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Saiba como obter
fotos profissionais
Ser um bom fotógrafo
é muito mais do que
comprar a câmera
certa. Confira algumas
dicas e soluções sobre
o tema

As câmeras digitais eliminaram a
inconveniência, o risco
e o trabalho manual da fotografia de
filme, facilitando a tarefa de se tirar
boas fotos. Entretanto, mesmo sendo
tentador investir urna boa grana em
uma câmera de último modelo só
porque ela é utilizada por profissionais,
saiba que uma boa fotografia não tem
só a ver com a máquina, e sim com as
habilidades e o conhecimento do
fotógrafo, além dos acessórios que
ele possui.

Preço nem sempre se traduz
em qualidade, especialmente quando
o assunto é megapixels. Os fabricantes
de câmeras digitais enfrentam uma
batalha eterna para diminuir os ruídos
e aumentar a resolução das máquinas
- ao contrário do que muitos podem
pensar, o fato de urna câmera ter mais
megapixels de resolução não ê fator
suficiente para que tenha mais
qualidade. Além disso, o conjunto
ótico de uma câmera digital de oaixa
qualidade é limitado, coisa que não
melhora com uma resolução maior. Em

um ambiente de pouca luz, é relativamente fácil fotografar com
uma câmera profissional de 20MP{que custa de R$10 mil a
R$15 mil) e, mesmo assim, ainda obter imagens com ruídos.
Diferente do efeito granulado, o ruído digital não acrescenta
estilo ã foto, podendo ser encarado apenas como um serviço
malfeito. Por esse motivo, um nível baixo de ruído é um dos
fatores mais importantes a se considerar quando se escolhe
uma câmera profissional.

Fotógrafos de estúdios resolvem esse problema
tendo controle total sobre a iluminação - mais luz e
sensibilidade do ISO menor é igual a menos ruído. É mais difícil
obter resultados profissionais com um flash embutido,já que
ele ilumina demais o primeiro plano e escurece o fundo. Se o
seu orçamento é pequeno, algumas lâmpadas do tipo halógena
são uma boa saída se forem usadas com criatividade. Contudo,
cuidado com o calor: o halogênio pode esquentar demais os
objetos se estiver muito perto deles. Para fotos de produtos
pequenos, kits de miniestúdios podem custar cerca de R$800.
Eles são ideais para controlar a luz de itens menores e podem
ser utilizados para fotos de rostos (a não ser que as modelos
sejam claustrofóbicas...)

Em nível mais sofisticado, kits de iluminação com
flashes ou luzes contínuas, softboxes e sombrinhas difusoras
podem ser adquiridos por, em média, R$1500. Softboxes,

refletores e difusores possuem um
custo-benefício significativo. São muito
úteis para retratos, em que se obtêm
urna luz mais suave e uniforme do que
a de um flash embutido. Outro
equipamento que auxilia na produção
de uma luz suave é o rebatedor, que
pode ser adquirido em lojas
especializadas ou feito em casa com
uma placa de isopor e papel refletor.

A paisagem
Outro acessório essencial é o fundo
infinito - que costuma ser vendido em
rolos ou emoldurado e custa por volta
de R$300. Os acessórios podem
consumir boa parte do seu orçamento,
mas lembre-se de que sempre obterá
um resultado melhor com urna câmera
mediana tendo controle da luz e do
ambiente do que com uma câmera
moderna e nenhum controle.

Você não precisa de uma
câmera SLR (sigla de single-lens ref/ex,
tipo de máquina fotográfica que
permite a visão do assunto através da
lente) para fazer fotos profissionais.
Muitas vezes vale a pena comprar uma
câmera do tipo super zoom (também
chamada de compacta avançada ou
semiprofissional). Com preço médio de
R$2200, oferecem boa qualidade de
imagem e as propriedades de uma SLR
média, além de ser bem mais fácil de
manipular. Certifique-se de comprar
um modelo que captura imagens em
modo RAW (negativo digitai).

O lado ruim das compactas
avançadas é a limitação de recursos
como o acionamento de flashes de
estúdio. Normalmente, uma câmera de
6MPfaz fotos de tamanho A4 em
SOOdpi. Outra, de 12MR consegue fazer
imagens em A3 com condições
perfeitas e boa performance na
eliminação de ruídos. As compactas
avançadas também são perfeitas para
uso na internetefotos de produtos
pequenos. Como alternativa, também é
possível usar softwares como o Noise
Ninjapara remover ruídos de fotos ->
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02 0 anúncio para a
Stupendo Records,
feito pelo SerialCut,
mostra que é possível
obter urra boa luz e
um acabamento
digno deuma SLR
comapós-producão
no Pnotoshop

O3 Esse design feito
pela Form para a
banda Pendulum
justifica a importância
de se ter controle da
luz: há um gradiente
natural de preto para
branco na foto

04 Mesmc tendo
algumas 'imperfeições
técnicas nessa foto,
ela já é suficiente
para ser utilizada no
sitedaForm
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^ tiradas com compactas avançadas. O programa
consegue extrair os detalhes cobertos pelos ruídos, mas
o custo sempre é a perda de algumas nuances.

Conhecimento de marca
A vantagem de uma SLR é a possibilidade de se trocar as
lentes. As melhores objetivas são as luminosas que
oferecem aberturas como F/1.8 e F/2.8, significando que irão
capturar a luz disponível com mais sucesso do que câmeras
limitadas a aberturas menores. Um kit completo de uma SLR
contém uma seleção de Lentes com preços entre R$500 e
R$3 mii cada. Um modelo de 50mm é ideal para retratos e
outro de 100 mm para closes e fotos de produtos. Lentes
teleobjetivas e grandeangulares são muito úteis para
tomadas externas. A não ser que você faça muitos trabalhos
em cenários externos ou tenha sido contratado para
fotografar um prédio ou vista específica, elas não possuem
um bom custo-beneficio. Para externas, comprar fotos de

bancos de imagem é mais conveniente
e possivelmente mais barato do que
fotografar por conta própria.

Em termos de marcas, há uma
batalha eterna entre as SLRs da
Nikon e da Canon - nenhuma das
outras marcas que vendem SLRs
(como a Fuji ou a Pentax) parece ter
conquistado o mercado tanto quanto
as duas primeiras. Livia Capeli,
repórter das revistas Fotografe Meíhor
e Fotografe Técnica&Prát/co, ambas
publicadas pela Editora Europa,
recomenda os modelos 50D da Canon
eD9O da Nikon para estudantes e
aspirantes afotógrafos profissionais.

05

"A50D da Canon de 1 BMP [R$5.100] é
indicada tanto para os amantes da
fotografia ccmo para fotógrafos que
procuram um bom equipamento",
explica Livia.'Já a D90 da Nikon,com
12.3MP [ que sai por R$4.800 - só o
corpo - ou R$6.000 - com lentes de
18-105mm] conta com um sistema de
imagem ao vivo e é a primeira DSLR a
gerar vídeos corn Qualidade", completa.

Quem dispõe de um
orçamento maior para investir em
câmeras de altíssima qualidade, que
podem custar entre R$10 mil e R$15
mil, poderá adquirir máquinas de 12MP
a 20MPde resolução com baixo nível
de ruídos, escala métrica precisa e
extras como um ajuste especial para
fotografar esportes e cenas em
movimento. São propriedades úteis de
se ter, desde que você tenha dinheiro
suficiente ou possa fazer a própria
câmera cobrir todos esses gastos. Os
custos extras de um modelo como esse
dificilmente são justificados.

Terceirização do serviço
Se você não se consicera um bom
fotógrafo, a contratação de um se torna
uma possibilidade sensata."Temos

uma cabine para fotografia no andar de
baixo do estúdio com uma Sony
DSC-F828", conta Sérgio dei Puerto.
"Ela tem por volta de 3m2- é
basicamente uma tenda branca em
que fazemos as fotos dos produtos e
ocasionalmente de camisetas. Quando
:iramos as fotos. gastamos um bom
tempo trabalhando nas imagens no
Photoshop e, para ser honesto, isso
está se tornartdb um problema.
Estamos decidindo se continuamos
com esse estúdio ou passamos a
contrataralguém."

Não ha nenhuma regra
infalível quando o assunto é fotografia
profissional. Entretanto, saiba que
qualquer um razoavelmente
competente com, uma câmera pode
produzir resultados profissionais,
exceto se o assunto for retratos,
especialmente para o ramo da moda
ou fotografias de produtos para o ramo
publicitário. Esse tipo de foto requer
dedicação maior e equipamentos
melhores: um espaço sofisticado, um
fundo neutro ou controlado e uma luz
perfeita, que tenha múltiplos pontos,
são itens indispensãveis.Tenha em
mente também que a iluminação tem
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muito mais impacto na qualidade do
resultado do que a escolha de uma
SLR. Se o projeto ê para a internet e não
para impressos, você pode se virar com
uma compacta, desde que prometa
retocara imagem depois.

Há outras razões para se
contratar um fotógrafo. Em impressos,
não há dúvida de que um profissional
obterá um resultado melhor do que
alguém que não fotografa em tempo
integral, principalmente se as fotos
tiverem de ser em filme. Além de
contratar um profissional, será preciso
usar um laboratório de qualidade para
a revelação das fotos.

Em mãos experientes, as
fotos em filme ficarão com mais
qualidade do que as digitais e também
mais ricas e sofisticadas. O cross
processíng (que costuma ser abreviado
paraxpro) é uma opção de revelação
que cria cores e contrastes intensos
por meio da utilização de uma solução
química diferente da requerida pelo
filme usado. Outras opções de
revelação criativa incluem ganho de
granulações, cores super saturadas e
preto e branco estilizado. O Photoshop
pode se aproximar desses efeitos, mas
nunca o fara de modo perfeito.

Obter o conjunto perfeito de
acessórios é uma tarefa difícil;
posteriores retoques no Photoshop
costumam ser inevitáveis. Isso significa
que pouco importa o preço do
equipamento. Gastar demais com ele
não é recomendável se você não
pretende trabalhar como fotógrafo
profissional e/ou ter um estúdio.
Contudo, é sempre bom conferir os
acessórios disponíveis e ideais para um
trabalho comerciai. Lembre-se
também de que, por melhor que você
ou um manipulador de imagens seja, o
Photoshop [e qualquer outro software]
não faz milagres: uma foto ruim será
sempre ruim. Seu portfólio deve ser a
palavra final: a admiração pela sua
criatividade é mais importante do que o
preço dos seus equipamentos.
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