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O
trabalho do inglês Lewis Blackwell
é detectar tendências para conce-
ber as imagens que vão ilustrar
parte considerável dos anúncios

publicitários que milhões de pessoas vêem
diariamente no mundo. Sua tarefa como di-
retor criativo da Getty Images, o mais im-
portante banco de imagens do mundo, en-
volve análise de padrões demográficos, de
consumo e de comportamento. Mas na hora
de dizer qual sua imagem favorita entre os
milhões com os quais já teve contato, a res-
posta não poderia ser mais simples. "É uma
foto da minha filha", afirma Blackwell, justi-
ficando sua escolha com o argumento de
que, tanto na vida como na publicidade, "o
que queremos são fotos com as quais tenha-
mos uma conexão emocional".

A simplicidade da escolha de Blackwell está
sintonizada com uma das principais tendên-
cias em uso de imagens em propaganda, hoje
pautada pela idéia de familiaridade e acon-
chego em substituição a uma tendência ante-
rior, mais agressiva. "A propaganda e os edito-
riais estão indo para um visual despojado e
mais limpo, um estilo mais simples", afirma.

Ao realizar seu trabalho, o executivo res-
salta que se depara com milhares de tendên-
cias, às quais têm de responder, e o tipo de
material demandado varia de país para país,
do tipo de cliente ou do objetivo buscado
com o uso de uma foto ou filme. Apesar des-
sa diversidade, existem algumas "mega-ten-
dências" que saltam à vista, e a busca por
simplicidade estaria entre elas. Há alguns
anos, percebia-se maior demanda por ima-
gens sensuais, mas a partir dos atentados de
11 de setembro de 2001 a coisa mudou.

"Antes, havia uma certa ousadia na publici-
dade, as pessoas estavam preparadas a aceitar
mais violência." Após os ataques, porém, ima-
gens relacionadas ao medo deixaram de ser
procuradas. "Já não havia gente fazendo cam-
panha com algum elemento de ameaça ou
misturando humor com violência."

Como conforto e familiaridade em excesso
podem também "ser meio chatos", Blackwell
diz que o desafio atual é criar "imagens
atraentes e provocadoras na medida certa,
mas que ao mesmo tempo sejam reconfortan-
tes". Além das "mega-tendências", Blackwell e
sua equipe tentam detectar todo tipo de pa-
drão para poder antecipar os desejos de seus
clientes. Para isso, dialogam com eles, anali-
sam dados sobre comportamento, demogra-
fia e consumo e fazem uma lista de necessida-
des que podem se transformar em uma pro-
dução de foto ou de filme, ou em elementos
que vão estar presentes nas imagens.

Também contam com os dados que são
transmitidos pelos assinantes do site da
empresa, no qual é possível buscar imagens
usando palavras-chave. A partir dessas in-
formações, a equipe de criação determina
que tipo de material necessita produzir.
"Podemos chegar à conclusão de que preci-
samos de uma cena familiar, mas com ele-
mentos étnicos diferentes, ou talvez perce-
bamos que temos de produzir mais mate-
rial com uma certa comunidade, e isto tem
de estar disponível antes de alguma grande
festa, como o Natal", diz. "Mas também po-
de ser uma tendência, de como a tecnologia
está mudando as reuniões de trabalho."

Hoje, uma reunião tem cada vez mais ele-
mentos de tecnologia: pode ser gente ao tele-
fone, usando dispositivos de gravação, uma
tela onde se faz uma apresentação ou se está
conectado à internet. "As situações têm de ser
sobre trabalho em equipe, sucesso, conflito,
mas também é necessário que a tecnologia
apareça, para que seja mais autêntico", diz.

Outra função de Blackwell é renovar ima-
gens de sucesso. Há algumas que vendem
sempre, e ele cita o exemplo da foto de uma
estrada vista da perspectiva de quem a percor-
re olhando para a frente. 'Temos muitas fotos
de estradas, algumas são retas, curvas, com di-
ferentes metáforas para a vida. Há versões
mais recentes, com uma pessoa atrás de um

volante em um carro novo. É um clichê, mas
sempre precisa ser renovado", afirma. Outros
exemplos são fotos com animais, e Blackwell
menciona a imagem de um peixe dourado
pulando para fora do aquário como metáfora
da individualidade e do desejo de superação,
e rãs coloridas e de olhos grandes, para sim-
bolizar curiosidade, como fotos que são mui-
to procuradas em suas diferentes versões. "Às
vezes, não são fotos maravilhosas, mas para
que uma foto venda muito, tem de ter relação
com idéias que signifiquem muito para nós,
como individualidade, futuro e sucesso."

Para criar imagens novas e renovar as que
fizeram sucesso, a Getty tem uma equipe de
2,5 mil pessoas — fotógrafos, produtores e di-
retores de arte. A empresa possui escritórios
de criação em Nova York, Seattle, Los Angeles,
Tóquio, Paris, Munique, Sidney e São Paulo. As
atividades no Brasil serão ampliadas e Bla-
ckwell espera que o trabalho de fotógrafos
brasileiros possa ganhar visibilidade interna-
cional. "Trabalhar com fotógrafos brasileiros
pode nos ajudar a servir melhor os clientes no
Brasil e descobrir novos talentos que podere-
mos vender no resto do mundo", diz ele.

Um dos brasileiros com potencial de cres-
cer no mercado internacional é Daniel Klaj-
mic, incluído na edição deste ano do livro
"New Photographers" da Getty. O volume traz
31 profissionais que foram selecionados por
Blackwell. "Ele foi incluído porque tem poten-
cial para ser conhecido mundialmente, traba-
lhar na Europa e nos EUA", elogia BlackwelL

Em comum, todos os fotógrafos escolhidos
têm, diz Blackwell, o potencial de contribuir
com novas idéias para a criação de imagens
publicitárias e encarar o desafio de testar os li-
mites para renovar a linguagem da propagan-
da, mas sem esquecer que o que interessa, afi-
nal, é vender um produto ou satisfazer as ne-
cessidades de um cliente. "A propaganda tem
de ser estranha o suficiente para chamar a
atenção, mas não tão estranha que faça você
pensar que é bizarra", ensina BlackwelL   

Após o 11 de setembro, publicidade busca imagens de
aconchego e coragem. Por Paulo Braga, de Buenos Aires
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As fotos mais procuradas, como a de uma jovem senhora carregando um
presente, um jovem atleta saltando em frente a uma montanha de tenha,
ou uma pantera rugindo. Para criar imagens novas e renovar as que
fizeram sucesso, a Getty tem uma equipe de 2,5 mil pessoas—
fotógrafos, produtores e diretores de arte. A empresa possui escritórios
de criação em Nova York, Los Angeles, Tóquio, Paris, Sidney e São Paulo
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