
Quanto pesa um diretor?
Para a seleção de produtoras seu nome ainda vale muito, mas outros critérios ganham espaço
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O diretor de filmes ainda é o
elemento principal no processo
de seleção de uma produtora,
asseguram de maneira quase
uníssona profissionais de criação
e RTVs de agências. Segundo a
maioria, a exigüidade dos bud-
gets hoje disponíveis ainda não
impede a utilização dos realiza-
dores considerados mais ade-
quados a cada projeto.

"O diretor é meu primeiro
critério para a escolha de uma
produtora. Vejo, inicialmente,
como ele enxerga o filme e o
que pode acrescentar ao pro-
jeto", diz Guga Ketzer, redator
da Loducca22. "Depois, exami-
no as características da empre-
sa. E hoje, mais do que estru-
tura física, importa a equipe,
especialmente um bom produ-
tor", acrescenta. Para ele não
existem grandes discrepâncias
entre as verbas disponíveis e as
necessárias ao trabalho, pois
cada vez mais os criativos con-
sideram também as condições
de produção.

Charles Nobili, produtor de
RTVC da Giovanni,FCB, confir-
ma: o enxugamento dos budgets
ainda não obriga as agências a
entregar a produção de seus fil-
mes a profissionais menos qua-
lificados, uma atitude que afe-
taria todo o setor. Para evitar
isso, as produtoras têm se ade-
quado à realidade de verbas na

qual atuam. De acordo com ele,
nem mesmo os prazos curtíssi-
mos com os quais a publicidade
trabalha hoje deslocam o dire-
tor - - mesmo não estando as-
sociado a uma estrutura mais
ampla - - da condição de prin-
cipal critério de seleção de uma
produtora. "Um bom diretor
geralmente está cercado por
bons profissionais, que agilizam
tudo rapidamente", explica.

Mas a redução das verbas
torna necessária a consideração
de um maior leque de opções,
conta Hugo Rodrigues, diretor
de criação da Salles Chemistri.
Com isso, cresce a importância
dos portfólios (os chamados
"rolos") dos diretores. "Eles
mostram alternativas talvez
menos glamorosas, mas mais
viáveis para determinados orça-
mentos", justifica. "O diretor é
fundamental para um filme. Há
muitos prêmios que, na verda-
de, foram ganhos por diretores."

PREFERÊNCIAS x PREÇOS
Há, porém, quem já deslo-

que o foco do profissional - - no
caso, o diretor - - para a empre-
sa que lhe fornece a retaguar-
da operacional. "Para mim, o
critério básico de seleção é o
rolo da produtora", afirma Alex
Bandeira de Lima, diretor de
RTV da Multi Solution. Isso por-
que, ele explica, como as pro-

Nobili: enxugamento das verbas ainda não chegou a ponto de mexer na qualidade da equipe

dutoras hoje trabalham com
um amplo e diversificado elen-
co de diretores dos quais,
vários free lancers -, algum
deles provavelmente se ade-
quará ao projeto. Além disso,
esse diretor contará com a es-
trutura disponibilizada por
aquela produtora. "É lógico que
o diretor contribui muito para
um filme, mas quem lhe dá o
suporte é a produtora", afirma.

Essa importância hoje atri-
buída ao rolo da produtora é re-
ferendada por Leyla Fernan-
des, presidente da Associação
Brasileira da Produção de

Obras Audiovisuais (Apro) e
diretora administrativa da Pro-
dutora Associados. "O repertó-
rio da produtora também con-
ta muito", diz. Mas Leyla crê
haver atualmente possíveis in-
compatibilidades entre as ver-
bas disponíveis e as preferên-
cias dos clientes dessas empre-
sas. "A situação não é genera-
lizada, mas acho que, muitas
vezes, as agências andam en-
tregando suas produções àque-
las que talvez não fossem suas
primeiras escolhas", destaca.

Lima não vê problemas para
adequar os budgets com os

quais trabalha às produtoras
qualificadas como mais adequa-
das para os trabalhos demanda-
dos por sua agência. "Como as
produtoras trabalham hoje com
vários diretores, é possível en-
contrar entre eles profissionais
bons com preços mais acessí-
veis", explica. "Atualmente,
essa compatibilização de verbas
está até mais tranqüila, em com-
paração ao que ocorria há al-
guns anos", acrescenta.

No entanto, por precisarem
compartilhar crescentemente
com seus clientes as decisões re-
lativas à escolha de produtoras
e diretores - - e porque muitas
vezes esses clientes não conju-
gam com elas as mesmas opini-
ões sobre itens como qualidade
e preço —, as agências realmen-
te utilizam, com freqüência, op-
ções distintas daquelas conside-
radas por eles como as melho-
res, afirma Hugo Rodrigues. "As
agências ainda influem bastante
na escolha de produtoras e dire-
tores, e, quando entregam àqui-
lo que prometem, essa influên-
cia aumenta ainda mais", decla-
ra. "Hoje, porém, as decisões e
responsabilidades são mais com-
partilhadas. Acho que, se as
agências tivessem mais espaço
para fazer valer suas opções, não
haveria tanta coisa ruim na TV",
complementa o diretor de cria-
ção da Salles Chemistri.
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