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Para que os hóspedes façam reservas no seu hotel, 
você primeiro precisa chamar a atenção deles com 
uma página atrativa da propriedade.

Suas fotos têm papel fundamental nesse processo. 
Neste guia, vamos explicar como você pode tirar fotos 
incríveis, que tornarão seu hotel irresistível para os 
hóspedes.

Bem-vindo.



Boas fotografias conseguem representar o seu hotel de forma realista e atraente.

Suas fotos devem mostrar todas as categorias de quartos e instalações - incluindo 

detalhes específicos - que vão cativar e inspirar os viajantes. Por isso 

recomendamos que você adicione pelo menos 24 fotos do seu hotel.

Para que suas fotos sejam exibidas em diferentes plataformas digitais com a devida 

qualidade, é necessário que elas tenham alta qualidade e alta resolução.

Suas fotos devem:

● Levar os viajantes a uma jornada visual pelo seu hotel

● Refletir o ambiente e o clima da sua propriedade

● Enfatizar a cultura e a história do seu espaço

● Mostrar aos viajantes o tipo de experiência que eles podem esperar 

durante a estadia

Por que tirar 
fotos?



Lembre-se de fotografar todas as categorias de quarto oferecidas no seu hotel – 

Solteiro, Casal/Duplo, Quartos Triplos, Suítes.

Tire no mínimo 4 fotos de cada categoria de quarto e pelo menos uma fotografia 

do banheiro disponível em cada uma delas.

 

Suíte

Quarto Duplo

Quarto com Cama de Casal

O que fotografar.



Caso você tenha um apart-hotel, certifique-se de:

● Fotografar todas as categorias de apartamento - Apartamento de 1 Quarto, 

de 2 Quartos, Apartamento Estúdio, Apartamento na Cobertura - disponíveis 

na sua propriedade.

● Fotografar os diferentes quartos de cada apartamento, além do 

apartamento como um todo.

● Tirar no mínimo 24 fotografias da sua propriedade.

Nos casos de apartamentos que contam com muitos quartos, não há a necessidade de 
tirar fotos de cada um deles.

Estúdio

Apartamento de 1 Quarto

Apartamento inteiro

O que fotografar.



Para exibir os melhores atributos dos quartos, o ideal é tirar fotos de cada uma das 
categorias, de diferentes ângulos:

● Visão de um dos cantos, mostrando todo o quarto
● Visão de um ângulo diferente
● Características e comodidades únicas

Características únicas podem incluir:

● Vista
● Varanda, pátio ou terraço
● Cozinha, sala de jantar ou de estar
● Chaleira/cafeteira
● Detalhes interessantes da decoração

Tudo o que for especial e que diferencia o seu hotel dos demais merece ser 
fotografado.

Característica Única

Foto do Canto 1

Foto do Canto 2

Tirando fotos dos 
quartos.



Suas fotografias devem apresentar seu hotel de forma realista e destacar o 

que você oferece de melhor.

Todas as fotos devem ser nítidas, atraentes e terem boa iluminação. Então, 

lembre-se de arrumar os seus quartos antes de começar a fotografá-los.

 

Atente-se aos seguintes detalhes ao fotografar seus quartos:

● As cortinas devem estar abertas para que a vista esteja em evidência

● As luzes do quarto devem estar acesas

● As camas devem estar arrumadas

● As superfícies devem estar limpas

● Os carpetes e o piso devem estar sem manchas

● Roupas a serem lavadas não devem estar à mostra

● Cabos e fios não devem estar visíveis

Tire fotos das comodidades oferecidas no quarto, como por exemplo:

● Chaleira/cafeteira

● Geladeira

● Ar condicionado

● Copos/canecas

● Frigobar/lanches

● Cofre

● Mesa de trabalho/ material de escritório

Bathroom

Apresentação do 
quarto.



Característica Única

Foto 1

Foto 2

Tirando fotos do 
banheiro.

Fotos do banheiro também são importantes para os viajantes, pois em geral, 
refletem o nível de limpeza do hotel.

Atente-se aos seguintes detalhes ao fotografar seu banheiro:

● As luzes devem estar acesas

● Os espelhos devem estar limpos

● O box/banheira devem estar sem manchas

● As cortinas do chuveiro devem estar abertas

● A tampa do vaso sanitário deve estar fechada

● Lenços, papel higiênico e lixo não devem ficar à vista

Tire fotos das comodidades oferecidas no banheiro, como por exemplo:

● Roupão

● Chinelos

● Secador de cabelo

● Escova de dentes

● Produtos de higiene pessoal gratuitos



Tire fotografias de todas as áreas comuns onde os hóspedes têm 
acesso, como por exemplo:

● Foto da entrada (tanto interna quanto externa)

● Foto do edifício (foto da rua mostrando o prédio, os arredores)

● Lobby/recepção

● Restaurantes/lanchonetes

● Café da manhã

● Lounge/bar

● Spa/Centro de bem-estar/Sauna/Serviços de massagem

● Academia

● Piscina

● Salão de jogos

● Praia

● Instalações da cozinha 

● Área de estar

Fotos das instalações.



Fotos de outras comodidades.
.

Você também deve fotografar outras comodidades ou serviços que sejam 
oferecidos aos seus hóspedes, como por exemplo:

● Comodidades para reuniões/banquetes

● Business center ou área com acesso a computadores (os monitores 

devem estar desligados)

● Opções para família, como área de jogos ou cardápio infantil

● Transfer para o aeroporto

● Estacionamento

● Jornais

● Depósito de bagagem

● Serviço de lavanderia

● Serviço de quarto

● Balcão de turismo/serviço de bilheteria (caso esses serviços não 

sejam oferecidos na própria recepção do hotel)



Quando reservam uma acomodação, os viajantes esperam encontrar uma 
representação realista e clara do seu hotel e a sua localização.

Os hóspedes precisam saber exatamente como a propriedade é. Por isso, as 
suas fotos externas devem mostrar:

● A entrada do hotel
● A fachada do edifício e a sua localização na rua

Evite fotografar placas de rua, carros estacionados e pessoas que porventura 
estejam passando pelo local.

Sua localização.



● Use uma câmera digital.

● Procure fotografar na posição horizontal (paisagem) - as fotos 

ficam bem melhores no nosso site.

● As fotografias devem ter boa resolução: pelo menos 2048 x 1080 

pixels, mas de preferência, 4000 x 3000 pixels (o tamanho 

máximo do arquivo que pode ser carregado é de 19MB).

● Tire no mínimo 24 fotos.

● Fotografe de uma altura de 100-160 cm. Isso mantém um certo 

padrão entre as fotos e garante neutralidade para quem visualiza 

as imagens.

● Mantenha a distância do foco entre 24-35mm.

● Fotografe a partir dos cantos dos quartos para adicionar 

perspectiva e profundidade às suas imagens.

● Tente capturar o máximo de espaço possível em suas 

fotografias. Evite cortar das fotos detalhes que sejam importantes 

para os seus hóspedes.

● Utilize um tripé para evitar que as fotos fiquem tremidas.

Requisitos para tirar fotos.



O tamanho máximo do arquivo que pode ser carregado é de 19MB.

Para garantir que as fotos do seu hotel sejam exibidas perfeitamente aos seus 

hóspedes em potencial, é importante que você evite adicionar: 

● Fotos granuladas ou pixeladas

● Fotos borradas ou tortas

● Fotos excessivamente tratadas

● Fotos com muitos filtros, contraste forte, com muita saturação ou HDR 

excessivo

● Montagens de fotos

● Fotos com marcas d’água ou ilustrações

● Fotos distorcidas, esticadas ou inclinadas

Exigências técnicas.



✘ Fotos de hóspedes, modelos ou donos da propriedade

✘ Fotos que exibam nudez

✘ Fotos de logotipos, marcas, prêmios ou informações de 

contato

✘ Reflexos de pessoas em espelhos ou janelas

✘ Fotos de televisores ligados

✘ Fotos exibindo aparelhos que mostrem datas (relógios, 

despertadores etc.)

✘ Fotos com ângulos extremamente amplos ou tiradas com 

lentes de estilo 'olho de peixe'

✘ Fotos tiradas a partir de ângulos muito abertos ou fechados

✘ Fotografias extremamente escuras ou claras demais

✘ Fotografias em preto e branco

Depois de fotografar tudo o que precisa, confira como adicionar 

as fotos na sua página da propriedade.

O que evitar.

https://partnerhelp.booking.com/hc/pt-br/articles/115002028185?from=360002064368


All references to “Booking.com", including any mention of “us”, “we” and “our” refer to Booking.com BV, the company behind Booking.com™

Boa sessão de fotos!
Assim que tirar as fotos, veja como adicioná-las à página da sua propriedade.

https://partnerhelp.booking.com/hc/pt-br/articles/115002028185?utm_source=phc_pdf&utm_medium=update_or_change_photos&utm_campaign=360002064368&utm_term=phc&utm_content=en_gb

