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Introdução 
Vivemos um momento de transformação muito grande e nessa nova 
realidade de distanciamento social, tornou-se vital para as marcas 
aumentarem sua presença online para conseguir comunicar-se com seu 
público e vender.!
!
Para desenvolver um dialogo com seu público é muito importante que 
todos os conteúdos reflitam o propósito, história e valores da marca. 
Quanto mais intenso e real for esse dialogo, maior será a chance de 
converter essas interações em vendas.!
!
Os conteúdos também precisam ter relevância para seu público e ser 
visualmente atraentes para chamar a atenção em meio a tanta 
informação que as pessoas estão expostas online. É preciso inovar pra 
se destacar!  
!
Pensando nesse cenário, e considerando que o investimento na 
produção visual das marcas é um dos maiores investimentos de 
marketing da marca, desenvolvi esse guia prático com nove dicas para 
fazer o dia de fotos da sua marca render muito mais. A ideia do guia é te 
dar insights para que sua marca:!

1- Tenha um resultado 
visual que converse com a 
identidade da sua marca e 
seja único e diferenciado;


2- Aproveite melhor os 

recursos para gerar mais 
conteúdo para ser 

aproveitado;



Autor do Guia 
Formado em administração pela USP, trabalhou seis anos em marketing 
na P&G, onde teve contato com grandes agências, produtoras, fotógrafos 
e outros artistas.!
!
Hoje, como fótografo especializado em moda e publicidade, Múcio já teve 
publicações em importantes revistas como Vogue, GQ,Glamour, Bazaar, 
FFW, entre outras.!
!
Entre as marcas que já trabalhou estão MAC Cosmetics, Schutz, Fiever, 
Dafiti, C&A, Gol Cia Aéreas, Fility, Long Island, Zali entre outras.!
!

Conheça mais:


www.mucioricardo.com.br 
@mucioricardo



Entre em contato:


contato@mucioricardo.com.br 
(11) 99267-9967
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1. Tenha um storytelling
Storytelling é a capacidade de transmitir conteúdo por meio de uma 
narrativa envolvente.!
!
O principal beneficio de se ter um storytelling é garantir que os 
conteúdos que sua marca irá produzir serão únicos. Isso porque tudo 
que a marca falar vai ser de acordo com a sua perspectiva.!
!
Através dessas histórias fica mais facil manter a identidade visual, 
dialogar com o consumidor, provocar emoções e gerar identificação. 
!
É importante que a história seja real, sincera e reflita o propósito e 
valores da marca. A história precisa ser consistente e deve permear 
todos os meios de comunicação audiovisual da marca.!
!
Ter um storytelling faz com que a diária de fotos renda mais, pois 
todas as pessoas envolvidas no trabalho conhecem a história que 
precisam contar. !

O storytelling tem o poder 
de tornar o trabalho mais 
envolvente e ao mesmo 

tempo mais objetivo.
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2. Elabore um moodboard e shootingboard 
Tanto o moodboard, quanto o shootingboard são ferramentas para você 
preparar a diária de produção visual, garantindo a identidade da marca e 
formalizando a expectativa do resultado a ser obtido de forma palpável. 
Além disso, essas ferramentas:!
!
1- Otimizam o tempo de produção;
2- Alinham toda a equipe;
3- Auxiliam as tomadas de decisão antes e durante o shooting;
!
MOODBOARD 
 

Conjunto de imagens e outras referências que pretendem projetar um 
conceito ou essência de um projeto. !
!
SHOOTING BOARD 
	

Shootingboard é um roteiro/ uma sequência de imagens cronológia 
mostrando as cenas que precisam ser capturadas. É o planejamento de 
captação. Nele você define aspectos de plano (enquadramento) e acting.!

Quando surgir alguma 
dúvida no set é só se 
perguntar: isso está 
dentro dos boars?
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Mood geral (até três imagens que ilustrem de forma clara sua 
expectativa em relação ao material. Elas sintetizam tudo o que as 
outras imagens passam)!
!

Luz  (imagens que ilustram o tipo de iluminação que a marca quer: luz 
de estúdio ou natural, dura ou suave, quente ou fria, etc.)!
!

Maquiagem  (definem a maquiagem e cabelo que o maquiador irá 
fazer. É importante que essas referências, levem em consideração o 
casting e a luz)!
!

Styling (imagens que definem a montagem dos looks e o 
acabamento)!
!

Acting (traduz como os modelos devem se expressar durante as 
fotos)!
!

Casting (fotos das pessoas que irão reproduzir o mood)!
!

Direção de arte (imagens que ilustram tanto a parte de composição 
de imagem/ cenários, quanto a parte de layout final)!
!

Tratamento (definem como as imagens devem ser finalizadas)!
!

MOODBOARD

SHOOTINGBOARD

FOTO 1
(descrição)

FOTO 2
(descrição)

FOTO 3
(descrição)

FOTO 4 ...
(descrição)



3. Pense Multimídia
Hoje uma marca pode interagir com seu público de diferentes formas, 
entre elas: Posts, stories, IGTV, Lives, Tik Tok, Whatsaap e Telegram, 
Site, Youtube,...!
!
Explorar diferentes recursos torna a comunicação mais envolvente. 
Portanto, é muito importante que a marca enxergue a diária de fotos 
como uma diária para produzir conteúdo audiovisual, a fim de 
aproveitar ao máximo os recursos disponiveis em set.!
!
•  Video campanha (fashion film)
•  Backstage
•  Entrevista com os profissionais
•  Live do ensaio
•  Tutoriais
!
Os itens listados são algumas das possibilidades que a marca deveria 
considerar no planejamento para gerar mais conteúdo a partir da 
mesma diária. Todo esse conjunto torna sua comunicação mais rica, 
pois possibilita inserir o público ainda mais no universo da marca.!

Quando a marca pensa além 
da foto, ela transforma a 
diária de produção numa 

rica fonte de conteúdo
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4. Faça um Call sheet detalhado 
Callsheet é um documento que formaliza, para toda equipe envolvida na 
produção, informações básicas como, por exemplo, quando e onde a 
diária irá acontecer. Um callsheet completo deve conter:!
!
•  Local de encontro/ onde serão realizadas as fotos!
•  Tempo de deslocamento (caso o local de encontro não seja o local da 

foto)!
•  Horário de chegada de cada uma das pessoas da equipe!
•  Nome e contato das pessoas da equipe (o contato ajuda muito na hora 

de contatar a pessoa em caso de atraso, por exemplo)!
•  Previsão do tempo (ajuda muito para entender as possibilidades quando 

as fotos são externa)!
•  Cronograma (chegada, café da manhã, montagem equipamento, 

maquiagem, inicio das fotos, almoço, fim das fotos. Uma dica aqui é 
encaixar o shootingboard para ter certeza que o planejamento cabe no 
horario disponivel)!
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Um call sheet detalhado 
possibilita que toda equipe 

esteja bem alinhada de 
como a diária irá acontecer 

e o controle do tempo 



5. Seja mais assertivo no casting
Casting é uma das partes mais importante para uma diaria de produção 
audiovisual, pois são os modelos que irão personificar sua marca. Esse 
processo é basicamente dividido em três etapas:!
!
1- Definição do perfill: nesse momento a marca deve estipular as 
caracteristicas que espera dos modelos. Em geral essas caracteristicas 
envolve etnia, medidas, estilo e outros detalhes especificos. !
!
IMPORTANTE: vivemos em um mundo plural, portanto garanta 
que sua marca tenha um casting representativo e diversificado. 
!
2- Avaliação das opções: nesse momento a marca deve avaliar as opções 
apresentadas pelas agências. A aparência deve ser apenas um dos 
elementos a ser levado em conta.!
!
3 – Seleção do modelo: Ao fazer uma avaliação mais completa dos 
modelos, a marca poderá fazer uma seleção mais acertiva. A dica aqui é 
priorizar acting/ atitude/ personalidade do modelo vs. aparência. !

Um modelo com 
desenvoltura vai agregar 

muito mais ao trabalho do 
que um modelo que é 

bonito, mas não tem outras 
caractericas importantes 

para o trabalho.
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Para fazer um casting mais acertivo que não só esteja dentro do mood, 
mas também contribua para um bom fluxo do trabalho, é importante 
considerar: 
!
•  Medidas (certificar que o modelo tem as medidas certas para suas 

roupas e acessórios. Evitar a necessidade de fazer ajustes na hora do 
shooting/filmagem agiliza muito o processo de trabalho);!

•  Portfólio (avalie se o modelo já fez algum trabalho que exigiu a ele o 
tipo de acting que você está planejando. Exemplo: se você quer fazer 
uma campanha bem feliz, com muito sorriso e o modelo não tem 
nenhuma foto no portfólio sorrindo, talvez ele não seja o mais 
adequado pra esse mood);!

•  Maquiagem e Cabelo (avalie com o profissional da area se o que você 
projetou no moodboard funciona pra os modelos. Aqui você tem a 
opção de adaptar a maquiagem do mood ao modelo ou selecionar 
uma pessoa que funcione com o que você já tinha em mente);!

•  Caracteristicas particulares (procure saber mais sobre os modelos. As 
vezes alguma caracteristica pode ser determinante para a seleção ou 
exclusão dele no casting. Exemplo: modelos que dançam podem 
desenvolver um trabalho melhor para um mood que exige isso do que 
aqueles que não tem essa experiência);!

•  Cuidados com a pele (peça uma polaroid para avaliar se o modelo está 
com os cuidados da pele em dia. Uma pele mal cuidada pode exigir 
um tratamento na pós mais pesado, deixando-a com uma aparência 
menos natural);!



6. Acompanhe as fotos em tempo real
Uma das principais formas de otimizar o trabalho e garantir a qualidade 
e variedade do conteúdo produzido é através do acompanhamento 
simultaneo das fotos. Ver as fotos além do visor da camera, num 
computador, ajuda a:!
!
1- Identificar rapidamente se um acting está funcionando ou não

2- Saber quando já se tem as imagens desejadas para seguir para o 
próximo look e não perder tempo

3- Visualizar a imagem já com um preset de luz, contraste e cor para ter 
uma ideia mais próxima do resultado final

4- Fazer uma pré seleção de fotos e vizualizá-las juntas para entender a 
variedade do conteúdo produzido e com isso identificar oportunidades
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7. Aproveite a pós produção para 
desdobrar o trabalho

Entender como o conteúdo será desdobrado é fundamental para 
conseguir fazer toda a captação necessária no dia do shooting/ 
filmagem. Algumas possibilidades de desdobramento na pós são:!
!
•  Gifs
•  Colagens
•  Sequencia de imagens
•  Detalhes de produto
•  Texto sobre imagem
!
Experimentar essas alternativas é uma forma de diferenciar o material 
comunicacional da sua marca e produzir mais conteúdo a partir do 
mesmo material produzido.!
!
Dica importante: negocie com o fotógrafo/filmaker para ter acesso ao 
material bruto do shooting e com isso ter mais matéria prima para 
trabalhar seu conteúdo.!

As possibilidades na 
pós são ilimitadas
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8. Antecipe seu feed
Uma forma prática da marca planejar tudo que precisa produzir no dia 
de shooting/ filmagem é visulizar seu feed, stories e outras mídias 
antecipadamente. Dessa forma, a marca pode entender:!
!
1- Quantas imagens/ videos precisa


2- Qual plano das imagens (detalhe, close, plano americano, corpo 
inteiro, plano aberto)


3- Qual crop (vertical ou horizontal/ dimensões das imagens) 


4- Qual paleta de cor priorizar
!
Esse tipo de preparação fará sua diária render muito mais. !
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9. Pense no funil de vendas
Todo conteúdo produzido numa diária de shooting/ filmagem é uma 
ferramenta para a marca envolver seu público e com isso conseguir 
aumentar suas vendas. Quanto mais uma pessoa interage com sua 
marca, maior a propensão dele virar seu consumidor.!
!
Aproveitar a diária de fotos/ filmagem como uma oportunidade de 
apresentar antecipadamente a nova coleção para seu publico mais fiel 
é uma forma inteligente de cativa-los e deixa-los mais próximo da 
conversão em vendas.!
!
Portanto, não deixe de anunciar para seus clientes mais fiéis que você 
estará fotografando a nova coleção. Estude fazer uma transmissão ao 
vivo para apenas esse público. Quando você oferece exclusividade, 
você ganha o coração de quem recebeu.!
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Gostou das dicas? 


Esperamos que elas ajudem no planejamento e execução da sua diária de fotos. 
Nosso maior objetivo é fazer sue negócio prosperar!

Caso queira uma solução exclusiva para sua marca, entre em contato com a gente:


contato@mucioricardo.com.br
(11) 99267-9967
@mucioricardo



Contamos com uma rede de produtores, diretores de arte, maquiadores, stylists e agência de modelos 
para atende-lo da melhor forma.


