
O mundo a um clique
Conteúdos dos bancos de imagens ficam mais acessíveis com digitalização
do acervo e transporte de vídeos por arquivo.

produtora recebo um
briefing da agência
dizendo: "A câmera faz
uma panorâmica por
.várias regiões do

planeta, sobrevoando, por exemplo, a
Torre Eiffel, a Muralha da China, as
Cataratas do Iguaçu e o monte
Rushmore". Qualquer produtor sabe
que, por maior que seja o cliente, a
verba de produção não vai ser
suficiente para levar uma equipe de
filmageín a cada um desses lugares e
produzir imagens aéreas incríveis - e
inéditas. A saída? Usar imagens
de stock shot, fornecidas por bancos
de imagem.

Com a evolução da tecnologia
digital - seja na compressão de
imagens ou na transmissão via
Internet - o acesso a esse tipo de
arquivo ficou muito mais fácil e
acessível. Hoje, alguns bancos de
imagem têm seus acervos
digitalizados, permitindo que até a
pesquisa seja feita pela Internet. E
especialmente quando o filme
precisa imagens de lugares
distantes ou de cenas históricas,
os bancos de imagem
são imbatíveis.

Segundo Fábio
Pellim, diretor de
vendas e marketing
da LatinStock, o uso
da Internet tomou
realmente viável o
negócio de
comercialização de
imagens em
movimento. Antes, a
empresa se dedicava
principalmente às
fotos. "Antes chegavam
contâiners de catálogos no
porto de Santos. Tínhamos

seis filiais e precisávamos manter cópias
de cromos para ter isso a mão, era um
investimento incrível. Sem contar que as
imagens eram pesquisadas, enviadas ao
cliente em VHS e depois que a cena era
escolhida, precisávamos mandar vir a fita
Beta de fora do país."

Agora, a empresa desenvolveu um
sistema de pesquisa pela Internet que
permite o acesso a partir de palavras-
chave. A empresa também representa no
Brasil os acervos da Corbis, um dos
principais bancos de imagens históricas, e
a Thought Equity, que tem uma grande
cobertura de eventos esportivos, além de
imagens de grandes produtores mundiais
de imagens, como o canal National
Geographic, Sony Pictures e Universal.
Tudo o que não é incluído no corte final
dos filmes e programas de TV fica à
disposição de produtores de comerciais e
documentários. Boa parte do acervo já
está em HD (high definition), e as cenas
têm algo entre 15 e 30 segundos.

Como agora a tecnologia tornou
tudo acessível em menos tempo,
Pellim afirma que os custos se
tornaram mais competitivos. Com

isso, é possível oferecer o acervo a
produções menores. "Estamos

esperando aumentar o acesso,
chegando a um mercado que
não tem um orçamento tão
grande." Com mais de 300
diretores produzindo
imagens em todo o
mundo, o acervo é muito
variado e tem como
finalidade realmente
atender à necessidade de
imagens difíceis de

replicar. "Acreditamos que

há um grande potencial na TV a cabo
e na área de educação e eventos."

Outra grande multinacional da
área de bancos de imagem, também
presente no Brasil, é a Getty Images.
A empresa já oferece consulta pela
Internet e agora avança na área de
música, para fornecer uma solução
completa para os produtores. "Cada
vez mais o mercado está pedindo
integração entre as mídias. Por isso,
agora estamos oferecendo não só
fotos e filmes, mas também trilhas. E
podemos reunir tudo no que
chamamos de 'pílulas de conteúdo'",
afirma Ana Clara Cenamo, diretora
comercial da Getty Images Brasil.

Cerca de 100 mil horas de
material são incorporadas
anualmente ao acervo do banco. Para
auxiliar os produtores na seleção das
imagens, a empresa, mantém um
departamento de pesquisa que recebe
os briefings e levanta as cenas, de
acordo não só com o interesse em
termos de conteúdo mas com o
modelo de licenciamento necessário.
As imagens podem ser royalty free,
sistema no qual o produtor adquire a
licença e os direitos de reprodução
das imagens por tempo
indeterminado, para qualquer
utilização, sem exclusividade. A
empresa também disponibiliza
imagens para locação, produzidas
por cineastas do mundo inteiro,
captadas em 35 mm ou HD, sobre
diversos temas. Nesse caso, o
produtor "aluga" a cena e escolhe um
dos pacotes de direitos autorais
oferecidos pela empresa, segundo o
uso e a duração da licença.

"Colocamos nosso conteúdo no Ig e em
dois dias tivemos 200 mil acessos."
Ricardo Aidar, da Canal Azul
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A memória do Brasil
No Brasil, emissoras de televisão

e até mesmo produtoras começam a
ver um potencial de receitas em seus
próprios acervos. Mais uma vez, a
possibilidade de digitalização permite
que as cenas sejam armazenadas em
menos espaço e consultadas
remotamente. A produtora Canal
Azul, por exemplei acaba de
inaugurar um site em que retrabalha
mais de 15 anos de produção de
imagens sobre natureza. Fotos e
vídeos foram trabalhados como um
portal de natureza. "Queríamos não
só vender nosso acervo, mas embalar
e agregar valor. Subimos o portal no
Ig e em dois dias tivemos mais do
200 mil acessos. Foi uma surpresa
tanto para nós como para o portal. E
ainda não colocamos no ar nem 5%
do que imaginamos", conta Ricardo
Aidar, sócio da produtora.

As imagens também são vendidas
para produtoras o grande parte do
acervo já está digitalizada. "É um
projeto em andamento. Temos 3 mil
horas digitalizadas e esperamos
digitalizar tudo em dois anos",
continua. O trabalho da Canal Azul
sempre foi voltado para projetos
audiovisuais na área de natureza. A
produtora já colocou no ar quadros
em vários programas da TV Globo,
além de produzir para emissoras
internacionais como o canal National
Geographic. "Nosso acervo é o
resultado de anos de filmagens. Às
vezes, para fazer um documentário,
passamos até uni ano no local. Com
isso, conseguimos imagens
impossíveis de se conseguir no
período de filmagem de um
comercial, por exemplo."

A produtora paulista Margarida
Flores e Fumos também está
constituindo um departamento de
pesquisas, que vai estar disponível
para consultas externas em sua nova
sede. A idéia é disponibilizar imagens
não utilizadas nos comerciais e
programas produzidos por eles.
"Vamos orientar nossos diretores a
trazer material adicional, sempre que
possível", diz Paulo Schmidt, sócio da

produtora. "Mas para isso precisamos de
uma grande organização na parte de
direitos autorais e de imagem."

Quando o assunto é história e
geografia do Brasil, por sua vez, o
grande acervo brasileiro é resultado do
trabalho de Jean Manzon, cineasta que
produziu mais de 840 documentários de
curta-metragem ao longo das décadas de
1950 a 90. Hoje, todo o acervo foi
adquirido por Wagner Labs Anastácio,
verdadeiro aficionado pelo material.
"Trabalhei muitos anos com o filho do
Jean Manzon, Jean-Pierre, e resolvi
comprar o material. É um acervo
incrível. Ele guardou tudo, não só os
filmes, mas todo o material bruto de
tudo o que filmou. E os filmes são sobre
todos os assuntos possíveis, em todas as
partes do Brasil", explica Wagner.

grande instituição, que tenha unia
curadoria. É um conteúdo
impressionante, que precisa ficar
mais disponível."

Boa parte da história do Brasil na
segunda metade do século 20 foi
documentada por Jean Manzon. A
história do telefone, dos aviões da
Embraer, a inauguração de Itaipu são
alguns dos temas. "Trabalhei 17 anos
ligado ao acervo e achei que o
conhecia, mas só com o trabalho de
telecine - ficava cerca de oito horas
por dia assistindo - é que vi a riqueza
do material."

A gestão de todo esse conteúdo, o
acesso ao público interessado e o
controle dos direitos autorais é que
tornam a manutenção dos bancos de
imagem tão complicada. Pensando

A CONTEÚDO EXPRESSO CATALOGA MATERIAL DE DIVERSOS
PROVEDORES E OFERECE EM FORMATO DIGITAL.

Com. um investimento de R$ 3,2
milhões, Wagner digitalizou todo o
material na Casablanca, ao longo de dois
anos e meio. "Pouca, coisa precisou ser
restaurada, porque tudo estava muito bem
conservado." Dos 840 curtas
documentários produzidos, 752 foram
resgatados. Fora os longas-metragens, que
também foram muitos. O acervo é muito
procurado por emissoras de televisão e
produtoras de documentários. "Acabamos
de fornecer muito material da década de
50 para uma mínissérie que o diretor
Jayme Monjardim está produzindo sobre a
cantora Maysa, para a Rede Globo."

A receita obtida com a locação de
imagens é suficiente para a manutenção
do acervo climatizado, instalado no bairro
da Vila Mariana, em São Paulo. "Temos
trabalhado muito corri grandes empresas e
principalmente organismos públicos, que
estão montando seus museus e centros
multimídia. Fizemos uma grande parceria
com a Companhia Docas, de Santos, com
a Bovespa. É um segmento muito
interessante." A intenção de Wagner e dos
outros três investidores do mercado que
bancaram o projeto de restauro e
digitalização das imagens, porém, não é
manter o acervo. "Queremos vender,
passar para alguma fundação ou uma

em facilitar a vida de detentores
desses acervos e o processo de
licenciamento, a empresa Conteúdo
Expresso procurou algumas das
maiores empresas de comunicação
brasileiras e desenvolveu um sistema
de pesquisa e administração. Hoje, a
empresa de sindicate administra a
venda do conteúdo de gigantes como
a Editora Abril e a Rede Globo.
Qualquer pessoa externa que queira
consultar os centros de
documentação dessas empresas
passa pela Conteúdo Expresso, que
também gerencia o arquivo do Canal
Futura, do médico Dráuzio Varella,
do fotógrafo Cristiano Mascaro e da
Bei Comunicação. "Criamos uma
empresa especializada na venda e
entrega de acervo, com conteúdos de
origens diversas em foto, texto, vídeo
e infográficos", explica Tomás Alvim,
sócio da empresa. Por enquanto, os
acervos só estão parcialmente
digitalizados e esse processo vai
sendo feito no ritmo da demanda, no
que diz respeito a imagens em
movimento. Na área de fotos, tudo o
que foi produzido a partir de 1993 já
está digitalizado.
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