


INTRODUÇÃO

Você quer vender o seu imóvel e não está conseguindo tirar fotos 

que revelem a verdadeira beleza e valor dele? 

Costuma ver fotos encantadoras de apartamentos, casas e cômodos 

na internet e quer um resultado semelhante para o seu anúncio?

Para isso, você não precisa ser necessariamente um(a) fotógrafo(a) 

profissional, mas seguir algumas boas práticas da fotografia que 

podem trazer um resultado muito positivo e transformar o seu 

anúncio em um verdadeiro sucesso!

Neste eBook com dicas de fotografia para anúncios de imóveis, 

mostraremos que um anúncio bem apresentável não é um bicho 

de sete cabeças e só depende que você esteja atento(a) a algumas 

questões que poderão fazer toda a diferença e chamar a atenção 

dos compradores!



1 - QUAL É A PRIMEIRA COISA 
PARA A QUAL TENHO QUE ME 
ATENTAR? 

Um dos principais erros cometidos na hora de tirar as fotos do seu 

imóvel para que elas sejam utilizadas em um anúncio é deixá-lo 

bagunçado.



Já percebeu como as imagens que encontramos na internet das 

casas dos sonhos estão sempre com um visual impecável? 

É claro que aquilo não representa o dia a dia, afinal de contas com 

as obrigações e correria do cotidiano, nem sempre é possível eli-

minar toda a bagunça, mas a venda de um imóvel é uma ocasião 

única e merece uma atenção especial.



Por isso, antes de fotografar o seu imóvel, é fundamental deixá-lo 

completamente arrumado. Limpe e guarde a louça da pia, tire a 

roupa usada de cima da cama ou de um local visível no quarto, 

organize todos os cômodos e retire objetos que não pertençam à 

decoração ou mobília do ambiente.

Ao seguir essa dica, você verá que o resultado final já será comple-

tamente diferente!



2 - COMO POSSO FAZER PARA TIRAR FOTOS 
MAIS ATRATIVAS E COM MAIOR QUALIDADE?

Você quer que as fotos do seu anúncio chamem a atenção e en-

cantem os compradores?

Como mencionamos anteriormente, para que isso seja alcançado 

não é preciso contratar um profissional da área, mas estar atento 

às boas práticas da fotografia. 

Vender um imóvel é um momento único, seja para o comprador 

ou ao vendedor. Por isso, é preciso ter uma atenção e cuidado 

especiais com todo o processo, inclusive na hora de preparar as 

fotos que serão utilizadas para o anúncio.

Não tenha pressa ou tire as fotos de qualquer jeito! Esse é um 

dos principais erros cometidos pelas pessoas e pode ser um fator 

decisivo para não atrair compradores interessados.



O primeiro ponto ao qual você deve se atentar é com a lente da 

câmera. Caso você decida bater as fotos com o próprio celular, é 

imprescindível limpá-la antes de tudo. 

Para isso, você pode utilizar a própria camiseta ou algum tecido 

limpo. E, por mais que pareça uma coisa simples, a diferença na 

qualidade das fotografias será quase instantânea.

Além disso, você deve fazer as fotos com o celular bem apoia-
do, na posição horizontal e na altura dos olhos, o que causará 

a sensação de estar inserido ao ambiente por parte de quem as 

visualiza.

Como dissemos anteriormente, a pressa é inimiga da perfeição! 

Por isso, faça diversas fotos de TODOS os ambientes, inclusive da 

parte externa do imóvel e da rua, e em diferentes ângulos.

“Utilizar o celular
na horizontal e na

altura dos seus olhos”



Lembre-se que o anúncio será muito provavelmente o primeiro 
contato que um comprador terá com o seu imóvel, portanto as 

fotos devem atrair a sua atenção!

Caso o seu apartamento ou casa tenha algum diferencial como, 

por exemplo, um acabamento, uma vista bonita pela janela ou 

sacada e ar condicionado, faça questão de destacar isso. 

Só que apenas essas dicas não bastam para extrair o melhor de 

uma foto! Elas precisam estar acompanhadas de uma boa ilumi-
nação, como vocês verão no próximo item do nosso eBook.



3 - EXISTE UM HORÁRIO 
MAIS PROPÍCIO PARA TIRAR 
AS FOTOS? 

As boas práticas da fotografia não se limitam apenas à posição da 

câmera, à limpeza da lente e saber captar o cômodo através de 

diferentes ângulos, mas também à iluminação.

Ela é um fator determinante para que o seu imóvel seja visto como 

algo desejável e paradisíaco e, para isso, é preciso seguir algumas 

dicas fundamentais.

A primeira delas é em relação à claridade. 

Por isso, é importantíssimo não tirar fotos à noite, pois há uma per-

da significativa de qualidade e o flash da câmera apenas contribui 

para prejudicá-la ainda mais.



O ideal é que as fotos do seu imóvel sejam feitas aproveitando a luz 
do dia, sem escuridão ou sombras, então é hora de abrir as cortinas 

e janelas para que tudo fique o mais iluminado possível!

E, além disso, há dois horários que são os mais indicados para fo-

tografar imóveis. O primeiro deles é de manhã, antes das 10h, e o 

segundo entre 16h e 18h da tarde.

Por fim, você deve evitar fazer fotos contra a luz, uma vez que há 

o risco do resultado final ficar escuro. Caso não seja possível uma 

outra alternativa que não essa, é possível ativar a função HDR da 

câmera do seu celular, um recurso que pode fazer toda a diferença 

neste momento!

“Evite tirar
fotos contra

a luz”



4 - O QUE MAIS PODE 
SER FEITO PARA VALORIZAR 
MEU ANÚNCIO?

Além das dicas apresentadas acima, você quer tornar o seu anún-

cio ainda mais atrativo e com mais diferenciais? 

Então prepare-se para essa dica de ouro!

Além das fotos, você também pode trabalhar com vídeos, um re-

curso que está cada vez mais popular na divulgação de imóveis.

Porém, assim como as imagens, um bom e belo vídeo também 

precisa seguir alguns cuidados, portanto atente-se à iluminação e, 

principalmente, à poluição visual e sonora.

Para que um vídeo fique atrativo, ele não pode ter muito barulho, 

conversas de fundo ou qualquer outro tipo de distração. É funda-

mental que os ambientes do imóvel sejam os protagonistas dele.



CONCLUSÃO

Como você pôde ver, um bom anúncio é construído com atenção aos detalhes e 

sem pressa. É preciso saber enfatizar e traduzir através de fotografias os principais dife-

renciais do seu imóvel e torná-lo atrativo para as outras pessoas.

Como resultado final, você obterá mais visibilidade e poderá realizar uma venda ágil e 

satisfatória, seja para você ou para o comprador.

Mas, para isso, é preciso que o anúncio também seja realizado por uma equipe de pro-

fissionais capacitados e comprometidos com este momento tão especial.

A venda de um imóvel é uma jornada única, desafiadora e importantíssima da sua vida. 

Representa o fim de um ciclo e de toda uma história.

Por isso, a Total Consultoria Imobiliária está à disposição para ajudá-lo(a) a alcançar o 

seu objetivo e facilitar todas as etapas da venda, inclusive encontrando a pessoa certa 

para comprar a sua casa ou apartamento.

O apoio de uma consultoria imobiliária é imprescindível para que você faça um bom 

negócio e tenha a sensação de satisfação completa ao final de todo o processo.



https://www.totalconsultoriaimobiliaria.com/
https://www.facebook.com/totalci
https://www.instagram.com/totalconsultoriaimobiliaria/
mailto:contato%40totalconsultoriaimobiliaria.com?subject=Ebook%20-%203%20Dicas%20e%20oportunidades%20%0Ddeste%20momento%20para%20fazer%0D%20BONS%20NEG%C3%93CIOS%20com%20IM%C3%93VEIS

