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Olá, você está acessando os termos de contratação dos serviços 

oferecidos por nós, E-Fotos. Esse documento serve como 

proteção dos seus direitos como consumidor e para nós, 

prestadores de serviço. Você encontrará aqui todos os 

processos de contração, como funciona e como acontece o 

processo de nossos serviços para que você possa receber 

imagens com mais qualidade para o seu e-commerce. 

Criamos os termos para que possam ser lidos e compreendidos 

de forma rápida e para que você possa ter uma melhor 

experiência na contratação de nossos serviços, com eficiência e 

clareza. 

 

Então vamos lá! 

  

1. Serviços 

 

2. Preços e Planos 

 

3. Processo de Contratação 

 

4. Análise 

 

5. Confirmação 

 

6. Pagamento 

 

7. Entrega 
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1. Serviços 

 

Os serviços oferecidos por nós são: 

 

Remoção de Fundo 

A foto terá todo o fundo removido e substituído por um fundo 

branco. O recorte feito é de alta precisão para que nenhum 

elemento do seu produto seja perdido ou tenha um recorte com 

aparência de má qualidade. Caso queira manter o fundo de 

alguma imagem, não tem problema, só nos avisar que 

mantemos o fundo. 

 

Otimização 

A foto será otimizada e redimensionada para os padrões das 

plataformas de venda online, a foto que receberá terá um 

tamanho de 1200x1200px. A imagem do produto será otimizada 

para ter o maior destaque possível dentro dessa proporção e 

ocupar o melhor espaço possível. A otimização é feita para que 

a foto tenha qualidade e seja leve, para poder ter um 

carregamento mais rápido. 

 

Tratamento 

A foto passará por um tratamento, com ajustes de brilho, 

contraste, saturação, luz, sombra, cores, além de um tratamento 

para remoção de reflexos, manchas e outros elementos 

indesejados do produto. 

 

Com a contratação dos nossos serviços, sua imagem tem o 

direito da remoção de fundo, otimização e tratamento. O valor já 

engloba todos serviços. 
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2. Preços e Planos 
 

Nossos serviços são oferecidos em planos, onde os preços são 

baseados no número de fotos que deseja contratar o serviço de 

edição. Lembrando que, caso seja a primeira vez que esteja 

contratando nossos serviços, tem direito a edição de 1 foto grátis 

como amostra. 

 

 

Básico  

2 a 5 fotos – R$19,90 cada foto 

 

Intermediário  

6 a 20 fotos – R$14,90 cada foto 

 

Avançado  

21 a 50 fotos – R$11,90 cada foto 

 

Master 

 + 51 fotos – R$9,90 cada foto 

 

Foto Unitária  

R$24,90  

 

Você deve escolher o plano que deseja conforme o número de 

fotos que tem pra editar no momento.  
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3. Processo de Contratação 

 

O processo de contração é simples e rápido. É feito da 

seguinte forma: 

 

1° Entre em contato conosco através do e-mail, WhatsApp ou 

Instagram. 

2° Informe o número de fotos ou plano que deseja contratar. 

3° Envie as imagens para análise, via e-mail ou plataformas de 

compartilhamento de arquivos, como Google Drive, One Drive, 

Dropbox ou outros. Nunca envie via WhatsApp, pois há perda 

de qualidade. 

4° Tenha o retorno se as fotos enviadas cumprem os requisitos 

mínimos para edição em até 24h e também seja informado 

sobre o prazo de entrega. 

5° Confirme a contração com e-mail e o formulário preenchido. 

6° Será gerada a cobrança para pagamento do valor total do 

plano contratado. 

7° Com o pagamento confirmado, começa o processo de 

edição e entrega realizada dentro do prazo estipulado. 

 

Com esses 7 passos simples, você faz a contratação dos 

serviços e tem imagens com mais qualidade no seu e-

commerce. 
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4. Análise 

 

A análise é necessária, pois imagens com tamanhos muito 

reduzidos e qualidade muito ruim, não terão um bom resultado 

de edição e não conseguiremos cumprir com nosso objetivo de 

te entregar imagens de maior qualidade. Então por esse motivo, 

é feita uma análise nas imagens que deseja editar. 

 

Nessa análise verificamos o tamanho da imagem e a qualidade. 

Então sempre tente mandar imagens com a maior dimensão 

possível e com a maior qualidade e resolução que consiga. 

 

Buscamos sempre realizar a análise de maneira imediata com o 

envio, entretanto o prazo para um retorno é de até 24h.  

 

O envio das imagens deve ser feito por e-mail ou plataformas de 

compartilhamento de arquivos, como Google Drive, OneDrive, 

Dropbox e entre outros. Nunca envie por WhatsApp, pois o envio 

pelo aplicativo tem perca de qualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efotos.com.br/
mailto:contato@efotos.com.br


 
www.efotos.com.br 
contato@efotos.com.br 
+55 11 9 6606 1953 

5. Confirmação 

 

Você receberá a confirmação da análise. Com uma confirmação 

positiva, será necessário o preenchimento de um formulário com 

algumas informações básicas e enviado via e-mail, com uma 

confirmação do aceite dos termos e confirmando que está 

contratando nossos serviços. 

 

No momento da confirmação você também será informado qual 

o prazo de entrega das imagens editadas. O prazo de entrega 

vária em torno de 1 a 7 dias, isso depende da demanda que 

estamos no momento, por isso não é informado previamente. 

Você terá um prazo exato no momento da confirmação 
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6. Pagamento 

 

Com a confirmação, irá ser gerado a cobrança total do plano 

contratado. 

 

As formas de pagamento são: 

 

• Depósito Bancário (5% de desconto para pagamento 

dessa forma) 

• PagSeguro 

• PicPay 

• InterPag 

 

Quando fizer a confirmação de contratação deve informar o 

meio de pagamento desejado. 
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7. Entrega 

 

O prazo de entrega exato, é informado após análise, pois 

depende muito da demanda que estamos no momento. Porém, 

o prazo médio varia de 1 a 7 dias.  

 

Você receberá as fotos editadas via Google Drive, para que 

possam ser entregues com a maior qualidade possível, dentro 

do prazo estipulado no momento da confirmação. 

 

A entrega dos arquivos é feita em imagens de 1200x1200px, 

no formato PNG ou JPEG. Caso tenha preferência por algum 

arquivo, pode nos informar.  

 

Durante todo o processo você terá um follow up, ou seja, será 

comunicado do andamento do processo e previsão de entrega. 

 

Há também a possibilidade de solicitar entregas parciais e 

selecionar as fotos que tem prioridade e receber entregas 

diárias. Essa modalidade deve ser solicitada assim que enviar 

as fotos para análise e nos informar quais são as prioridades. 
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Nosso objetivo é que tenha fotos que te ajudem a 

vender mais em seu e-commerce, oferecendo 

serviços de qualidade, agilidade e preço justo. 

Sempre trabalhando com transparência e tentando 

oferecer a melhor experiência possível na 

contratação de nossos serviços. 

 

Esperamos que esses termos possam ter te ajudado 

a tomar a decisão correta e contratar nossos serviços. 

 

Ficamos a disposição para dúvidas e informações.  

 

ENTRE EM CONTATO 
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