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Especialistas dão dicas de como produzir imagens vendedoras e ensinam 
os passos para fotógrafos que desejem se transformar em colaboradores 

banco de
imagens

coMo ganhar dinheiro coM

Profissional fotografando em Jodhpur, 
na Índia: bancos de imagens estão em 
busca de colaboradores com imagens 
da essência de cada país, e o Brasil é 
carente desse material 
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e você é um profissional criati-
vo, tem uma HD cheia de boas 
imagens e está precisando ga-
nhar dinheiro, saiba que vender 
fotos para bancos de imagens 
na internet pode ser uma ma-

neira de incrementar sua renda. 
Para entrar nesse jogo, o primei-

ro passo é buscar uma empresa idô-
nea. A quantidade de sites comercia-
lizando fotos é vasta, por isso, uma 
boa pesquisa no Google vai ajudá-lo 
a trazer muitas referências. Entre as 
fontes preferidas na web para ima-
gens, vídeos e ilustrações em licen-
ciamento royalty-free estão a iStock 
by Getty Images e a Shutterstock, que 
têm centenas de milhares de clientes 
mundo afora e são as que costumam 
pagar melhores porcentagens cada 
vez que o material é licenciado.

Há dois lados que fazem uso de 
bancos de imagens: os que com-
pram e os que vendem, chamado 
carinhosamente por algumas em-

presas de colaboradores, que vai 
desde fotógrafos profissionais até 
entusiastas, como uma dona de 
casa fotografando com um celu-
lar. Já os que compram pode 
ser qualquer tipo de pes-
soa, desde um editor 
de arte de uma mídia 
regional a blogueiros 
e grandes agências 
de publicidade. 

Fotografe conversou 
com membros da equipe da 
iStock e Getty Images, co-
mo Renata Simões, geren-
te sênior de Conteúdo Criati-
vo, e Andrew Delaney, diretor 
de Conteúdo Criativo, que de-
ram dicas preciosas sobre co-
mo produzir imagens atraen-
tes e vendedoras para os bancos 
de imagens internacionais, e os 
passos a serem dados pelo fotó-
grafo que deseje se tornar um 
colaborador. 
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