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GUIA PARA FOTOGRAFAR
PRODUTOS FORA DE SÉRIE

Fotos caprichadas e bem produzidas são a chave para o sucesso de vendas na internet. Como
seu cliente não pode tocar no seu produto, uma
boa foto é essencial para despertar o interesse
e a confiança em sua loja. Uma bela foto tem o
poder de atrair muitos compradores, já as fotos
ruins prejudicam a imagem da sua loja como um
todo pois podem demonstrar falta de cuidado.
Neste Guia apresentamos diversas dicas para
tirar fotos de qualidade, utilizando materiais que
você tem em casa, de maneira simples, eficaz e
profissional. Esse é o segundo Guia de uma série
que preparamos com muito carinho para auxiliar
na venda de produtos fora de série.

1. O que você vai precisar
1.1 Equipamentos para fotografar
Para tirar fotos profissionais de seus produtos não
é necessário investir em câmeras caras: uma câmera compacta ou até a câmera do seu celular
dão conta do recado. Confira as vantagens de
cada um deles.

Fonte: Personatta

Fonte: Blog do Elo7

1.1.2 Celular
A qualidade das imagens registradas pelos
aparelhos celulares é cada vez melhor. Por ser
mais leve e compacto, a câmera do celular
oferece ferramentas de fácil manuseio. Além
disso, pode ser adaptada com lentes especiais
para celulares.

1.1.1 Câmera
Dentre as principais vantagens de uma câmera
compacta em relação ao celular, destacam-se a
qualidade na definição da imagem e a ampliação
das fotos com o zoom óptico.
Os celulares garantem boas fotos apenas em
ambientes bem iluminados e para fotografia
de objetos estáticos. Já as câmeras possuem
sensores internos que garantem a qualidade da
imagem e ótimos registros em todos os tipos de
luz, mesmo com objetos em movimento. Outro
benefício é a maior durabilidade da bateria.

Fonte: Blog do Elo7

Você também pode editar as fotos no próprio
celular com aplicativos gratuitos. Faça recortes,
ajuste a exposição, contraste e saturação e tenha
imagens incríveis para incluir em sua loja.
Dica fora de série: Imagens com filtros alteram as cores e textura do seu produto. Deixe
esses recursos para as redes sociais.
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1.1.3 Tripé
A estabilidade da câmera é muito importante para
evitar que a sua foto saia tremida. O tripé é um
suporte para câmeras que é vendido em diversos
tamanhos e garante estabilidade ao clicar a foto e
captar os mínimos detalhes do seu produto.
Fonte: Minha Vó Fazia

Caso você não tenha este acessório, pode apoiar
a câmera em uma superfície plana e usá-la como
apoio para tirar as fotos. Uma dica é utilizar o timer/
temporizador da sua câmera para eliminar qualquer vibração que possa ocorrer ao fotografar.

1.2.2 Flash
Não utilize flash ao tirar fotos do seu produto. Opte por outras fontes de luz, porque ao
utilizá-lo, as cores podem ficar distorcidas e o
objeto ‘chapado’.

Fonte: Blog do Elo7

1.2.3 Lâmpadas e luminárias
Fonte: Manual do Mundo

1.2 Iluminação
A iluminação é um dos elementos mais importantes para obter boas fotos. É ela que evidenciará a cor e textura de seu produto.
1.2.1 Luz Natural
A luz natural é um grande aliado quando o assunto é fotografia. Aproveite as primeiras horas
da manhã e da tarde, quando a luz do sol é mais
suave, para tirar suas fotos. Nestes horários, a luz
do sol provoca tons mais quentes, com cores
avermelhadas ou alaranjadas, que são agradáveis.
A iluminação durante o resto do dia tem intensidade forte e produz imagens com baixa qualidade, pois forma sombras densas e as áreas mais
claras podem perder sua definição.

Uma lâmpada indicada para fotografar produtos é a Photoflood, que possui poder de iluminação 10 vezes maior que as lâmpadas comuns e segue o mesmo padrão dos soquetes
de luminárias caseiras, o que permite que as
Photofloods possam ser usadas em casa. Elas
são facilmente encontradas em lojas de artigos
de iluminação e fotografia e lojas online, e o
melhor, não custam caro. Porém, por conta de
sua tecnologia, elas possuem um tempo muito
curto de duração.
Uma dica é utilizar uma luminária com grampo, assim ela fica flexível e agiliza os ajustes de
luz na hora de fotografar e você pode mudar
de lugar facilmente.

Fonte: Blog do Elo7

GUIA PARA FOTOGRAFAR PRODUTOS FORA DE SÉRIE

4

1.2.4 Difusor

1.2.5 Mini Estúdio

O difusor é um acessório utilizado em fotografias para suavizar a luz que incide diretamente
sobre o objeto.
Você pode improvisá-lo com materiais acessíveis como papel alumínio, uma folha de papel
manteiga ou de seda, fixada em uma luminária
de mesa.

Uma ótima opção para você fotografar produtos pequenos é utilizar um mini estúdio,
também conhecido como tenda de luz ou
tenda difusora. A boa notícia é que você pode
confeccioná-lo utilizando materiais que você
provavelmente já tem em casa.
Para a sua confecção, utilizamos materiais
translúcidos como papel manteiga, papel vegetal ou tecido branco, que suavizam a entrada
da luz e deixam a iluminação uniforme e com
menos sombras (veja aqui o PAP).

Fonte: I Felt

2. Configurações da Câmera
O softbox é um equipamento profissional
utilizado em conjunto com uma lâmpada para
iluminar objetos e pessoas. Ele é formado por
uma armação com um tecido translúcido para
suavizar a luz e é fixado à um tripé que possibilita ajustes de direção e altura.

Antes de tirar suas fotos é importante alterar
algumas funções da câmera para maximizar a
qualidade das suas fotos. Confira algumas configurações básicas que você deve se atentar:
2.1 Função Macro (botão da florzinha)
A Função Macro é utilizada para focar pequenos detalhes importantes do seu produto. Para
isso, posicione a máquina a centímetros do objeto a ser fotografado. Quase todas as câmeras
têm essa função, ela é apresentada como uma
florzinha assim:

Fonte: Blog do Elo7
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2.2 Foco

3. Dicas para uma Foto Vendedora

Uma dica para ajustar o foco da sua imagem
é sentir como funciona o botão disparador
da sua câmera. Ao pressioná-lo levemente,
você encontrará um “estágio intermediário”
onde a fotografia ainda não será clicada, mas
ativará o foco.

Além de técnicas e equipamentos, é fundamental para uma boa fotografia a criatividade e capricho na composição das fotos.
Confira nossas sugestões para fundos, cenários e dicas inéditas para fotografar produtos maiores que não se encaixam bem
naquele retângulo destinado à imagem,
produtos espelhados que podem refletir
objetos indesejados, itens de decoração,
peças de vestuário e acessórios.
3.1 Fundo

Fonte: Blog do Elo7

2.3 Zoom

Existem diversas formas de destacar e ambientar seu produto nas fotos.
3.1.1 Fundo Infinito

Evite usar o zoom. Quando o zoom é utilizado, ele reduz a qualidade da sua foto,
pois amplia a imagem sem alterar a sua
resolução. Ao invés de recorrer à essa configuração, procure se aproximar do produto
o máximo possível.
2.4 ISO
Ao configurar a sua câmera com o ISO automático, você poderá correr o risco de obter fotos com baixa resolução, pois estará
permitindo que a câmera faça este ajuste
para você.
Recomenda-se alterar o ISO manualmente para um valor alto, desta forma você
irá notar que as suas fotos ficarão menos
distorcidas além de obter uma melhoria na
cor e claridade da imagem. Valores como
100 e 200 são indicados para dias de sol
ou ambientes bem iluminados, 200 ou 400
são ideais para dias nublados. Apesar destas dicas de configuração, não existe um
padrão de ISO para ambientes específicos,
portanto, faça diversos testes com diferentes variações para identificar qual é aquela
que lhe proporciona um melhor resultado.

Com esta técnica, é possível dar máximo
destaque ao seu produto, de forma que
pareça que ele está em uma região infinita, sem paredes. Para criar este tipo de
fundo infinito, utilize um pedaço de papel
ou tecido e faça uma leve cur va.
Durante um dia claro, escolha uma área
da sua casa que seja bem iluminada, onde
o sol não incida diretamente. Fixe o papel
ou tecido (bem passadinho, sempre!) na
parede com a ajuda de uma fita adesiva e
utilize uma luminária para evidenciar ain da mais os detalhes, formas e texturas do
seu produto.
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3.1.2 Fundo Branco ou Colorido

3.1.4 Cenário ao Ar Livre

Para uma foto neutra e que destaque bastante o produto ou objeto, o ideal é usar o
fundo branco. Para fotos mais chamativas,
pode-se usar um fundo colorido. Para isso,
você pode utilizar tecido ou papel estampado, EVA colorido ou até mesmo a parede
ou azulejo de sua casa.

Aproveite para usar suas próprias criações
nos passeios com os amigos e família,
você pode encontrar um cenário maravilhoso, com a iluminação per feita e isso
lhe renderá ótimos registros. Faça testes,
fotografe de várias formas em ambientes
e horários diferentes. Aos poucos você irá
se habituar com a ar te de fotografar e seu
olhar estará atento a ângulos, cenários e
composições para a peça criada.

Fonte: Riva Sandálias Artesanais

3.1.3 Fundo de Madeira
Outra sugestão para tirar fotos incríveis, é
utilizar fundos de madeira na composição
da foto. Tire fotos sobre caixas, mesas ou
até cadeiras de madeira. Lembre -se de
limpar a super fície e, se desejar, inclua
elementos para incrementar a composição da foto.

Fonte: Faz de Conta Kids

Fonte: Ateliê Arroio

Dica fora de série: Evite composições feitas com
adereços festivos, como itens de Natal e Páscoa,
assim a sua foto poderá ser utilizada por mais
tempo e sua loja não parecerá desatualizada.
3.1.5 Cenário Contextualizado
Criar um ambiente para o seu produto
ajuda a responder visualmente várias perguntas sobre o tamanho, estilo do produto e sugere maneiras de como usá - lo.

Fonte: Nani Country

Fonte: Savoir Faire Atelier
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3.2 Dimensões

Fonte: Udi

As especificações na descrição do produto ajudam (e muito) mas, acredite, uma imagem vale
muito mais do que a descrição! No momento da
compra, o cliente pode não se atentar às medidas, então é de extrema importância caprichar
nas fotos e através dela fornecer o máximo de
informações possíveis.
Fotografe o produto ao lado de algum objeto
como referência: caneta, alfinete colorido, réguas
ou algo complementar ao produto fotografado.

3.1.6 - Produtos grandes
Ao tirar fotos de um produto grande, pro vavelmente aparecerão elementos fora de
contexto. Nesse caso, teste algumas fotos
e verifique se o que aparece na compo sição da foto está em harmonia com o
produto em destaque.

Fonte: Mundo de Papel

Fonte: Modos de Mocinha

Fonte: Banana Cazza

3.1.7 Produtos pequenos
Para que a foto fique mais interessante, utilize
texturas e cenários que valorizem o produto.

3.3 Reconsidere a necessidade de fotografar o
produto inteiro
De maneira harmônica, faça composições com
objetos sobre o produto, isso ajudará a dar uma
boa ideia das dimensões dele.

Fonte: Yeya Atelier
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3.5 Use peças neutras na composição do look
Para destacar o produto, utilize peças neutras
na composição do look. Muitas pessoas têm
dificuldade ao compor um look, portanto, para
não errar, dê preferência às peças neutras, elas
sempre são curingas.

Fonte: Flô Di Pá

3.4 Fotografe produtos em modelos
Peças de vestuário e acessórios de moda fotografadas em modelo (no corpo) fornecem
muito mais informações para o cliente, como o
comprimento, caimento da peça, modelagem,
profundidade do decote, etc, além de tornar a
foto muito mais atrativa.

Fonte: K. Pozza

3.6 Passe bem as peças
Tecidos amassados transmitem descuido e
falta de profissionalismo ao registrar suas fotos.
Lembre-se sempre de passar bem as peças, até
mesmo pequenas dobras.
Fonte: Amuleto Acessórios

Fonte: Estilize

Dica Fora de Série: Observe o produto antes de
clicá-lo e escolha o melhor enquadramento.
Fonte: Carol Garcia
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3.7 Explore os ângulos e realce detalhes
Faça fotos dos detalhes que valem a pena
serem ressaltados, pois muitas vezes não
é possível visualizá-los na foto principal do
produto como a padronagem da estampa,
aplicações, bordados, fechamentos, acabamentos internos e etc. Aproveite as 5 imagens que se pode cadastrar por produto,
tire fotos de vários ângulos e lembre-se que
é através da foto, que o cliente conhecerá
por completo o seu produto.

3.8 Faça pesquisas
Para ajudar nas composições e ter boas
referências de fotografia, faça pesquisa
em sites, blogs e revistas. Analise as ima gens, as produções de moda e composições das fotos. Uma ótima sugestão para
pesquisa vir tual, é o Pinterest, uma rede
social cheia de imagens lindas, onde você
também consegue “ favoritar” as que mais
gostou e ainda organizá - las em boards
categorizados por tema, inspiração, segmento, etc. Outra fonte de fotos incríveis
é o Instagram, por meio dela é possível
pesquisar imagens de diversos temas
usando hashtags “#”.

Fonte : La Loba Bolsas e Acessórios

3.9 Represente a essência da sua marca
Fonte: Irmãs Sampaio

Fonte: Linda Vessatti

As imagens devem transmitir, além da
essência da marca, a história da criação, a
funcionalidade do produto. Por isso é importante definir uma paleta de cores, ou
uma linha de elementos, ou coleções temáticas para que a identidade visual de sua
marca seja coesa. Este talvez seja um dos
exercícios mais difíceis de praticar, mas o
resultado é incrível!

Fonte: Ladoludens
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3.10 Fotografando produtos espelhados
Fotografar um espelho pode ser mais
simples do que se imagina! Vire o espelho
para uma parede lisa ou um fundo natural
e para que você não apareça na imagem,
fique à diagonal.
A imagem não fica harmônica com o fotógrafo sendo refletido no produto.

O se g un d o: É p re ciso um a luz p osi cio na da na dia g o na l d o p ro d uto e d e
um f iltro e ntre a lum iná ria e o p ro d uto
(p o d e se r um p a p e l b r a n co q u e p e r m i te p as s a r um p o u co d e luz), es se f iltro
re d uz a ref lexã o da luz n o v i dro.
Pa r a q u e as b o rdas d o p ro d uto a p a re ç a m da n d o vo lum e à p e ç a , co lo q u e
d uas p l a c as l ate r a is d e p refe rê n cia n a
co r p ret a . Ce ntr a lize o p ro d uto e p a r a
ev it a r q u e a foto f i q u e e s tre m e ci da , use
um trip é e o tim e r.

Fonte: Cris Mosaico

3.11 Fotografando produtos transparentes
Fotografar vidros e produtos transparen tes é um desafio. Em geral, exige câmeras
profissionais e materiais específicos. Mas
com algumas dicas bacanas, conseguimos
melhorar a qualidade de uma foto feita
em casa.

Fonte: Me Bajule

4. Detalhes que fazem a diferença
4.1 Evite fundos da mesma cor do
produto ou estampas que possam
encobri-lo

Fonte: Lotus Origami

Vo cê ir á p re cis a r d e d o is p o ntos d e luz.
O p rim e iro ir á ilum ina r d e ba ixo pa r a
cim a: Co lo q u e um a lum iná r ia d e luz
b r a n c a e ntre o o b jeto e o f un d o b r a n co.
El a p re cis a f i c a r a ba ixo d o p ro d uto pa r a
ev i d e n cia r a tr a nspa rê n cia .
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4. 2 Retire o produto da embalagem
para fotografá-lo

4.4 Não use marca d’agua em nenhum
lugar da imagem

Fonte: Yeya Atelier

4. 3 Coloque enchimento nos acessórios
como bolsas e mochilas

Fonte: Estúdio Estampare

5. Edição das fotos
Muitas vezes, só ao passar a foto para o computador, que percebemos que a foto ficou
muito escura ou que apareceu um detalhe de
fundo indesejado na foto. Essas fotos podem
ser melhoradas com pequenos ajustes.

Fonte: Old Melody
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5.1 Programas de edição

6. E se copiarem minhas fotos?

Não é necessário ser exper t para editar
suas fotos. Muitos programas de edição
são simples e bastante intuitivos. Para
fazer as correções, baixe as fotos em seu
computador, utilize programas de edição
de imagens como Fotor ou Picasa e ajuste
os seguintes parâmetros:

Nos dedicamos na criação de um produto,
pensamos em todos os detalhes, caprichamos
na foto, cadastramos o produto, divulgamos
em blog e redes sociais e… um belo dia, você
descobre que alguém copiou sua imagem.
E então, na tentativa de proteger a autoria, o
suor e dedicação empregados, começamos a
bolar estratégias para evitar a tão temida cópia
de imagens. E nesse momento surge a marca
d’água nas fotos.

• brilho
• contraste

• nitidez
• enquadramento

5.2 Não utilize filtros e bordas personalizadas
Muitos aplicativos para edição de ima gens oferecem filtros com efeitos para
que a foto fique com diferentes estilos.
Essa prática deve ser evitada, pois os
filtros podem alterar a cor da imagem e
não representar o seu produto como ele
é. Isso provavelmente geraria frustração
ao seu cliente. A utilização de filtros e
bordas personalizadas não é considerada
profissional em lojas vir tuais e devem ser
utilizados apenas nas redes sociais, como
o Instagram por exemplo.

A marca d’água, mesmo que discreta, pode ser
uma pedra no caminho para quem não teve
tempo (e criatividade) para criar seu próprio
produto e/ou fotografá-lo. Mas esta pedra pode
facilmente ser removida através de programas de
edição de imagem. Ou ainda pior! O copiador
pode nem se dar o trabalho de remover a marca,
e utiliza a foto assim mesmo. Então, na prática,
não cortamos o mal pela raiz inserindo a marca
nas fotos.
A partir daí entramos num ciclo de tentar a todo
custo nos proteger, mas no meio do caminho
nos esquecemos de um pequeno detalhe:
Quem é o seu consumidor final? Pra quem eu
produzo? Quem eu quero agradar? Quem garantirá meu ganha-pão?
Todas as questões têm uma resposta: seu cliente.
Dessa forma, essa reflexão propõe o caminho
inverso: Invista toda sua dedicação e carinho na
criação do seu produto e imprima todos os seus
esforços na produção de suas fotos. Foque no
que realmente importa: cativar e surpreender o
comprador. Foque nele, e somente nele.
Infelizmente qualquer um pode ser vítima de cópia. Se você sofreu com a cópia de fotos, não foi
o primeiro, e provavelmente não será o último.
Encare isso como um dos riscos do negócio. E
conte com nossa equipe caso encontre sua foto
copiada dentro do Elo7.

Fonte: Icebed

Boas Vendas! :)
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Fontes e
referências:

http://blog.elo7.com.br

http://pt.wikihow.com

http://pt.wix.com/blog

https://fotografiafacil.wordpress.com

http://blog.etsy.com

http://blog.rester.com.br
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