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menina da marca. No comércio virtual, a cliente não tem a pos-
sibilidade de experimentar a roupa e de contar com uma ven-
dedora para sugerir produções. Ao ver as meninas vestindo os 
produtos, ela consegue ver o caimento e assimilar a proposta de 
produção. É a forma de garantir o contato "humano", explica. 

Todo o processo de direção de arte da FARM Rio é feito 
internamente. A empresa conta com um estúdio fotográfico e 
um departamento de design. No estúdio, uma equipe de produ-
toras de moda cria todas as produções seguindo a proposta de 
estilo da coleção e, depois de fotografadas, as imagens vão para 
o design para serem tratadas. Além disso, o design é responsável 
por criar todas as "vitrines" editoriais e material de divulgação do 
e-FARM, que são feitos em cima do conceito definido pelo marke-
ting. Há ainda sessões de fotos duas vezes por semana, além de 
emails de divulgação. Diariamente há o trabalho de tratamento e 
deslocamento de fotos de produtos. 

Para pensar estrategicamente e fazer com que um produto ou 
modelo se diferencie dos demais e seja alvo de compra pelo que 
apresenta em termos de design e layout, Tatiana Viana alerta que 
"o que importa é estar conectado com o mundo da nossa cliente, 
saber o que ela está com vontade de ver agora. Entendendo isso, 
podemos usar desde as últimas tendências até o clima para servi-
rem de gancho para pautas de estilo, que são retratadas por meio 
de imagens conceituais, que não mostram apenas os produtos, 
mas as colocam em um contexto. Criam uma atmosfera. Pode ser 
romântico, retrô, praiano etc." 

Lojas com tons muito brandos, por exemplo, aparentemente 
são menos comerciais que outras com tons mais fortes. Na maio-
ria das vezes, o cliente para em frente a vitrines de estabeleci-
mentos coloridos (lembrando, no entanto, que toda regra pode 
e tem sua exceção). Segundo diversos estudos de especialistas, o 
vermelho é forte e tem uma mistura de paixão e fixação, ou seja, 
atrai o público. É uma cor que exerce uma influência na hora da 
compra. O azul é uma cor de paz e de organização. O laranja é 
uma cor de alegria, o azul uma cor com poder imenso de cura, 
traz calma, auxilia o intelecto e a meditação. Já o branco, por 
exemplo, representa pureza em sua forma extrema e é conside-
rada a cor da paz absoluta. 

Ao avaliar essa influência da produção das imagens no resul-
tado das vendas, o diretor de arte da Agência Kindle (@agen-
ciakindle) Inácio Luis, explica que o que mais se escuta hoje em 
dia é que as pessoas não têm muito tempo. Ou seja, o consumidor 
tem que ser impactado, atraído rapidamente para que não se dis-
perse no concorrido e vasto mundo de informação ao seu redor. 
"A imagem acaba sendo a primeira forma de atração do consumi-
dor para o produto. Imagens produzidas, criativas ou não, bonitas 
ou feias e as que causam estranheza chamam a atenção e tentam 
cumprir o seu papel, que é despertar o interesse. A partir daí, se 
bem feito e se atingir o público-alvo, leva a compra do produto 
ou até mesmo de uma ideia. Por isso, temos que ser responsá-
veis e cuidadosos com o que usamos para atrair o consumidor. 
Temos que nos colocar no papel de quem vai comprar o produto. 
Ninguém gosta de ser enganado. Além disso, as informações hoje 

ão é novidade para você, leitor 
da Wide, a informação de que 
cores e imagens provocam uma 
troca de sensações muitas vezes 
imperceptível, porém de grande 

influência sobre as decisões de compra e desejos de consumo. 
Uma imagem bem trabalhada, por exemplo, pode fazer toda a 
diferença. E faz. Mas até quando a polêmica existente em relação 
à fotografia gerada em torno dos conceitos de tratamento de ima-
gem é válida e ética? 

A gerente de design da FARM Rio (@adorofarm) Tatiana 
Viana, considera que tudo é válido, desde que com pertinên-
cia. "Tratamento ou manipulação, não importa, cada um tem 
que escolher, caso a caso, o resultado de imagem que transmite 
melhor aquilo que se quer comunicar. No nosso caso, as imagens 
com modelos são todas tratadas para uniformizar a cor, tirar 
pequenas imperfeições, a exemplo de uma sujeira no chão ou 
uma mancha na pele. Interferimos o mínimo possível. É funda-
mental que elas continuem reais e naturais. Mas isso, para nossa 
proposta, para o conceito da FARM", afirma. 

Viana explica que quando a loja virtual e-FARM foi criada, a 
grande aposta foi justamente na produção das fotos, estratégia 
que, segundo ela, deu muito certo e hoje é impossível dizer como 
seriam as vendas sem essa produção. "E esse é o grande diferen-
cial da e-FARM. As roupas não são fotografadas em still ou em 
manequim, são todas fotografadas em modelos, com o perfil da A ut
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reverberam muito mais e o que era interesse pode se transformar 
em algo negativo", alerta. 

Atualmente, a Kindle possui clientes com demandas pratica-
mente em escala diária, conforme explica o diretor. "São clientes 
com serviços mensais e sazonais. "O importante é sempre estar 
focado em criar novidades. Nunca deixe de pensar e de sugerir 
algo novo. O profissional não pode ficar esperando o briefing cair 
em seu colo", chama atenção. 

Para pensar estrategicamente e fazer com que um produto 
se diferencie dos demais, Inácio acredita que a primeira coisa 
a ser feita é pensar para quem você que falar. "Como chamar a 
sua atenção? Comparando com o que existe no mercado, o que 
o leva a comprar certo produto e não outro? Como funciona 
no ponto de venda? Quem são os concorrentes? É para um 
consumidor que procura mais qualidade ou preço? Vamos 
trabalhando com respostas que nos dão o direcionamento e 
o caminho de como deve ser este design/layout. Se é simples, 
complexo ou elegante, não importa a forma, ele tem que desper-
tar o interesse." 

Na história, a manipulação de imagens, termo considerado 
forte pelo fato de significar falta de ética e conduta, temos vários 
casos conhecidos. O livro 'Les commissariat aux archives Les 
photos qui falsifient l'histoire" (O Comissário para Arquivos -
Imagens que falsificaram a história), do Jornalista e escritor Alain 
Jaubert, retrata que muitos políticos utilizaram a manipulação 
fotográfica para omitir dados sobre a realidade social e política 
do país que governavam e assumirem posição de dominação 
perante a população. 

Johnny Santana, responsável pelo webmarketing que atende a 
Polishop ( @polishop) lembra que a expressão "nós comemos com 
os olhos" merecia ganhar uma adaptação, pois nós também com-
pramos com os olhos. "Vamos ser práticos. Uma simples ima-
gem de um pote de vidro passa a ter muito mais força de venda 
quando adicionamos uma massa de macarrão dentro porque 
ativa o aspiracional do consumidor. Nesse momento ele se lem-
bra de todos aqueles alimentos que têm guardado no armário na 
própria embalagem com a ajuda de um pregador de varal. Você 
dá função, cria necessidade e um gatilho para a venda. Um pote 
sem macarrão é só um pote", compara. 

Felipe Brasil, diretor de e-commerce na Polishop, lembra 
que a imagem é uma importante parte do processo de compra. 
Segundo uma pesquisa da F/Nazca (@fnazca), 70% dos usuários 
confiam naquilo que veem na rede. "Hoje em dia, só casamento 
indiano é realizado às cegas. O consumidor quer ver o produto 
antes de comprar e mais do que isso, ele quer confiar naquela 
imagem. Uma foto desfocada e sem contraste pode ser decisiva 
para ditar o fracasso de um produto, e certamente não teríamos 
o mesmo resultado em vendas se não utilizássemos a produção. 
Ela nos ajuda a provar ao consumidor que aquele determinado 
produto é bonito, resistente e confiável. Sempre de maneira 
transparente e verdadeira", garante. 

A PubliK possui uma célula de design, que é responsável 
pela produção e tratamento de todas as fotos dos produtos 
vendidos na Polishop. As demandas são enviadas conforme 
a necessidade, com o surgimento de novos SKUs (quantidade 
de itens) e ofertas. A vantagem, segundo Johnny, é que eles 
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possuem em casa uma agência que só pensa em Polishop, o 
que acaba colaborando na unidade da comunicação e na velo-
cidade que alcançam na produção dos jobs. 

Johnny Santana lembra que na internet o consumidor não 
pode tocar, tampouco testar o produto. "Então é nossa função 
aproximá-lo ao máximo da experiência de compra física. Tanto 
que, para suprimir essa lacuna, inovamos entre os grandes vare-
jistas do Brasil na produção de imagens em 360° dos produtos, 
para que o consumidor possa realmente ver o produto por todos 
os ângulos possíveis." 

Outro ponto que o profissional destaca é a importância da 
contextualização do produto, que por si só não se vende bem. 

"Precisamos inseri-lo dentro de uma situação que o aproxime do 
consumidor. Temos o desafio de mostrar esse produto em uso 
para eliminar as dúvidas e, consequentemente, gerar necessi-
dade. Além disso, evitamos muita informação visual no 'colo' do 
consumidor, tirando a atenção do que realmente é importante. 
Optamos por um site com layout clean, sem elementos gráficos 
desnecessários, revelando o verdadeiro astro do nosso site, que 
é o produto", explica. 

Em relação à polêmica tratamento versus manipulação da 
imagem, Felipe Brasil e Johnny Santana compartilham o mesmo 
ponto de vista. "O tratamento consiste em buscar aquela infor-
mação que se perdeu no clique: o brilho, contraste, exatidão das 
cores, nitidez etc. É praticamente obrigatório, independente do 
tipo de fotografia. Apesar da maquiavelização da manipulação, 
ela já faz parte do nosso cotidiano. Está por aí, desde a iluminação 
do setor de verduras do mercado - que deixa as verduras muito 
mais verdinhas na prateleira - até a recente febre do Instagram -
que transforma até a foto mais banal na nova maravilha da oitava 
arte. O problema real é o uso que fazemos dela. Apoiamos a mani-
pulação saudável, aquela que ajuda o consumidor a entender o 
produto: o que ele faz e por que devo comprá-lo. Alguns produ-
tos não conseguem se explicar por si só. Quem cozinha sabe que 
existem facas para os mais diversos tipos de corte: peixes, carnes, 
legumes etc. Inserir uma tábua de frios do lado da foto de uma 
faca elimina a dúvida e acelera a compra. Uma garota com cabelo 
liso ao lado de uma chapinha ajuda a vender a ideia do que o pro-
duto faz. A manipulação pode ser uma aliada. Só não pode fugir 
da realidade e apresentar algo que o produto não entrega." A ut
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Ao criar uma simples estratégia de recompensa, você consegue 
estimular os clientes a preencherem essa galeria com fotos reais 
a custo quase zero", finaliza Felipe Brasil. 

O grande "x" da questão, segundo Johnny. é evitar os erros ao 
lançar uma loja virtual. Ele explica que muito se investe para 
levar o consumidor à loja, porém, quando finalmente ele chega, 
é inconcebível que ainda encontre fotos de produtos pequenas 
ou em baixa resolução. E com a banda larga cada vez mais aces-
sível no Brasil, não há argumento que justifique. "A manipulação 
é uma opção para ser usada com cautela. Já vi, por exemplo, 
fotos em que decidiu ocultar o fio elétrico de um determinado 
produto por pura estética, o que poderia induzir o consumidor 
a achar que aquele produto é wireless, gerando problemas de 
SAC pós-venda", alerta. 

A PubliK entende que se a loja só usa fotos dos fornecedores, 
ela vai ser igual a tantas outras que fazem o mesmo. O bom uso 
de imagens exclusivas garante um diferencial frente à concor-
rência e, dependendo da qualidade das fotos, pode ser decisivo 
no seu sucesso. "Tratando-se de roupas, aconselho o investi-
mento em modelos. O produto se torna muito mais tangível, 
principalmente para as mulheres, que são mais detalhistas nessa 
categoria. Roupas esticadas sobre a mesa e sem volume não res-
pondem dúvidas de caimento. Lojas menores e de nicho têm 
conseguido se destacar usando desse recurso, como é o caso da 
Be Mammy (www.roupasdegestantes.com.br) É Óbvio que nisso 

entra a questão do maior custo de produção, mas as limitações 
sempre nos forçam a explorar novas possibilidades. Se o custo é 
um problema, tome o caso da loja americana Threadless (www. 
threadless.com) como exemplo. Cada camiseta possui uma galeria 
onde os próprios clientes enviam suas fotos usando o produto. A ut
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http://www.roupasdegestantes.com.br
Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 91, p. 16-20, jul./ago. 2012.




