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Mercado profissional

mercado 
o newborn 

criou um nicho de 
mercado que não 

existia no Brasil 
até 2011 

Por Livia CapeLi

primeiro impulso foi 
dado pela fotógrafa 
Danielle Hamilton, 

brasileira radicada na Austrália que 
deu um curso no final de 2010 no 
Instituto Internacional de Fotografia 
(IIF) em São Paulo (SP) para mostrar 
as técnicas baseadas no estilo 
da australiana Anne Geddes de 
como fotografar bebês recém- 
-nascidos. Depois, no começo de 
2011, na edição 173, Fotografe 
apresentou ao mercado brasileiro 
a nova tendência com base no 

O

Inserido no Brasil pela fotógrafa Danielle Hamilton e impulsionado por Fotografe, o
segmento completa 10 anos de mercado e se mantém em alta com profissionais mulheres

A evolução do
newborn

workshop com a fotógrafa. A 
partir daí, escrevia-se a história no 
Brasil de um segmento dominado 
por mulheres que não parou de 
evoluir em técnicas, acessórios e 
comportamento de mercado.

Danielle Hamilton conta que 
a oportunidade de ministrar o 
workshop foi uma experiência 
importante, pois ela passava por 
um momento delicado tentando 
engravidar há anos sem sucesso 
e o projeto dos cursos surgiu da 
verdadeira paixão que a profissão 

Danielle Hamilton 

se tornara em um momento tão 
difícil da vida pessoal. “A fotografia, 
apesar de hoje ter tomado um posto 
diferente na minha vida, continua 
a fazer parte essencial da minha 
jornada, agora finalmente como 
mãe do Joshua. Guardo com imenso 
carinho essa experiência”, relata. De 
2011 para cá, muita coisa mudou: 
vários workshops e congressos 
foram dedicados ao assunto, 
surgiram lojas especializadas em 
fornecer produtos adequados e 
seguros para acomodar os bebês 

Foto da bebê Marina de 
Mello Drumond Amorim, 
publicada na capa da 
edição 173 de Fotografe 












