
A me lhor saída é a entrada!
Empurrados pela nova indústria, fotógrafos publicitários vivem o fim da era da fotografia química
e aguardam a hora certa de entrar em um barco que ainda está no estaleiro digital
PISCO DEL GAISO

A discussão sobre o uso da
fotografia digital na publicida-
de tomou corpo durante um
debate promovido pela Asso-
ciação Brasileira dos Fotógra-
fos de Publicidade (Abrafoto),
realizado no dia 5 de maio no
Instituto Tomie Ohtake, zona
oeste de São Paulo. A nata da
fotografia publicitária paulista-
na, entre art buyers, fotógrafos,
produtores e diretores de arte
de todos os quilates, se reuniu
para discutir esse fenômeno
que, até agora, gerou mais per-
guntas do que respostas.

Sob o título Digital X Analó-
gico, o encontro abordou a "bri-
ga" entre as duas ferramentas de
trabalho. Os participantes tenta-
ram encontrar respostas para
perguntas como: A fotografia di-
gital é "melhor" do que a analó-
gica, ou seja, "melhor" do que o
filme? Produzir uma imagem di-
gital de alta qualidade é mais
barato do que produzir uma foto
com filme de grande formato?
Ao migrar para o sistema digital,
um fotógrafo habituado ao uso
do filme por longos anos conse-
gue manter o padrão de luz, re-
finamento e linguagem fotográ-
fica que o colocaram nesse mer-
cado difícil que é o publicitário?

A contar pelo tom da frase
que abriu o debate, proferida
pelo fotógrafo Klaus Mitteldorf,
percebe-se o quanto esses pro-
fissionais estão inseridos no olho
do furacão. "Eu acho que é difí-
cil falar disso", disse Klaus ao re-
ceber o microfone diante de uma
platéia de cerca cem pessoas,
boa parte com uma pergunta
esperando resposta.

A vertente tida como a mais
abastada da fotografia debate
para encontrar saídas em meio
a uma espécie de frenesi con-
ceituai e técnico, uma insegu-
rança generalizada de um seg-
mento que, na verdade, parece
ser apenas uma vítima tardia —
mas avisada — do capitalismo
moderno, que já mudou os pa-
radigmas do fotojornalismo e
vem modificando rapidamente
a fotografia amadora.

Vamos usar uma frase típica
de fotógrafos para começar a
entender esse fenômeno: colo-
car uma grande angular no tema
e visualizar a questão sob a
perspectiva ampla da história.
"Hoje me sinto como na época
em que o advento dos compu-
tadores portáteis marcou o fim
de uma era", diz Andreas Hei-

cometa essa indelicadeza. O
melhor a fazer é comprar o quar-
to novo aos poucos, sem vender
o mobiliário antigo. Uso essas
metáforas para aproximar os não
fotógrafos desta coluna. Evitarei,
portanto, palavras muito técni-
cas como pixels, backs, profiles
e etc... comuns no vocabulário
de um fotógrafo.

Na verdade, minha segunda
intenção é fazer com que você
olhe para um outdoor na rua e
pense: será que essa campanha
foi feita com uma câmera digi-
tal ou uma que utiliza fume? Na
verdade, isso não muda em
nada a sua vida, eu sei... Por isso
essa é a minha segunda inten-

niger, 56, um dos mais experi-
mentados fotógrafos de publici-
dade no Brasil. Segundo ele,
que já viveu esse tipo de mu-
dança, o que se tem a fazer ago-
ra é aproveitar o melhor desses
dois mundos. Portanto, o que
deve ser discutido não é se o fo-
tógrafo deve ou não se digitali-
zar. A resposta é sim, ele deve!

O mais importante é saber
qual é a melhor forma de entrar
nesse mercado e não deixar a
tecnologia passar ao largo dos
acontecimentos. "Cada um deve
achar o seu tempo e ritmo de
digitalização", acredita Alexan-
dre Catan, fotógrafo e presiden-
te da Abrafoto, associação que
reúne cerca de 300 fotógrafos de
publicidade no Brasil.

Mais do que a discussão eté-
rea de que o vídeo acabou com
o cinema, aqui não se trata de

uma exclusão. O digital não vai
acabar com o filme. Essa é outra
resposta certeira. Toda essa con-
fusão nada mais é do que o futu-
ro batendo na porta dos fotógra-
fos e dizendo: cheguei, e é bom
você arrumar um canto porque
eu vou ficar por aqui.

Acontece que esse canto não
se ajeita simplesmente mudan-
do as coisas de lugar. É como
receber um hóspede eterno em
sua casa e ter que comprar um
quarto novo para acomodá-lo. Aí
você descobre que os móveis
custam muito mais do que aque-
les que estão no quarto em que
você dorme. O fotógrafo é um
hospedeiro de uma espécie de
entidade exigente e, a princípio,
indesejada: o digital, o novo.

Não dá para fechar a porta e
mandar o hóspede embora. Pelo
menos não é aconselhável que se

cão, e não a primeira. Ambicio-
no mesmo atrair você para o
meu mercado, ampliar o meu
target e, assim, continuar a ven-
der o meu peixe.

DIVISÃO DO BOLO
Muito bem, chegamos aonde

eu queria, no peixe, no produto.
A indústria fotográfica mudou de
mãos nos últimos anos, ou melhor,
novas mãos apareceram para di-
vidir o bolo que, até o advento do
digital, se concentrava basicamen-
te em duas gigantes do setor Ko-
dak e Fuji. Exatamente agora há
uma nova indústria cheia de von-
tades: Adobe e seus softwares de
manipulação de imagem, Apple
e seus computadores, Epson e
suas impressoras, Lexar e suas
mídias de armazenamento, Sony
e seus CDs e DVDs, Macrome-
dia, entre tantas outras...

Todas essas companhias es-
tão criando necessidades em for-
ma de novas tecnologias perifé-
ricas, obrigatórias para um fotó-
grafo que decide comprar uma
câmera digital de alta resolução.
Para se ter uma idéia, o custo
básico para começar a trabalhar
com um equipamento digital de
formato grande pode chegar a
US$ 60 mil. Certamente, uma ci-
fra para poucos.

Além disso, depois de com-
prar esse "equipamento básico",
o fotógrafo precisa adquirir
também um computador poten-
te, contratar um funcionário
que manipule as imagens, com-
prar um CD para copiá-las ou
ter um endereço de FTP para
disponibilizá-las e, assim, fazer
a sua parte na engrenagem des-
se novo velho modelo de capi-
talismo da imagem.

Não há romantismo, não há
escape e nem mesmo novidade
nisso. Enquanto alguns fotógra-
fos reclamam que a indústria di-
minuiu a oferta de filmes no
mercado brasileiro, a Kodak res-
ponde afirmando que a deman-
da por cromos vem. caindo con-
sistentemente. "Temos até ex-
cesso de estoque por não con-
seguir planejar esse declínio com
precisão", diz Flavio Gomes, di-
retor de operações e vendas da
divisão de fotografia no Brasil.

Nem a indústria e nem os fo-
tógrafos estão totalmente segu-
ros. A mudança é grande de-
mais para ser explicada pela ló-
gica das planilhas e também
pelo purismo exacerbado. Me-
lhor desfrutar das evoluções da
fotografia química — que anda
muito bem, obrigado, em ter-
mos de qualidade de filmes — e
começar o processo de migra-
ção para o sistema digital sem
atropelos e sem desespero. O
mundo não vai acabar.

Porém, essa lógica varia den-
tro do próprio mercado, já que
existem subdivisões na publici-
dade, entre elas o varejo, já for-
temente digitalizado, e o fine-art,
parte do negócio que engloba
superproduções e orçamentos
encorpados. Para quem circula
nessa segunda esfera, o investi-
mento ainda é amargo como um
remédio bom que deve ser toma-
do aos poucos.
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