
Meio & Mensagem — Como é a sua relação 
com a propaganda?
Sandra Werneck — Eu vejo vários co-
merciais maravilhosos. Gosto daqueles 
que têm um pouco de humor. Em toda 
a minha trajetória como diretora de 
cinema, fiz pouco comercial. Nunca fui 
muito voltada para esse lado. Acho que é 
algo para quem gosta, porque tem aquele 
preciosismo, a necessidade de observar os 
detalhes, como o suor do copo, o ângulo 
de tal objeto... Acho o profissional que 
faz isso maravilhoso, mas eu não saberia 
fazer. Já varejão é uma propaganda que 
não me diz nada, desligo a televisão na 
hora, simplesmente abaixo e não vejo. Eu 
gosto quando não entregam o produto e 
nos fazem raciocinar sobre a imagem, a 
historinha.

M&M — E o que você acha de propaganda 
em cinema, com a estratégia de product 
placement?
Sandra — Acho que o mercado deveria 
pensar nesse casamento, porque ele pre-
cisa ser muito bem-feito. O que eu sinto é 
que no cinema você ainda percebe muito 
que há um merchandising na cena. Fica 
fake e os personagens não se integram ao 
ambiente. Para ser bem-feito, a interação 
precisa ser pensada no começo de tudo, 
lá no roteiro. Eu acho que fiz algo assim 
em Amores Possíveis, com um posto de 
gasolina da Petrobras. Em Sonhos Rou-
bados, meu filme atual, há produtos que 
dariam ótimos merchandisings, como 
celulares e laboratórios, por causa da 
questão da camisinha. São produtos que 
funcionariam bem. 

M&M — O que você achou da escolha do filme 
Última Parada 174 como candidato brasileiro 
a uma vaga no Oscar? 
Sandra — Gosto muito do filme, acho 
que é um perfil bacana para o Oscar. O 
Quatrilho e O Que É Isso Companheiro 
não são filmes para isso. Mas as pessoas 
estão reclamando muito da questão da 
violência, e também da favela e periferia. 
Eu não concordo, acho que isso é Brasil 
e Rio de Janeiro. O negócio é que é sem-
pre o olhar dos homens: Tropa de Elite, 
Cidade de Deus, Cidade dos Homens... 
Sonhos Roubados não tem essa violência 
ligada a tiros ou tráfico. É uma violência 
mais interna, uma maneira de olhar a 
periferia com outros olhos. A questão das 
meninas nunca foi retratada, e esse será 
o diferencial dele. 

M&M — Você já fez filmes de diferentes esti-
los. O que dá certo aqui no Brasil? 
Sandra — Olha, eu acho que não existe 
“dar certo”. Existe, sim, um cinema para 
cada coisa. Basicamente, todo mundo 
quer fazer um filme para falar com o 
público. Eu acho que existe um cinema 
mais autoral, que pretende falar de arte; 
tem o estilo experimental, que resolve 
trabalhar a questão da linguagem e nar-
rativa; e existe o documentário, que serve 
como instrumento para debater temas da 
sociedade. É bom que seja assim, toda 

por pura preguiça, tendo as leis Rouanet 
e do Audiovisual. Também precisamos 
trabalhar a questão da distribuição, pois 
perdemos muito quando vamos competir 
com o filme norte-americano, que já vem 
todo pronto. O espaço de tempo que a gen-
te fica em cartaz é muito pequeno... Toda 
semana são milhões de títulos estrangei-
ros. E também sinto falta de ter mais salas 
de cinema pelo Brasil afora, ter cinema de 
rua, coisa que vemos cada vez menos.

M&M — O que você achou da iniciativa do 

do cartaz, se terá busdoor ou não, se você 
quer jovens... Tudo isso, sem dúvida, é 
o marketing que faz. Acho que é o que 
falta no Brasil. Quando o Murilo escre-
veu aquela carta, ele estava querendo 
sair do grande marketing, que é sempre 
da mesma maneira, e fazer diferença no 
lançamento dele. E eu acho que falta isso. 
São atitudes que tornam o “produto filme” 
acessível e saboroso.

M&M — Quando a TV se une ao cinema dá 
mais certo, como na Globo Filmes? Por que 
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cinematografia tem isso. Não é o cinema 
tal que dá certo. Tem de dar certo para o 
que se propõe.  

M&M — Como está a indústria cinematográ-
fica brasileira?
Sandra — O cinema brasileiro é cíclico e 
sempre se recupera. Hoje estamos com 
uma capacidade produtiva muito maior do 
que alguns anos atrás, com muitas produ-
ções aparecendo em outras telas. Espero 
que consigamos ter uma indústria de cine-
ma de uma vez por todas. Mas ainda faltam 
políticas. Falta às empresas entender que 
cinema é bom negócio — elas não investem 

diretor Murilo Salles de escrever uma carta 
emocionada (publicada em sites, blogs, co-
munidades no Orkut e até no jornal O Globo) 
pedindo que as pessoas fossem assistir a 
seu filme, Nome Próprio, no primeiro final 
de semana de exibição, em julho? É uma boa 
forma de divulgação?
Sandra — Achei genial. Acho que a pro-
paganda para o cinema deveria ser assim: 
como vou lançar esse filme? Tem de 
ser um projeto de marketing mesmo. É 
fundamental entender que o filme é um 
produto, podendo ser comercial, experi-
mental ou qualquer outra coisa. Precisa 
pensar em quantidade de cópias, modelo 

as pessoas têm necessidade de ver um ator 
já conhecido?
Sandra — Primeiro: eu não acredito nesse 
negócio de atores globais. Os atores são 
profissionais que trabalham em qualquer 
emissora. Agora, é claro que se tiver 
apoio da Globo Filmes você vai ter seus 
atores em vários programas fazendo cross 
media, então sua visibilidade será bem 
maior. Quando você não tem a Globo, 
ou você paga mídia de televisão ou faz a 
mídia impressa, mais nada. Nesse aspecto, 
claro, uma associação é ótima. Eu até já 
apareci em uma novela do Gilberto Braga 
para falar do filme Cazuza (risos)! 
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