
O Grupo Milenio protege e cataloga uma das mais 
importantes coleções fotográficas do México para uso 
próprio e da sociedade com os scanners Kodak Alaris PS80

Estudo de caso

Graças à implementação de equipamentos e do software Kodak Alaris, foi possível 
digitalizar cerca de 16.000 imagens que estão disponíveis para o Grupo em suas 
diferentes plataformas e que as pessoas podem conhecer através desses canais. 

 
Situação

Há mais de 18 anos, e em cada uma 
de suas mídias, o GRUPO MILENIO 
conta as histórias, as emoções, 
os conflitos e as esperanças que 
permitiram ao México entender.

Na década de 1990, Milenio 
Semanal foi publicado, com ênfase 
em política e mil outras coisas, uma 
revista semanal ousada, sem meias 
medidas para competir no mercado 
nacional de publicações. Este 
lançamento foi o catalisador que 
deu frutos à fábrica de conteúdo 
que hoje é conhecida como 
MILENIO, já que em 1999 escolheu 
um grande desafio: um jornal de 
circulação nacional. O jornal de 
todo o país foi unificado com o 
chefe MILENIO e começou a circular 
nacionalmente em 1 de janeiro de 
2000. Sem perder o foco do jornal, 
do papel e da tinta, foi apresentada 
a famosa “bolha” da web. em todo o 
mundo e lança MILENIO.COM.

Para complementar a aposta 
multiplataforma, em 2008, o canal 
nacional de notícias de televisão 
foi lançado no estilo MILENIO, um 
noticiário de 24 horas, sete dias por 
semana, pela MILENIO Televisión. 
Mais tarde, em 2011, as primeiras 
frequências do RIO MILENIO foram 
abertas no país.

No início do ano de 2004, Milênio 
Diario adquiriu e mudou-se para as 
instalações que antes pertenciam ao 
jornal Novedades, na rua Morelos, 
no centro da Cidade do México. O 
Grupo Milenio também adquire os 
direitos de sua coleção fotográfica, 
que consiste em aproximadamente 
15 milhões de imagens, impressas e 
em filme. A Fototeca Milenio, como 
é agora conhecida, retrata eventos 
históricos e sociais e personagens 
relacionados à história da Cidade do 
México, do país e do mundo, e tem 
material que data da década de 1930 
a tempos mais recentes.

Pelo valor histórico do material, e 
para aproveitá-lo ao máximo, há 
a necessidade de digitalizar toda 
a coleção. Mesmo antes de ter 
o equipamento Kodak Alaris, a 
classificação das fotografias era feita 
manualmente ou quando necessário, 
elas eram digitalizadas com um 
scanner convencional de baixa 
capacidade, o que não era eficiente e 
colocava o material em risco.

Objetivo

Digitalize os arquivos que compõem o 
acervo fotográfico do Grupo Milenio 
para preservá-los e disponibilizá-los 
ao Grupo para uso em todas as suas 
plataformas.

O Desafio

A própria biblioteca de fotos começou 
a ser organizada e catalogada desde 
o início dos anos 80, manualmente. 
O Sr. Rogelio Baeza tem trabalhado 
em estreita colaboração com 
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o acervo desde a sua criação e 
está actualmente encarregado de 
supervisionar e apoiar o processo de 
digitalização, que inclui a inclusão 
de metadados (informação ligada à 
imagem, como o ano em que tomou, 
o personagem que aparece, um breve 
contexto do momento, etc.).

As caixas com fotografias até agora 
foram catalogadas apenas por 
caráter, em ordem cronológica e por 
eventos. Além de marcar fisicamente 
cada uma das caixas, elas tinham 
que ser gravadas corretamente em 
um arquivo. Embora tenha sido útil 
catalogar desta forma, o processo é 
ineficiente, especialmente quando há 
uma necessidade específica por parte 
do Grupo Milenio.

O desafio era ter um melhor uso da 
coleta e informação. No momento 
de digitalizar o que se busca para 
preservar cada fotografia com a 
melhor qualidade possível, além de 
enriquecer os metadados com mais 
detalhes para que cada imagem possa 
ser facilmente encontrada.

Resultados

A coleção tem mais de 15 milhões de 
fotografias, e de fevereiro de 2017 
até a data de início do processo 
de digitalização, cerca de 16.000 
imagens foram digitalizadas. É um 
grande passo em frente e, embora 
não haja data a ser considerada, os 
resultados são visíveis dia a dia.

O material digitalizado, além 
de enriquecer e avançar com o 
abrigo da fototeca, permite que as 
diferentes plataformas do Grupo 
Milenio se utilizem de acordo com 
datas importantes do país, seja o 
aniversário da morte de alguém, a 
comemoração de um feriado, etc.

Os scanners Kodak Alaris permitiram 
ao Grupo Milenio digitalizar 
fotografias rapidamente e sem 
maltratá-las, o que facilita muito 
a transição digital e permite que 
a equipe de historiadores que 
trabalham no projeto se concentrem 
na catalogação, adicionando 
metadados e informações contextuais 
de cada imagem para que qualquer 
pessoa possa encontrá-la facilmente 
quando necessário. 

Implementação 

Três PS80 Picture Saver O 
equipamento Kodak Alaris, os 
acessórios de base plana, o módulo 
alimentador e o separador de foto 
sensível foram premiados em conjunto 
com o software Alaris Capture Pro 
durante o projeto. A Kodak Alaris 
também se encarregou do treinamento 
do pessoal do Millennium para que 
eles tivessem um uso e gerenciamento 
corretos do equipamento, otimizando 
os tempos.

Por parte do Milenio, estão na fábrica 
historiadores encarregados de estudar, 
avaliar e catalogar as imagens da mão 
do software da Kodak Alaris.

Visão de Futuro

Os resultados já são visíveis apenas 
alguns meses após o início da 
digitalização com o equipamento 
Kodak Alaris e, embora a estrada seja 
longa, a visão e o projeto vão muito 
além.

A coleção da Biblioteca Fotográfica 
Milenio é uma das mais completas 
e robustas do país, por isso cada 
imagem recebe um tratamento 
meticuloso para restaurá-la e poder 
digitalizá-la. Além de utilizar o 
material em suas plataformas, o 
Grupo Milenio pretende disponibilizar 
as imagens para a sociedade.

A Kodak Alaris está ajudando Milenio 
a proteger e proteger parte da história 
do México e, embora ainda seja muito 
cedo para anunciar projetos futuros, o 
avanço já é perceptível e o público da 
mídia pode aproveitar essas imagens, 
mesmo em redes social.


