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FOTOGRAFIA STOCK?
A fotografia STOCK consiste em imagens já existentes que podem ser licenciadas

para fins específicos, como publicações, agências de publicidade, artistas gráficos,

etc. Ao usar as imagens, em vez de contratar um fotógrafo, os consumidores

podem economizar tempo e dinheiro.

A imagem é enviada para a agência responsável pela negociação de sua licença

(via upload ou via CD / DVD enviado à empresa). O contrato estipula uma

porcentagem do valor de vendas ao fotógrafo.

Em alguns casos, as imagens são distribuídas exclusivamente, ou seja, apenas uma

agencia tem o direito de negociar uma imagem. O fotógrafo também pode ser

exclusivo, nesse caso, outras agências são proibidas de vender as fotos.

Ganhar dinheiro com fotos STOCK envolvem três coisas: quantidade, qualidade e

organização. Quando você inicia, as recompensas podem ser pequenas, é

importante tornar o processo o mais eficiente e otimizado possível para aumentar

os ganhos.

O QUE É

E-book exclusivo no Brasil RodolfoClix.com.br 
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Bancos de Imagens STOCK são muito mais flexíveis.

Eles não precisam ser exclusivos (em alguns casos, isso é apenas uma opção) e 
não há limite para a quantidade mínima de imagens que devem ser exibidas. 
Portanto, a maioria dos fotógrafos não tem problemas em vender suas fotos 
nesses sites.

Bemvindo(a)  

Apresentação
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Licenças

Para fotos STOCK vendidas sob Direitos Controlados (por exemplo, Getty Images) é
necessário obter permissão sempre que a imagem for usada. Ao calcular o valor
final, é necessário considerar o tamanho do público-alvo, o método de
comunicação, o tempo em que a imagem é usada, o país ou região em que a
imagem é usada e a finalidade do uso.

Rights Managed (RM) - Direitos Controlados

As imagens royalty-free são livres de direitos, ou seja, o comprador pode usá-la um
numero ilimitado de vezes, sem a necessidade de adquirir novas licenças como
ocorre com as RM.

Essas compras chegam a centenas de dólares, primeiro porque a exposição que a
imagem terá costuma ser grande, e segundo porque se a imagem continua a venda.
Pode render um bom dinheiro, por isso o valor pago não compensa tira-lá de
venda.

O conceito mais básico é que a pessoa está adquirindo o direito de usar uma foto
de uma certa maneira, não a propriedade da foto. O fotógrafo que criou a foto
ainda é o proprietário. Ele possui os direitos autorais, que permite que os
fotógrafos vendam seus trabalhos várias vezes e gerem mais renda.
Essas fotos NÃO são imagens livres de direitos autorais ou gratuitas.

Royalty-free (RF) - Direitos Free

Para uma simulação do valor de direitos controlados na Getty Images

https://www.gettyimages.com.br/purchase/price-calculator/200197831-002
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Recomendo imagens no mínimo com 3000 
pixels para configurar Extra Large

O tamanho mínimo aceito pelos bancos de imagens: 
1600x1200. 

Em relação a imagens, via de regra, quanto maior melhor. 

Os bancos de imagens aceitam apenas arquivos em RGB e 
JPG. Os formatos TIF, PNG e PSD serão recusados.

Imagens CMYK também serão recusadas.

Dimensões

STOCK

1 Extra Small 400x300 pixels 

2 Small 800x600 pixels 

3 Medium 1600x1200 pixels

5 Large                 2400x1800 pixels

10 Extra Large           3347x2510 pixels

15 XXL                    5000x3750 pixels
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Se você não está familiarizado com a venda banco de imagens, tenho uma sugestão muito boa! Se você
quiser tirar uma foto (STILL), dou como exemplo uma foto de kiwi.

Tutorial: Visite todos os sites a que você deseja enviar e deseja criar novos materiais!

Escolha as 10 ou 20 melhores fotos que você goste e salve a miniatura como no exemplo a seguir!
Em cada foto que você gosta, estude os ajustes feitos pela luz, composição e limitações da câmera e tente
reproduzir as 10 fotos mais bonitas que você gosta! É exatamente o mesmo, você terá uma aula de fotografia
sozinho! Depois de concluir esses testes, é incrível como você terá novas ideias e fotos de kiwi de alta
qualidade!

EXEMPLO FOTOS DE KIWI

FLUXO DE 

TRABALHO
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Dicas para começar os uploads

Model Release

O que pode fotografar?

O que vende?

O que não vende?

Palavras-Chave

2. Mundo STOCK
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Como escolher suas palavras-chaves nos sites STOCK?

Palavras -Chave

Colocar palavras-chaves nas suas imagens é provavelmente uma das partes mais
importantes da fotografia STOCK. Você capturou uma imagem perfeita, editou no Lightroom
ou Photoshop e agora é hora de adicionar um título, descrição e palavras-chave para
aumentar suas vendas no Shutterstock, Fotolia e outros sites de fotografia.

Ao escolher boas palavras-chave, você aumenta suas possibilidades de que as imagens irão
aparecer nos resultados das pesquisas.
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3. Websites para Upload
Pexels

Adobe Stock 

Dreamstime

iStock

Shutterstock

Urban Arts
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4. Photoshop e Câmera
Fotografia Básica?

Equipamentos

Ruído em ISO 100 ?

Plugins Photoshop?

Bônus 1 – Fotografia Infrared

Bônus 2 – Light Painting 
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5. Rejeições
Padrões de Qualidade

ISO, a maior rejeição

Rejeições Comuns

Pedir Autorização?

Composição

Resumo
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6. Conclusão
Estatísticas

Como ganhar com Afiliação

Como receber seu pagamento! 

Links Importantes

Considerações Finais 
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Considerações Finais
Mesmo as pessoas dizendo que você pode não ganhar dinheiro a partir de Sites Microstock, se você 

olhar para além dos pequenos valores de vendas... Fotografia STOCK  não é tão mau assim, com 

dedicação e muita foto você pode tirar um belo salário mensal em dólares.  

Especialmente quando você olha para as outras opções como fotógrafo!  Independente da sua área, 

desde o começo se você sempre preparar imagens STOCK e durante os anos da sua carreira você 

fizer uploads contínuos. Você já começa ganhar dinheiro e aprendizado desde o Início!

Como todo  trabalho na área fotográfica, você tem que se dedicar, separar horários de trabalho para 

usar estúdio, para fazer fotos externas e deixar tudo certinho como num trabalho semanal!  Com isso 

eu garanto que você conseguirá uma boa quantidade de imagens e consequentemente uma grande 

quantidade de clientes no mundo todo! Sempre esperando suas novas imagens!

Venda suas imagens online
STOCK
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