
We pioneer motion

Deter os falsificadores
Captar fotos corretamente e desmascará-los rapidamente!



Tem motivos para pensar que a sua mercadoria pode ser uma falsificação? Então tire 
fotos da mercadoria em questão! Com base nas suas fotos, a Equipa de Proteção de 
Marca da Schaeffler verificará se se trata de uma falsificação.

As fotos deste tríptico apresentam produtos falsificados bem como produtos origi-
nais, mas não indicam as características da falsificação. Devem entender-se como 
instruções para captar fotos com padrões de qualidade que nos permitam realizar 
uma primeira análise com rapidez.

Para isso, damos-lhe duas dicas:

• DICA 1 Utilize a função macro da sua máquina fotográfica. Deste   
 modo poderá focar e capturar de perto e com nitidez peque  
 nos detalhes tais como a designação marcada no rolamento.

• DICA 2 Reflexos? Desative o flash!

Boas fotos ajudam a desmascarar uma falsificaÇăo  
mais rapidamente



Embalagem – fotos gerais

As fotos da embalagem devem incluir também imagens dos laterais e do interior.  
Deverá capturar fotos de todas as marcações e etiquetas, assim como da sua posição.



Tire fotos das etiquetas e das marcações especiais, de forma individual e de perto. 
Todos os detalhes assim como as etiquetas devem estar claramente legíveis.

Etiquetas – detalhes



Produto – fotos gerais

Faça fotos gerais do(s) produto(s) de ângulos distintos.



MarcaÇoes do produto

Todas as marcações do produto (posição, sequência e tamanho) devem ser claramente 
visíveis e legíveis. 



Papeis, documentos e documentaÇăo associada ao produto

Muitas vezes também se falsificam guias, faturas, certificados ou cupões.  
Por isso, pedimos que também nos envie fotografias dos mesmos.



Através destas instruções desejamos transmitir-lhe a informação que necessitamos 
num suposto caso de falsificação. Também lhe pedimos que nos informe de qual-
quer outro detalhe que lhe chame à atenção, porque qualquer detalhe pode ser im-
portante para detetar uma falsificação. Se uma vez recebida a informação persisti-
rem duvidas, solicitaremos em alguns casos, o envio do produto em questão com o 
fim de realizar análises adicionais.

Caso tenha qualquer dúvida sobre  
a autenticidade de um produto,  
por favor envie um e-mail para:
piracy@schaeffler.com

A Equipa de Proteção de Marca da Schaeffler agradece a sua ajuda.
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Já realizou as fotos? Este é o prÓximo passo


