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Andrea Barata Ribeiro conquista parceiros como a Universal e dá fôlego internacional aos 
filmes do prestigiado diretor Fernando Meirelles 
 
Andrea Barata Ribeiro é uma executiva bem-sucedida, de 42 anos, cada vez mais prestigiada 
pela indústria cinematográfica. Ela não faz o estilo tailleur e salto agulha, que circula pelos 
Jardins, mas o da intelectual moderna e refinada da Vila Madalena, bairro da zona oeste 
paulistana que se transformou num reduto de artistas. E assim, de vestido preto básico, 
sapato de bico e salto quadrados e algumas tatuagens espalhadas pela pele queimada do sol, 
integra um grupo de paulistanos que conquistou espaço internacional para o cinema brasileiro. 
 
Apesar de não ser tão famosa como o diretor Fernando Meirelles, um de seus sócios na 
produtora de filmes 02, trabalhos como O Jardineiro Fiel e, mais recentemente, Ensaio sobre a 
Cegueira que estréia sexta-feira em São Paulo -, deram certo por causa de um árduo e 
anônimo trabalho de bastidores dessa executiva. Ela controla gastos, estabelece orçamentos e 
passa a bandeja Ê mundo a fora para conquistar produtores internacionais  dispostos a invéstir 
em Fernando Meirelles. 
 
"Estou sempre de olho em novos negócios, mas ele funciona como minha isca", diz Andrea, 
considerada uma das produtoras executivas mais influentes da América Latina. No fim do ano 
passado, por exemplo, ela fechou uma parceria preciosa, com a Focus, empresa do estúdio 
americano Universal. E o primeiro filhote desse negócio é A Deriva, filme dirigido e escrito por 
Heitor Dhalia (o mesmo de O Cheiro do Ralo). Trata-se de uma produção de médio porte, de 
aproximadamente R$ 7 milhões, que acaba de ficar pronta, e tem sua apresentação prevista 
para este mês. 
 
"Um dos segredos para um filme dar certo é evitar alterações no roteiro depois do orçamento 
aprovado", diz Andrea, que não economiza esforços para fazer essa regra ser cumprida. E são 
muitas as variáveis que podem comprometer uma produção. "Quando Dhalia gravou em 
Búzios, no Rio, por exemplo, estávamos no 22e dia de filmagem e já havíamos mudado o 
cronograma 12 vezes, porque não parava de chover." Andrea, que dificilmente comparece aos 
sets de filmagem, deixou as filhas, Zoe, de 6 anos, e Kether de 7 anos, na sua casa em 
Pinheiros, zona oeste de São Paulo, e foi para o Rio. Permaneceu por lá durante duas das cinco 
semanas de filmagens. "Eu acho soluções." 
 
SEGURO 
 
Segundo ela, uma produção internacional envolve tantos detalhes que não é possível "bobear". 
Os investidores procuram cobrir todas as brechas por onde o dinheiro possa escoar. "Ensaio 
sobre a Cegueira contou com o apoio de três países. Conseguimos dinheiro dos japoneses, 
mas a negociação  
 
não foi fácil, porque tivemos de assinar um seguro. Toda a equipe passou por um exame 
clínico para os investidores se assegurarem de que o grupo tinha saúde suficiente para 
terminar o trabalho e cumprir os prazos." Também faz parte de suas atribuições organizar a 
publicidade dos produtos da 02. "O trabalho dela é fundamental", diz Meirelles. Há 15 dias, 
quando a protagonista do Ensaio, a atriz Julianne Moore, veio a São Paulo, Andrea estava na 
coletiva com os jornalistas e no almoço de confraternização com os produtores de Canadá e 
Japão, num hotel do Morumbi, zona sul. E se preparava para embarcar na semana seguinte 
para o lançamento em Toronto. "Eu, Paulo {Morelli) e Fernando, os sócios, somos bem relax. 
Aqui não tem chicote. Envolvemos as pessoas e cada um faz sua parte", diz Andrea. 
 
Mas não é bem assim. Exigente, Andrea não admite que nenhum assunto seja deixado para 
depois. Ela delega as funções e fica em cima. Como bom general, escolheu para trabalhar a 
sala com a localização mais estratégica da 02, na frente do café. "Sempre que duas ou três 
pessoas se reúnem ali, fico de olho, pois sei que algo está acontecendo. É uma forma de estar 
bem informada." 



 
Andrea resolve a maior parte dos assuntos por e-mail e com ligações internacionais. "O 
cansaço é bem legal quando dá muito prazer. Eu adoro trabalhar", diz ela, que sempre procura 
chegar em casa às 19 horas para jantar com as filhas. Depois, ajuda nos deveres de casa das 
meninas. Quando as pequenas vão para cama, volta a trabalhar. Ê acorda bem cedo, ao 
menos, três vezes por semana, para fazer ginástica e caminhar no Parque Villa-Lobos. 
 
SEM TROCA 
 
"Adoro morar na zona oeste. E não trocaria São Paulo por nenhuma outra cidade brasileira. 
Apesar do inferno do trânsito, essa é a cidade para se trabalhar", afirma a executiva. E como 
boa paulistana também gosta dos restaurantes, entre eles o Spot, nas proximidades da 
Avenida Paulista. "Além do estilo de vida que me agrada, o dinheiro está em São Paulo." A 02 
tem um braço no Rio, num casarão no Jardim Botânico, mas a sede fica em São Paulo, na Vila 
Leopoldina, num prédio de 1 mil m2, com 90 funcionários fixos e 600 colaboradores. 
 
"Em Ensaio sobre a Cegueira, São Paulo funcionou bem como cenário", diz Meirelles, formado 
em Arquitetura. "Trata-se de uma capital sem grandes identidades. O filme acontece numa 
cidade genérica, com personagens sem nomes, afetados por uma doença que não existe."As 
cenas finais do longa foram rodadas no centro, em áreas como o Viaduto do Chá, e na região 
sul, no Brooklin. Outros trechos foram rodados no Canadá e no Uruguai. Em todos os locais, 
Andrea esteve presente, sem deixar, no entanto, outros trabalhos de lado, como as 
negociações com a Universal ou os acertos com a Rede Globo, que levaram, este ano, à 
filmagem de Som e Fúria, a primeira minissérie independente da emissora, gravada 
atualmente emissora, gravada atualmente no estúdio da 02 quê fica na cidade de Cotia. 
 
"O cansaço é legal quando dá prazer. Adoro trabalhar" 
 
Com tanta coisa para resolver, Andrea consegue no máximo passar na manicure para pintar as 
unhas de vermelho. Mas lhe falta tempo para retirar o esmalte que fica bicado por dias - ou 
mesmo para fazer o cabelo, geralmente num rabo de cavalo improvisado. Ela tem pressa de 
até para falar com as pessoas. E passa a sensação de ser dura, prática e direta. “As pessoas 
não entendem uma executiva como ela. Precisa ser muito organizada, ter um critério de 
objetividade, para dar conta do recado", diz a amiga Karla Rios, uma alta executiva da área de 
recursos humanos. "Nós acabamos sendo muito agressivas no trabalho. E fora dele, sem 
querer, procedemos da mesma forma." 
 
Até uma ida ao litoral norte ganha contornos estratégicos. "Ela não é do tipo que deixa para 
abastecer o carro antes de sair, nem passa na padaria para comprar pão, por exemplo", diz a 
amiga. Quando coloca as malas no carro, sai da garagem direto para a estrada, com o tanque 
cheio e as compras feitas. E até o dinheiro do pedágio pode estar no console do carro. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 set. 2008, Cidades/Metrópole, p. C10. 


