
Como melhorar
suas fotos
instantaneamente?

UM GUIA COM DICAS SUPER FÁCEIS E IMPORTANTES PARA
VOCÊ MELHORAR SUAS FOTOS E FEED NUM PASSE DE

MAGICA!



Fotos



Não importa onde você esteja ou o angulo
que você queira tirar a foto, o horizonte
sempre será o horizonte e você deve
deixa-lo alinhado. 

Claro, as vezes a foto não sai
completamente alinhada, mas isto é
facilmente consertado em qualquer
celular, aplicativo ou programa de edição.

O que não pode acontecer e que depois
vira um grande problema são  fotos
completamente tortas, estas são muito
difíceis de serem recuperadas. 

Dica: Use GRADE. A maioria dos
celulares possuem essa configuração e

todas as câmeras também. Use-a!

Dica 2: Para não errar, tire fotos na
mesma altura do olhar

• Um erro bastante comum: Horizonte torto

01ENQUADRAMENTO +
HORIZONTE



Esta dica aqui vai mudar drasticamente
suas fotos:

Já parou para pensar qual a diferença
daquela foto super legal da blogueira com
a sua? Ou porque uma comida parece
mais gostosa do que outra? Ou até
mesmo produtos iguais, mas que em uma
foto parece melhor do que em outra?

Comece a reparar no fundo da foto, no
cenário. 

Espere as pessoas saírem de trás ou peça
licença, fotografe sua comida em uma
toalha bonita ou mesa organizada,
fotografe os produtos da sua loja em  um
fundo clean, bonito, organizado. Verá que
suas fotos mudarão drasticamente!

Não tem um fundo bacana? Crie um.
Uma parede lisa, plantas, quadro, toalhas,
flores…há tantas coisas baratas e simples
para fazer um cenário legal, use a
criatividade! E você não precisa de um
cenário novo a cada foto, um cenário
padrão também serve, como por exemplo
uma parede lisa.

02FUNDO DA FOTO



Além do horizonte e um fundo bonito,
outra dica bacana é a composição da
foto.  

Limite suas fotos a um ou dois
assuntos, fotos complexas e cheias de
detalhes talvez se perca em uma
escala pequena como a do Instagram e
Facebook e tira o foco do assunto
principal: você ou seu produto.

Você pode também brincar um pouco
com a composição da sua foto ao invés
de sempre deixar o destaque no meio
– o que não está errado! 

Faça por exemplo algumas fotos
usando a regra  dos terços (em uma
explicação bem rasa: você posiciona o
objeto principal nos pontos de
intersecção das linhas da grade, isso
faz com que mesmo o objeto principal
esteja na lateral da foto, ela fique
equilibrada.

03COMPOSIÇÃO +
REGRA DOS TERÇOS



Tripés são extremamente úteis e podem fazer muita diferença. 

Tripés evitam fotos borradas e tremidas, te ajudam a tirar fotografia
sozinha(o) – para quem viaja sozinho é maravilhoso – e também
ajudam a fazer videos mais profissionais (fazer videos longos,
segurando o celular, não é nada legal!)

Há tripés longos e curtos, dos mais baratos aos super caros (para
câmeras pesadas) e qual comprar vai depender exclusivamente do que
e onde você pretende fotografar. 

Para fotografia não profissional com toda certeza os tripés mais
baratos são suficientes. Indico tripés com pernas de "polvo", você
consegue agarrar a perninhas dele em vários lugares e isso facilita 
 bastante! 

04TRIPÉ



05LUZ

• A hora dourada

Algumas luzes ficam mais bonitas ao serem fotografadas. A luz do pôr do
sol e a do nascer do sol são mais suaves, com cores douradas, laranjas e
rosadas, já a luz do meio dia deixa a foto mais “dura”, sem profundidade. 
 
• Noite

Evite fotografar a noite, principalmente com o celular. A foto não fica
com uma qualidade boa e cheia de ruído, e não queremos isso! 

Para quem possui uma câmera profissional, faça as configuracões corretas
para foto a noite e use um tripé.

• Contra-luz

Evite fotografar contra a luz. Quando o objeto ou pessoa estão na frente
da fonte de luz, este objeto ou pessoa ficará escuro e sem nitidez, nem
uma boa edição consegue resolver este problema. 

Se for impossível fotografar em outro horário e outro ângulo melhor,
tente iluminar o objeto com lâmpadas (há lâmpadas próprias para isso),
lanterna do celular e em último caso, o flash. Prefira sempre a luz natural
ao flash, pois ele é muito forte e tem uma cor diferente do ambiente,
criando imagens esbranquiçadas e sem profundidade.

Ainda sobre fotos contra-luz: você pode conseguir uma foto legal
capturando apenas sua silhueta – sem detalhes do objeto ou pessoa. Fotos
assim ficam mais bonitas durante o nascer ou o pôr do sol!

Luz é algo básico em qualquer fotografia e que faz diferença. 

Preste atenção em como o objeto ou você está recebendo a luz e
como estão as sombras. Claro, excesso de luz também é ruim e
pode deixar sua foto estourada. No celular, quanto mais luz, mais
qualidade a foto terá!



Um dos pontos mais importantes de uma boa foto é o foco. Você precisa sempre
conferir se o foco está onde ele deve estar, pois na tela do celular ou da câmera
pode parecer que esta focado, mas quando abrir a foto, o objeto estará fora de
foque. 
Para focar no celular basta triscar na tela onde voce deseja o foco 

Imagina fotografar uma modelo, ou algumas joias por exemplo e na hora de
postar sua foto, o fundo está nítido e o objeto borrado? Nada legal! Neste caso o
foco ficou no fundo e não no objeto, e um simples toque na tela ou ajuste na
camêra, resolve o problema.

Dica: Em fotos que você queira o fundo super desfocado e a pessoa em foque,
sempre foque nos olhos! Esta é a principal parte e a que nunca deve estar
desfocada.

Repito, sempre evite o flash! Sua luz é muito forte, não tem uma cor natural e
cria imagens esbranquiçadas e sem profundidade.

Deixe seu uso para profissionais, que possuem aparatos e formas profissionais de
usa-lo, prefira sempre a luz natural ou indireta.

Dica: Precisa fotografar algo que esta escuro? Peça para alguem ligar a lanterna
do celular  e iluminar o objeto indiretamente. 

06FOCO

FLASH



Está sozinho e precisa de uma foto sua e não tem ninguém para tirar para
você ou quer uma foto mais elaborada de casal? Simples: tripé + timer.

Coloque um tripé, ajuste o ângulo e coloque o timer da sua câmera ou celular
e tire fotos maravilhosas. A melhor forma é colocar para tirar uma sequência
de várias fotos, assim você pode ir mudando a pose sem ter que ficar indo e
vindo.

O tripé grande pode ser meio chatinho de carregar pra lá e pra cá, mas você
consegue se virar muito bem também com tripés pequenos para celular! Os
melhores na minha opinião são aqueles que parecem um polvo e as perninhas
agarram e você consegue pendura-lo em algum objeto.

Não tem tripé? Peça para alguém que esteja passando tirar suas fotos, de
preferencia alguém com uma câmera na mão, pois a probabilidade de tirar
uma foto boa aumenta bastante.

Sempre que peço para alguém tirar uma foto minha, a grande maioria das
vezes a foto fica ruim e torta, então peço para várias pessoas e em alguma
hora, alguma foto salva!

07TIRANDO FOTO
SOZINHO OU CASAL



08CELULAR

• Evite zoom no celular

Sim, evite o zoom! Quanto mais zoom, pior...use com moderação!

No seu celular a foto com zoom pode até parecer okay, mas quando abrir
no computador ou em uma tela maior, vai estar péssima, sem nitidez e
sem foco...e não importa se seu celular é o melhor, o zoom ainda é ruim.  

• Fotos com melhor resolução

Confira a configuração do seu celular, a maioria tem opção de ajustar a
qualidade das fotos e videos. 

• Limpar a lente do celular

Parece uma dica idiota, mas esta é a PRINCIPAL dica para quem tira foto
com celular e vai fazer MUITA diferença nas suas fotos. 

Limpe sua lente TODA vez que for tirar foto, faça isso virar um costume.
Claro, no começo a gente esquece, mas logo logo vira um hábito e
magicamente você começa a ver que sua lente está sempre embaçada,
engordurada ou com marcas de dedo, mesmo que você tenha limpado há
pouco tempo.

Não adianta o foco correto, a melhor resolução, a melhor luz se a lente
está totalmente ensebada e suja, né? 

Dica: Vai sair para fotografar? tenha um paninho de óculos com você, as
vezes nossa roupa não é macia ou está suja de poeira da rua, podendo

arranhar sua tela.

A grande maioria das pessoas não usam câmeras para tirar fotos hoje em dia, e
não há nada errado nisso, celular hoje em dia são incríveis e você consegue tirar
fotos tão boa quanto! 

Se você realmente precisa de fotos boas e não quer investir – e não sabe usar –
uma câmera profissional, que tal investir em um celular melhor? 

DICAS PARA MELHOR SUAS FOTOS DE CELULAR:



09EDIÇÃO

Sempre edite suas fotos, todas! Faz uma diferença gigantesca, é a edição
que faz a foto pular de algo comum para uma foto que chama atenção.
Mais a frente falarei mais sobre edição, aplicativos e presets que vão
facilitar e ajudar muito nesta parte.


