
Latinstock prioriza publicidade 
por Karan Novas 

Enquanto cresce a oferta de op
ções de baixo custo para o seg

mento fotográfico, a Latinstock 
Brasil vai na contramão e prepara 
o lançamento de uma linha linha 
mais nobre de produtos, que será 
posicionada como a principal en
tre todas as suas coleções. Para tal, 
a empresa levará a Platinum by 
Latinstock, composta por imagens 
de alto padrão, para a home de seu 
portal, focando principalmente o 
mercado publicitário. "Essa cole
ção é composta por fotos assinadas 
por fotógrafos de primeira linha, 
com direito controlado e exclusivi
dade de utilização. Na hora em que 
uma agência está desenvolvendo 
um anúncio, ela não quer correr o 
risco de seu concorrente usar, por 
acidente, a mesma foto em outra 
campanha", analisa Marcos Sche-
liga, sócio-diretor da Latinstock 
Brasil. 

De acordo com o executivo, as 
demais áreas atendidas pela em
presa estão consolidadas, porém, 
há um grande potencial de evo
lução nesse tipo de oferta para o 
mercado publicitário, especial
mente pelos benefícios trazidos. 
"Estamos bem posicionados nas 
áreas editorial, de royalty free e 
de micropagamento. Agora, vamos 
investir nas soluções mais pre-
mium voltadas especialmente pa
ra a publicidade. Vemos como um 
comportamento comum a utiliza-

ção de fotografias de baixo valor 
como referência para a produção 
de uma imagem ideal. Com a Pla
tinum, porém, você já pega a foto 
pronta, sem precisar acompanhar 
e analisar o trabalho de um fotó
grafo contratado a cada clique", 
argumenta Scheliga. "A Latinstock 
é conhecida pela excelência de seu 
trabalho, e queremos capitalizar 
isso. As agências estão cada vez 
mais enxutas na área de produção, 

e pretendemos atuar como um bra
ço delas nesse quesito", acrescenta 
Carla Chisalberti, diretora comer
cial da Latinstock Brasil. O valor 
das imagens da nova coleção deve 
ser cerca de 5 0 % superior à média 
das demais fotos. Ele t ambém deve 
variar de acordo com a utilização, 
volume e frequência. 

Atualmente, 5 0 % do fatura
mento da empresa é proveniente 
de projetos publicitários, o que sig

nifica cerca de Rs 600 m i l por mês. 
A outra metade vem dos projetos 
editoriais. A Latinstock acredita 
que, ao ser lançada, a Platinum 
deva representar 2 0 % desse mon
tante na porção publicitária, che
gando a 5 0 % em um ano. A dispo
nibilização da coleção online deve 
acontecer em meados de setembro, 
porém, o acervo já está sendo apre
sentado a diversas agências em v i 
sitas pessoais. 
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