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Filhos de peixe...

Fernando Andrade chega 
para a entrevista na sala de 
reunião da Cine com um iPhone 
em mãos. Enquanto as pergun-
tas não são direcionadas a ele, 
prefere teclar no aparelhinho. 
Mas que ninguém se engane e 
pense que o diretor de cena de 
27 anos não presta atenção no 
que acontece ao redor. Presta 
sim. Afinal, ele é um legítimo 
representante da chamada 
Geração Y, que nasceu entre 
a virada dos anos 80 e o início 
do novo milênio. Esses jovens 
aprenderam a fazer várias coi-
sas ao mesmo tempo e perma-
necem em estado de constante 
alerta em relação a tudo. É o 
impacto que a interatividade e 
a agilidade da revolução tecno-
lógica provocaram.

Hoje, como Fernando, são 
muitos os profissionais com esse 
perfil que se espalham pelo mer-
cado audiovisual e imprimem 

Sopro jovem
Conheça os novos diretores que estão revigorando o mercado audiovisual
Paula Ganem

Olivetto, Tikhomiroff, 
Lewkowicz, Abréia e Cama, 
entre outros. Os sobrenomes 
são famosos no mercado, mas 
há uma segunda geração que 
já contribui para escrever 
essas histórias. São jovens 
veteranos que cresceram 
ouvindo falar de comerciais e 
decidiram também se lançar 
no meio publicitário. 

“Desde que me conheço 
por gente meu programa 
predileto era assistir a 
filmes e acompanhar 
meu pai quando ele con-
feria os comerciais na 
moviola”, lembra Ho-
mero Olivetto, sócio da 
produtora Ouro21 e filho 
de Washington (W/Bra-
sil). “Fui educado para 
só fazer aos outros o que 
gostaria que fizessem 
comigo. Nada mais na-
tural do que tentar im-
primir no meu trabalho 
o que sinto quando vejo 
um bom filme ou um 
comercial bacana.”

Homero, diretor de 
comerciais premiados, 
atualmente em fase de 
captação para o seu pri-
meiro longa, diz que a 

Edu Cama, filho de Luiz (Ogilvy Brasil): “O sobrenome 
nunca pesou. Meu pai é de planejamento, não de criação”

influência paterna vai muito 
além da escolha da área de atu-
ação no dia-a-dia de trabalho. 
“Tento seguir os padrões éticos 
que aprendi em casa, tanto com 
meu pai quanto com minha mãe, 
Luiza (Luiza Olivetto, artista 
plástica).”

Para Michel Tikhomiroff, ter 
um pai diretor — João Daniel, 
presidente da Mixer — foi, antes 
de tudo, uma curtição. “Fre-
qüento o set desde criança, mas 

sempre encarei o ‘local’ como 
um parque de diversões”, conta 
o hoje diretor e sócio da Mixer 
que sonhava em ser dentista até 
que um dia, no colégio, assis-
tiu ao clássico O Encouraçado 
Potemkin, de Eisenstein. “Na-
quele momento, tudo mudou. 
Enquanto meus colegas estavam 
entediados com o que viam, eu 
tentava disfarçar as lágrimas.”

A decisão de ser cineasta 
teve pleno apoio do pai, que 
lhe deu dicas em relação aos 
filmes a que deveria assistir para 
consolidar sua formação. “O 
curioso é que a minha decisão 
profissional estimulou o João 
Daniel a reacender a chama da 

sua origem, que é o cine-
ma. Não por acaso, hoje 
estamos à frente de uma 
produtora que estimula os 
seus profissionais a beber 
de várias fontes.”

Ao contrário de Mi-
chel, Caio Abréia, herdei-
ro de Chico (que ajudou 
a fundar a Yes Filmes 
e hoje está na empresa 
própria, Eco Comunica-
ção e Marketing), sem-
pre quis trabalhar com 
audiovisual. “Desde que 
comecei a freqüentar os 
sets de filmagem, ainda 
pequeno, nunca tive dú-
vida de que iria trabalhar 
neles”, revela. “Passei por 
todos os setores de uma 
produtora. Isso me fez 

conhecer o processo 
inteiro, o que é de 
grande valia para um 
diretor. Afinal, ele é 
um realizador e deve 
entender de todo o 
conjunto.”

O  s o b r e n o m e 
Cama é outro a ter 
no DNA o mercado 
publicitário. Edu e 
Felipe herdaram do 
pai, Luiz Cama (vice-
presidente de pla-
nejamento da Ogilvy 
Brasil), a paixão pelo 
mundo da propagan-
da e comunicação e 
abraçaram carreiras 
nessas áreas. Felipe é 
diretor de criação da 
Dentsu Latin America. Já Edu é 
sócio-diretor da Dínamo Filmes, 
uma das produtoras pioneiras na 
utilização de tecnologia digital no 
País. “Quando eu era adolescen-
te, às vezes acompanhava meu 
pai no trabalho e lembro que nem 
usavam computador. A edição 
era feita na película. As agências 
tinham até sala de projeção”, re-
corda Edu, de 36 anos. Apesar do 
contato prematuro com o mundo 
dos comerciais, o diretor da Dína-
mo não acredita que a carreira do 
pai tenha influenciado a trajetória 
do seu caminho profissional. “O 
sobrenome nunca pesou. Meu 
pai é de planejamento, não de 
criação”, destaca. 

Já o diretor do time da Ioiô 

Filmes, Rodrigo Lewkowi-
cz, diz que o pai publicitário 
(Jaques, da Lew’Lara\TBWA) 
teve participação fundamental 
especialmente nos primeiros 
anos de sua carreira. “Aprendi 
muito de mercado com ele, que 
foi quem me deu os primeiros 
filmes.” Segundo Rodrigo, no 
começo até pode ser que os 
“filhos de peixe” fiquem com a 
imagem muito ligada à dos pais 
famosos, mas isso se dilui com 
um trabalho de qualidade. “É 
sempre preciso ter aceitação 
do cliente. Caso contrário, 
você pode até fazer um filme 
para a TIM, por exemplo, mas 
não vai fazer os outros nove.”

Colaborou Andrea Martins

uma identidade própria a 
ele. “No ano passado, cria-
mos um núcleo jovem para 
trazer novas idéias e uma 
visão de produção fresh. O 
jovem sempre representa 
um sopro de renovação e 
de inquietação para a em-
presa”, explica Raul Dória, 
sócio e diretor da Cine. O 
núcleo da produtora atua 
com quatro diretores: além 
de Fernando, Felipe Figuei-
redo e mais duas profissio-
nais sobre as quais Dória 
ainda mantém segredo. 

Fernando e Felipe têm 
estilos claramente diferen-
tes e, ainda assim, convivem 
com naturalidade no mesmo 
universo. O primeiro é gra-
duado em Administração 
pela Fundação Getulio Vargas e 
tem cursos de cinema e roteiro 
nos Estados Unidos e em São 
Paulo. “Na GV me especializei 

em estratégia, e dirigir filme tem 
muito a ver com isso”, conta o 
diretor, que começou estagian-
do, aos 15 anos, na DM9DDB. 

Michel Tikhomiroff, da Mixer, filho de João Daniel, sonhava em 
ser dentista, mas mudou de idéia ao ver O Encouraçado Potemkin
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Fernando Andrade, da Cine: típico representante da 
Geração Y, desenvolve várias ações ao mesmo tempo

Ele assina o primeiro curta-
metragem brasileiro rodado 
em HD, De Morango. Irmão 
de Luciano Huck, Fernando 
está na produtora há cinco 
anos e fez o longa-metra-
gem Coração Vagabundo, 
em que viaja com Caetano 
Veloso por São Paulo, Nova 
York e Japão.

Já Felipe, de 24 anos, 
é graduado em cinema 
pela Fundação Armando 
Álvares Penteado (Faap) e 
também fez curso em Nova 
York. Na Cine há três anos, 
começou discretamente, 
estagiando, e passou por 
todas as áreas da produto-
ra, até que lhe entregaram 
um filme para dirigir. Saiu 
das suas mãos o comercial 

para o HSBC Previdência Priva-
da em que idosos se divertem 
com brincadeiras de criança e 
depois a assinatura esclarece: 

“O futuro pode ser a melhor 
fase da sua vida”. 

A sensibilidade com que as 
cenas foram retratadas abriu 
portas de agências de publicida-
de para o diretor. Em agosto, ele 
esteve em Londres gravando um 
comercial com o goleiro inglês 
Gordon Banks — que, na Copa 
de 70, agarrou uma cabeçada 
histórica de Pelé (ler mais à 
pág. 27). “A nossa geração tem 
a noção de que a pessoa quer 
ser entretida, seja na TV, seja 
no computador ou em qualquer 
outro lugar”, explica Felipe. 

Talvez por esse motivo os 
diretores que renovam o ce-
nário atual façam questão 
de se lançar em trabalhos de 
diferentes tipos e mídias. Mas 
há também outras razões para 
pensar assim. “Projetos auto-
rais se alimentam da publicida-
de, e vice-versa. A publicidade 
me mantém aquecido e é uma 
demanda externa. A produção 
autoral é uma demanda inter-
na”, conta Andre Ferezini, da 
Maria Bonita Filmes. 

O diretor de 28 anos co-
meçou no terceiro setor e tem 
um documentário, Grassroots, 
que retrata a juventude do 
Camboja. A atuação na área 
reflete mais uma marcante 
característica dessa geração: 
a consciência social. “Um do-
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Luis Carone, da O2: aos 25 anos, acaba de ser incluído entre os 30 talentos  
da revista especializada Shoot pelo conjunto de seus trabalhos

cumentário envolve questões 
éticas mais complexas do que 
a ficção”, revela Andre.

Teoria e prática 
Os novos profissionais do au-

diovisual encontram um cenário 
frutífero para dar vazão às suas 
idéias. Isso porque a propaga-
ção da tecnologia digital injetou 
óleo em estruturas emperradas 
ou muito complexas, agilizando 
e barateando o processo de 
produção. Por outro lado, a con-
corrência aumentou e, com ela, a 
necessidade de mostrar talento 
e bons currículos. 

Gustavo Beck, de 25 anos, é 
formado em Publicidade e em 
Cinema, tem curso de espe-
cialização em direção feito em 
Cuba e duas pós-graduações, em 
produção executiva (na GV) e 
em arte e filosofia (na PUC/Rio). 
Ele é enfático quando diz do 
que sente falta no mercado em 
geral: bagagem teórica. “Estou 
falando de ver e rever os filmes. 
De vivenciar todas as cinema-
tografias”, afirma o diretor, que 
assina o curta Ismar, primeiro 
projeto de conteúdo para entre-
tenimento da produtora carioca 
Yes Filmes.

Na prática, é importante levar 
para o trabalho a característica 
multifacetária que faz parte do 
cotidiano desses profissionais. 
Aquela que possibilita que eles 
joguem videogame, falem ao te-
lefone e ainda dêem uma olhada 
na TV, tudo ao mesmo tempo. 
“É preciso ser cada vez mais 

plural. Saber fotografar, editar, 
escrever. Mas tão importante 
quanto dominar novas e mui-
tas ferramentas é ser criativo”, 
opina o diretor Lao de Andrade, 
que aos 29 anos é braço direito 
de Estevão Ciavatta à frente da 
Pindorama Filmes.

como recompensa um reco-
nhecimento precoce, inclusive 
no mercado internacional. Aos 
25 anos, Luis Carone, da O2 
Filmes, por exemplo, acaba de 
ser incluído entre os 30 talentos 
da revista especializada Shoot 
pelo conjunto de seus trabalhos. 
Gabriel Mattar, por sua vez, com 
apenas 28 anos, já tem o próprio 
negócio. Ele é sócio e diretor 
de filmes e animações para 
publicidade da carioca Kombat 
Films. “A capacidade de trans-
formar as rápidas mudanças 
globais em oportunidades, as 
idéias corajosas e a sofistica-
ção visual são as característi-
cas mais marcantes dos novos 
profissionais da área”, conclui.

Por dentro  
das produtoras 

Mas não é só na direção que 
se encontram jovens talentos 
dispostos a marcar território 
nas produtoras. Eles podem 
ser achados nas mais diferentes 

Na fotografia, a capacidade de 
absorver mudanças tecnológicas 
é um grande diferencial. “Com a 
vinda das câmeras HD, o diretor 
precisa estar muito atualizado 
para conseguir conciliar a técni-
ca e a prática”, esclarece Chris 
Melo, diretor de fotografia da 
Maria Bonita. Ele ressalta ainda a 
importância de oferecer soluções 
em um trabalho. “Isso ajuda o 
diretor e pode agregar muito para 
o resultado final do filme.”

E existem os diferenciais 
que em todas as épocas sem-
pre foram identificados com 
os jovens. “Temos disposição e 
disponibilidade de horários para 
virar noites e trabalhar até tarde. 

Além disso, existe a vontade de 
querer aprender”, conta Luísa 
Ferreira, que, aos 23 anos, é 
RTV da Publicis, atuando na 
outra ponta do negócio. “Quem 
está começando precisa saber o 
que quer e correr atrás, nunca 
deixando de lado o sentimento 
de equipe”, complementa Sabri-
na Val, de 31 anos, atendimento 
da Yes.

Ingrid Lopes, de 29 anos, 
atendimento da Delicatessen 
Filmes, lembra a essência de 
todo bom profissional: “Paciên-
cia, bom senso, jogo de cintura, 
inteligência e, principalmente, 
ter tesão por aquilo que faz. Se 
bobear, o tesão resume tudo”.

Lao de Andrade, da Pindorama Filmes: “É preciso ser cada vez mais plural.  
Saber fotografar, editar, escrever”

Pedro Botsaris, da Nova Onda: formado em Londres, o produtor musical  
é influenciado pelas músicas eletrônica, clássica e contemporânea

Andre Ferezini, da Maria Bonita Filmes, fez o documentário Grassroots,  
que retrata a juventude do Camboja

Colega de Lao na produtora, 
o também diretor Gian Carlo 
Bellotti acredita que o mercado 
caminha para a era do one man 
show. “Não consigo mais ver o 
mundo audiovisual cheio de es-
pecialistas, e sim de profissionais 
que englobam várias funções com 
o máximo de qualidade. E a nova 
geração de profissionais já nasceu 
nesse cenário multimídia.”

Quem consegue se sair bem 
em meio a tanta solicitação tem 

funções. Em comum, têm a capa-
cidade de transitar por ambien-
tes múltiplos e de se adaptar às 
novas tecnologias. 

Para quem faz produção de 
elenco, cultura é palavra de or-
dem. “Tem de ler livros, revistas, 
blogs. Possuir distintas e variadas 
referências visuais e estéticas só 
contribui para o trabalho. É bom 
ser uma ‘esponja’: absorver o 
máximo de informação possível. 
E a maioria dos jovens tem esse 
desejo do novo, esse ímpeto de 
ir atrás”, avalia Bárbara Catani, 
de 29 anos, produtora de elenco 
da O2. Segundo ela, freqüentar 
eventos culturais ainda serve 
como pesquisa de campo e possi-
bilita encontrar tipos diferentes 
para estrelar comerciais.

O nível cultural também tem 
peso forte na área de produção 
musical. Pedro Botsaris, da Nova 
Onda, hoje com 28 anos, estudou 
na Middlesex University, em 
Londres, e é influenciado pelas 
músicas eletrônica, clássica e 
contemporânea. “Cada produtor 
tem um approach diferente. O 
meu é moldado pelo que estu-
dei”, diz.
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