
ViaBurti Expresso é lançada 

Fábio Botura e Cássio Pardini: no primeiro mês de operação novo serviço deve entregar cerca de 500 arquivos de mídia eletrônica 

por Claudia Penteado 

Uma joint venture une as em-
presas Burti e Latina Estúdio, 

criando a ViaBurti Expresso, a 
maior plataforma de distribuição 
de comerciais para mídia eletrô-
nica da América Latina. O novo 
serviço é resultado da incorpo-
ração do Expresso - operado há 
cinco anos pela Latina Estúdio 
(que integra uma rede de produ-
toras formada por estúdios inde-
pendentes na América Latina) - à 
plataforma ViaBurti, composta 
por uma malha de antenas de co-
municação que interliga agências, 
veículos e anunciantes, com links 
de 10 Mbps a 1000 Mbps. Hoje, 
essa rede já entrega mais de cinco 
mil arquivos de mídia impressa 

para cerca de três mil veículos. 
No primeiro mês de operação, 

o serviço ViaBurti Expresso deve 
entregar cerca de 500 arquivos de 
mídia eletrônica para emissoras 
e demais exibidores no Brasil e 
exterior, um aumento de 9% em 
relação ao que a empresa já faz, 
segundo Cássio Pardini, sócio da 
Latina Estúdio. 

O segmento de distribuição de 
arquivos de mídia impressa já é 
maduro no país, ao contrário da 
área de mídia eletrônica, que de-
ve crescer bastante a partir deste 
ano com a ampliação das infra-
estruturas digitais de veículos, 
segundo avalia Fábio Botura, di-
retor da Burti NoPaper, braço de 
serviços digitais do Grupo Burti. 
"A maior parte das entregas ain-
da é física, e não digital. O cresci 

mento do conteúdo transmídia fa-
vorece a distribuição online, mas 
cada mídia tem suas peculiarida-
des, especialmente em um país de 
dimensões grandes, como o Bra-
sil. Nós digitalizamos e podemos 
enviar digitalmente tudo o que 
recebemos, e uma das vantagens 
do nosso serviço é, justamente, 
traduzir os diferentes formatos e 
cuidar de todo o processo, da TV 
e cinema à mídia aeroportuária, e 
assim por diante", diz. 

Ele explica que a associação 
entre as empresas vinha sendo 
pensada há cerca de dois anos. A 
idéia estava "incubada" até que 
houvesse demanda suficiente no 
país, uma vez que a rede criada 
atende até 17 países da América 
Latina, além do Brasil. "O projeto 
foi viabilizado por uma conjun-

ção de três elementos: tecnologia, 
o know how com imagens e a in-
fra-estrutura que possuímos. Te-
mos uma operadora de telefonia 
privada que atende o mercado de 
marketing e comunicação, com 
capacidade de transmissão digital 
de arquivos de 3 e 4 gigas em alta 
velocidade", diz o executivo. 

Botura destaca que uma das 
vantagens do sistema da entrega 
de mídia digital e física é o maior 
controle do gerenciamento de va-
lidade do filme, trilha, locução e 
imagens. A gestão de contratos 
de uso, produção e Condecine, 
englobando divisão por tipo de 
produção e segmento de exibição, 
é sempre um desafio imposto às 
agências e produtoras, e neste ca-
so é totalmente controlado pelo 
ViaBurti Expresso. A ut
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 ago. 2012, p. 10. 




