
Melhore suas fotografias desde 
a captura até o acabamento

Adobe® PhotoshoP® Lightroom® 4

Tenha tudo de que você precisa além 
da câmera
Organize, melhore e compartilhe — o Lightroom combina 

todas as ferramentas de fotografia digital em um só aplicativo 

rápido e prático. Use ajustes automáticos simples ou assuma 

o controle detalhado de todas as etapas, desde a edição até 

o compartilhamento.

Extraia o melhor de cada imagem
Alcance o mais alto nível de qualidade em cada pixel nas suas 

imagens, não importa se elas foram tiradas com uma câmera 

DSLR profissional ou uma câmera de celular. O Lightroom inclui 

um conjunto completo de ferramentas de última geração.

Compartilhe sem esforço
Crie elegantes fotolivros e compartilhe suas fotografias facilmente 

em redes sociais ou em galerias da Web, apresentações de slides, 

impressos etc.* O Lightroom inclui ferramentas eficientes para 

você exibir seu trabalho para amigos, familiares e clientes.

Recuperação de realces e sombras

AnTES

DEPOIS

Conversão avançada em 
preto e branco

AnTES

DEPOIS
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 recuperação de realces e sombras — mostre todos 
os detalhes capturados pela câmera em sombras escuras 
e realces claros. Agora você pode criar imagens excelentes 
mesmo nas condições de iluminação mais desafiadoras.

 Criação de fotolivros — crie lindos fotolivros com suas 
imagens, tendo como base modelos fáceis de usar incluídos 
no Lightroom. Carregue fotolivros para impressão com 
poucos cliques.

Processamento superior de imagens — extraia o máximo 
de suas imagens com controles de processamento de 
última geração. Faça ajustes gerais precisos ou corrija 
áreas específicas. 

maior suporte a vídeo — organize, exiba, ajuste e edite 
videoclipes. Reproduza e corte clipes, extraia imagens 
fixas deles ou ajuste-os com a ferramenta de 
desenvolvimento rápido. 

Ambiente não destrutivo — dê asas à sua imaginação 
em um ambiente de edição não destrutivo que estimula 
a experimentação. As imagens originais permanecem 
inalteradas, e é fácil reverter as etapas realizadas.

Pincéis de edição seletivos — aumente seu controle criativo 
com um pincel flexível que permite ajustar áreas selecionadas 
da foto para alcançar o aspecto desejado.

Conversão avançada em preto e branco — tenha total 
controle sobre a qualidade de uma imagem em preto e 
branco. Misture informações de oito canais de cores com 
precisão nas conversões em escala de cinza.

excelente redução de ruído — obtenha resultados 
fantásticos e de aspecto natural com as imagens de ISO alto 
usando tecnologia avançada de redução de ruído. Aplique a 
redução à imagem inteira ou a áreas específicas.

Ajustes a várias imagens com um clique — ganhe tempo ao 
processar muitas imagens. Aplique as mesmas configurações 
de desenvolvimento (como exposição ou contraste) a todas 
as fotografias de um grupo simultaneamente usando 
predefinições ou sincronização.

estreita integração com o Photoshop — selecione uma ou 
várias fotos e abra-as automaticamente no Adobe Photoshop 
para fazer uma edição detalhada no nível do pixel. Veja os 
resultados imediatamente no Lightroom.

desempenho rápido entre plataformas — agilize as tarefas 
diárias e processe imagens com maior rapidez usando o 
suporte para várias plataformas de 64 bits nos sistemas 
operacionais Mac OS e Microsoft® Windows® mais recentes.

Ambiente intuitivo — aumente sua produtividade e 
eficiência. O ambiente intuitivo e os controles do Lightroom 
são fáceis de aprender e permitem a realização de tarefas de 
fotografia com rapidez e facilidade.

desenvolva predefinições — economize tempo aplicando 
instantaneamente seus visuais favoritos às imagens. Basta 
salvar as configurações de desenvolvimento como uma 
predefinição e aplicá-la a outras fotografias quando quiser, 
com um único clique. 

Ferramentas completas de gerenciamento de imagens —  
use um conjunto avançado de recursos de gerenciamento 
de imagens que oferece uma maneira flexível de organizar, 
classificar e identificar suas fotografias além de facilitar sua 
localização usando marcas e informações de metadados.

requisitos de sistema
Windows
•	Processador Intel® Pentium® 4 ou AMD Athlon® 64‡

•	Microsoft® Windows Vista® com Service Pack 2 ou  
Windows 7 com Service Pack 1

•	2 GB de RAM
•	1 GB de espaço disponível no disco rígido
•	Monitor de 1024 x 768
•	Unidade de DVD-ROM
•	Conexão com a Internet necessária para Serviços on-line*

Mac OS
•	Processador Intel multicore com suporte de 64 bits
•	Mac OS X v10.6.8 ou v10.7
•	2 GB de RAM
•	1 GB de espaço disponível no disco rígido
•	Monitor de 1024 x 768
•	Unidade de DVD-ROM
•	Conexão com a Internet necessária para Serviços on-line*

* Os Serviços on-line da Adobe e de terceiros estão disponíveis somente para usuários com mais de 13 anos e exigem a aceitação de termos adicionais e/ou da política de 
privacidade on-line da Adobe (disponíveis em www.adobe.com/go/terms_br). Os Serviços on-line não estão disponíveis em todos os países ou idiomas, podem exigir o 
registro do usuário e estão sujeitos a alteração ou interrupção sem aviso prévio. Taxas adicionais ou tarifas de assinatura podem ser aplicadas.

† Os preços listados são os da loja direta da Adobe; os preços em revendedores podem variar. Os preços não incluem impostos nem frete.

‡ Processador dual-core recomendado para a funcionalidade de vídeo HDV ou AVCHD. 

Adobe, o logotipo da Adobe, Lightroom e Photoshop são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros 
países. AMD e AMD Athlon são marcas comerciais ou marcas registradas da Advanced Micro Devices, Inc. Mac OS é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos 
EUA e em outros países. Intel e Pentium são marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Microsoft, Windows e Windows Vista são 
marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus 
respectivos proprietários.

© 2012 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Printed in Brazil. 
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Veja. Melhore. Compartilhe. Está tudo aqui. 

Adobe systems incorporated 
345 Park Avenue 
San Jose, CA 95110-2704  
USA 
www.adobe.com.br
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