
 
 
 

 
 
Utilizando clipe de filme da Getty Images iStock no concurso 
Clipes e Bandas 
 

Atenção: o Festival de Clipes e Bandas só oferecerá gratuitamente a inserção de 1 
clipe de vídeo da Getty Images iStock da coleção Essentials para os videoclipes 
vencedores. Caso queira utilizar mais clipes de banco de imagens em seu videoclipe, 
veja instruções mais abaixo. 
 
Para acessar o acervo de clipes de filme da iStock, acesse www.istock.com.br e siga 
os passos abaixo: 
 

1. Se você ainda não tem cadastro na iStock, clique em Cadastrar-se no canto 
superior direito da página. Caso já tenha cadastro, faça o seu login no link 
“Entrar”.  

2. Vá no link “Video” no canto superior esquerdo da página e faça sua busca, ou 

na caixa de busca da Home, digite a palavra chave desejada e no campo logo 
à direita, filtre por “vídeos”. Após aparecer o resultado de busca, filtre pela 
coleção “Essentials”.  

 
Baixando o conteúdo para seu projeto 
 
Após encontrar o video desejado, clique e na página onde aparece o vídeo com as 
informações. Na barra do vídeo, você verá o ícone de “download” no canto direito. 
Clique para baixar o vídeo em resolução para layout. 
 

 
 

 
Vídeos finalistas 
 
Os realizadores dos vídeos finalistas serão contatados e receberão informações sobre 
como receber o clipe em alta para colocar em seus vídeos.  
 
Em caso de dúvida, entre em contato com o Festival de Clipes e Bandas pelo e-mail 
contato@clipesebandas.com.br . 

  
Condições de uso: o conteúdo do acervo da Getty Images iStock está disponível 
apenas para os trabalhos inscritos no concurso “Clipes e Bandas”. É vedado qualquer 
outro tipo de utilização sem licenciamento prévio. Vídeos da coleção Signature não 
poderão ser utilizados.  
  
Utilizando clipes adicionais em seu videoclipe 

 
Se quiser utilizar mais do que 1 vídeo da iStock em seu videoclipe, o licenciamento 
dos vídeos excedentes caso o trabalho seja escolhido como finalista, será de total 

http://www.istock.com.br/
mailto:contato@clipesebandas.com.br


responsabilidade de cada participante. A Getty Images iStock, como parceira, oferece 
um valor fixo especial de R$150 para cada vídeo excedente utilizado neste projeto. 
Para maiores informações sobre a iStock ou a parceria com Clipes e Bandas, envie 
um e-mail para marketing@gettyimages.com.br. 
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