
Um olhar vendedor no reino das
luzes e sombras

Campanhas de Mercedes-Benz e Nissan carregam as imagens de Cacalo,
que considera os bancos de imagem como um mal logístico necessário,
que tendem a homogeneizar a propaganda

Alexandre Salgado defende a premissa de que
necessidade de manipulação na pós-produção
a fotografia tenderá cada vez mais a ser uma
desempenhada em equipe

, com a
das imagens,
atividade
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consumidor através do apelo visual, elemento fundamental na

composição da publicidade como ferramenta de vendas.

Em segundo lugar, a coexistência nem sempre pacífica entre

profissionais e bancos de imagem, ora vistos como inimigos, ora

como um mal necessário oriundo das próprias condições adver-

sas instauradas na publicidade, aos quais, na incapacidade de

combater, os fotógrafos devem se aliar na busca por maior expo-

sição e volume de trabalho.
Há ainda o choque, inerente a qualquer cenário, entre os

recursos estabelecidos e o advento de novas tecnologias, no

caso, entre a fotografia analógica e a digital, que, novamente, é

vista por vezes com entusiasmo, por outras com um ranço luddi-

ta, porém, em sua maioria, como mais um estágio inexorável da

evolução fotográfica. Nesse sentido, há quem vislumbre um

temeroso horizonte crescentemente desprovido de fotógrafos

talentosos e povoado por operadores de softwares embalados

pela crença na onipotência do Photoshop.

Contribuindo a seu modo na construção desse olhar panorâ-

mico que busca retratar o momento atravessado pelo mercado

da fotografia publicitária nacional, About ouviu 15 profissionais

de todo o Brasil, entre fotógrafos e representantes de bancos de

imagem, cujos raciocínios mostraram-se tão apurados quanto o

produto de suas lentes.

Cobrança nas alturas
Junto ao talento e expertise necessários à função,

desempenhar a profissão de fotógrafo requer um verda-

deiro manual de sobrevivência. Essa é a impressão

depreendida das colocações de grande parte dos entre-

vistados, que apontam as condições de trabalho e as

atuais bases de negociação entre fotógrafos, agências e

anunciantes como tubarões do bravio mar aberto no

qual se transformou o mercado. Alimentado pela lógica

da oferta excessiva de profissionais dos mais diferentes

quilates perante uma demanda cada vez mais orientada

por prazos e custos exíguos, um círculo vicioso instaura-

se como corrente dominante contra a qual poucos, com

renome, prestígio e carteira de clientes cativa, conse-

guem remar. "Trabalho numa ponta do mercado onde a

experiência e a reputação felizmente ainda valem. No

Clicando para clientes como Fiat e Varig, Du Ribeiro concorda que os
equipamentos digitais facilitaram a criação de peças publicitárias,
mas, por vezes, são utilizados de maneira grosseira

Denominando-os de "fotógrafos de ocasião", Chico
Audi censura quem, de posse de uma máquina digital

e sem a expertise necessária, denigre a profissão
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mais, o custo parece ser a questão mais

importante, infelizmente", reconhece
Márcio Scavone, no que é confrontado por

Cacalo, fotografo paulista que desacredita

no "prestígio de poucos como suficiente

para elevar, ou sequer manter o nível da

qualidade fotográfica brasileira".

Invariavelmente o que impera é a síndro-

me equilibrista na qual os fotógrafos, com a

habilidade criativa peculiar aos brasileiros,

tentam contrapor deficiências materiais,

câmbio desfavorável e falta de corporativis-

mo com a eterna ginástica profissional.

Numa verdadeira ode de auto-exalta-

ção, Ivan Rodriguez considera a si e a seus

pares como verdadeiros heróis autodida-

tas. "Além de todo o conhecimento técni-

co que a função exige, temos de ser criati-

vos, dinâmicos, baratos e ainda somos

sobretaxados, pois todo equipamento

fotográfico é. considerado supérfluo pelas

leis de importação. É o famoso nó em

pingo d'água," desabafa.

"O fotógrafo, para se diferenciar, precisa

ser muito mais criativo, inovar e ousar den-

tro daquele orçamento apertado. Se houvesse mais folga, com

certeza poderíamos melhorar ainda mais e apresentar alternati-

vas dentro do nosso trabalho", avalia Du Ribeiro, fotógrafo

atuante no mercado paulista, para quem existem duas estirpes

de clientes. "Temos dois tipos bastante claros: os que exigem o

máximo de qualidade, muitas vezes sem se dar conta de que o

orçamento aprovado está muito aquém da sua exigência, dei-

xando o fotógrafo numa situação bastante incómoda; e os que

querem custos baixos, fazendo concorrências com fotógrafos

baratos ou menos criteriosos, aceitando, assim, um material de

má qualidade que acaba prejudicando a imagem da marca e da

propaganda brasileira."

Fernando Martins acredita que se houvesse uma maior oferta de Lojas especializadas em
alugar equipamento fotográfico a atividade seria impulsionada

Fernando Bueno é especialista em imagens que retratam a
pujança do agribusiness, como nas campanhas assinadas por
Bunge, Massey Fergunson e Barinsul

Para o carioca Roberto Rosa, a mentalidade que rege os parâ-

metros de negociação é oriunda do pressuposto da globalização

focada em eficiência e eficácia de resultados, escorada numa

comunidade profissional desarticulada e desunida. " É de se supor,

e aparentemente 'natural', que o arrocho nos contratos seja gran-

de. Nesse quadro, os fornecedores de fotografia, desunidos histo-

ricamente pela miopia corporativa, se digladiam na luta pela

sobrevivência — ressalva seja feita a uma pequena elite de fotó-

grafos, pela visibilidade e status que atingiram —, dando ao com-

prador as ferramentas oportunas para o leilão de preços que, com

frequência, empobrece a qualidade final pretendida pelos criati-

vos." Anui integralmente com as colocações de Rosa o fotógrafo

Cacalo, evocando a desunião crónica e a imatu-

ridade de muitos como os elementos fundamen-

tais da deterioração das relações comerciais no

meio, verdadeiras "brigas insanas pela sobrevi-

vência, que destroem conquistas em todos os

níveis e individualiza as categorias". Sua análise,

todavia, não é 100% nebulosa: "É evidente que

mesmo nesse mar de pirataria ainda podemos

ver navegar naus saudáveis de todas as bandei-

ras, porém em número cada vez menor".

Desconhecimento adverso
Asseverando a qualidade do que é aqui pro-

duzido pela comunidade de fotógrafos brasilei-

ros em função do status alcançado pela nossa

mídia impressa em competições publicitárias
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Em um habitat' mercadológico desfavorável, Ivan Rodriguez julga os fotógrafos brasileiros como verdadeiros
heróis em sua capacidade de realização

que seguem mantendo eleva-

dos seus níveis de exigência,

têm consciência sobre as

implicações em torno de um

dique. "Tanto faz as condi-

ções oferecidas. Não é o cola-

borador quem faz as regras do

jogo. Quem está na chuva é

para se molhar. Do limão tento

fazer a melhor limonada",

prega o profissional, para

quem, "para ser fotógrafo é

preciso ter muita paciência -

o resto é consequência".

internacionais, Alexandre Salgado atenta para uma perigosa

premissa instalada junto ao mercado anunciante. "O nível de

perfeccionismo cobrado é cruel. A qualidade do que produzimos

é uma maravilha, dada a pouca verba e prazo de que dispomos,

tanto que somos reconhecidos mundialmente pela nossa mídia

impressa, xodó da publicidade nacional. O problema é que as

agências já chegam de joelhos ao cliente, que se sabe detentor

do poder de negociação, e que geralmente não compreende o

que os orçamentos comportam, julgando que, para ser compe-

tente, é preciso ser rápido, o que não é necessariamente verda-

de", aponta Salgado, cujo estúdio está baseado no Rio de

Janeiro. A falta de cultura fotográfica dos contratantes é

ainda mais grave quando a negociação se dá diretamen-

te entre anunciante e fornecedor, segundo Roberto Rosa,

pois o cliente não está credenciado para distinguir pecu-

liaridades, características e minudências imagéticas que

diferenciam uma simples foto de um bom trabalho, ou

até mesmo de uma peça excepcional.

Enfático, Sossella, baseado em Curitiba, acredita que

os contratantes jamais possuem ciência sobre os porme-

nores de uma produção fotográfica. "As pessoas têm

compreensão clara apenas sobre o que têm interesse",

considera o fotógrafo, ressalvando, no entanto, que acha

positivo o alto nível de exigência dos clientes, tanto par-

ticularmente quanto para o mercado de maneira geral.

Lacónico, JR. Duran considera que as condições de

negociação entre fotógrafos e clientes continuam as mes-

mas, sendo que as boas agências e os bons anunciantes,

Apesar de reconhecer o valor da tecnologia,
Norberto Isnenghi considera que o advento da

fotografia digital é erroneamente encarado como
popular e financeiramente acessível
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Com trabalhos realizados para grandes
anunciantes, como Natura e Nokia, Márcio
Scavone acredita que a imagem autoral ou
encomendada jamais perderá seu status para os
bancos de imagem

lho do fotógrafo, que vai muito além de um clique", explica.
Faz coro a Audi na importância em aproximar o cliente dos

bastidores da fotografia o baiano Saulo Kainuma. "O cliente que

conhece o estúdio, que já acompanhou um trabalho, aceita

muito mais meus orçamentos ou, na melhor das hipóteses,
reclama menos", constata.

Para Márcio Scavone, os tempos que correm pressupõem não
apenas o bom cumprimento de tarefas, mas a necessidade de os
fotógrafos se imbuírem de uma postura mais participativa em

um negócio que, cada vez mais, está sob o escrutínio do clien-

te. "Ha dez anos passávamos um total e manejávamos a verba.
Hoje não tem mais gordura. Na verdade, se você se distrair não
só tiram a gordura, mas também o bife do sanduíche", adverte.

Classificando como histórica a falta de clareza e diálogo entre

fotógrafos e clientes, Fernando Bueno identifica que a dificulda-
de atualmente atravessaaa pelo segmento fornecedor deve-se,
em grande parte, a esse obscurantismo. "Os clientes, na sua

maioria, nunca tiveram acesso aos custos abertos. As agências
têm dificuldade em aprovar os trabalhos porque nunca se preo-

cuparam em explicar a origem desses custos. Em época de vacas
magras, qualquer grana é ainda mais difícil de ser conseguida.
Sempre procurei informar meus clientes sobre os custos e respon-

sabilidades de, cada um no processo de produzir uma fotografia
que dê resultado efetivo para suas vendas. Isso não é barato e
nunca será, se for tratado profissionalmente, pois envolve conhe-

cimento, técnica, criatividade, bom senso e bom gosto."

Parceria comprometida
O bom senso pressupõe que, na condução das negociações

acerca do trabalho fotográfico, a ausência de conhecimentos

mais profundos na área, que tanto atravancam as relações entre
contratados e contratantes, seja atribuída, em larga medida, aos
executivos das empresas anunciantes. Entretanto, devido ao pro-

cesso de juniorização em pleno vapor nos qua-
dros das agências, o próprio crivo dos profissio-
nais de publicidade responsáveis pela avaliação

do trabalho fotográfico deixa a desejar. "Existe

muita gente sem experiência nas agências, mais
ligada à internet e aos livros, sem a vivência, que

é fundamental", observa Alexandre Salgado.
Nilton Souza pontua que "para exigir, precisa-

se conhecer", sendo que a posição desfavorável
das agências em relação aos anunciantes fragili-

za o resultado do trabalho. "Na tentativa de
aprovar as campanhas, o atendimento satisfaz os
desejos do cliente comprometendo o trabalho

do fotógrafo quanto à qualidade, prazo e verba

necessários", diagnostica.
Soma-se a isso a tendência, apontada por

alguns entrevistados, de certas agências internali-
zarem uma estrutura de equipamentos fotográfi-
cos e workstations no intuito de descartarem o
fotógrafo na cadeia produtiva, relegando ao dis-

Radicado em Salvador, Nilton Souza trabalha com fotografia
aérea e industrial e afirma que para exigir um bom trabalho o
cliente tem de entender um pouco melhor de fotografia
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curso a tão apregoada parceria. "A popularização pro-
movida pela fotografia digital incomoda na medida em
que há agências que fazem fotos mais simples, sem os
mínimos recursos, contando com correções em sistema,
sem cobrar do cliente", critica Norberto Isnenghi.

Mais veemente em suas observações, Ivan Rodriguez
chega a considerar falta de caráter atitudes similares.
"A maioria das agências ainda cultua a subvalorização,
e a maior prova disso surge quando algumas delas,
agindo como autênticas vilãs, adquirem equipamentos
digitais básicos e atravessam o mercado, passando por
cima de qualquer ética estabelecida."

Falta de incentivo
Dentro da já complicada equação particular enfren-

tada pela fotografia publicitária, a atividade como um
todo sofre com uma conjuntura macroestrutural pouco
propícia ao seu pleno desenvolvimento, em grande
parte devido à percepção distorcida do Estado, que
atravanca e onera o acesso dos profissionais a equipa-

Marco Mendes conclui que, no afã de agradar aos clientes, as
agências prometem prazos e custos que acabam por comprometer a
qualidade do trabalho fotográfico

O carioca Roberto Rosa condena a
falta de corporativismo entre os

fotógrafos e reclama da ausência de
incentivos fiscais à importação de

equipamentos fotográficos

mentos de ponta ao não oferecer incentivos fiscais para a impor-
tação, um imperativo em tempos de constante inovação tecno-
lógica. "Quanto aos recursos técnicos, o fotógrafo sempre se
depara com o custo altíssimo dos equipamentos importados,
necessários à nossa atualização", constata Du Ribeiro.

Apontando para o fato de que o País não possui tradição e
oferta de produtos fotográficos à altura dos encontrados no ex-
terior, Roberto Rosa se ressente da miopia governamental no
que tange ao fomento da atividade. "Há de se atentar para o
fato de que no Brasil, salvo alguns equipamentos de iluminação
e materiais fotossensíveis (em progressivo declínio no mercado),
não se fabrica absolutamente nada da parafernália usada no
dia-a-dia do fotógrafo profissional. A reciclagem tecnológica,
portantor está diretamente relacionada à capacidade de cada
um de nós, que não gozamos de nenhum benefício fiscal,
nenhuma lei que ampare a importação desses bens", lamenta.

Compartilha da mesma lamúria Márcio Scavone: "O investi-
mento humano e financeiro no contexto do estúdio fotográfico
publicitário é imenso, e, por vezes, invisível aos olhos não-treina-
dos. Estamos constantemente pesquisando novos recursos, além
de fazer investimentos reais em tecnologia digital dolarizada e
dependente de contínua atualização".

Some-se aos altos investimentos efetuados pelos fotógrafos
na composição de um aparato próprio de trabalho a impossibi-
lidade dos que, porventura, não possam ou não queiram fazê-
lo, de recorrerem ao sistema de aluguel, em voga em economias
bem mais robustas, como a norte-americana. "Além de elevados
impostos de equipamentos em sua maioria importados, o fotó-
grafo brasileiro tem de ter em seu estúdio equipamentos usados
uma vez ao ano. Isso devido à carência no mercado de boas lojas
de aluguel para os profissionais", salienta Marco Mendes, que
mantém estúdio em Belo Horizonte.
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Fernando Martins, também baseado na capital mineira, vai
mais longe e atribui a inexistência desse tipo de serviço à própria
mentalidade e dinâmica de trabalho imposta pelos clientes. "Nos
Estados Unidos, por exemplo, os fotógrafos não necessitam nem
de equipamento. Podem alugar tudo em função do que vai ser
feito. O fotógrafo recebe seu cache, e tudo o mais é pago pelo
cliente: aluguel de equipamento, locação, atores, o que seja."

A adversidade não se dá apenas quando comparamos o País
ao mercado externo, como bem lembra o baiano Saulo Kainuma:
"No meu caso, longe do eixo Rio-São Paulo, preciso ter quase
tudo duplicado, não posso dizer ao meu cliente para esperar meu
equipamento voltar do conserto. A própria necessidade de man-
ter ou alugar o estúdio torna nosso trabalho mais caro".

Dose de agilidade
Dentre todos os elementos apontados pelos profissionais

ouvidos por About na composição da descrição do patamar
atual no qual se encontra a fotografia publicitária, o fator que
mais gera polémica, com larga vantagem, é o advento da foto-
grafia digital e sua influência na redefinição tanto da linguagem
fotográfica quanto do campo mercadológico por ela invadido.

Dentre os entusiastas, há quem abrace a novidade sem reser-
vas, exaltando a agilidade, economia e versatilidade que o apa-
rato possibilita, atribuindo-lhe ainda o mérito de ter fomentado
a popularização do gosto pelos diques. "Trabalhamos com foto-
grafia digital há seis meses, e percebemos que ela nos oferece
novas possibilidades estéticas. Também acho que com a fotogra-
fia digital as pessoas estão novamente se interessando em foto-
grafar", destaca Sossella.

"Comecei a usar a fotografia digital como incremento da lin-
guagem. Com ela é possível inventar e arriscar mais, pois você
vê na hora o resultado, afora o fato de poder economizar filme.
A fotografia digital, no entanto, está entrando pra valer no mer-
cado não por um diferencial de qualidade, mas pelo encurta-
mento dos prazos", enfatiza Fernando Martins.

Contemporizando-se ante a nova realidade instaurada pela
ferramenta, muitos fotógrafos passam a atuar de maneira híbri-
da, transformando a fotografia digital numa ferramenta otimiza-
dora capaz de conferir rapidez a excelência compassada da foto-
grafia analógica.

"Se formos inteligentes mudaremos, pois é purismo ser con-
tra, até pela própria dinâmica imposta ao mercado, que não ofe-

BUSCA PELO DIFERENTE

Na berlinda quanto à influência de suas práticas comerciais no
mercado nacional e à pertinência das imagens negociadas em rela-
ção à realidade local, os bancos de imagem seguem, no entanto,
como uma valorosa alternativa quando prazos e custos falam mais
alto na busca de uma solução fotográfica. Tendência em franca
expansão numa economia de escala regida pelos preceitos globa-
lizados de eficácia e rentabilidade.

Cientes disso, as empresas negociantes de arquivo de imagem
vêm crescentemente afiando sua metodologia de recrutamento de
imagens, seja na manutenção de um crivo seletivo norteado pela
qualidade e apelo comercial das imagens, seja no esforço de per-
sonalizar seu material, caso da Opção Brasil, banco de imagens
com tempero nacional que, segundo sua diretora, Graça Machado,
prima pela "qualidade com criatividade". "De nada adianta ter um
excelente material e estar igual aos outros bancos. Exigimos que
o fotógrafo faça uma foto diferenciada", afirma Graça, informando
ainda que, dentro dessa perspectiva customizada, a Opção Brasil,
atualmente contando com 35 fotógrafos em sua carteira, trabalha
com encomendas. "Desde que a agência nos dê um prazo razoável
e o lugar a ser fotografado seja de fácil acesso", ressalva.

A Tyba trabalha

com profissionais

como Rogério

Faissal, cujas lentes

estiveram a serviço

de campanhas

assinadas por

Vinólia e Pepsi

Ancorada no apelo nacionalista, a Opção Brasil

trabalha com 35 fotógrafos nacionais que

atendem inclusive trabalhos por encomenda,

desde que haja prazo e fácil acesso à locação

Outro banco que veste a camisa verde-amarela, a Tyba, possui
30 profissionais brasileiros cujo trabalho também é voltado à cap-
tação do inusitado. "Procuramos sempre novos caminhos e lingua-
gens, pois achamos que a nova visualidade passa pelo conceito de
impacto direto e estranhamento da imagem, uma vez que quase
tudo já foi produzido", filosofa Mayra Rodrigues, gerente da Tyba.

Comportando um contingente menor de fotógrafos brasileiros,
13 no total, a multinacional Keystone congrega cerca de 5 milhões
de imagens publicitárias, de fotojornalismo histórico e contempo-
râneo e obras de arte, negociadas dentro do padrão royalty prote-
gido (uso exclusivo da imagem) e royalty free (uso livre). "Nossos
critérios de seleção para esse material são a alta qualidade e o
approach comercial", define Geraldo Francisco Filho, gerente da
filial paulista da empresa.

Já a Wide Images, a despeito do fato de apenas 2% de seu
arquivo de 70 mil imagens ser de origem local, estruturou o Super
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rece o tempo necessário à realização dos processos analógicos.

A tendência é o digital, não o que se vê, mas o que se quer ver,

através de interferências na realidade, de um trabalho de mani-

pulação que a faz crescer. O problema é quem não se aperfeiçoa

para manipulá-la e não sabe fazê-la render", observa Alexandre

Salgado, que, ao lado de Márcio Scavone, evoca outro fator inu-

sitado introduzido no cenário pelas lentes digitais: o ofício antes

isolado e quase solitário do fotógrafo transmuta-se em trabalho

plural quando outros profissionais entram em cena para manipu-

lar a imagem no estúdio.

Sindrome do Photoshop
Na esteira da fragmentação da função fotográfica inevitavel-

mente se torna mais complexo o aparato utilizado para forjar as

imagens. "Os recursos tecnológicos são muito bem-vindos, mas

complicaram a vida. Hoje temos 'apenas' que possuir câmera, com-

putador de mesa, laptop e impressora profissional, ou seja, muitos

recursos financeiros e cabeça para gerenciar tudo isso. Sem falar no

tempo, pois, por mais incrível que possa parecer, cada hora de foto

corresponde a uma de sistema, ou seja, a foto digital profissional

não tem nada de popular", explica Norberto Isnenghi.

Para Roberto Rosa, no entanto, a tarefa de pós-produção

incumbida aos fotógrafos excede sua missão original. "Nosso

trabalho terminava na edição do cromo ou na cópia do negati-

vo. Hoje, a função do tratamento da foto aos poucos vai se

transferindo para o fotógrafo, que, assim, passa a ser um 'faze-

dor de imagens'. Os recursos tecnológicos, sem dúvida, dão aos

criativos possibilidades impensáveis ou extremamente custosas

há dez anos. O preocupante é que há uma transferência de

renda, pois nem sempre esse trabalho é remunerado condizen-

temente", denuncia.

A despeito de tantos mecanismos, muitos profissionais con-

testam a apregoada onipotência dos softwares de correção de

imagem, que podem até melhorar, porém nunca "salvarão"

uma foto desprovida de qualidade. "A fotografia digital é

uma realidade que não pode ser mudada, e devemos nos

adaptar à nova tecnologia, que particularmente acho fantásti-

ca. Minha única restrição é quanto ao nível de qualidade que

o mercado exigirá do profissional, pois tenho assistido a uma

crescente quantidade de 'fotógrafos' munidos de câmeras

digitais fazendo algumas coisas extremamente ruins", obser-

va Saulo Kainuma.

Studio, estúdio fotográfico voltado à produção média de mil foto-
grafias nacionais por ano, responsável pelo agenciamento de dez
profissionais brasileiros, entre os quais Luis Crispino, Fêpa e André
Andrade, que realizam seus cliques brifados pelos diretores criati-
vos estrangeiros da empresa. "Trabalhamos com profissionais dos
mais diferentes níveis, pois há os que se sujeitam e os que não a
trabalhar nesse esquema de produção, que funciona como uma
previdência privada, pois não é rentável a principio. O fotógrafo
não ganha nada na hora, só depois, com a venda de seu trabalho
via arquivo", explica Roberto Morelli, gerente de vendas da Wide
Images, acrescentando que a tendência é, em se tratando de ima-
gens com direitos protegidos, a oferta de fotos com modelos, devi-
do aos altos custos implícitos numa produção dessa natureza. As
paisagens, nesse sentido, estariam cada vez mais migrando para a
área de royalty free.

O profissional informa que, apesar de as imagens brasileiras prio-
ritariamente alimentarem o mer-
cado nacional, "que já não aguen-
ta mais ver loirinhos de olhos
azuis", parte delas é adquirida no
exterior, visto que, cada vez mais,
os bancos são orientados a ofere-
cer um portfolio que mescle ape-
los regionais e internacionais.

Morelli, no entanto, explica que
a tendência ainda está em fase de

A Stock Photos mantém um
arquivo com mais de 2 milhões
de imagens, entre as quais a
que mereceu o destaque de capa
desta edição de About

Congregando um arquivo com 5 milhões de imagens, a Keystone
possui 13 fotógrafos brasileiros em seu portfolio de profissionais,

cujas imagens já ilustraram campanhas como a da Schincariol

consolidação, pois cerca de 50% do que é negociado pelos bancos
de imagem do mundo inteiro é consumido pelos Estados Unidos.

A modesta presença de fotógrafos brasileiros também é uma rea-
lidade na Stock Photos, representante de mais de 2 milhões de
imagens provenientes de diversos bancos mundiais, dentre eles a
Corbis, que eventualmente contrata profissionais locais, caso eles
atendam às necessidades de produção especificamente pautadas
pelas empresas estrangeiras. "Cada um dos bancos tem seu con-
trole de qualidade e as imagens são escolhidas criteriosamente no
que diz respeito à qualidade, seguindo-se as tendências da foto-
grafia publicitária. Se a tendência, por exemplo, é por imagens
P&B, são solicitados fotógrafos com este perfil", detalha Ana Rita
Whately, gerente da Stock Photos.
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Saulo Kainuma, atuante no mercado baiano, acredita que o cliente aceita melhor os orçamentos depois de acompanhar in Loco o trabalho do fotógrafo

logísticas, a fotografia digital traz a reboque uma enxurrada de
profissionais (ou nem tanto) que, valendo-se dos atalhos que o
aparato oferece à formação técnica adequada, comprometem
tanto o status da profissão quanto da expressão fotográfica em
si. A sensação é de que um verdadeiro faroeste está em curso
numa terra onde, cada vez mais, as fronteiras entre profissiona-
lismo e oportunismo estão turvas.

"Os parâmetros estão um pouco distorcidos porque temos
em um mesmo cenário os profissionais de anos na área, que tra-
balham para consolidar seu nome com qualidade, e os fotógra-
fos de ocasião, pessoas que compraram uma câmera digital
semiprofissional e fazem trabalhos esporádicos. Eles acabam
denegrindo a imagem do fotógrafo. Por terem equipamentos
novos e até bons, levam ao cliente uma solução financeira, mas,
em contrapartida, um problema fotográfico, pois o resultado
difere em muito da qualidade dos fotógrafos profissionais. São
os chamados fotógrafos de ocasião", define Chico Audi.

Milton Souza complementa as palavras de Audi no que diz
respeito ao espírito aventureiro dos novos players trazidos ao
mercado pelas mãos dos recursos digitais. "Muita gente tem
perdido fatias de mercado para agências com míniestúdios e
câmeras amadoras fazendo minifotos, apenas minifotos, em
todos os sentidos."

Quase tão controversas quanto a disseminação da fotografia
digital, as colocações dos fotógrafos em relação à atuacão dos
bancos de imagem no País denotaram quão pouco pacífica é
essa coexistência.

32 - About 735 - 25 de agosto de 2003

Inimigos íntimos



No cerne da questão, além da natural oposição de forças
entre indivíduos e corporações, a crescente interseção entre o
campo mercadológico de ambos cria duas correntes opostas:
por um lado, um veemente rechaço por parte dos fotógrafos aos
bancos; por outro, uma espécie de capitulação àquele que passa
a ser quase que um inimigo íntimo dos profissionais. "Os bancos
são concorrentes diretos do fotógrafo de publicidade, pois lhe
tiram uma boa fatia de mercado", sentencia Du Ribeiro.

"Os bancos americanos são uma ...! Falo isso com conheci-
mento de causa, porque já representei a Getty Images aqui.
Fotógrafo brasileiro lá não tem vez", revolta-se Fernando
Martins, ressalvando que, no que diz respeito aos bancos de
imagem nacionais, seu apoio é incondicional, pois eles produ-
zem material mais afinado com as cores locais.

Aliás, a crítica quanto ao hiato visual originado pela explo-
ração de clichés não condizentes à realidade nacional é esten-
dida não apenas aos bancos, mas aos que dele fazem uso,
principalmente em se tratando de retratos de famílias felizes
com biótipos nórdicos e praias paradisíacas com turistas euro-
peus. "Os principais bancos de imagem estão atualmente sob
o domínio de duas multinacionais: Getty Images e Corbis. A
maior parte de suas imagens é produzida no primeiro mundo,
e, com frequência, vemos anúncios vendendo qualquer produ-
to com uma família loira-com-cara-nórdica como modelo, o
que mostra baixo nível de exigência no processo decisório
nacional", alveja Roberto Rosa.

"O uso que a publicidade faz dos arquivos pode ser desastro-
so se a imagem de uma praia caribenha apresentar uma mode-
lo magra com maio, chapéu e lenço brancos sentada solitaria-
mente numa cadeira de tecido listrado, coisa que já não aguento
mais ver", ironiza Norberto Isnenghi.

Uma terceira via, mais conciliatória, aponta para a relevância
dessas empresas no fornecimento de imagens mais funcionais,
cuja utilidade visa a ilustrar materiais que, em caso contrário,
não apresentariam nenhum elemento visual. É o que explica
Fernando Bueno, um dos fotógrafos pioneiros na disposição de
seu trabalho em bancos de imagens, mais especificamente no
Image Bank, em 1978. "Houve uma explosão da oferta e da
demanda por imagens, como as utilizadas no material promo-
cional no segmento bancário." O profissional vai mais longe na
defesa dos bancos, ressaltando sua importância no estabeleci-
mento de parâmetros para a fixação de taxas para a utilização e
reutilização de imagens e na visibilidade que o mecanismo pode
oferecer ao trabalho de cada profissional. "Bancos são inevitá-
veis, e são um grande negócio. Devem ser encarados como alia-
dos, não como inimigos dos fotógrafos. O arquivo é um exercí-
cio de liberdade, ninguém fica palpitando sobre como a foto
deve ser feita. Obviamente que se corre o risco de produzir e não
vender a foto, mas é aí que entra o faro para saber o que o mer-
cado quer", aconselha.

O caráter regulador dos bancos também é exaltado por Ivan
Rodriguez, que, inclusive, externa a intenção de disponibilizar
seu material nas empresas, a fim de garantir sua aposentadoria.

Afeito à fotografia com temática
infantil, Sossella, cujo estúdio está

sediado em Curitiba, critica a avidez
dos clientes por pagar pouco e
receber muito, mas elogia sua

flexibilização em relação à criação

"Os bancos, mesmo sem querer, nos ajudaram nas discussões
referentes a valores, utilizações, veiculações e porcentagens.
Uma vez que têm suas normas estabelecidas e inegociáveis, os
bancos facilitaram as nossas negociações com agências e clien-
tes, antes irredutíveis a certas questões", admite

"Os bancos são um mal necessário. Existem casos em que o
cliente deve apelar a eles em função de sua eficiência e economia,
mas há outros em que devem fugir, pois o banco é uma tentação
que leva à homogeneização da propaganda", prescreve Cacalo.

Chico Audi, que possui um banco de imagens particular de
seu trabalho, encara as empresa de arquivos de imagem como
uma válvula de escape à qual as agências recorrem e que, em
alguns casos, apenas aparentemente oferecem vantagens finan-
ceiras. Alexandre Salgado, por seu turno, afirma que os fotógra-
fos só ganham dos bancos quando o volume de inserção de
determinada imagem é muito extenso. Para J.R. Duran, a utiliza-
ção do recurso é fruto de uma insatisfação generalizada na con-
dução das negociações entre agência e cliente. "Quem usa
banco de imagem sabe muito bem o que procura: preço baixo e
muita rapidez para tapar um buraco e satisfazer um cliente insa-
tisfeito por outras razões", sentencia.

A unanimidade na questão, no entanto, fica por conta da ava-
liação de que, independentemente da qualidade, a imagem de
arquivo sempre desfruta de menor status do que a encomenda-
da ou autoral, sendo a utilização dos bancos de imagem credita-
da sempre a imperativos económicos, de prazo e de um retroces-
so no crivo qualitativo dos contratantes de serviços fotográficos.

"A proliferação dos bancos de imagem é uma consequência
natural da banalização da imagem e subproduto da revolução
digital. Existem os bancos que fornecem produto de altíssimo
nível e existe o terceiro mundo das imagens. É claro que a ima-
gem encomendada desfruta de um status quo que a separa niti-
damente desta banalização", assevera Márcio Scavone, demons-
trando que, aos talentosos e perseverantes, há sempre uma luz
no fim da objetiva, nem que seja à base de flash.
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