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Garantir vídeos do Vimeo para a Translation LLC
Uma agência integrada de serviços completos que produz um trabalho inovador para marcas de nível 
superior, a Translation, procurou-nos com o conceito para criar um anúncio para um dos seus 
clientes mais importantes. Com necessidade de vídeos da Getty Images e de conteúdo não 
licenciado do Vimeo, os Serviços de licenciamento iniciaram um trabalho em conjunto com a 
Translation, garantindo que podiam obter os direitos e autorizações de vídeos poderosos.

Segundo Debra Horvath, Diretora de gestão empresarial na Translation, "Não quisemos 
limitar-nos a filmagens disponíveis para licenças".

Na criação de um anúncio cativante para o seu cliente, apresentando os diversos estilos de vida 
ativos de jovens em todo o mundo, a Translation escolheu uma seleção de clips do Vimeo com 
origens e proprietários de direitos desconhecidos. Uma vez que o conteúdo do Vimeo é gerado pelo 
utilizador, apresenta um novo conjunto de desafios para o licenciamento e direitos de autor, incluindo 
encontrar os proprietários dos direitos e capacidade para licenciar o vídeo para uso comercial. 

“Inicialmente pensámos que isto seria quase impossível, que teríamos de correr atrás de todas 
as autorizações. No entanto, ficámos extremamente contentes por descobrir que a Getty foi um 
excelente parceiro e fez tudo isso por nós", disse-nos Debra.   

Em comunicação a cada passo do caminho, a Getty Images rapidamente realizou uma pesquisa 
exaustiva, encontrando e avaliando conteúdo do Vimeo que se adaptasse ao conceito criativo original 
da Translation e que também pudesse ser licenciado. "Eles [Serviços de licenciamento] abriram uma 
linha de comunicação para que pudéssemos trabalhar com estes fotógrafos individuais. Nessa 
medida, os Serviços de licenciamento estão, efetivamente, a abrir novas áreas de distribuição de 
material", disse Debra. 

No final, a equipa de Serviços de licenciamento encontrou os proprietários de direitos de autor, 
licenciou 6 clips do Vimeo e forneceu 24 clips da Getty Images para que a Translation criasse o 
anúncio. Graças ao trabalho de equipa com a Translation, e com um curto prazo, a equipa de 
Serviços de licenciamento foi capaz de realizar a pesquisa necessária e obter autorizações de clips 
do Vimeo para a Translation em tempo útil para a agência. O resultado foi um anúncio criativo e 
envolvente, com o qual o cliente ficou "muito contente e bastante satisfeito". 
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/ O desafio
Enquanto o conteúdo do Vimeo é autêntico e apelativo, o facto de ser conteúdo criado
pelo utilizador apresenta dificuldades ao encontrar proprietários de direitos de autor,
para que os vídeos possam ser licenciados com sucesso. 

/ O resultado
Um anúncio poderoso com vários clips de vídeo de pessoas jovens e ativas de todo
o mundo para um cliente da Translation. 

/ A solução
 
Os Serviços de licenciamento encontraram rapidamente as origens dos clips do Vimeo, 
contactaram os proprietários de direitos de autor e trabalharam com eles para 
garantir o licenciamento. 
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"A Getty Images fornecerá, 
quando necessário, uma 
Image Guarantee™ e isso 
para nós, enquanto agência 
de publicidade, é uma 
garantia."

Trazer "Frank the Man" de volta à vida 
Quando a agência de serviços completos Arnold Worldwide, colaborava com a Brown-Forman na produção de uma campanha 
para lançar o novo whiskey, Sinatra Select, para a intemporal marca americana, Jack Daniel’s, procuraram a Getty Images para os 
ajudar. Sendo um parceiro de longa data, a Arnold sabia que podia contar com os Serviços de licenciamento para os ajudar a 
encontrar e licenciar de forma segura as imagens icónicas ideais.

Na criação da campanha, a Arnold e a Brown-Forman já 
trabalhavam diretamente com os herdeiros de Sinatra para garantir 
os direitos de publicidade para grande parte do conteúdo de que 
necessitavam. Foi apenas quando se aperceberam da necessidade 
de conteúdo muito específico, com Sinatra no auge do seu sucesso 
e outras pessoas para preencher as lacunas, que a Arnold procurou 
a ajuda dos Serviços de licenciamento. "A Getty Images é sempre 
um recurso quando temos pedidos fora do comum", afirmou
Maria Rougvie, Vice-presidente e Gestora sénior dos
Assuntos empresariais de difusão televisiva na Arnold Worldwide.

Com a necessidade de imagens que cumprissem requisitos como Sinatra a usar um fato, a sorrir, sem fumar e, claro, a segurar ou 
a brindar com Jack Daniel’s, os Serviços de licenciamento trabalharam em conjunto com a equipa criativa da Arnold para conseguir 
o conteúdo certo. "Nunca esperei mais de um dia quando precisámos de algo. Normalmente, conseguimos obter o que 
precisamos, quando o precisamos, independentemente do grau de dificuldade." revelou Maria. Quando as imagens perfeitas foram 
encontradas e o fator de não divulgação de algumas imagens foi abordado, a gestão dessa questão tornou-se o próximo desafio.

"[Getty Images] fornecerá, quando necessário, uma 
Image Guarantee™, e isso para nós, enquanto agência 
de publicidade, é uma garantia", afirmou Maria. Essa foi 
exatamente a solução que os Serviços de licenciamento 
forneceram para assegurar a utilização do conteúdo com 
a apresentação da multidão num dos espetáculos de 
Sinatra. 

Durante a produção do spot "Frank the Man", os Serviços 
de licenciamento trabalharam lado a lado com a Arnold 
Worldwide para se certificarem de que encontravam 
exatamente o que procuravam e de que poderiam depois 
utilizá-lo com um acordo de indemnização total. Após a 
sua difusão, o anúncio foi recebido de forma fantástica 
pela imprensa e pelos fãs da Jack Daniel’s em todo o 
mundo.
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/ O desafio
Na criação do spot "Frank the Man" para o Sinatra Select da Jack Daniel’s, 
a Arnold Worldwide precisava de uma solução de licenciamento sólida para conteúdo
histórico específico e não divulgado.

/ O resultado
Um anúncio envolvente que trouxe Frank Sinatra de volta à vida no seu elemento histórico
e provocou reações positivas no mundo da publicidade. 

/ A solução
 
Os Serviços de licenciamento trabalharam de perto com a equipa criativa da Arnold
para pesquisar e garantir o que precisavam para a conclusão do spot com
uma Image Guarantee™.
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