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POR TRÁS DAS LENTES 

Flávio Dias, fotógrafo especializado em fotografia de arquitetura e 
interiores atendendo profissionais da arquitetura, designers de 
interiores, construtoras e incorporadoras.  

Diversas fotos publicadas em revistas e cadernos de jornal 
relacionado ao tema. Em meu portfólio fotografias de projetos 
residenciais, comerciais, corporativo, decorados, empreendimentos e 
Airbnb. Há 4 anos tornou-se fotógrafo de confiança do Google para o 
Street View aliado a fotografia 360graus. 

Atua principalmente em projetos na cidade de São Paulo, moro no 
ABC paulista, casado e com uma linda filha :)  

A fotografia agrega muito valor para todos os envolvidos no projeto, e a arquitetura me despertou a 
ver como ela impacta e transforma a vida das pessoas e por isto quero sempre registrá-la. 

 

RAZÕES PARA FOTOGRAFAR COMIGO 

 
Um olhar técnico, um enquadramento pensado, fazem parte do meu processo de criação para 
conseguir retratar a essência dos projetos e atingir a satisfação dos clientes 
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DESTAQUE APRIMORAMENTO GARANTIA DE QUALIDADE

Um olhar treinado, um 
enquadramento certeiro, 
equipamento apropriado 
junto a experiencia, 
conseguimos trazer a 
verdadeira valorização de 
seu projeto

Ouvir e entender as 
expectativas em cada sessão 
fazem a diferença. Nossas fotos 
são feitas já pensando na 
necessidade final de nossos 
clientes com  tratamento 
profissional em cada fotografia

Não é apenas apertar um 
botão e pronto. Como 
especialista, capturamos o 
melhor do projeto, com ótimo 
valor de mercado e rápido 
prazo de entrega. Já são 
diversos clientes atendidos 
nestes anos.
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COMO FUNCIONA A SESSÃO DE FOTOS 

Meu trabalho consiste em perceber o espaço, 
sentir como as pessoas gostariam de habitá-
lo e então criar as fotografia dos ambientes 
através de meu olhar pelas lentes.  

Antes de clicar realizo pequenos ajustes nos 
ambientes como posição dos objetos, 
alinhamento das cadeiras, almofadas, cortina 

Durante a sessão realizo diversas fotos, 
ângulos abertos, fotos de detalhes, 
perspectivas, explorando as luzes artificiais e 
também as luzes naturais para retratar a real 
palheta de cores do projeto. Você tem a total 
liberdade de acompanhar o andamento das 
fotos, solicitar algum ângulo em especial  

Além de um olhar técnico, utilizo equipamentos 
específicos, lente grande angular, lente para 
detalhes, combinado a utilização da iluminação 
adequada para cada situação de acordo com a 
característica do ambiente. 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TRATAMENTO DE IMAGENS DO PROJETO 

Esta é a segunda etapa do meu trabalho, tão importante, onde gasto o dobro de horas para buscar 
uma excelente qualidade final nas fotografias. 

 

 

 

Utilizo técnicas de tratamento de cores, perspectiva, nitidez, equilíbrio da iluminação, remoção de 
pontos de distração, equalização das imagens para retratar a essência do projeto. As fotos 
selecionadas são tratadas e logo disponibilizadas aos clientes junto  com o álbum virtual online 
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FOTO ORIGINAL
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CONHEÇA + CLIENTES 

๏Adriana da Riva Arquitetura 

๏Andrea Kerr Arquitetura 

๏Base Arquitetura 

๏Bomediano Arquitetura e Engenharia 

๏CW Arquitetura e Design 

๏Cassim Calazans 

๏Cavalcante Ferraz 

๏Colori Arquitetura 

๏DesignaArquitetura 

๏Estudio Cipó  

๏iVittra 

๏Keeping Arquitetura  

๏Mattos Arquitetura 

๏Menta Arquitetura 

๏Marcia SA 

๏Oassis Arquitetura 

๏StudioWallArquitetura 

๏Tetriz Arquitetura 

๏WaldmannMelloArquitetura 
 

VEJA: DEPOIMENTOS DOS CLIENTES 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VAMOS MARCAR UM CAFÉ?  

Descubra o que podemos fazer pela imagem de seu escritório 

SERVIÇOS RELACIONADOS 

 Fotografia 360 graus 

 Tour Virtual                                                          SAIBA MAIS NO SITE 

 Gravação de vídeos sobre os projetos 

CONTATOS 

INSTAGRAM  FotoEstudio360 

SITE:      www.FotoEstudio360.com.br 

EMAIL:      contato@FotoEstudio360.com.br 

WhatsApp     11-9844-5721 

Flávio Dias 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ENTRE JÁ EM CONTATO

(11) 98144-5721 
Flávio 
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