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Como produzir um catálogo 
 Valiosas dicas para você produzi-lo mesmo sem experiência! 
 
Produzir um catálogo pode parecer fácil , mas é uma verdadeira maratona e pode  
deixar até mesmo pessoas experientes de calça curta!  
 
 
Aprenda como garantir o sucesso do seu catálogo com este Ebook de Eduardo 
Ikeda: Livro que alerta os perigos que você pode encontrar na produção de um 
catálogo. Seja você produtora, dona de loja, fotógrafo, assessora, estilista, ou até 
mesmo modelo! Se você quiser arrasar em seu catálogo confira as Dicas valiosas 
nas próximas páginas! 
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Apresentação 

 
 
Oi meu nome é Eduardo Ikeda , fotógrafo e “produtor por acidente”. Vou te contar 
um pouco do meu dia-a-dia de fotógrafo. 
 
No meu estúdio fotografamos para várias marcas, que vão desde lojas de Bom 
retiro a marcas mais famosas como lojas de shopping. Para ajudar meus colegas eu 
também alugo o estúdio para que todos possam produzir catálogos quaisquer que 
sejam! 
 
 
Já passei muitos apertos e  por vezes cometi alguns erros, por isso, decidi escrever 
este ebook e te ajudar! 
 
A história começa num pacato studio de São Paulo, que com o tempo, deixou de 
ser pacato e “o bicho começou a pegar”  muitos que alugavam o estúdio 
enfrentavam problemas na produção, pois organizar um simples look-book pode 
até parecer fácil, mas esconde muitas armadilhas! Certa vez  presenciei o 
cancelamento de um catalogo de grande porte, já todos a postos, porque ocorreu 
um problema com a modelo. 
 
 
Presenciei dezenas de pequenos problemas, sempre tentando ajudar a solucionar a 
maioria, mas como muitos começaram a pedir muita orientação em relação a esse 
assunto então decidi agora escrever algo que pudesse ajudar todas as pessoas que 
não tem experiência pra organizar um catálogo! Pois eu ensinar um a um como 
vinha fazendo seria muito pouco produtivo. Com esse livro podemos orientar 
qualquer pessoa desde o zero, nas questões mais básicas. 
 
 
Entendo as dificuldades de produzir um catálogo, então se você tem essa 
responsabilidade,  esse é um material certo pra você! 
 
 
Abaixo eu vou listar itens onde pode surgir Alguns problemas e as possíveis 
soluções! Vamos lá: 
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1 - Maquiador/maquiadora  

 
 Imagine um maquiador “dando aloca” no meio do ensaio?  
 
Pois é já presenciei maquiador  “astro” dar a loca bem no meio do ensaio dando 
piti porque não aceitava sugestões.  Bem aqui a maquiagem é realmente 
importante num catálogo pois se falhar em cabelo e maquiagem, o resultado pode 
não sair como esperado, ou sair num estilo ”diferente” da marca.  
 
Por isso eu recomendo escolher bem seus maquiadores(as) aqui vão as minhas 
dicas: 
 
a) Valores - Certos maquiadores cobram um valor que pode parecer alto, vai de 
você decidir se vale a pena. Procure aqueles que tem valor bom, e qualidade no 
serviço. Maquiadores bons usam maquiagens boas, de marcas, que não dão 
alergia, por isso se você achar um maquiador barato demais, desconfie, tome 
cuidado para ele não chegar com maquiagens dessas baratas. Nada contra 
maquiagens baratas, mas a chance de alguma alergia ou outra é maior.  
 
Uma vez a modelo ficou com o olho irritado, ela era bem sensível, e mesmo que a 
maquiagem fosse de marca excelente, o olho dela deu alergia. Se com esse 
cuidado aconteceu isso, imagina sem.. Bem eu corri e comprei colírio na farmácia 
e dentro de poucos minutos o olho melhorou graças a Deus! 
 
 
 
b) Analise o portfólio do maquiador, busque muitas referências sobre ele e o 
trabalho dela. Se você encontrar algo que seja na linha do que você quer, já é um 
bom caminho! Já vi gente contratando maquiador e “rezando” na hora, pra que 
ele fosse bom”.   Analise com bastante critério o trabalho dele(a)  
 
Imagine se o maquiador atrasa?! 
Bem, eu já presenciei também essa situação chata, todo mundo fica stressado com 
atrasos, principalmente os realizadores do catálogo, e isso por si só já deixa tudo 
tenso, é horrível! Para evitar isso  confirme uma, 2, 3 quantas vezes for necessário! 
Confirme horário!  Envie mapas do local para facilitar não se perderem. Pergunte 
se eles sabem chegar ao local e gentilmente peça para não atrasar! 
 
 
 
 
c) Maquiador multifunção 
Não é obrigação de um maquiador saber mexer com cabelo, mas... é bem vindo! 
Se você for contratar um maquiador e um cabelereiro pode onerar mais seu 
orçamento. Eu geralmente contrato Maquiadores que sabem arrumar o cabelo 
também. Vai de você. 
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Maquiador que FALTOU?! 
Pois é, que chato né todo mundo a postos esperando e acontece um imprevisto 
com o maquiador. Já presenciei isso também, a lei de Murphy existe! Nesse caso 
eu chamei uma maquiadora minha e por sorte ela conseguiu chegar em 
40minutos. Tenha seu plano A e plano B. é bom ter uma lista de maquiadores 
reserva para imprevistos. 
 
 
*PLANO B 
 
*Ter um plano B é importante para você ter sucesso quando acontecer algo 
errado, ter plano B vai muito além disso. Ter plano B traz muito mais 
tranquilidade, essa tranquilidade e segurança fica visível para as pessoas que 
trabalham com você. O plano B serve para tudo: Ter uma bateria Extra, Ter uma 
lente reserva, outra opção de gráfica para imprimir... Com Plano B você não fica 
amarrado e sente muito mais confiança para executar seu trabalho. 
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2 - Modelos 

 
Bem Agora vamos falar sobre escolha de modelos. Aqui é um assunto delicado 
também. 
 
a) Escolhendo diretamente 
 
Hoje as redes sociais permitem você entrar em contato direto com modelos e 
combinar diretamente com eles, o que é excelente. Você pode fazer uma pesquisa 
em busca de modelos. O duro é que pode demorar para encontrar sua modelo 
ideal. 
 
Nós pagamos tudo com 2 moedas: Dinheiro ou tempo.  
 
Em alguns casos vale a pena você poupar tempo e energia, e ter algo 
garantido.Para isso existem as agências de modelos. Você vai pagar um valor 
maior porém você não terá que se preocupar com: 
 
- presença/pontualidade da modelo 
- escolha da modelo 
- preparo/experiência da modelo 
 
As agências facilitam muito! Digamos que você esteja procurando uma modelo 
ruiva, com 1,72m manequim 36, com cabelo curto. 
Imagina quanto tempo você vai levar para achar uma modelo dessas por conta 
própria? 
 
 
A agência pode te mostrar logo de cara algumas opções de ótimas modelos para 
seu catálogo. 
 
Está achando alto esse valor das modelos?  
          
Então escute essas histórias: certa vez eu fiz um catálogo onde a modelo era nada 
menos que a própria dona da loja. Normal,  já fiz vários catálogos onde a dona era 
a própria modelo. Mas nesse caso, digamos .... ela não tinha muitas características 
de modelo. Bem, eu fiquei quieto e fiz meu trabalho... Mas o resultado final não 
ficou bom. Mesmo ela tendo investido um belo valor em “edição de imagens”.   
 
 
Valor este que acabou sendo MAIOR que o cache de uma ótima modelo, para o 
resultado ficar digamos.. não comercial. 
 
Outra história : Eu fui fazer um catálogo onde a modelo era a sobrinha da dona da 
marca. Também normal, porquê já produzi outros catálogos nessas circunstâncias.  
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A sobrinha tinha tudo de modelo: Era linda, medidas de modelo, cabelo perfeito, 
realmente tinha tudo para arrasar nas fotos. 
 
Eu comecei então o ensaio! Bem, já nos primeiros clicks, eu vi que ia ser di fícil pois 
apesar de linda ela não era nada fotogênica. A cada clique eu tinha que 
praticamente “colocar” ela na pose. Não estou reclamando, mas ela era um pouco 
dura, sabe.. Levei mais tempo para sugerir poses e orientá-la. O resultado final  
ficou bom, mas poderia ter sido melhor e eu não teria gastado tanta energia para 
produzir o ensaio.. 
 
 
Essa história  mostra um erro comum de achar que as pessoas lindas maravilhosas 
podem ser ótimas modelos, mas uma modelo profissional, é digamos assim 
milhares de anos luz na frente. Talvez só o fotógrafo entenda a GRANDE 
DIFERENÇA que faz na produtividade e resultado quando trabalhamos com 
modelos profissionais.  Tanto que a maior alegria de um fotógrafo é poder 
fotografar modelos profissionais! Como rendem  imagens incríveis.... com muita 
facilidade! Por isso procure conversar com sua cliente e explicar sobre essas 
"pequeninas" diferenças! 
 
Por isso... leve em conta todos esses fatores não só o custo da modelo.  ESSE valor 
pode fazer a diferença entre o cliente vender bem e RECUPERAR esse valor em até 
3x, 20x ,1000x mais em vendas (dependendo da sua produção). 
 
 
Prova de Roupa: Toda coleção tem o que chamamos de peças Piloto, então pode 
acontecer daquela modelo ideal, não cair bem na numeração ou tamanho das 
peças que serão usadas no ensaio. Por isso Nunca deixe de realizar a prova das 
roupas, uma vez contrataram uma modelo que era um pouco mais baixinha e 
tiveram que fazer bainha com agulhas em todas as calças na hora ensaio.  
 
 
Ciclos femininos 
 
às vezes acontece de cair bem no dia. Pode antecipar a vinda então tenha os itens 
necessários. 
 
Se você está lendo isso é homem como eu, preste muita atenção, as mulheres não 
falam mas dão vários sinais do ciclo feminino, então seja bastante compreensivo, 
pois não é fácil pra elas trabalhar nesses dias e antes deles. 
 
 
Agora que falamos de modelos, acho que vale a pena falar de outro "tipo" de 
MODELOS: 
 
Os manequins de plástico. 
Sim esses manequins da vitrine. É uma opção também fazer também um ensaio 
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com eles. 
 
Vantagens: não cobra cachê,não faltam e .. “não reclamam “ como diriam 2 
amigos meus o Fernando e meu xará Edu. Economiza em maquiagem e cabelo..  
 
Desvantagens: você tem que vestir cada peça. Leva muuuito mais tempo. A 
aparência da pele é estranha. e se recorta no photoshop,  fica um estranho aquela 
roupa “Voando”.Mas há esta opção também. 
 
Resumo 
 
Bem cada um sabe do seu negócio e de sua verba, então a dica que dou, se você 
vai optar por economizar,  é realmente atentar para não escolher uma modelo 
inexperiente demais ou não-fotogênica. Analise os álbuns dela. Não espere muito 
mais do que você está vendo nas fotos. Por outro lado atente se o álbum dela já 
está recheado de belas fotos ou trabalhos. Sinal que ela é experiente/fotogênica!   
 
Analise pelos RESULTADOS. 
 
*continua valendo aquelas dicas do plano B, evitar atrasos e valor do profissional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - Fotógrafo(a) 

 
Uma vez eu aluguei o estudio para um fotógrafo que era muito auto-confiante.O 
cara sabia tudo.Ele era tão bom, mas tão bom, que sabendo de tudo, ele FEZ 
TUDO. Mas e os outros profissionais?? Não fizeram NADA. 
 
 
A equipe não conseguiu OPINAR, não conseguiu PARTICIPAR, ele fez TUDO da 
MANEIRA dele. Não soube escutar, não soube respeitar as vontades da equipe no 
catálogo... 
 
 
Outra história, OPOSTA dessa primeira: Aluguei o estúdio para uma agência que 
contratou um fotógrafo para produzir um look book. Esse fotógrafo, não entendia 
muito de estúdio.Alias ele não entendia quase nada... Claro, ele era um fotografo 
de eventos e fazia alguns stills(produtos) utilizando luz natural. 
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E agora, o que fazer?? Foi preciso ensinar e fazer tudo pra ele. Ajustar luz, ligar 
flash, configurar câmera, dirigir a modelo, enfim... ele não tinha nenhuma 
experiência com catálogo! Até aí tudo bem, ninguém tem obrigação de saber. Foi 
falta de informação.  
 
 
Deduzi que o chamaram porque  as fotos dele eram magníficas. O portfólio dele 
realmente imagens Fantásticas....de eventos e produtos. Mas ele não sabia nada 
de estúdio e direção de modelos.. 
 
 
Bem aqui dicas para contratar seu fotografo(a) 
 
Analise seu portfólio e o estilo de fotografar. Busque referências de seus trabalhos 
anteriores. Contrate alguém com quem você tenha liberdade e conforto para 
trabalhar junto. Essas coisas você “sente” ao falar com o fotógrafo no telefone, ao 
ver suas idéias e sugestões e a forma de trabalhar. 
 
  
Não se esqueça: os fotógrafos tem especialidades. Se um fotógrafo é fera em 
fotografar recém-nascidos não quer dizer que ele vai ser fera também em realizar 
um book sensual. Se ele é excelente em fotografar modelos, precisa conferir se ele 
é bom em fotografar produtos.  Nosso equipamento também é montado a partir 
das nossas necessidades. Equipamentos para fotografar jóias são diferentes de 
equipamentos para fotografar modelos. Por exemplo! 
 
 
*continua valendo aquelas dicas do plano B, evitar atrasos e valor do profissional. 
 
 
 
 
 
 

4 - Local das fotos 
 
Um catálogo pode ser feito em local interno ou externo. 
Locais internos podem ser desde um atelier, um Office, um estúdio. Qualquer 
ambiente que seja fechado e que tenha tomadas. 
 
Locais internos são geralmente mais cômodos, pois geralmente tem tomadas para 
ligar secador, ferro de passar, tem lugar para trocar de roupa estacionamento etc. 
Então no local interno, quanto mais espaço melhor. Mais opções para trabalhar.  
 
Dica: Evite locações apertadas, sem tomadas, com móveis coloridos berrantes ou 
com as paredes muito coloridas ou teto marrom. 
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Prefira ambientes neutros, mais espaçosos com paredes brancas, pois assim não 
haverá interferência nas cores da coleção.Assim o fotógrafo poderá usar luzes 
rebatidas no teto, nas paredes. 
 
O local externo apresenta várias questões que devem ser analisadas. Para que o 
catálogo tenha sucesso, é necessário habilidade para organizar um catálogo em 
ambiente externo, porque: 
 
- Você precisa confiar na previsão do tempo para que realmente não chova nesse 
dia. E se Chover mesmo que no final do ensaio, você vai ter que marcar tudo de 
novo(novo cachê da modelo, novo ensaio) etc só porque não terminou; 
 
- A luz muda a cada instante. Passou uma nuvem, já muda toda a foto. É preciso 
maior habilidade do fotógrafo para conduzir o catálogo. 
 
- A questão de logística é bem mais delicada: Onde você vai trocar a roupa da 
modelo? Existem algumas tendas “montáveis”. Caso você não tenha o local para 
trocar de roupa, é necessário ficar próximo  banheiro, Van ou local da troca... 
 
- Não tem como retocar a chapinha, nem realizar certas produções pois é 
desconfortável maquiar sem uma cadeira ou não ter tomada dependendo de onde 
for. 
 
- Tem que lidar com os olhares do público local. A não ser que você alugou uma 
chácara ou está numa ilha remota, sempre aparecerá um espectador para 
acompanhar o ensaio e se você se fixar nesse lugar, não demora muito juntar um 
montão de espectadores achando que estamos num american next top model.  
 
 
 
O duro é que nada substitui uma ótima foto em cenário externo. Imagens em 
locações externas dão um verdadeiro Tchan a mais...  
 
Então a dica se escolheu fotografar em lugar externo: 
 
- Na medida do possível, escolha um lugar reservado, num dia que esteja sem 
movimento e distrações. 
 
- Se for possível escolha Um local  que tenha uma área coberta pois facilita a 
produção, maquaigem e troca de roupa além de que pode ser a salvação do JOB.  
 
- Escolha um cenário Impactante. Um catalogo de bikinis, na praia, legal. Mas e se 
fizer um catalogo de bikini num local inusitado? Explore lugares com um “quê” a 
mais. 
 
- Leve assistentes, pois toda ajuda é bem vinda(segurar um rebatedor, carregar 
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maquiagens, secar suor.. 
 
- Fotógrafos experientes  geralmente evitam  fazer fotos no Sol. Pois fica aquela 
luz dura, aquela sombra marcada, aquele olhar fechado da modelo, e todo suor.. 
Adoro fotos no nublado ou em áreas abertas com sombras.Se você escolher um 
lugar assim é fabuloso! 
 
 
 
Se me perguntarem qual dos 2 ambientes eu prefiro, bem, ai depende. 
Se for possível eu gosto da mescla dos 2.  
 
Um catalogo em ambiente externo passa toda uma energia diferente, tem mais 
vida é mais estiloso. Já em estúdio oferece todo conforto e segurança. É muito 
mais garantido; 
 
Para isso Vamos entender as imagens conceituais. 
 
 Geralmente usadas em campanhas, são poucas imagens dos produtos porém são 
de muito impacto (como citei escolher cenário para criar impacto).Vamos pegar 
uma  Marca de jeans - ex: Diesel. 
 
Usam imagens que passam um conceito por trás da foto, e as vezes mal da pra ver 
a calça jeans na foto conceitual. São imagens que mostram modelos com atitudes 
em cenários bacanas. São para criar emoções nas pessoas, Dá uma olhada digita 
“nome de uma marca famosa + campaign”  no Google.  
 
Não são fotos para você ver o produto , mas sim entender o STYLE que a marca 
quer passar. 
 
Talvez você possa fazer 1 foto da capa do seu catalogo/lookbook conceitual e de 
divulgação com a melhor peça da sua coleção em algum local externo, aquela que 
sintetiza melhor o estilo da marca e o restante aí sim fotografar no estúdio para 
ver detalhes das peças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 - Tratamento das Imagens 

 
Dependendo do formato do seu catálogo, talvez você precise de um designer para 
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editar as imagens porque Não significa que um fotógrafo profissional vai te 
entregar as fotos 100% prontas. 
 
Sempre sobra um Cabelo rebelde; 
Um ajuste de amassado na roupa; 
Uma sujeirinha no chão; 
Uma realçada naquela peça branca; 
uma melhoradinha na pele da modelo, 
entre outros.. 
 
 
Seja até para editar todos os detalhes ou diagramar as páginas (se for impresso) 
colocando código da roupa, ou descrição ou grades de tamanhos... 
É como montar uma revista, precisa alguém para colocar no formato ideal para a 
gráfica. 
 
Se você for fazer um look book é mais simples mas também é recomendado dar 
uma geral nos detalhes! 
 
Atenção para o prazo de entrega. Um designer com experiência pode agilizar todo 
o processo.Calcule o prazo de entrega! 
 
 
 
 
 
 

6 - DICAS EXTRAS 
 
  
APROVEITAMENTO DO TEMPO 
 
Bem, exceto pelo boneco, todos nós somos seres humanos que tem uma 
disposição e um rendimento que varia ao longo do dia. 
Você já viu homem com fome? Certas pessoas quando estão com fome realmente 
se transformam em outra pessoa, ficam irritadas, algumas não conseguem nem 
pensar mais em trabalho! Pois é Preste atenção quando as pessoas começawm se 
alterar pode ser simplesmente: FOME. 
 
 
Realize intervalos: Coffe Break 
 
Quem não gosta de um Coffee Break não é mesmo? Imagine o quanto que 
recupera de energia! Para um catálogo de um dia inteiro, recomendo fazer uma 
pausa para o almoço, mas não tão extensa. Para aproveitar o tempo já deixe 
pensado as opções para comer próximo ao local das fotos ou mesmo agendar um 
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delivery. Se houver a pausa da manhã, você pode já deixar preparado e levar algo. 
 
Atenção para a qualidade dos Alimentos que você vai dar á sua equipe.  
De Acordo com a Medicina Chinesa, e os alimentos eles tem CHI , podendo ser 
positivo ou negativo, isto é, existem alimentos que revigoram e alimentos que 
"roubam" sua Vitalidade. Evite Refrigerantes e alimentos muito ácidos e 
industrializados nos Intervalos. 
 
 
Depois, de tarde, ao sentir que houve uma queda ou algum sinal de desânimo, já 
faça uma outra pausa para recuperar o fôlego e dar animo no pessoal!  Um lanche 
leve é sempre bem vindo e anima muito!  
 
Homens principalmente ficam de mal humor se estão com fome...já mulheres 
conseguem lidar melhor com a fome.Na dúvida não deixe isso acontecer com 
ninguem e capriche, principalmente na hidratação dos modelos e toda sua equipe! 
 
Organize a ordem dos figurinos 
 
 
Organize a ordem de fotografar as peças com antecedência. 
Combine com seu fotógrafo. Eu por exemplo quando vou fotografar Peças, solicito 
para separarem os looks coloridos dos brancos. Nós fotógrafos fazemos de acordo 
com a luz e o fundo, porque a luz para fotografar peças brancas é diferente da luz 
para fotografar peças escuras e coloridas;  Para não ter que ficar toda hora 
mudando a luz,  organize as peças de acordo com a luz e o fundo. 
 
Exemplo:Esse lote é para fotografar com fundo cinza. Esse lote são todas brancas 
e clarinhas. 
 
 
Organize sua Logística: 
 
Exemplo - um catálogo de 50 peças. 
 
Então ao chegar no local, já pense no caminho mais curto e mais prático para a 
dinâmica das fotos! Exemplo: se o local da troca é longe do local das fotos, tente 
facilitar ao máximo. Vale por exemplo posicionar a arara num ponto estratégico ou 
mesmo montar um provador com as tapadeiras do estúdio. Vamos supor que você 
economizou 20 segundos nesse procedimento.  Então de 50 peças, ida e volta, 
você ganha 50 *20 *2 =2000 segundos. Só ai você ganhou 33minutos. 
 
 
 Eu já vi gente perdendo quase 1 minuto por troca de roupa. Pela logística 
inadequada que montaram. Então naquele caso, tinha umas 30 peças, eles 
gastaram pelo menos 1hora que poderia ter sido economizada. 
 



Dicas para você produzir um catálogo                                                   Eduardo Ikeda   -   dicasdoedu.com.br 14 

 

 
Estudei alguns módulos no SENAI, e mais pra frente fiquei sabendo que existia 
uma matéria chamada CRONOANÁLISE. Não cheguei a cursar essa matéria, mas 
pelo que entendi existem os cronoanalistas, que medem o tempo e calculam a 
capacidade da produção.  Eles são responsáveis em otimizar os processos. Você 
entendeu a idéia certo?  
 
 
Porque essa dica vale para tudo! 
 
 
Eu procuro utilizar esses conceitos na minha vida em geral. Escolho o caminho 
mais rápido e facilito ao máximo tudo que uso mais.  
 
 
Exemplo:Se eu uso a impressora diariamente, porque vou deixar ela lá longe? Já 
deixo ela aqui pertinho... Isso vale pro jeito que você coloca seus móveis, onde 
você guarda ferramentas, onde você guarda seus itens mais usados e mais 
importantes! 
 
  
MARCAÇÃO SERRADA - EVITANDO ATRASOS E FALTAS 
 
 
Certas pessoas são movidas a feedback, então eu recomendo você confirmar com 
as pessoas várias vezes, para não haver "esquecimentos" digamos assim.  
 
Com antecedência - Confirme! 
5 dias Antes - Confirme! 
No dia anterior - Confirme! 
 
Fazendo isso você se previne de imprevistos e pode contornar a situação. Lembra 
do que comentei sobre o plano B? Tenha sempre em mãos uma segunda opção 
para não depender unicamente dessas pessoas que compõe seu catálogo pois 
imprevistos podem acontecer e os bons profissionais consegue passar por cima de 
todos esses problemas!  
 
 
 
CONTRATOS E AUTORIZAÇÕES 

 
Não esqueça de deixar preparado os termos para modelos assinarem. Essa parte é 
simples.  Baixe o Kit que disponibilizei no site e deixa tudo prontinho! 
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7 - CHECK LIST 
 
 
  
                                                                                              Opcionais 
Maquiador(a)                                                                       Maquiador reserva  
fotógrafo(a)                                                                          Assistente/Reserva?  
Equipamentos (baterias etc)                                              Camera reserva?                                        
Locação(estudio/ local externo)                                        Clima / Previsão do tempo?                                          
Modelo/ modelos                                                                Modelo Reserva?                                                                                                                          
Prova da Roupa?                                                                  fotógrafo Reserva? 
Ok da Loja/fábrica com as peças                                        Local Reserva? 
Questão de orçamento/contratos/pagamento                Gráfica para impressão?  
Já verificou a questão dos intervalos 
(locais para comer ou telefones delivery etc) 
Notebook (atenção para nao esquecer cabos para descarregar fotos) 
Contratos/Autorizações impressas para assinarem?                                                       
Designer / Photoshop 
 
 


