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teste de equipamento

por Livia CapeLi

Avaliamos uma nova linha de modificadores de luz importados pela Greika que 
foram criados para trabalhar com flashes TTL compactos. Veja se vale a pena

técnica do strobist
acessórios de luz Godox para

a Godox tem 
um “kit  de 
sobrevivência” 
com softbox e 
suporte que é 
leve e compacto 

técnica de usar um flash compacto fo-
ra da sapata da câmera como se fosse 
um flash de estúdio é conhecida como 
strobist ou flash off camera. Isso facili-
tou a rotina de muitos fotógrafos que 
precisam atender na casa ou no esta-

belecimento do cliente. Não faz muito tem-
po, algumas empresas de acessórios pro-
fissionais começaram a enxergar esse nicho 
de mercado e investir no aprimoramento de 
acessórios de luz para strobist. Uma das que 
apostam no segmento é a importadora Grei-
ka, que incluiu recentemente em seu portfó-
lio uma linha de produtos da marca chinesa 
Godox para flashes compactos.  

Por meio de um suporte universal para 

flashes TTL, o S-Type, o fotógrafo pode usar 
cinco tipos de acessórios: softbox, snoot, re-
fletor parabólico standard, barndoor e beau-
ty dish. O softbox é comercializado em um kit 
junto com o suporte S-Type e tem preço de 
venda estimado em R$ 290. Já o snoot tem 
valor médio de R$ 135, o refletor parabólico e 
o barndoor chegam ao mercado por volta de 
R$ 201. E o beauty dish é vendido pelo valor 
médio de R$ 246. O suporte S-Type pode ser 
comprado separadamente – o preço fica en-
tre R$ 150 e R$ 200. 

É importante lembrar que a Greika não 
vende diretamente para o consumidor final. 
No entanto, é possível encontrar o produto 
em sites de e-commerce e em lojas físicas li-
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ensaio infantil com o kit da 
Godox: a avaliação considerou 
aspectos técnicos, mobilidade, 
montagem e compactação 
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