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O maior arquivo de imagens pa-
ra uso publicitário e editorial es-
tá de olho no Brasil. A Corbis,
empresa do bilionário Bill Ga-
tes, dona de um acervo de mais
de 60 milhões de fotografias,
quer reforçar sua presença no
mercado brasileiro de imagens,
que movimenta aproximada-
mente R$ 40 milhões por ano.
O presidente da empresa, Steve
Davis, está no País pela primei-
ra vez para conhecer as necessi-
dades e particularidades dos
clientes da empresa, basicamen-
te editoras de livros e revistas e
agências de publicidade.

“Queremos tornar o trabalho
da Corbis mais visível e mos-
trar o que podemos fazer pelos
clientes”, explica Davis. “Esse
tipo de negócio não costuma
dar muita atenção a quem com-
pra as imagens. O mais comum
é estar mais voltado para aten-
der os interesses dos fotógra-
fos. Nós queremos reforçar que
nosso foco é o cliente.”

Uma das possibilidades em
estudo pela empresa e por sua
representante brasileira, a Sto-
ck Photos, é avançar além dos
serviços de vendas de imagens
em arquivo e oferecer produ-
ções fotográficas feitas sob me-
dida para clientes brasileiros.
Esse serviço é oferecido no ex-
terior e comprado por grandes
publicações, como a americana
Time, a francesa Paris Match e
a alemã Der Spiegel.

De acordo com Davis, ape-
nas 10% dos negócios dizem
respeito a esse tipo de produ-
ção, mas é um mercado em
franca expansão. “Para cada dó-
lar que as agências e editoras

gastam ao comprar fotos de ar-
quivo, gastam entre dois e qua-
tro para custear produções pró-
prias”, diz Davis.

Para o diretor da Stock Pho-
tos, Marcos Scheliga, os únicos
empecilhos para que esse tipo
de produto seja trazido ao Bra-
sil são as regras que envolvem
direitos autorais de modelos e
fotógrafos. “É um processo ex-
tremamente burocrático”, diz.
A empresa também pretende
ampliar o volume de imagens
do Brasil em seus acervos. “O
Brasil hoje está na moda”, ava-
lia o presidente da Corbis.

A Corbis foi fundada há 15
anos e, no ano passado, faturou
US$ 140 milhões, um cresci-
mento de 20% em relação a
2003. Ao criá-la, Bill Gates pre-
tendia aproveitar todo o poten-
cial econômico e tecnológico
que a evolução da informática

tinha a oferecer no processa-
mento, estocagem e trans-
missão de imagens digitali-
zadas.

O dono da Microsoft pas-
sou a comprar então cole-
ções de fotografias e os seus
direitos de reprodução. Tam-
bém passou a comprar os di-
reitos de fotos feitas em estú-
dio de celebridades, como
os atores Nicole Kidman,
Angelina Jolie, Gael Garcia
Bernal e até mesmo o líder
palestino recém-falecido
Yasser Arafat. Além de fo-
tos, a Corbis tem em sua co-
leção reproduções de obras
de arte de aproximadamente
40 museus do mundo. Recen-
temente incorporou ao seu
acervo imagens digitaliza-
das e reproduções de obras
do artista plástico americano
Andy Warhol.●
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Levarumcomprador daVolkswa-
gen para uma viagem espacial,
transformar chinelos de borracha
–as Havaianas – em objeto do de-
sejo e contribuir para a doação de
olhos por meio da Fundação Eye
Care. Mais: conquistar 64 leões
do disputado Festival de Publici-
dade de Cannes em dez anos e vá-
rios prêmios internacionais em
2004. Por tudo isso, a brasileira
Almap/BBDO foi elevada à con-
dição de agência de publicidade
mais premiada do mundo em
2004 pela publicação americana
The Gunn Report, que é, ao lado
da Advertising Age, uma espécie
de bíblia da publicidade mundial.

Desde 1993 sob o comando
dos sócios Marcello Serpa e José
Luiz Madeira, em parceria com a
multinacional BBDO, a agência
foi criada em São Paulo em 16 de
fevereiro de 1954 por José de Al-

cantara Machado. Entre 1954
e 1960 era uma agência de pe-
queno porte, iniciando com 19
funcionários. A partir de 1960,
a industrialização deu novo fô-
lego à publicidade brasileira e
Alcantara Machado convidou
para sócio e diretor de criação
AlexPeriscinoto. Uma das pri-
meiras contas de grande porte
da agência então batizada de
Almap foi a da Volkswagen,
ainda em poder da agência.

Hoje, a Almap tem como
clientes, entre outros, Antarcti-
caPilsen,AudiSenna,Bauduc-
co, Unibanco AIG, Gatorade,
Gol Linhas Aéreas, Elma
Chips, Instituto Ayrton Senna,
São Paulo Alpargatas (Havaia-
nas e Mizuno), Embratel, Pep-
si, Miller, Bayer, Liz, Carre-
four e Sara Lee. Serpa diz que
a receita de sucesso da Almap
é muito simples: “Levamos a
sério tanto a criação quanto o
planejamento, oque dá resulta-
dos aos clientes e à agência.”●

A Sonae SGPS, holding do maior
conglomerado não-financeiro de
Portugal, comprou por € 345 mi-
lhões (US$ 446,5 milhões) a parti-
cipação de 22,37% que o grupo
francês Carrefour detinha na Mo-
delo Continente SGPS, que opera
os hipermercados Big, Nacional,
Mercadorama e Cândia no Brasil.

Não é de hoje que o grupo por-
tuguês decidiu fechar o capital e
comprar a participação do Carre-
four. Mas, até bater o martelo, o
processo demorou pelo menos
dois anos. O controlador do Gru-
po Sonae, Belmiro de Azevedo,
disse ao Estado, no início de
2002, que o Carrefour era um só-
cio indesejável, que não tinha res-
ponsabilidade sobre a gestão. “É
uma menina que eu não convidei
para o baile”, afirmou na época.
Passados mais de dois anos, o ne-
gócio foi comunicado ao merca-
do ontem.

Na análise de especialistas, a
saída do Carrefour dá mais fôlego
para a expansão da companhia
portuguesa, uma vez que o grupo
não terá mais um parceiro concor-
rente. Além disso, o sócio francês
representava umobstáculo a aqui-
sições, quando se avaliamasparti-
cipações de mercado sob a ótica
da defesa da concorrência, dizem
especialistas.

De acordo com comunicado
do Carrefour, segunda maior rede
de supermercados do mundo em
termos de receita, depois do Wal-
Mart, o negócio faz parte do pro-
grama da empresa francesa de
venda de ativos não estratégicos,
estimado em€ 1 bilhão.

De janeiro a setembro, o lucro
líquido da Modelo Continente
mais que dobrou, para € 61 mi-
lhões, ante € 27 milhões registra-
dos em igual período de 2003. Se-
gundoaempresa, os resultados fo-
ram influenciados pela contribui-
çãopositiva dasoperações noBra-
sil. ● Márcia De Chiara com
agências internacionais
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