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INTRODUÇÃO

Pode ser que você seja um fotógrafo amador, que tenha 
outro trabalho remunerado e sonhe em um dia viver de 
fotografia. Ou pode ser que você já trabalhe com  

fotografia há muitos anos, mas sinta que não conseguiu dominar 
as planilhas e ainda não tem total noção se com quanto está  
cobrando dos seus clientes, está pagando para trabalhar ou não.

A verdade é que todos nós em algum momento de nossas 
carreiras - e eu torço para que seja cedo ao invés de tarde -  
vamos precisar nos concentrar nessa área das nossas empresas 
que nada tem a ver com a arte, luz ou composição: precisamos 
olhar para os números. 

Antes de começarmos gostaria de esclarecer que não sou 
economista ou contadora e não tenho, na verdade, qualquer  
formação acadêmica relacionada à finanças. Mas o motivo de eu 
ter segurança para falar com você sobre este assunto, é por ser 
fotógrafa há mais de 11 anos e desde o início desta jornada,  
procurei dominar essa parte assustadora das empresas, que é a 
organização financeira. 

Não tenho a pretenção de usar termos técnicos complexos e 
sim de te a judar de forma simples a “colocar a casa em ordem”.  
Por estar nessa há tanto tempo, trabalhando no mercado com o 
cliente final, vendendo ensaios e eventos e também do outro lado 
da moeda, a judando os alunos com suas empresas, posso  
afirmar que já tenho experiência suficiente para te guiar por essa 
nova etapa na sua carreira. 

Como tive diversos alunos de mentoria pelo Brasil e pude 
conhecer as diferentes personalidades das pessoas em relação 
ao dinheiro. Aos poucos fui criando métodos que são super  
simples e que podem ser aplicados por qualquer pessoa. Basta 
um pouquinho de dedicação. 

Percebi que todo profissional autônomo passa por diferentes 
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etapas com relação ao dinheiro, inclusive eu mesma. E isso não é 
exclusividade apenas dos fotógrafos.  

No início pode ser que seja o caos total e absoluto, sem  
controle do que entra e do que sai e todas as informações  
ficam guardadas apenas dentro de nossas cabeças. Depois  
vamos amadurecendo e entendendo melhor as despesas e  
receitas até que chegamos no último momento, onde temos  
controle total das finanças.  
 
Nesta etapa já dividimos o que é dinheiro da empresa do nosso 
dinheiro de pessoa física, já temos uma reserva de emergência 
bem estruturada e já estamos planejando uma aposentadoria.

Foi chegar neste último momento e me manter nele - aliás, 
arrisco dizer que é um caminho sem volta - que pude conquistar 
algumas coisas que apenas o dinheiro poderia proporcionar e 
que por vezes achei que jamais seriam possíveis sendo fotógrafa.

No momento em que escrevo este livro (março de 2020),  
estamos vivendo um momento histórico no Brasil e no mundo. A 
pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, trouxe insegurança e 
incerteza para a economia e, principalmente, para muitos  
profissionais autônomos. 

O que me motivou a iniciar este livro foi justamente ter  
notado o quanto meus colegas fotógrafos estão preocupados 
com os meses que estão por vir. 

Muitos sequer tem reservas para emergência e não sabem 
como irão pagar as contas ou lidar com possíveis cancelamentos 
que exijam reembolso para os clientes. 

Tempos difíceis, com certeza. 

Entretanto, tempos difíceis trazem novas oportunidades se a 
gente exerga com os olhos certos. Se você se encontra neste  
grupo de quem não se planejou para imprevistos - e bota  
imprevisto nisso - enxergue como uma oportunidade para a  
partir de agora mudar esse cenário e nunca mais passar por isso.
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O bom planejamento financeiro pôde me proporcionar a  
tranquilidade de poder ficar alguns meses em casa, sabendo que 
meu salário continuará vindo todos os meses. 

E a segurança que veio com isso, está me permitindo escrever 
este livro para você.

Vamos começar!
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Colocando ordem 
na casa

CAPÍTULO 1
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Começar um planejamento financeiro é semelhante a 
começar a escrever um livro. Não se sabe exatamente 
por onde iniciar e o caminho parece tão longo que é 

até assustador.  
 
 Quando olhamos o todo dá a impressão de que temos tanto 
a fazer pela frente que é melhor nem começar. Isso não é  
verdade. Se fizermos aos poucos, destrincharmos em etapas e 
nos permitirmos irmos a um passo de cada vez, conseguiremos  
ótimos resultados. E eu vou te guiar em todas as etapas, fique 
tranquilo. 

Dito isso, o primeiro passo para organizar a nossa vida 
financeira é: começar a anotar.

Não tem para onde fugir, todo bom planejamento financeiro 
começa com a intimidade que vamos criando com os números.  
O método você pode escolher. Pode ser num caderninho ou em 
uma planilha de excel. O importante é começar. 

Precisamos ter em mente que toda empresa de fotografia 
precisa, necessariamente, ter condições financeiras para três 
coisas: te pagar, “se” pagar e gerar lucro. 

Isto é, você precisa receber um salário fixo todo mês para as 
suas despesas pessoais, as despesas da própria empresa (como 
pagamento de fornecedores e mensalidade de aplicativos)  
também precisam estar cobertas e depois de tudo isso, ainda 
precisa sobrar um dinheirinho, que chamamos de lucro. 

Parece muito, mas é perfeitamente possível fazer isso  
acontecer. Vamos por partes. 

Nesse primeiro momento é normal que sua vida pessoal e  
profissional estejam misturadas. É comum nessa etapa que os  
fotógrafos vivam o que chamamos de “vender o almoço para  
pagar o jantar”. É quando recebemos do cliente uma parcela 
para um álbum e usamos para pagar a conta da padaria, por  
exemplo. Até funciona, mas não fica muito organizado e com o 
tempo começamos a nos perder.


