
Eu acredito que
a opção pela
propaganda foi
uma opção de
sobrevivência
para quem
queria colocar a
mão na massa.

A diretora e produtora Flávia Moraes construiu uma das mais brilhantes
carreiras na propaganda brasileira em 25 anos de profissão. Comandou
cerca de 2 mil comerciais, que lhe valeram prêmios nos mais
importantes festivais internacionais, como Clio, Cannes, New York Film
Festival, Fiap, Tokyo e London. Fora da publicidade, seu talento passou
a ser reconhecido com a direção de uma trilogia de curtas baseada
em histórias de Luís Fernando Veríssimo, no começo dos anos 90. Em
2005 dirigiu o longa-metragem "Acquaria". Este ano irá lançar o DVD
"Dalai Lama visita São Paulo", sobre a passagem do monge budista
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pela cidade, e o "docu-show" "Meninos do Morumbi", realizado em
parceria com a associação de mesmo nome. Também prepara o DVD
"Cartola para Todos", show dirigido por ela e feito em parceria com os
produtores do CD que homenageia o compositor carioca.
Figurando no seleto rol dos "top directors", Flávia também dirige a
FilmPlanet, produtora que atravessou fronteiras e hoje tem sedes
em São Paulo, Los Angeles, Buenos Aires e Rio de Janeiro. Nesta
entrevista, ela fala de como a propaganda influenciou a nova geração
de cineastas brasileiros.



entrevista
Você foi contagiada pelo "efeito Meirelles"?
Começou em publicidade e depois partiu para
o cinema...
Eu acho que essa "geração Meirelles" da qual eu
faço parte, tem o mesmo DNA. Ele conseguiu fazer

essa passagem antes. Mas o cinema brasileiro atual

é recheado de diretores que vêm da publicidade.
Até porque, quando a nossa geração começou não

existia mais o cinema nacional. O que tinha estava
nas mãos da família Barreto, que era um clã, um

grupo fechado de cineastas cariocas e filhos do
Cinema Novo. Então, ou você virava um cineasta

teórico ou procurava
alternativas na televisão
ou na publicidade. Eu

acredito que a opção
pela propaganda foi uma

opção de sobrevivência

para quem queria
colocar a mão na massa.

Eu acho que o que
aconteceu com o
Meirelles, com o

Valter Salles, comigo

e com outros é que a
história se inverteu,

Todos nós começamos
e aprendemos muito
com a propaganda.

Tivemos a oportunidade
de trabalhar lá fora.

experimentar novas
tecnologias,eamadurecer

como realizadores, produtores, diretores e técnicos
por meio da propaganda, porque ela dava condições

financeiras, não só pessoal, no sentido de você poder
se aperfeiçoar na carreira e ganhar dinheiro, mas de
ter um negócio. A propaganda permitia investir em

equipamentos, ter uma produtora, formar gente.

Então eu acho que esse "contágio Meirelles" é algo
que veio incubado em toda essa geração. Mas houve
também o caminho inverso em termos de mercado.

Antes, os subsídios da Embrafilme bancavam

a produção. Isso acabou e o cinema só renasceu
quando descobriu o mercado.

A propaganda é responsável por esse
fenômeno?
Eu acho que a nossa geração é menos romântica de
certa forma do que as anteriores, porque o cinema
no Brasil ainda é algo em desenvolvimento, ainda

está longe da maturidade. Eu acho que a nossa
geração tem mais preparo no sentido de olhar

o cinema como um produto. Temos um pouco

mais de consciência de que o filme precisa se
pagar; precisa ter mercado; precisa ser produto
de exportação; que nós temos limitações com a

língua portuguesa; que um filme dificilmente

se paga só no Brasil, com exceção de alguns
que acertam na mosca, como "Dois Filhos de

Francisco'.'..

Ou "Se eu fosse você 2"..
É. Porque na verdade nós somos sobreviventes
do Cinema Novo, do subsídio, da Embrafilme, e
também do mercado publicitário, que absorveu

muita gente, que acabou ficando comprometida

com o sucesso nesse mercado. Eu, durante muitos
anos, não conseguia sequer dar conta do volume

.de trabalho. Você acaba ficando escrava da sua

produtora, da sua folha de pagamento, dos seus
compromissos enquanto empresária. Entào você

acaba postergando seus projetos em outras áreas
por falta de tempo.

Qual foi então o caminho? j

A gente, a nova geração, lida melhor com a visão

de que o cinema precisa ter o filme pipoca, a

comédia romântica, o filme de autor. Você sabe
que para amadurecer leva tempo e é difícil acertar

no primeiro filme. No Brasil a dificuldade para se
fazer filmes é tamanha que você fica na expectativa

de acertar logo no primeiro projeto, senão sua
carreira não decola. A propaganda dá essa noção

de público, essa coisa mais pragmática no sentido
de saber que filme fazer e quando fazer.

Este ano você concentrou alguns lançamentos,
como o projeto do Cartola e o lançamento dos
DVDs dos Meninos do Morumbi e da visita do
Dalai Lama.
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O que acontece é o seguinte: nos últimos três anos

nós procurámos desenvolver aqui na produtora
um grupo de diretores que possam tocar o dia a

dia da propaganda e eu toco os grandes projetos
e os trabalhos da Nestlé, que é nosso maior

cliente, e tenho uma sócia que cuida da produção
internacional. Nesse momento em que o dólar

está poderoso, o que está mantendo a produtora é
justamente o serviço de produção internacional.

Nesse momento nós estamos fazendo uma

produção para a Coca-Coía Internacional no Rio;
acabei de fazer filmes para a Nike, em São Paulo
e Buenos Aires; fizemos "CSI Miamí" também

no Rio, e acabei de fazer "Amazing Race" para a
CBS. Essa concentração aconteceu porque a gente

começou a trabalhar numa carteira de projetos
para lançar um selo de conteúdo. Eu não queria

lançar o selo para depois pensar o que iria fazer
de projetos. Fizemos a visita do Dalai Lama, os

Meninos do Morumbi, o Cartola e acabei de
fechar um contrato para filmar um documentário

sobre a vida do pianista João Carlos Martins.
Eu tenho também um convite para filmar no

segundo semestre um documentário sobre a
vida da cantora Maysa, aproveitando o material

levantado por Jayme Monjardin para a miníssérie
da Globo, porque a família dela está preocupada
em fazer um documentário sobre o que realmente

foi a vida da Maysa, para que essa minisséríe não
fique na memória do brasileiro como sendo essa a

vida da Maysa, porque o público tem dificuldade
de separar a ficção da realidade. A gente se

preocupou em ter projetos na prateleira quando
o selo Contem fosse lançado.

Como surgiu a idéia do selo?
Nesses 20 anos de mercado a gente percebe que

a revolução tecnológica vai levar invariavelmente
à convergência do conteúdo com as marcas. Nos

Estados Unidos hoje você assiste só aos programas
em HDTV A nossa TV digital é pífia ainda, é

mais uma promessa, mas na sua plenitude ela dá
possibilidades de escolher o que você vai querer

assistir. E você obviamente não vai programar o
intervalo comercial.

Então, qual vai ser o futuro dos comerciais?

Ele migra para dentro dos programas ou as marcas
vão ter de prestar algum tipo de serviço, através

de entretenimento, de serviços e conteúdo, nos
programas, no PDV. Chega de ficar gritando que o

seu produto é bom.

Mas o product placement., que muita gente
confunde com merchandising, vai continuar

existindo?
Isso existe há muitos anos e muito bem feito pelos

americanos. Hollywood foi construída em cima
disso. O problema é que

no Brasil isso é feito de uma

forma muito gritante, chega
atéairritar. De repente,para
tudo na novela para entrar

o produto. O espectador
não é idiota, ele percebe

que aquilo é manipulado.

está sendo forçado na
história. Os americanos
fazem isso de uma forma

sutil. Quando você assiste
a uma perseguição do 007

em Xangai numa moto

BMW isso está totalmente
pertinente com a cena,
não incomoda. Mas eu

acho que a tendência não
é o product placement.

A gente vai além disso. A
Nestlé, por exemplo, está

fazendo um projeto nos
pontos de venda onde vende o produto através de

imagens, mas na mesma tela você tem informações
sobre chocolate, sobre receitas, sobre nutrição. Eu

acho que é chegada a hora de se trabalhar a marca

por meio de um retorno que não é meramente a
venda do produto.

No Brasil a
dificuldade para
se fazer filmes é
tamanha que você
fica na expectativa
de acertar logo no
primeiro projeto,
senão sua carreira
não decola

O comercial tradicional tende a desaparecer?
Eu acredito que sim, embora não no curto prazo. E

um processo de, talvez, dez anos. Mas, assim como
vem acontecendo com o jornalismo,que mudou por
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entrevista
causa da internet, a tevê vai mudar, a propaganda vai

mudar, tudo por conta dessa hipersegmentaçao de

públicos. Quando eu cheguei a São Paulo, no final
dos anos 80, eu estourei como diretora em uma

semana. Eu filmei para o Washington OUvetto e o
Nizan um comercial de jeans da Pool, "o pool da

gata" e aquele comercial estourou porque passou
no "Fantástico" e 110 milhões de pessoas assistiam a

esse programa. Com o advento da tevê a cabo muita
gente deixou de assistir a tevê aberta, o "Fantástico'.'..

A tevê aberta ainda fala com uma quantidade
absurda de gente, então eu não acredito em dispensar

a mídia tradicional e o formato de 30 segundos é
uma opção para 70%

dos anunciantes, porque
ainda é a forma efetiva
de falar do seu produto

e medir o resultado.

As novelas ainda estão
aí...
As novelas e a Rede

Globo, que controla
a comunicação e o
cinema no Brasil, com

poucas exceções, porque
o cinema no Brasil é

filmado com atores da
Globo, com formato

da Globo e distribuído
pela Globo Filmes. Esse

monopólio do formato
Globo atrasa o nosso cinema. A Argentina, por
exemplo, tem produtoras independentes trabalhando

em conteúdo para a Espanha, para Miami, para o

mercado latino em geral. Lá há globalização no
sentido de troca de informações de conteúdo, de

formatos para produção de minisséries e programas.

Mas a Globo não impõe esse formato justamente
pensando em exportar?
A Globo obviamente trabalha pensando em

resultados. Ela não pensa em reserva de mercado
para o cinema nacional ou coisa parecida, mas em

resultados, como qualquer empresa...

Mas para alcançar esses resultados em
exportação o caminho não passa por impor
um padrão que já mostrou dar certo no caso
das novelas?
Eu acho que o padrão do cinema da Globo

Filmes,1 com honrosas exceções, é um padrão
de aproveitamento dos restos do que é feito na
televisão. Os mesmos cenários, o mesmo tipo de

iluminação, o mesmo elenco. O que eu quis dizer
é que a Globo Filmes é um subproduto da TV

Globo.

Das novelas da Globo...
É, e isso contamina inclusive os festivais de

cinema. Eu sou gaúcha e meu pai foi um dos
fundadores do Festival de Gramado, que era um

festival sério, importante. Hoje Gramado é mais
importante na porta do cinema, onde a população

da cidade e das cidades em volta vern ver os atores

globais atravessando o tapete vermelho. E mais
importante ver o Marcos Palmeira na calçada do
que assistir ao filme que ele fez. Então o cinema

sofre com isso. Eu vejo isso como uma banalização
do que poderia ser um trabalho cinematográfico

mais sério e menos arremedo da televisão.

Mas você disse que há cineastas brasileiros que
fogem desse padrão. Quais são?
O Meirelles, obviamente; o Waltinho (Sallcs); o

João,irmão do Waltinho,que é um documentarista
maravilhoso. Nós temos o Coutinho, que é um
documentarista internacional, há muita gente

que já está fazendo um trabalho diferente, de
qualidade.

A propaganda continua fornecendo talentos
para essa mudança?
Eu acredito que a propaganda é responsável pelo

lançamento de muita gente que está renovando

o cinema brasileiro e não só como diretores.
Você tem na fotografia, por exemplo, o Afonso

Beato, um cara que fotografou para o Almodóvar.
Tem o Lauro Escorei... Essa gente começa

no cinema e vai para a propaganda por uma
questão de sobrevivência. Na propaganda eles



conseguem um nível técnico, de experimentação
e de amadurecimento profissional que não seria

possível se dependessem só do cinema brasileiro.
O realizador do cinema, principalmente o

técnico, depende de tecnologia e de equipamento

e o cinema nacional sempre trabalhou com
meia dúzia de refletores velhos e câmeras caindo
aos pedaços. Quem traz para o Brasil e quem

bancou a renovação do parque de equipamentos
durante os anos 80 e 90 foí a propaganda. Hoje,

infelizmente, o nosso equipamento está um
pouco defasado. Aqui na América do Sul estamos

atrás da Argentina.

Como um país que tem um mercado menor do
que o Brasil e vive em crise, como a Argentina,
consegue ser mais desenvolvido do que o nosso

em cinema?

Eu morei e trabalhei durante quatro anos na.
Argentina. A FilmPlanet tem uma filial lá. Quando

eu saí de lá em 2001, naquele default econômico,
o mercado publicitário estava quebrado. Mas você

tinha um mercado muito bem equipado, uma
cidade muito menos violenta do que o Rio ou

São Paulo, que é Buenos Aires, e urna variedade de
cenários na Patagônia, no pampa, em Puma Del

Este, no Rio da Prata, você tem praia, rio, geleira,
neve, campo, montanha num raio de distância

razoável de Buenos Aires. Então dá para filmar
cenários da França, da Itália... E no momento

que o país quebra começam a vir os europeus e
americanos para aproveitar isso. Então a produção

de cinema explode na Argentina, porque além
de tudo era muito barato filmar lá. Começa a

entrar dinheiro e os argentinos começam a fazer

contatos, a aprender com essa enxurrada vinda de
fora. Houve então um renascimento do cinema

argentino em função de uma contingência
econômica. E os filmes publicitários argentinos
ficaram mais soltos, mais criativos.

Por isso eles dão um baile no Brasil em

Cannes?
Estamos muito presos a padrões e a uma cultura

que já deveria ter sido reescrita e reinventada.

O processo de produção de filmes está muito
burocrático aqui. Precisamos repensar modelos

e posturas, não só no mundo publicitário, mas no
mundo todo.

Como?
Há alguns anos a gente tenta entender isso,

desde quando passamos a atender a Nestlé, que é

responsável por 80% da nossa produção interna.
Tivemos a preocupação de sempre repensar a

criação justamente para não saturar o modelo,
risco que corríamos por

estar tão concentrados num

cliente só. Um dia desses eu
estava verificando a lista de
novas agências, de novas

produtoras, e fiz uma lista
de pelo menos 20 novas

agências, que eu nunca
tinha ouvido nem falar; é

impressionante como se
pulverizou o mercado. Eu

venho de uma época em
que se tinha o Olivetto, o

Nizan, o Serpa, o Fabínho.
Poxa, eu sou da época do
Ghírotti na DPZ... Então

você tinha um grupo para

trabalhar que você sabia
onde estava. Hoje há nomes

que eu nunca ouvi falar e
que provavelmente também
nunca ouviram falar de

mim. E não adianta chegar

com um rolo embaixo
do braço porque eles não

têm mais nem RTV Então, a maneira de chegar
nesses caras pode ser a maneira como o Obama

conseguiu levantar dinheiro para a campanha nos
Estados Unidos, através da internet. A gente ainda

opera com processos muito pesados, antigos, que
exigem muita gente, uma produção aqui parece a
produção de uma ópera. E um absurdo que ainda

estejamos filmando no modelo 35mm em plena

época da alta definição. P
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