
Quanto vale

banco de imagem ou encomendar o trabalho, com

exclusividade, a um fotógrafo?

É notório o crescimento no mercado nacional das

empresas que oferecem, tanto para o meio editorial

como para o publicitário, gigantes arquivos de imagens

sobre os mais diversos temas, à disposição dos profis-

sionais através de um rápido clique de mouse via inter-

net, com fatura entregue posteriormente e cessão de

direitos pelo prazo solicitado. Eficaz, a solução pode

ser a ideal para muitos, porém não agrada aos mágicos

das lentes que atuam no País, principalmente porque

os bancos nem sempre lhes conferem o mesmo reco-

nhecimento que profissionais no estrangeiro já con-

quistaram, motivo pelo qual são escassas, nesses arqui-

vos, as fotos cucadas em solo brasileiro.

Recentemente, em uma reportagem especial publi-

cada na revista About, o fotógrafo Cacalo declarou que

os bancos de imagens são, hoje, um "mal necessário",

produção. Por outro lado, temos excelentes fotó-

grafos que acrescentam de forma significativa, e

isso não será substituído.

Por vários fatores, como

o comprometimento com

o trabalho, exclusividade

e, principalmente, grau

de dificuldade da foto,

muitas vezes não alcan-

çado pelos bancos. Por

fim, creio que o que real-

mente importa são a

criatividade e a excelên-

cia na execução do tra-

balho. Seja ele com um

fotógrafo ou com fotos

de bancos. Recentemente

fizemos um trabalho pa-

ra o UOL em que utilizamos fotógrafo - Felipe

Gambossy - e banco numa mesma campanha (fofos 7

e 2). Foi a maneira que encontramos de viabilizar a

produção sem perder sua qualidade."

Na opinião de Pedro Utzeri, diretor de arte da

F/Nazca S&S, nada melhor do que explorar o talento de

um tarimbado fotógrafo brasileiro. "Na verdade, quan-

do começamos a trabalhar na elaboração de uma cam-

panha, nem cogitamos recorrer a um banco de ima-

gens. O processo natural é partirmos para a escolha do

nome do fotógrafo cujo perfil mais se ajuste ao tipo de

trabalho em execução. Entretanto, também podem sur-

gir necessidades que inviabilizem esse percurso normal,

como as campanhas que requerem imagens de susten-

tação, algumas delas, por exemplo, locações, principal-

mente no exterior, cuja produção exigiria orçamentos

totalmente fora da realidade do anunciante. O caminho

óbvio, nesses casos, leva aos bancos de imagens, mas

perde o sentido quando a foto em questão é elemento-

estratégico de marketing, pode, a princípio, parecer

simples. Afinal, são feitos anúncios no Brasil desde o

início do século XIX, depois da vinda de D.João VI para

o Brasil, como conta o redator e professor João

Anzanello Carrascoza em seu novo livro, Razão e sensi-

blidade no texto publicitário, editado pela Futura.

Com tantos anos de janela, os publicitários não deve-

processo de carpintaria para criação de anún-

cios, após o desenvolvimento de um conceito

riam mais ter com o que se

preocupar na hora de elabo-

rar o job. Entretanto, os pre-

ciosos detalhes que com-

põem essas poderosas peças

de comunicação persuasiva,

cuja missão é engrandecer

marcas e incentivar o con-

sumo, requerem, a cada ano

que passa, um maior conhe-

cimento técnico, não ape-

nas relacionado ao emprego

oportunista — no bom sen-

tido - e pertinente da lin-

guagem como também à

decisão entre duas opções de uso de fotos: recorrer a um

sua composição visual, de acordo com a estética ado-

tada em consonância com a proposta do anunciante.

Por exemplo, quais são os fatores que influenciam na

pois existem casos em que o cliente deve apelar a eles

em função de sua eficiência e economia, mas há outros

em que devem fugir, já que o banco é "uma tentação

que leva à homogeneização da propaganda".

Segundo Marcelo Torma, diretor de arte da Loducca,

esta decisão é tomada em função de prazos e verbas.

"Com isso, recorremos, às vezes, aos bancos de imagens

- que nos últimos anos tiveram um grande salto na

qualidade fotográfica, tornando-se mais um aliado na



a foto?
chave na composição de um anúncio ou material pro-

mocional, devendo estar intimamente associada à ima-

gem da marca do produto ou serviço delineada para o

consumidor, como componente integrante da mensa-

gem idealizada pelos criadores."

Utzeri ainda acrescenta que, além de competentes, os

fotógrafos brasileiros são ótimos parceiros, em razão do

envolvimento que buscam com o histórico do anuncian-

te, assim como com as equipes de criação das agências.

"As imagens adquiridas em banco geralmente não aten-

dem às exigências estéticas de um trabalho publicitário

que está sendo elaborado no Brasil para brasileiros. Uma

família norte-americana continuará com cara de família

americana num anúncio por mais que este seja mascara-

do. Do mesmo modo, um
fotógrafo estrangeiro ja-

mais obterá, ao clicar

motivos no nosso país,

resultado semelhante ao

alcançado por um fotógra-

fo brasileiro. São nuances

do olhar, diferentes em

ambos os casos."

Para ilustrar seu depoi-

mento, Utzeri cita o

anúncio "A Brahma presta

uma homenagem...", alu-

sivo aos 450 anos de São Paulo, no qual são expostos

pontos turísticos da cidade (fofo 3), com fotos licen-

ciadas num banco por ser a única opção não apenas

viável monetariamente, mas também adequada ao pro-

pósito da criação.

Rinaldo Ferrarezzi, diretor de arte da J.W.

Thompson, declara que não tem uti l izado imagens

compradas em banco para elaboração de anúncios.

"Mas esta decisão, hoje, é tomada na criação. Muitas

vezes, já sabemos

que não haverá

tempo ou mesmo

verba suficiente

para produzir a

foto. Em outros

casos, o t rabalho

requer um número

muito grande de

imagens, ou, ainda,

imagens complexas que tornariam a idéia inviável do

ponto de vista financeiro. Essas são algumas das

razões, além do fator prazo, que influenciam na deci-

são de compra de imagens de arquivos, mas ressalto

ainda que nem sempre elas apresentam a qualidade

desejada, fora o risco que se corre de imagens seme-

lhantes estarem circulando, ao mesmo tempo, em

peças de outros anunciantes. Agora, o que fazer quan-

do você precisa da imagem de um furacão perseguindo

três pickups da Ford numa estrada? Claro, recorremos

ao banco, mas fotografamos as pickups antes para,

então, aplicar o furacão na cena" (foto 4).

De acordo com a experiência de Fernando Luna,

vice-presidente e diretor de criação da Grey (fofo 5),

os bancos de imagens
resolvem de forma mara-

vilhosa, em alguns casos,

um problema de uso de

imagem, pela rapidez,

adequação e, principal-

mente, pelo custo. "Só

que criam uma categoria:

a do layout final. Até

alguns anos atrás, existia

o rough, o layout e a arte-

final. Agora, ao apresen-
tarmos um layout, o

cliente, muitas vezes, 'vê' a arte-final e exige que

aquele cromo seja utilizado na campanha. Isso acaba,

de certa forma, pasteurizando e engessando as idéias.

Hoje, por falta de tempo, o layout acabou virando, em

alguns casos, layout final. Ou seja, virou a arte-final

em si. Por outro lado, os bancos de imagens conse-

guem em certos momentos viabilizar uma idéia que

morreria na praia pelos custos de produção."

Criterioso em sua aval iação, Luna ainda acres-

centa: "Por mais completos e abrangentes que

sejam os bancos de imagens, os fotógrafos tanto

de moda como de still cont inuarão a ser requisita-

dos pelas agências, por conta da especif icidade de

cada trabalho. Porém, não na mesma constância

com que freqüentavam as agências no passado,

mas ainda com seu espaço assegurado. É uma briga

diária na qual cabe à agência s inal izar qual o

melhor momento de se usar banco de imagens ou

fotógrafo profissional".


