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PROGRAMA DE COLABORADOR

VAMOS TRABALHAR JUNTOS!

É muito fácil começar a trabalhar com nosso site:

 Cadastre uma conta de Colaborador: absolutamente gratuita e sem nenhuma obrigação;
 Seja aprovado em um rápido teste que exigirá o upload 
 Após ter sido aprovado com sucesso em seu teste, você 

inserirmos no nosso site. 
 O colaborador terá o acompanhamento das vendas pelo login em nosso sistema, não permitindo

arquivo. 
 Assim que for apresentada a venda do arquivo, a STOCKIMAG tem um prazo de 30 dias para fazer a transfer
 O colaborador deve ter o cadastro no PAYPAL e enviar as informações necessárias no site STOCKIMAG.com

Todos os arquivos que você fizer upload serão verificados por nossos inspetores e, ao passarem pela inspeção, eles 
serão exibidos no site. A partir deste momento, estarão disponíveis para Compradores e podem começar a dar lucro!

TERMOS E CONDIÇÕES: 

Ao aceitar os termos e as condições do
Colaborador, e ao fazer upload dos seus arquivos em nosso site, você garante o seguinte:

 Você é o autor de todos os arquivos que fez upload;
 Você tem 18 anos ou mais; 
 Você possui todos os documentos e direitos necessários que permitem que você exiba e use os arquivos, assim como 

seus elementos relacionados (lançamentos de modelo, lançamentos de propriedades etc.).

REQUISITOS DE ARQUIVOS: 

Requisitos de Fotografias: 

 As fotografias devem estar no formato JPEG/JPG com um espaço de cor RGB;
 A resolução mínima é 3,8 MP (2400 x 1600 pixels);
 As fotografias não podem ser maior que 
 Deve conter o memorial descritivo no arquivo. (Padrão enviado pela equipe STOCKIMAG)

Requisitos de Imagens Vetoriais: 

 Formatos de imagens vetoriais suportados: 
 As imagens vetoriais devem estar em arquivos ZIP com uma visualização em formato JPEG/JPG. A resolução 

mínima da visualização JPEG/JPG é 3,8 MP (2400 x 1600 pixels);
 Cada arquivo ZIP não pode exceder 
 Deve conter o memorial descritivo no arquivo. (Padrão enviado pela equipe STOCKIMAG)

NÍVEL DE COLABORADOR: 

Um Nível de Colaborador é determinado pelo número de arquivos do Colaborador vendidos em nosso 
mais vendas tiver, maior seu nível de Colaborador. Logo, quanto mais alto seu Nível de Colaborador, maiores serão 
seus direitos autorais. 

Nível 1  Verde Até 499 downloads

Nível 2  Bronze 500 a 4.999 downloads

Nível 3  Prata 5.000 a 24.999 downloads

Nível 4  Ouro 25.000 a 149.999 downloads

Nível 5  Platina 150.000+ downloads
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PROGRAMA DE COLABORADOR 

OS! 

É muito fácil começar a trabalhar com nosso site: 

: absolutamente gratuita e sem nenhuma obrigação; 
Seja aprovado em um rápido teste que exigirá o upload do arquivo no padrão exigido pela STOCKIMAG.
Após ter sido aprovado com sucesso em seu teste, você enviará por upload de seus arquivos no padrão utilizado para 

O colaborador terá o acompanhamento das vendas pelo login em nosso sistema, não permitindo

Assim que for apresentada a venda do arquivo, a STOCKIMAG tem um prazo de 30 dias para fazer a transfer
O colaborador deve ter o cadastro no PAYPAL e enviar as informações necessárias no site STOCKIMAG.com

você fizer upload serão verificados por nossos inspetores e, ao passarem pela inspeção, eles 
serão exibidos no site. A partir deste momento, estarão disponíveis para Compradores e podem começar a dar lucro!

ndições do Contrato de Fornecimento que você assina ao criar uma conta de 
Colaborador, e ao fazer upload dos seus arquivos em nosso site, você garante o seguinte: 

Você é o autor de todos os arquivos que fez upload; 

todos os documentos e direitos necessários que permitem que você exiba e use os arquivos, assim como 
seus elementos relacionados (lançamentos de modelo, lançamentos de propriedades etc.). 

devem estar no formato JPEG/JPG com um espaço de cor RGB; 
A resolução mínima é 3,8 MP (2400 x 1600 pixels); 
As fotografias não podem ser maior que 100 megabytes. 
Deve conter o memorial descritivo no arquivo. (Padrão enviado pela equipe STOCKIMAG). 

 

Formatos de imagens vetoriais suportados: .TIF,.PSD, .EPS. 
As imagens vetoriais devem estar em arquivos ZIP com uma visualização em formato JPEG/JPG. A resolução 
mínima da visualização JPEG/JPG é 3,8 MP (2400 x 1600 pixels); 
Cada arquivo ZIP não pode exceder 250 megabytes. 
Deve conter o memorial descritivo no arquivo. (Padrão enviado pela equipe STOCKIMAG). 

Um Nível de Colaborador é determinado pelo número de arquivos do Colaborador vendidos em nosso 
mais vendas tiver, maior seu nível de Colaborador. Logo, quanto mais alto seu Nível de Colaborador, maiores serão 

Até 499 downloads 

500 a 4.999 downloads 

downloads 

25.000 a 149.999 downloads 

150.000+ downloads 

 

exigido pela STOCKIMAG. 
no padrão utilizado para 

O colaborador terá o acompanhamento das vendas pelo login em nosso sistema, não permitindo o upload direto do 

Assim que for apresentada a venda do arquivo, a STOCKIMAG tem um prazo de 30 dias para fazer a transfer 
O colaborador deve ter o cadastro no PAYPAL e enviar as informações necessárias no site STOCKIMAG.com 

você fizer upload serão verificados por nossos inspetores e, ao passarem pela inspeção, eles 
serão exibidos no site. A partir deste momento, estarão disponíveis para Compradores e podem começar a dar lucro! 

que você assina ao criar uma conta de 

todos os documentos e direitos necessários que permitem que você exiba e use os arquivos, assim como 

As imagens vetoriais devem estar em arquivos ZIP com uma visualização em formato JPEG/JPG. A resolução 

Um Nível de Colaborador é determinado pelo número de arquivos do Colaborador vendidos em nosso site. Quanto 
mais vendas tiver, maior seu nível de Colaborador. Logo, quanto mais alto seu Nível de Colaborador, maiores serão 



 

© 2016-2021. STOCKIMAG ART Licensing. Todos os Direitos Reservados.
CNPJ: 18.793.924/0001

 

Nota: Cada download de arquivo usando créditos conta como 1 download para o seu Nível. Um arquivo comprado 
por plano de assinatura conta como 1/3 de download para o 
através do plano de assinatura conta como 1 download para o seu Nível.

DIREITOS AUTORAIS PARA ARQUIVOS COMPRADO

Nossos compradores podem usar créditos para fazer 
disponibilizados por upload pelos Colaboradores. Se um arquivo foi comprado sob uma (Licença Padrão) ou (Licença 
Exclusiva), sua taxa de direitos autorais dependerá apenas de seu Nível de Colaborador,

Nível de Colaborador e Direitos Autorais para cada arquivo vendido
Saiba mais detalhes sobre seus direitos autorais:

 Verde  Bronze  Prata

15% 20% 25

Nota: Os cálculos de direitos autorais não são 
pago pelo Comprador. Se um Comprador recebe um desconto na compra, os direitos autorais recebidos pelo 
Colaborador referentes ao arquivo serão baseados no montante pago pelo Comprador, incluin
valor "padrão" do arquivo. 

Caso a STOCKIMAG seja obrigada a pagar alguma taxa a terceiros pela compra do Arquivo (por exemplo, através de 
uma compra na Apple In-App), o montante de direitos autorais pago ao Colaborador será calculado 
atual que a STOCKIMAG recebe após pagar todas as taxas.

 

 

. STOCKIMAG ART Licensing. Todos os Direitos Reservados. 
CNPJ: 18.793.924/0001-58 – Rio de Janeiro - Brasil 

Cada download de arquivo usando créditos conta como 1 download para o seu Nível. Um arquivo comprado 
por plano de assinatura conta como 1/3 de download para o seu Nível. Por exemplo, o download de três (3) arquivos 
através do plano de assinatura conta como 1 download para o seu Nível. 

RA ARQUIVOS COMPRADOS ATRAVÉS DE CRÉDITOS PRÉ

Nossos compradores podem usar créditos para fazer download de fotos, imagens vetoriais e vídeos que foram 
disponibilizados por upload pelos Colaboradores. Se um arquivo foi comprado sob uma (Licença Padrão) ou (Licença 

), sua taxa de direitos autorais dependerá apenas de seu Nível de Colaborador, conforme descrito abaixo:

Nível de Colaborador e Direitos Autorais para cada arquivo vendido 
Saiba mais detalhes sobre seus direitos autorais: 

Prata  Ouro  Platina 

25% 30% 35% 

Os cálculos de direitos autorais não são baseados no valor "padrão" de um arquivo, mas no montante atual 
pago pelo Comprador. Se um Comprador recebe um desconto na compra, os direitos autorais recebidos pelo 
Colaborador referentes ao arquivo serão baseados no montante pago pelo Comprador, incluindo o desconto e não o 

seja obrigada a pagar alguma taxa a terceiros pela compra do Arquivo (por exemplo, através de 
App), o montante de direitos autorais pago ao Colaborador será calculado 
recebe após pagar todas as taxas. 

 

Cada download de arquivo usando créditos conta como 1 download para o seu Nível. Um arquivo comprado 
seu Nível. Por exemplo, o download de três (3) arquivos 

S PRÉ-PAGOS: 

download de fotos, imagens vetoriais e vídeos que foram 
disponibilizados por upload pelos Colaboradores. Se um arquivo foi comprado sob uma (Licença Padrão) ou (Licença 

conforme descrito abaixo: 

baseados no valor "padrão" de um arquivo, mas no montante atual 
pago pelo Comprador. Se um Comprador recebe um desconto na compra, os direitos autorais recebidos pelo 

do o desconto e não o 

seja obrigada a pagar alguma taxa a terceiros pela compra do Arquivo (por exemplo, através de 
App), o montante de direitos autorais pago ao Colaborador será calculado a partir do valor 


