
A Carta Mensal ganha uma “cara” bem 
bacana quando traz fotos que marcam 
os diferentes eventos, testemunhos, ho-
menagens, etc.

No entanto isso de fato acontecerá se a 
foto publicada tiver uma boa resolução, 
ou seja, ficar nítida, clara.

Para que isso aconteça a equipe da Car-
ta Mensal depende de quem tirou a 
foto, ou enviou a foto. Se ela não chegar 
com “boa resolução” será muito difícil 
de garantirmos uma boa qualidade na 
versão em papel da Carta Mensal.

Equipista: Pode explicar melhor isso?

Carta Mensal: Hoje, quase todo mun-
do usa os recursos fotográficos dos apa-
relhos celulares e sua grande maioria 
tira fotos de boa qualidade. Ou seja, a 
foto que está armazenada no aparelho 
celular provavelmente atende as neces-
sidades da Carta Mensal.

Ocorre que ter a foto “boa” no aparelho 
ainda não garante tudo.

O meio de enviar a foto faz diferença 
e pode, se não soubermos ajustar os 
recursos, reduzir a resolução da foto,  
quesito fundamental da qualidade.

Equipista: Entendi. Como isso acontece?

Carta Mensal: Com o avanço da tec-
nologia as pessoas têm diferentes for-

Enviando fotos para aCARTA

mas de se relacionar através do mun-
do virtual. O “trânsito de fotos” faz 
parte desse dia a dia e das ferramentas 
de relacionamento em geral; por exem-
plo: facebook, instagram e whatsapp.  
Para não congestionar o sistema e faci-
litar o trânsito de mensagens e até por 
questões de custos, os usuários acabam 
reduzindo a resolução dos arquivos de 
imagens, que acaba não sendo percep-
tível no aparelho celular ou mesmo no 
computador.

Equipista: Faz sentido. Mas se todas 
essas ferramentas reduzem a resolução 
das fotos como faço para que a Carta 
Mensal receba uma foto de boa quali-
dade?

Carta Mensal: As ferramentas de ges-
tão de e-mails mantêm a resolução das 
fotos e a de SMS reduz um pouco, mas 
ainda mantendo resolução suficiente 
para a Carta Mensal, e estas devem ser 
as opções escolhidas. 

Equipista: Que bom que tenho alter-
nativas. Como faço então?

Carta Mensal: Abaixo colocamos uma 
sequência para facilitar sua compre-
ensão. Lembramos, entretanto, que se 
o objetivo não é a Carta Mensal e sim
para o site, facebook ou instagram, aí
basta enviar as fotos por qualquer meio.



1. Selecione a foto 
em seu álbum

2. Selecione seu pro-
grama de email ou 
sms

2-A. SMS: Escolha o 
nome da pessoa para 

quem vai mandar a foto

3. Alguns programas de 
email perguntam qual 
o tamanho do arquivo 
que quer mandar: Cli-
que em tamanho real.

2-B. Email: Adicione o endere-
ço de email que quer en-
viar a foto

Caso não tenha um programa de email em seu aparelho celular você deverá 
baixar a foto de seu celular para um computador e depois enviá-la via email:

Arquivo no computadorCelular ligado ao computador

A mesma foto:

IMG_3519 
JPEG File 
2,84 MB

IMG_3519
JPEG File
98,3 KB

Enviada  
via e-mail

Enviada via 
whatsapp

2,84 MB = 2.840.000 bytes        98,3 KB = 98.300 bytes
Significa que a foto enviada por whatsapp  

tem uma resolução 28 vezes menor.

Nota:


