infinita, que possibilita a interação da pessoa com o 

mundo, através dos conteúdos de informações nela exposta, tendo assim, o grande 

poder de  influenciar em vários níveis  e aspectos, as  organizações e os clientes. 

De acordo com Andrade, (2015) a divulgação da imagem no marketing digital 

é aplicada de maneira adequada e apropriada, seguindo os critérios éticos, legais e 

políticos conforme as normas inseridas e exigida na propaganda e marketing, 

incluindo um conjunto de técnicas e procedimentos que tem como objetivos adequar 

a exposição conforme as necessidades e acima de tudo a satisfação do cliente e de 

quem ver. 

A fotografia é utilizada em conjunto com as técnicas de marketing e 

publicidade para criar e consolidar a imagem do produto ou marca abrangente 

dentro do chamado marketing digital, feito via internet, visando estratégias atrativas 

dos negócios e vendas. 

            A criação da internet foi um dos acontecimentos que mais mudou o mundo 

nos tempos atuais, a qual tornou-se a maior fonte de informação do mundo, 

possibilitado avanço tecnológico importante na agilidade e praticidade da troca de 
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informações e de exposição instantânea, incluindo propagação da imagem. 

(MAZZINGHY, 2019) 

              Assim entende-se que conforme os avanços tecnológicos, muitas 

possibilidades de divulgação tiveram mudanças impactantes e influenciadoras na 

propagação, na divulgação e na exposição. Principalmente o marketing envolvendo 

o comércio, e nos negócios incluindo as redes sociais. 

          A utilização das redes sociais para as empresas, possuem enumeras 

variantes e possibilidades como mecanismo de divulgação dos enunciados, dos 

seus produtos, negócios e comércio em geral, possibilitando propagação 

generalizada do empreendimento de uma maneira rápida e prática. 

           As grandes empresas e marcas constataram o poder que a internet tem como 

facilitador na conquista e fidelização dos clientes, onde as grandes multinacionais 

captaram então a oportunidade para promover seus produtos e favorecer a própria 

marca, sendo assim a internet se tornou um meio eficaz para se fazer propaganda, 

pois os custos são menores que nos tradicionais meios de comunicação, 

possibilitando atingir um vasto público. (NIQUELE, ASALIN, 2016) 

            O meio digital tem a capacidade de expandir e explorar novos mercados, de 

mudar drasticamente os que já existem, e até mesmo extingui-los, onde o 

investimento no meio digital tem se tornado o foco da maioria das organizações 

assim, a globalização do mundo digital, as pessoas independentemente dos seus 

conhecimentos digitais, tendem à possuir cada vez mais dependência da tecnologia 

que nos cerca. (FALDA, 2016) 

          Observa-se, que com o avanço da globalização, a inovação social vem sendo 

algo que cresce constantemente a qual nesse desenvolvimento o uso das redes 

sociais tenha aumentado consideravelmente entre as pessoas, onde assim, as 

empresas utilizam esse recurso como ferramenta de trabalho para acompanharem o 

desenvolvimento da sociedade, buscando novidades e levando as suas informações 

de forma rápida e com uma linguagem informal ao publico que pretende atingir. 

            Nota-se que cada vez mais “as pessoas sentem mais necessidade interagir 

para as outras, e às redes veio com essa finalidade de compartilhar em público a 

vivência em tempo reais e imediata.”. (NIQUELE, ASALIN, 2016, p.982) 
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           Com a propagação, um novo modelo de marketing foi inserido nas redes, a 

qual utiliza assim os mais diversos canais digitais tais como blogs, sites, ferramentas 

de buscas, redes sociais, e-mails entre outros, onde o marketing passou a se 

centralizar e precisou passar por mudanças de seus modelos, para as novas 

demandas dos consumidores. (SANTOS, 2014) 

          Presentemente existe uma diversificação muito grande de redes sociais e para 

entender o papel e características de comunicação é preciso compreender que as 

informação nas redes sociais circula e se materializa dentro da cada rede, 

viabilizando que as relações entre cada uma delas, consegui influenciar o público 

alvo. (NIQUELE, ASALIN, 2016) 

         O mundo virtual e das redes sociais se tornou parte da socialização no mundo 

e já estão inseridos nos mais diversos tipos de relacionamento, seja nas redes de 

relacionamento de entretenimento, profissional, ou de nicho a qual essa inserção já 

se tornou algo natural na sociedade. (AMÂNCIO, 2009) 

         Diante do desenvolvimento tecnológico as redes sociais vêm apresentando um 

dinamismo na praticidade da divulgação dos negócios e empreendimentos que 

desde empresa de pequeno porte a grande organização tem adquirido essa 

modalidade como facilitadora na divulgação dos negócios. 

           As redes sociais são espaços que possibilitam relacionamentos horizontais e 

não hierárquicos entre os usuários a qual através da construção de uma persona 

utilizando um perfil, página pessoal ou corporativa que podem ser usadas para 

divulgar conteúdo por meio de imagens, áudios e vídeos, provocando o 

compartilhamento de opiniões, ponto de vistas, ideias e experiências.  

         No início da publicidade online, as empresas tentaram aplicar o marketing 

tradicional no meio online e logo perceberam que na internet o consumidor não se 

comporta da mesma forma que nas mídias tradicionais, algo estava faltando nas 

ferramentas e processos do marketing tradicional, com o passar dos anos foram 

realizados estudos e pesquisas criando o marketing digital, com ferramentas e 

conceitos próprios para o ambiente online. (BARBOSA, PIRES, 2011) 

         Na internet o ambiente onde tudo é mais dinâmico, a utilização da fotografia 

publicitaria no marketing digital se tornou uma ferramenta essencial na hora de 
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divulgar nos produtos online, a fotografia tem o poder de chamar atenção, cativar, 

despertar uma necessidade por um produto. (ANDRADE, 2015) 

        Com isso, a boa inserção nas mídias sociais, demanda de estratégias e ações 

de monitoramento, na qual existem programas especializados para buscas de 

palavras-chave em redes sociais, ajudando no acompanhamento e na rápida 

intervenção das empresas sobre os comentários que se referem a elas, e que seja 

bem representada e bem vista pelo consumidor. 

       A propaganda com marketing bem feito utilizando a fotografia de maneira 

correta, quando for promovida na internet, terá grande poder de influência e 

repercussão no público desejado e resposta imediata, onde como já mencionado a 

internet é a área mais promissora para se investir em publicidade.  

          Dando ênfase à peculiaridade de exposição que a fotografia pode proporcionar, 

os autores Simionato, et al, 2015, p. 56 descreveram que: 

A atual função social da fotografia pode ser identificada com a de 
circular, captar o presente como desejo de expressão individual. O 
foco está na banalidade do sujeito ou das relações cotidianas, é o 
presente compartilhado. E tudo isso como forma de fazer contato, 
comunicar, construir laços e ligações sociais. É o ‘mostrar e ver’ 
como modo de pertencimento efêmero, tribal, empático que configura 
uma visão de si e a identificação do outro – formas essas 
características das chamadas subjetividades e sociabilidades pós-
modernas. Com a difusão das câmeras digitais, as fotos são tiradas, 
vistas, apagadas, ou arquivadas na própria câmera ou no 
computador, ou enviadas para amigos, principalmente por meio da 
publicação nas redes sociais, para mostrar onde se está, um 
momento banal, normalmente algo fora da solenidade. 

            A fotografia no mundo virtual é aplicada tanto na divulgação ou na exposição 

de um produto no mercado como o todo, ou de maneira independente para onde a 

pessoa por meio da rede social em uma conta particular, expõe as atividades de 

lazer e cotidiano para acesso de milhares de pessoas em todo o mundo ou apenas 

com pessoas de vínculo. 

         “Todas essas imagens cotidianas publicadas vêm também com a função de 

construir uma identidade do sujeito frente aos outros que o acompanham em suas 

redes sociais.” (BARBOSA, PIRES, 2011, p.70) 

         “O consumo, é uma das maneiras de expor a identidade por meio de bens 

materiais que simbolizam um estilo de vida, um gosto. O homem atual se constrói ao 
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redor da imagem que ele projeta para os outros nesse consumo simbólico” 

(NIQUELE, ASALIN, 2016, p.980) 

         Observa-se que a sociedade passou a ser vista como um conjunto de circuitos 

e canais, mantido pelas redes de informação incluindo exposição da imagem a qual 

se insere como grande potencializador em influenciar o ambiente virtual, onde 

através da internet tornou-se possível que o conceito de propagação da 

comunicação fosse levado como uma pratica comum no cotidiano. 

          A fotografia nas redes sociais se insere como forma de comunicação e 

socialização atendendo a necessidades das pessoas em se comunicar e 

principalmente de divulgar, onde estão, como estão e o que estão fazendo se 

enquadrando na sociedade como um meio eficiente de encontrar e comprar um 

produto do interesse de maneira prática através da imagem digital. 

           A utilização das redes sociais, proporciona as pessoas o poder da 

comunicação em massa, com informações sendo compartilhadas e visualizadas em 

uma grande velocidade, a qual mesmo sem estar nesses espaços uma empresa 

pode estar sendo comentada de maneira positiva ou até mesmo tendo seus 

produtos criticados e perdendo seu valor de mercado. (SIMIONATO, et al, 2015) 

            A internet tem alterado a maneira como os consumidores interagem uns com 

os outros, e com as empresas, utilizando uma conexão direta que elimina o 

intermediário no processo, tornando-o, consequentemente, mais aberto e mais 

transparente aos olhos do consumidor. 

               Se adequar conforme o constante crescimento dos concorrentes existentes, 

todos os esforços para fidelizar um cliente se tornou cada vez mais de suma 

importância para as empresas, pois se manter no mercado ficou cada vez mais 

desafiador, por isso investir em recursos tecnológicos incluindo a fotografia no 

marketing digital por meio das redes sociais, ficou cada vez mais essencial e atrativo 

para o consumidor. 
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3 AS TÉCNICAS APLICADAS NA FOTOGRAFIA NO MARKETING DIGITAL 

           Podemos destacar que os recursos tecnológicos são uma das técnicas mais 

aplicadas no cenário fotográfico, que viabiliza a otimização no marketing digital, 

fazendo com que profissionais da área busquem cada vez mais informações sobre 

como utilizar a transformação digital a favor da aplicabilidade da propaganda 

fotográfica nas organizações, na finalidade de mantê-las no mercado. 

           A tecnologia tem propiciado um novo cenário para o marketing digital 

principalmente, na propaganda fotográfica que é considerada um mecanismo 

facilitador em influenciar fortemente o interesse do consumidor por negócios ou por 

um produto, onde as organizações cada vez mais vem fazendo uso desse recurso 

como uma maneira de driblar a concorrência. (BARBOSA, PIRES, 2011) 

            A maioria das organizações diante desta modernidade tecnológica, têm como 

extrema importância ter e manter a comunicação com o seu público alvo, e buscam 

através de ferramentas interativas, aproximar as marcas das pessoas de diferentes 

lugares, propagando um conteúdo relevante para gerar ação de compra dos 

produtos e serviços oferecidos, incluindo especificamente a fotografia no marketing 

digital. 

        A atualização de como fazer marketing frente à fotografia digital se fez 

necessária com as novidades relacionadas às novas tecnologia envolvida na 

propaganda a qual as organizações na finalidade de manter-se ativa no mercado, 

dever investir em diversas tecnologias propicia e acessível à realidade do negócio 

incluindo preço, praticidade e serviços a oferecer. (SANTOS, 2014) 

         Observa-se que as técnicas aplicadas na fotografia digital não deve ser 

limitada no que tange fatores relacionados à qualidade e propagação na divulgação 

de um empreendimento ou de qualquer negócio na verdade, otimizar e investir em 

novas tecnologias adequadas na divulgação de uma marca incluindo desde a 

ensaios, eventos sociais, empresariais e casamentos, além de realizar workshops 

sobre as técnicas de fotografia e a edição de imagens para quem tem interesse é 

melhor tendência a fazer. (NIQUELE, ASALIN, 2016) 

         Ter estrutura para que a qualidade das imagens tenha melhor resolução, 

também remetem-se um valor artístico fundamental que possa vir a chamar atenção 

do consumidor por um produto, principalmente se o profissional produzir um tipo de 
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fotografia experimental artística em vários ambientes, do que somente o tipo em set 

montado no estúdio. 

             Uma das atratividades na fotografia digital, inclui o poder de utilização dos 

recursos de edições e modificações, a qual depois de escolhida a imagem, pode ser 

editada, incluir efeitos, ajustar resolução, fazer montagem, inclusão de uma frase 

simbólica com significado subjetivo e/ou um título para mostrar o local onde foi 

realizado, devido ao grau de satisfação pessoal e de atratividade de mercado. 

         As técnicas aplicadas na fotografia no marketing digital, possui recursos tão 

importantes que chega a influenciar o desenvolvimento no mercado incluindo a 

qualidade e a atratividade visual do consumidor como por “exemplo” a fotometria que 

visam o domínio das técnicas de medição das iminências das zonas de luz e sombra 

em um enquadramento garantindo a melhor acomodação possível das luzes da 

cena às tonalidades da foto (SANTOS,2014) 

       Assim, “a sensitometria enquanto a fotometria quantifica as diferenças entre as 

zonas de luz e de sombra de uma cena, onde a sensitometria quantifica a resposta 

dos suportes fotossensíveis a essas luzes” (SIMIONATO, et al,2015, p.55) 

       Além da sensitometria, outra técnica fotográfica como a calorimetria estabelece 

parâmetros de referência para a medição e para a criação de modelos 

tridimensionais de representação das cores a qual através dela aprende-se a 

produção fotográfica colorida com o mais alto grau de exatidão e adequação às 

exigências de cada trabalho. (NIQUELE, ASALIN, 2016) 

        Entende-se que depois da técnica da calorimetria, o gerenciamento de cor, 

depois de ter fotografado com a devida precisão colorimétrica, é de grande 

relevância para que a imagem reproduzida não perca as características originais e 

que não altere a cor quando forem exibidas em diferentes monitores e reproduzidas 

em mais de um tipo de impressora ou de papel. (BARBOSA, PIRES, 2011) 

         A impressão também é outra técnica que requer bastante cuidado pois quem 

fotografa vive em função da luz, mas toda vez que uma foto precisa ser impressa em 

um cartaz, livro ou revista, a luz cede lugar à tinta, assim gerenciar a cor de 

fotografias destinadas à reprodução é indicado a aplicabilidade de impressão em 

jato-de-tinta e offset, adaptadas a melhor tecnologia disponível possível, para melhor 

qualidade da impressão fotográfica. (NIQUELE, ASALIN, 2016) 
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       Outro recuso inovador incluso na técnica da fotografia no marketing digital está 

“a sintaxe visual que através do visor da câmera fotográfica espreita e recorta o 

mundo, transformando o recurso do enquadramento em um dos meios de expressão 

e informação mais imediatos e efetivos à sua disposição”. (SAMPAIO, 2013, p.20) 

          Ainda, “a sintaxe visual partem das possibilidades formais do enquadramento 

como condição inicial, e evoluem para resultados mais elaborados através de 

interferências feitas tanto antes quanto depois da tomada da fotografia” (ANDRADE, 

2015, p.90) 

         A técnica de veiculação também entra como uma técnica relevante ao abordar 

sobre as opções e técnicas de montagem de portfolios físicos, ocupação de espaços 

expositivos, aproveitamento de mídias e serviços baseados na internet, incluindo a 

utilização de suportes como tablets e smartphones, até os modos de veiculação 

através de livros e jornais. (NIQUELE, ASALIN, 2016) 

          Alguns recursos são utilizados para agregar valor e gerar identificação perante 

o consumidor, como por exemplo, identificar os perfis, os desejos e as necessidades 

dos clientes, buscar atitudes que diferenciam a empresa no mercado, interagir 

envolvendo-os no desenvolvimento dos produtos por meios de diálogos e 

comunicações diretas, desenvolver produtos e serviços personalizados. 

      O  photoshop considerado uma técnica queridinha que possibilita modificações e 

alterações da imagem conforme a escolha e do cliente, refina e expande as técnicas 

de tratamento de imagem abrangendo recursos avançadas de ajustes localizados de 

cor, contraste e nitidez através do uso de máscaras e dos efeitos produzidos pelos 

modos de mesclagem de camadas. (SANTOS, 2014) 

       Ainda técnicas independentes também são muito utilizada no meio fotográfico 

digital como as inseridas em programa de Stories que é uma alternativa, ou 

complemento interessante para divulgação de trabalho que possibilita postagens de 

fotos tanto normais como aquelas divertidas ao estilo do Snapchat com a 

possibilidade de colocar localização, hashtags, frases, marcar perfis e anexar links. 

(MAZZINGHY, 2019) 

        Diante das técnicas aplicadas na fotografia no marketing digital, nota-se que a 

habilidade de controlar por parte do fotógrafo em possibilitar melhor imagens e 

melhor resolução vai mais além de entender quais técnicas melhores devem ser 



20 
 

 

aplicadas, pois manter-se no mercado competitivo é conhecer as preferências do 

consumidor como principal prioridade. 

           Referente essa percepção o autor Andrade, (2015, p.88) descreve que: 

Conforme o desenvolvimento tecnológico, o marketing digital deve 
seguir as tendência do mercado, especificamente no que diz respeito 
a propaganda    fotográfica. A produção na era digital tem 
praticamente o mesmo peso da captura de imagens. Considerado 
um trabalho técnico, demorado e artístico, requer maior 
envolvimento, e conhecimento sólidos de designer, domine 
programas profissionais como Ligthroom e Photoshop, estando ainda 
antenado nas tendências atuais de designer, para com isso 
proporcionar ao seu cliente um produto final no mínimo aceitável e 
dentro dos padrões de mercado, que está cada vez mais exigente. 

 

 Assim, possuem vantagens e benefícios na utilização das redes por meio das 

organizações, que se forem bem expostas e divulgadas, obterão resultados 

satisfatórios com o seu consumidor, onde um dos benefícios inclui conhecer melhor 

suas preferências e opiniões para manter contato frequente garantindo a fidelização. 

Antes de qualquer ação é importante saber onde, quem e como se pode falar 

sobre a empresa, para depois tomar uma decisão adequada. Ter uma equipe de 

profissionais de comunicação e marketing ajuda a definir uma estratégia, a 

abordagem, o público de interesse, ações que serão feitas em casos de crises e as 

mídias que melhor se encaixam com o perfil do público-alvo da empresa, para que 

dessa forma ocorra a aproximação desejada entre marca e consumidor. 

Ter o profissional e a ferramenta que realize o monitoramento das postagens 

na divulgação das imagem das empresas, são fatores importantes que contribuem 

para que a empresa tome um direcionamento correto, quando passiva de situações 

que ponha em risco todo o funcionamento da empresa. 

O direito autoral entra como técnica legal e ética que dever ser respeitada no 

que tange o que expor e publicar, onde as diferenças e as particularidades do direito 

de imagem e do direito de autor é o importante foco, que visa os aspectos mais 

preponderantes do exercício da fotografia pautados pelo respeito aos direitos e 

deveres individuais e coletivos. (ANDRIJIC, 2013) 

           Nessa perspectiva as imagens utilizadas nas postagens devem atender aos 

consentimentos de exposição seja de exposição religiosa, de ambientes naturais 
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como: praias, rios, floresta, lagos; lazer familiar como: pracinhas, parquinho 

principalmente envolvendo exposição de imagem de crianças e menores de idade. 

(MAZZINGHY, 2019) 

O surgimento da fotografia no marketing digital não implica no 

desaparecimento das técnicas tradicionais, apenas aprimora as disciplinas que vão 

se incorporando às tradicionais funções de publicidade de marcas, marketing visual 

e foto imagem, que querendo ou não, o poder da imagem visual é um dos carros 

chefe da técnicas aplicadas na fotografia no marketing digital. (ANDRADE, 2015) 

Com tantas plataformas sociais disponíveis nos dias atuais, está cada vez 

mais difícil saber onde marcar presença, e como conseguir entregar valor para o 

público, a qual é importante identificar qual plataforma seu público-alvo ideal está 

utilizando e de que forma sua empresa pode compartilhar conteúdo relevante com 

ele ao escolher uma rede social específica. 

        “A fotografia no marketing digital é basicamente a forma pela qual a empresa se 

utiliza de sua presença na Internet para atingir o consumidor, alavancar o processo 

de troca e reforçar o relacionamento entre as empresas e os consumidores” 

(NIQUELE, ASALIN, 2016, p.980) 

        Assim, frente à aplicabilidade das técnicas na fotografia no marketing digital 

nota-se que a propaganda fotográfica não é simplesmente reproduzir uma imagem 

sem nenhuma finalidade, pois fotografar contempla habilidades com programas, 

websites, edições e acima de tudo registro de momentos importantes que refletirá na 

composição visual que marcará determinada época ou período.  
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4 ESTRATÉGIA DE MARKETING APLICADA NA FOTOGRAFIA NO AMBIENTE 
VIRTUAL QUE VIABILIZE DESPERTAR INTERESSE DO CONSUMIDOR 

         Diante da disponibilidade dos recursos tecnológicos, a fotografia no ambiente 

virtual, dispõe-se de inúmeras estratégias de marketing que possibilita compartilhar 

imagens fotográficas, especificamente nas redes sociais, que é considerada uma 

prática comum por internautas que utilizam aplicativos de rede social como o 

Facebook, Instagram e Twitter para divulgar e expor imagens fotográficas que 

permite, além armazenar possibilita os seguidores visualizar as imagens publicadas. 

         Conectadas à internet através de um aparelho smartphone, as pessoas cada 

vez mais tem acesso a recursos tecnológicos que disponibiliza resultados de boa 

qualidade como se estivesse no seu computador possibilitando, assim que as 

fotografias e vídeos pessoais sejam disseminados de forma instantânea, através de 

aplicativos de navegação, entre outros que, somados, oferecem um panorama 

bastante completo de propagação. (SANTOS, 2014) 

         Com o desenvolvimento tecnológico no mundo da propaganda, a fotografia 

ganhou visibilidade no ramo do marketing digital, voltado para um público alvo mais 

exigente na finalidade de se expandir a qualidade e as técnicas mais modernas de 

artes e fotos artísticas. (NIQUELE, ASALIN, 2016) 

          A estratégia de marketing aplicada na fotografia no ambiente virtual utiliza 

plataformas sociais como facebook, twitter e instagram para alavancar os contatos 

de microempresa em termos de divulgação, dispondo de um website próprio, 

desenvolvido de forma que demonstre a qualidade do trabalho que, em termos de 

gestão, emprega inúmeros tipo de planejamento e controle financeiro sobre as suas 

receitas e despesas, na tentativa de permanecer na existência no mercado a longo 

prazo. (ANDRIJIC, 2013) 

        Uma vez analisado, o mercado e o segmento de atuação do marketing na 

fotografia no ambiente virtual interessa-se em buscar o que a concorrência está 

fazendo e aplicando incluindo qual preço está praticando, quais serviços está 

oferecendo na atrativa ficar antenado a permanecer no mercado mantendo a 

relevância de diversas tecnologias adicionadas à realidade do negócio 

(MAZZINGHY, 2019) 
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         A estratégia de marketing aplicada na fotografia influencia na perspectiva do 

imaginário, mediante a visualização das imagens compartilhadas como espaços a 

serem experimentados, assim os aplicativos utilizados na contemporaneidade das 

plataformas digitais, compartilham fotos e possibilitam a interatividade entre as 

pessoas, através de publicação das imagens. (SAMPAIO, 2013) 

       Nessa percepção, o autor Falda, (2016, p. 22) enfatiza que: 

   

A fotografia é ferramenta de concretização de exposição das pessoas, pois 
ao visitar locais, se utilizam das mídias sociais, para mostrar onde estão, por 
onde postam seu status, condição financeira, etc. As redes sociais têm 
papel importante na propagação e fortalecimento na divulgação de um 
lugar. Destacando que a fotografia viabiliza impacto na expectativa do 
imaginário criado pela visualização de imagens compartilhadas em redes 
sociais, guias, folhetos, revistas, como espaços para ser experimentados. 
 

 

        Assim a internet torna-se meio de veiculação bastante atrativo que possibilita o 

marketing fotográfico usar inúmeras estratégia de propagação, incluindo coleta de 

dados dos usuários de diferentes origens, como das redes sociais, que possibilita 

que o seguidor fazer buscas de fotos e imagens através de histórico de navegação, 

entre outros que, somados, oferecem um panorama bastante completo do 

comportamento de exposição do consumidor. 

       A fotografia influencia na perspectiva do imaginário mediante a visualização das 

imagens compartilhadas por meio de recurso da contemporaneidade possibilitando a 

interatividade, através de publicação das postagens autorizadas ou não. 

(BARBOSA, PIRES, 2011, p.77) 

        Conforme dados publicados no estudo de Mazzinghy, (2019, p.10) destaca-se 

que “milhões de imagens são enviadas ao Facebook todos os dias, onde essas as 

imagens são fundamentais para prender a atenção do usuário na internet. 

        Outra estratégia interessante que possibilita a fotografia no ambiente virtual 

otimizar a qualidade das imagens é inovar em recurso atuais e renomados pois 

grandes empresas podem ficaram pra trás por não acompanhar as mudança 

existente no ramo da fotográfica digital, incluindo soluções inovadoras, equipe e 

qualificação. (SIMIONATO, et al,2015) 

       A confiabilidade da marca ou das imagens publicadas se torna importante para 

atrair o publico que para construir conexões mais fortes com os consumidores é 
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necessário que confiem nas imagens, pela autênticas que se alinham à mensagem 

da marca e aos valores centrais, atendendo as exigências e as tendências atuais. 

(FALDA, 2016) 

        Para atrair a atenção do consumidor, aumentar o engajamento e impulsionar o 

mercado fotográfico digital, “as marcas e os profissionais de marketing precisam 

incorporar imagens autênticas com as quais o público-alvo possam se identificar, e 

não imagens em estoque ou fotos que pareciam muito encenadas” (SAMPAIO, 

2013, p.44) 

       Assim complementando SANTOS, (2014, p.13) destaca que: 

 

As imagens podem parecer fora de alcance ou fora de alcance quando 
produzidas em demasia ou há modelos que não se conectam com os 
consumidores. O uso de “pessoas reais” podem construir a confiabilidade e 
criar um retrato claro e honesto de como é seu produto e como ele funciona. 
A fotografia é extremamente importante no desenvolvimento de uma 
campanha de mídia social. Conteúdo visual compartilhado na mídia social 
do que outros tipos de conteúdo, torna-se crucial no marketing fotográfico. 
Os visuais que estão são usados e não refletem a mensagem da marca, a 
história ou são inautênticos, eles arriscam a chance de não entrar em 
consonância com os consumidores. Os consumidores querem experimentar 
a personalidade, os valores e a individualidade de uma marca por meio de 
seus canais sociais e se sentirem parte de suas mensagens. 

 

         O consumidor está cada vez mais exigente, informado e consciente de seus 

direitos especificamente de divulgação e propagação de imagem, assim devido a 

constante mudança no que tange as exigências e preferências, o que o torna mais 

dinâmico e ao mesmo tempo, mais desafiador para o marketing digital na fotografia 

virtual é identificar seus anseios e atendê-los por meio de produtos e serviços. 

(MAZZINGHY, 2019) 

           Ainda destaca-se que o consumidor vem acompanhando o desenvolvimento 

com que a Internet revolucionou os negócios e vê a rede como uma aliada para suas 

atividades sociais e comerciais, assim á medida que os indivíduos possuem um 

crescente grau de aceitação relativo a esta tecnologia, é imperativo às empresas 

que procurem conhecê-la melhor para que possam utilizar todo o potencial que a 

Internet possui para atingir o público na propagação do marketing fotográfico. 

(BARBOSA, PIRES, 2011) 

               O marketing eletrônico permite que a empresa vise aos clientes com uma 

precisão e acurácia nunca vista antes (Pride, Ferrel, 2001). As características de 
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capacidade de endereçamento, interatividade e memória do e-marketing, 

possibilitam que os profissionais do marketing identifiquem clientes específicos para 

estabelecer diálogo com eles, saber de suas necessidades e combinar essas 

informações com seus históricos de compras para ajustar produtos ao atendimento 

de seus desejos. 

         A estratégia de marketing aplicada na fotografia no ambiente virtual viabilize 

despertar interesse do consumidor por possibilitar que a organização atenda as 

necessidades e principalmente proporcione satisfação do cliente com precisão 

incluindo características de capacidade de endereçamento, interatividade e memória 

do e-marketing fotográfico, interessando-se em  identificar  clientes específicos para 

estabelecer diálogo, a saber de suas necessidades e combinar essas informações 

com seus histórico de consumo para ajustar produtos ao atendimento de seus 

desejos. (SIMIONATO, et al, 2015) 

        A fotografia no ambiente virtual guarda uma série de atrativos como 

instrumento complementar de marketing digital, permitindo que a empresa ofereça 

grande quantidade de informações aos clientes de forma direta e de retorno lucrativo 

mais rápido em relação a demais divulgação de marketing, contribuindo para que a 

organização faça uma publicidade extremamente dirigida ao seu público-alvo, 

divulgando conforme a exposição visual o que realmente que mostrar dispondo de 

acessibilidade do que o publico realmente quer ver de modo a influenciar veemente 

o consumidor (MAZZINGHY, 2019) 

          Nessa percepção, a fotografia se insere como um novo canal de comunicação 

com os clientes, permitindo que a empresa desenvolva ou reforce seu 

posicionamento e relacionamento com o público, através das inúmeras estratégias 

de marketing aplicadas na fotografia no ambiente virtual que viabiliza despertar 

interesse do consumidor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

          Diante do estudo apresentado compreendeu-se que a fotografia no marketing 

digital influencia veemente o ambiente virtual, devido à relevância do poder de 

imagem que a fotografia tem, sendo um atrativo inovador e impactante no que o 

consumidor deseja ver. 

        Quanto às técnicas aplicadas na fotografia no marketing digital, a tecnologia 

tem sido o instrumento de melhor aplicabilidade considerada um mecanismo 

facilitador em influenciar fortemente o interesse do consumidor por uns negócios ou 

por um produto, onde as organizações cada vez mais vêm fazendo uso desse 

recurso como uma maneira de driblar a concorrência e permanecer ativo no 

comércio. 

        Referente à estratégia de marketing aplicada na fotografia no ambiente virtual 

na tentativa de despertar o interesse do consumidor, notou-se que a fotografia no 

marketing digital se dispõe de inúmeras estratégias de marketing que possibilita 

compartilhar imagens fotográficas, especificamente nas redes sociais, por meio de 

aplicativos e outros meios de compartilhamento digital.  

       Contudo, a fotografia no marketing digital se insere em um cenário de 

confiabilidade na exposição e divulgação da imagem, viabilizando maior interesse ao 

consumidor, influenciando as pessoas através da propaganda fotográfica o desejo 

de compra, e vende principalmente do entretenimento da imagem. 
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