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serviço

lguns fotógrafos, seja por op-
ção ou porque não contam 
com recursos para manter 
um estúdio próprio, passaram 
a oferecer ensaios na casa do 
cliente. Funciona como um 

serviço em domicílio em que as ima-
gens podem ser realizadas em qual-
quer cômodo da casa que favoreça a 
montagem de um set fotográfico. 

Das fotos do animal de estima-
ção aos retratos da família toda jun-
ta, a proposta, além de tornar pos-
sível incluir elementos do ambien-
te domiciliar, ainda oferece como-
didade e tranquilidade ao cliente. 
Por outro lado, a maior dificuldade 
é carregar e descarregar o estúdio 
ambulante, adaptar-se ao espaço e 
arrastar móveis quando necessário.  

Fotografe pesquisou e sugere seis 
kits de estúdio para quem quer aten-
der na casa do cliente. O primeiro ofe-
rece uma configuração para fotogra-
far newborn e precisa de um investi-
mento inicial de apenas R$ 700. O se-
gundo é para quem fotografa pets – 
custa na faixa de R$ 1.500. O tercei-
ro é para quem fotografa gestan-

tes e sobe para um novo patamar 
de investimento, cerca de R$ 4.350. 
O quarto é para quem quer traba-
lhar com registro de famílias, e tem 
um preço próximo, na casa dos R$ 
4.500. O quinto, mais caro, é direcio-
nado aos fotógrafos especializados 
em crianças, e o investimento sobe 
para a  faixa de R$ 6.750. 

É bom lembrar que os kits são 
apenas uma base para começar e 
que os preços foram pesquisados 
em São Paulo (SP) nas principais lo-
jas e fornecedores de acessórios e 
equipamentos no período de janeiro 
a fevereiro de 2017.

Também é importante alertar que 
os kits são apenas sugestões. As con-
figurações desta reportagem foram  
montadas com iluminação de flashes. 
Porém, existem boas opções no mer-
cado para quem prefere a luz contínua 
de led, por exemplo. Outra possibilida-
de é procurar por equipamentos usa-
dos ou kits de estúdio prontos, ofere-
cidos em sites de e-commerce. Entre-
tanto, é importante se certificar de que 
a compra é segura e que existe algum 
tipo de garantia ou assistência técnica. 

A
Por Livia CapeLi

Do tipo de iluminação à escolha dos 
acessórios, veja as configurações que mais 

se enquadram em seu perfil de trabalho

estúdio na casa
do cliente

o que você Precisa 
Para Montar uM

acima, fotografia de 
família e de pet; aqui, 
newborn; ao lado, de 
criança: opções para 
fazer o serviço na 
casa do cliente
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