
 

FOTOGRAFIA 

A foto é muito importante para a venda do seu trabalho. Afinal, se você está divulgando 
suas peças nas redes sociais, aquela é a chance do cliente conferir a qualidade do 
trabalho, os detalhes e acabamento da peça. 

Costumamos dizer que a foto corresponde à 80% do sucesso das vendas pela internet. Por 
isso é tão importante caprichar no clique. 

Mas se engana quem pensa que é preciso ter câmeras digitais caras para isso. É possível 
tirar ótimas fotos com o seu celular e aqui vão algumas dicas para isso: 

 

1. Luz 

A luz é um fator que determina a qualidade da imagem. Quanto mais luz adequada, 
melhor a foto. 

E a luz mais indicada é a do sol. Isso mesmo! No momento da foto, é preferível usar a 
iluminação natural indireta. Isso quer dizer que você pode aproveitar a luz que entra pela 
janela ou que reflete na parede para iluminar a peça. 

Evite fotografar suas peças à noite ou em ambientes pouco iluminados. As fotos escuras 
escondem os detalhes da imagem e tiram o aspecto vivo e delicado que as peças em 
feltro têm. 

 

2. Fundo 

O fundo liso é uma ótima alternativa para tirar suas fotos. Isso porque ele destaca a peça 
sem criar conflito com as cores e texturas do feltro. Assim, o cliente pode observar melhor 
cada detalhe do seu trabalho. 

É possível usar fundos estampados, mas ele deve ser escolhido com muito cuidado pois 
muitas texturas deixam um ar “poluído” na imagem. 
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Outra dica interessante é criar um contraste entre o fundo e a peça fotografada. Se você 
está fotografando uma guirlanda de natal em tons de vermelho, o ideal é criar um fundo 
amarelo claro, por exemplo. 

Se o fundo for da mesma cor ou em tonalidades próximas da peça, os detalhes ficam 
apagados e a foto perde seu potencial. 

 

3. Flash 

O flash acentua demais o branco da peça e esconde detalhes mais delicados, que no 
artesanato em feltro são tão importantes. Por isso, prefira sempre a luz natural e evite tirar 
fotos com flash. 

 

4. Foco 

Antes do clique, lembre-se de verificar se o foco está sobre a peça. Isso vai evitar que a 
imagem fique embaçada.  

Outra dica básica, mas muito importante, é limpar a câmera do celular para retirar 
qualquer poeira ou sujeira que poderia comprometer a qualidade da foto. 

Para garantir que a resolução da foto fique alta, evite o zoom. O ideal é se aproximar da 
peça para fotografá-la. 

 

5. Edição 

Antes de publicar, edite a foto para corrigir imperfeições e ajustar a cor da imagem. Isso 
vai deixar a imagem mais viva e chamativa. Procure corrigir o brilho, exposição e o 
contraste. 

Para isso, você pode usar um programa de edição no computador ou até mesmo 
aplicativos no seu celular. Aqui vão algumas sugestões: 

Aplicativos para celular: Color Sory, Fotor 

Editores online: canva.com, fotor.com 

________________________________________________________________________________________ 

Essas dicas foram preparadas especialmente para o Desafio Faça e Venda, da Escola de 
Feltro. Acesse a página aqui e confira as regras para participar. 


