
Os arcanos da direção  
de filmes publicitários

As histórias, os estilos e as ideias dos profissionais que tornam  
o intervalo comercial mais emocionante, inteligente e divertido

Alexandre Zaghi Lemos e Guilherme Azevedo

Talento. Este fator de medição subjeti-
va é o mais preponderante para as equipes 
de criação e de RTVC das agências na es-
colha de diretores de filmes publicitários. 
Na busca por adequação entre o estilo de 
direção de quem comanda as equipes de 

produção atrás das câmeras e os propósi-
tos de comunicação dos produtos e servi-
ços a serem anunciados, os profissionais 
de agências avaliam constantemente o 
trabalho dos diretores de comerciais. Pois 
o Meio & Mensagem torna pública esta 

análise após entrevistar cem diretores 
de criação e profissionais de RTVC das 
principais agências de publicidade brasi-
leiras. As opiniões compiladas apontam a 
linha de frente da produção brasileira em 
quatro categorias: os melhores diretores 

da atualidade; os novos talentos mais 
promissores; os melhores na direção 
de atores; e os melhores para lidar com 
efeitos especiais.

A sondagem foi realizada em fevereiro 
e resultou em um total de pouco mais 
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de 140 nomes de diretores 
mencionados. São profissionais 
que, com acurado talento nar-
rativo e estético, têm realizado 
os sonhos mais lindos e loucos 
de anunciantes e agências. E 
tornado o intervalo comercial 
da nossa TV (e de muitas ou-
tras telas) muito mais emocio-
nante, inteligente e divertido. 
Os 21 mais votados aparecem 
nos rankings ao lado e têm suas 
histórias, estilos e ideias rela-
tados nas próximas páginas. 
São 21 perfis, que, como fazem 
os Arcanos Maiores no tarô, 
revelam o presente e apontam 
os caminhos futuros da direção 
de filmes publicitários.

Na lista principal, dos me-
lhores diretores da atualidade, 
vitória inconteste de Pedro 

Melhores diretores de filmes publicitários do Brasil

Diretores e produtoras Percentual de votos

Pedro Becker (FatBastards) 67%

Claudio Borrelli (Killers) 47%

Clovis Mello (Cine) 44%

Carlos Manga Jr. (Paranoid) 40%

Fernando Meirelles (O2 Filmes) 31%

Caito Ortiz (Prodigo) 22%

Rodrigo Pesavento (Zeppelin) 19%

Alex Gabassi (O2 Filmes) 18%

Gustavo Leme (Delicatessen) 17%

Heitor Dhalia (Paranoid BR) 16%

Processo engessado
Ao consultar um grupo representativo 

de formadores de opinião no universo das 
agências, pedindo a eles que indicassem 
nomes de diretores de filmes publicitários 
que consideram os melhores da atualida-
de, a reportagem aproveitou para debater 
com criativos e profissionais de RTVC o 
atual estágio da produção publicitária na-
cional. Há uma clara divisão entre os que 
consideram que a atividade de direção 
de comerciais no Brasil tem conseguido 
acompanhar a evolução internacional 
e os que julgam que não. “Os diretores 
brasileiros estão entre os melhores do 
mundo”, garante Manir Fadel, diretor 
executivo de criação da Lew’Lara\TBWA. 
“Mas ainda estamos distantes da capaci-
dade narrativa de ingleses e argentinos”, 
ressalva Marcello Droopy, diretor nacional 
de criação da QG.

Muitos profissionais de criação en-
xergam um processo evolutivo que 
transforma o mercado brasileiro de pro-
dução. Mas há divergências em detectar 
a velocidade desta transformação. “Já 
melhorou muito, mas falta ainda imprimir 

Novos talentos mais promissores

André Godoi (Prodigo) 38%

“2”, João Dornelas e Pedro Pereira (Sentimental) 28%

Carlão Busato (Hungry Man) 21%

Paulo Gandra (Hungry Man) 13%

Mariana Youssef (Fulano) 11%

Melhores na direção de atores

Clovis Mello (Cine) 60%

Caito Ortiz (Prodigo) 26%

Fernando Meirelles (O2 Filmes) 26%

Toniko Melo (O2 Filmes) 14%

Nando Olival (O2 Filmes) 13%

Melhores para lidar com efeitos especiais

Mateus de Paula Santos e Nando Cohen (Lobo/Vetor Zero) 35%

Jarbas Agnelli (AD Studio) 34%

Fábio Soares (Mixer) 30%

Pedro Becker (FatBastards) 20%

Luis Carone (Paranoid BR) 16%

Becker, da FatBastards, citado por 67% 
dos entrevistados – bem mais que os 
47% do segundo colocado, Claudio Bor-
relli (Killers); os 44% do terceiro, Clovis 
Mello (Cine); e os 40% do quarto, Carlos 
Manga Jr. (Paranoid). Entre os diretores 
apontados como novos talentos, dianteira 
confortável de André Godoi (Prodigo), 
citado por 38% dos entrevistados. 

Outras duas listas foram feitas para 
destacar aspectos específicos da produ-
ção publicitária. No quesito direção de 
atores, não há dúvidas de que a principal 
referência nacional é Clovis Mello (Cine). 

Já quando os profissionais de agências 
respondem quais os melhores para lidar 
com efeitos especiais, há um empate téc-
nico entre a dupla Mateus de Paula Santos 
e Nando Cohen (Lobo/Vetor Zero) e o 
diretor Jarbas Agnelli (AD Studio). Cada 
um dos 100 eleitores pode indicar cinco 
nomes de melhores diretores e três nas 
demais categorias. Também foi pedido 
que cada um deles apontasse os fatores 
que mais influenciam a decisão das agên-
cia no momento de escolha dos diretores 
de comerciais (veja os dez principais na 
página ao lado).

uma linguagem internacional, como as 
produtoras argentinas já conseguiram”, 
compara Renato Fernandez, diretor de 
arte da AlmapBBDO. Com ele concorda 
Carlos Domingos, sócio e diretor de cria-
ção da Age Isobar: “Tanto na direção de 
ator quanto na produção, a evolução na 
direção de comerciais no Brasil está muito 
lenta, se comparada à da Argentina e do 
Chile, por exemplo”. 

A tradição cinematográfica de outros 
países, como a Argentina – muito citada 
como referência pelos entrevistados –, 
em contraposição à relação que o brasi-
leiro tem com a televisão, influencia as 
comparações. “O Brasil tem um estilo 
local de produção comercial que é muito 
influenciado pela linguagem da TV aberta 
e, portanto, pelo ‘padrão global’. É uma 
estética muito arraigada no consumidor 
e, por consequência, nos anunciantes”, 
analisa Fernando Rodrigues, diretor na-
cional de criação da DPZ. 

Mesmo reconhecendo uma melhora 
visível na produção de comerciais no 
Brasil, com os diretores menos presos 

aos “velhos formatos”, o sócio-diretor de 
criação da Santa Clara, Murilo Lico, situa o 
País em uma posição bastante inferior na 
comparação com a Argentina. “As razões 
são velhas conhecidas de todo mundo e 
passam obrigatoriamente pela nossa in-
dústria de entretenimento. Só para citar 
a comparação inevitável, doída inclusive, 
com os nossos ‘hermanos’ argentinos: 
eles, que passaram os últimos anos muito 
à nossa frente, já estão na segunda, talvez 
terceira geração de diretores capazes de 
contar maravilhosamente bem uma his-
tória, com produções inteligentes, sem 
que isso signifique custos exorbitantes. A 
escola argentina tem mostrado capacida-
de de renovação no cinema e no cinema 
publicitário. Enquanto isso, a gente senta 
no sofá, liga a TV e tenta relaxar um pou-
co”, ironiza.

Abordando este mesmo aspecto do 
debate, Nana Bittencourt, head of pro-
duction da Ogilvy Brasil, vê sinais de 
melhora com o aprimoramento da cultura 
cinematográfica brasileira. “A cultura 
brasileira sempre foi televisiva e isso in-

fluenciava na nossa estética de produção 
comercial. O cinema brasileiro cresceu 
muito, recebeu visibilidade e investimen-
to significativo, consequentemente, esta 
mudança refletiu diretamente na evolução 
de nossos profissionais”.

Propaganda óbvia
Apesar de reconhecer que alguns 

processos são mais demorados e enges-
sados no Brasil, desde a concepção até a 
aprovação da ideia, o diretor de criação 
da Heads, Flavio Medeiros, prefere uma 
análise que separa a publicidade vencedo-
ra em festivais internacionais da vista na 
realidade do dia a dia. “Quando vemos co-
merciais em prêmios publicitários, talvez 
dê a sensação de que estamos atrasados 
em relação a outros países, como Argen-
tina e Inglaterra. Mas, quando ligamos a 
TV e comparamos um break normal do 
Brasil com um de outros países, podemos 
confirmar que o resultado no ar é até 
melhor que a média”, sustenta.

André Lima, sócio e diretor de criação 
da NBS, não se furta em denunciar um 
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comodismo no setor de produção publi-
citária. “Há uma tremenda e preocupante 
acomodação. Perdemos qualidade de 
maneira sensível. Os diretores estão se 
alimentando em excesso das referências 
publicitárias e deixando de lado um tipo 
de pesquisa mais intuitivo, mais focado 
na vida. A acomodação se reflete também 
em castings malfeitos, soluções pobres 
de fotografia (aliás, vejo pouquíssi-
ma preocupação dos diretores com o 
assunto), narrativas mal-arrumadas, 
o que deixa a maioria dos comerciais 
produzidos no Brasil com aquela cara 
de propaganda óbvia que faz tanto mal 
às marcas. Em resumo, não estamos em 
um bom momento, descontadas algumas 
exceções”, frisa. Com ele concorda Adil-
son Xavier, presidente e diretor nacional 
de criação da Giovanni+Draftfcb: “Ainda 
estamos devendo nos elementos essen-
ciais de narrativa. Poucos são nossos 
diretores que conseguem contar bem 
uma história”.

Fazendo o mea culpa no lado das 
agências, Andre Kassu, redator da Almap-
BBDO, reconhece que o mercado brasi-
leiro não acompanha os países líderes 
em produção, mas pondera que a culpa 
disso não é apenas dos diretores de filmes 
publicitários. “O processo de criação 
está mais engessado. Pesquisas, medos, 
receios, polices politicamente corretas. 
O que nos leva a um casting medroso, 

Fatores que mais influenciam a escolha  
dos diretores de comerciais

Talento

Adequação do estilo do diretor ao roteiro

Preço e custo/benefício 

Comprometimento com o projeto

Estrutura da produtora

Contribuição criativa com novas ideias

Repertório

Bom relacionamento e parceria com agências

Cumprimento dos prazos e agilidade 

Padrão de qualidade estética na direção de arte e fotografia

a roteiros menos ousados. Os diretores 
internacionais estão mais evoluídos na 
parte de tratamento de roteiro e na bus-
ca por formatos diferenciados. Mas se a 
criação se posiciona como dona mimada 
de suas ideias e se os clientes se calcam 
em animatics, não há como cobrar essa 
contribuição dos diretores”, defende.

Com ele concorda Jorge Iervolino, 
diretor de criação da Y&R: “Nossas pro-
duções, mesmo não chegando ao nível 

de qualidade da pós-produção vista lá 
fora, têm uma qualidade geral inegável 
e um custo competitivo – às vezes qua-
se milagroso. Falta ainda um pouco de 
experimentação e ousadia, coisas que 
dependem não só do diretor ou produtora, 
mas do ciclo como um todo, incluindo 
agências e clientes”. 

Procurando respostas, Leo Macias, 
diretor de criação da Z+, relembra pro-
blemas históricos do mercado nacional. 

“Um dos pontos que nos impossibilita de 
acompanhar muitos avanços que temos 
visto em outros mercados é o prazo – cada 
vez mais apertado. Com isso, temos me-
nos tempo para experimentar caminhos, 
possibilidades, olhares, etc. Outro ponto 
são as nossas verbas – cada vez mais 
enxutas –, que nos fazem abrir mão de 
possibilidades mais ousadas”, lamenta.

Linguagem brasileira
Entre os profissionais de criação, há 

ainda uma corrente que descarta com-
parações com a produção publicitária de 
outros mercados, e defende justamente 
a adoção de um caminho próprio como 
diferencial. “Temos uma linguagem bra-
sileira, e é muito bacana respeitar isso. 
Quanto mais tentamos imitar a produção 
dos grandes centros mundiais, mais mos-
tramos nossas fragilidades”, alerta Hugo 
Rodrigues, COO e CCO da Publicis. O 
mesmo ponto é tocado por Roberto Vi-
lhena, diretor de criação da Artplan. Ele 
também acredita que o melhor caminho 
é o da brasilidade. “Não precisamos, por 
exemplo, como se acreditou em deter-
minado momento, tentar fazer o melhor 
filme com cara de filme argentino. Até 
porque eles fazem isso muito bem, afinal 
são argentinos. Precisamos achar o nos-
so jeito de filmar. Em direção de atores, 
com ênfase no humor, temos um caminho 
bastante original”, elogia. 



Pedro Becker 
FatBastards
Data de nascimento: 1/1/1973
Signo: Capricórnio
Filmes: “Maratona”, para Gatorade; “Contágio”, para O Boticário; 
“Barba”, para Play TV; “Forrest Gump”, para Volkswagen; “Mo-
nocalça”, para Oi; e “Tigres”, para Volkswagen CrossFox

Pedro Becker, diretor de filmes 
publicitários inventivos e apoteóticos, 
quase sempre com equipe e elenco nu-
merosíssimos, é, contudo, um homem 
muito tímido. Avesso a entrevistas e 
badalação. Econômico no contato in-
terpessoal. “No set, eu me transformo, 
encarno uma personagem”, desvela 
Becker. “Provavelmente, os diretores 
têm alguma dificuldade na relação com 
a sociedade em geral e vivem melhor 
nesses mundos imaginários das ideias, 
criados na fantasia, mesmo que por 
alguns momentos”, explica.

Timidez de lado, ele parte para a 
descoberta das idiossincrasias das duas 
outras partes fundamentais do processo: 
“O que sempre tento fazer é entender 
o que a criação e o cliente querem e 
sonham, aquilo de que eles têm medo, 
aquilo de que eles não gostam. E, a partir 
disso, dar a minha leitura do roteiro. E 
tento nunca perder o foco da ideia. Ela 
é o chefe do filme. Eu trabalho para ela.”

Depois, já no set, o objetivo é cuidar 
que o sentimento das personagens não 
perca relevo para nenhum outro ele-

O tímido

A vocação de Claudio Borrelli de 
contar histórias cinematograficamente 
despertou com momentos de tristeza e 
dor, especificamente, de luto. Quem já 
experimentou a tragicidade de momen-
tos assim sabe como tudo de fato parece 
mesmo um filme, de tão real que é. Cena 
1, interna/dia: um caixão de madeira 
clara no centro da sala semiescura. Um 
homem jovem, hematomas no rosto que 
a maquiagem grossa mal encobre, está 
ali. Os amigos se abraçam ao lado do 
caixão, choram. Cena 2, flashback, ex-
terna-noite: os mesmos amigos cantam, 
ao som altíssimo de música eletrônica. 

mento do filme. “Às vezes é muito difícil 
olhar e dizer: ‘Isso está bonito demais, 
vamos estragar um pouco...’”

Becker sabe que um bom filme de-
pende de todos os muitos profissionais 
envolvidos, do modo como interpretam o 
que se pede, do como se comprometem. 
Dessa forma, trabalha pela sintonia. “Ter 
um bom relacionamento com o fotógrafo, 
o diretor de arte, o produtor e toda a equi-
pe faz muita diferença no resultado final.”

Outra peculiaridade do seu estilo é 
que ele mesmo dá a forma final aos filmes. 
“Separo o material, edito e faço sempre 
de próprio punho as mudanças que são 
pedidas no processo. Num filme com uma 
quantidade enorme de material bruto, 
a direção termina na mesa de edição.” 

Sobre os filmes publicitários que 
mais o marcaram, o diretor da FatBas-
tards indica predileção por aqueles 
com alta carga de adrenalina. “Gosto 
de conseguir fazer o impossível. Num 
tempo, dinheiro e prazo em que aquilo 
não seria possível. Isso traz riscos e 
situações muito difíceis, mas normal-
mente o momento se torna especial.” 

Diz apreciar também o desafio que uma 
boa ideia lança e o fato de trabalhar com 
gente que admira, do criativo ao cliente.

A pior hora na vida de um diretor, se-
gundo ele, é a do test screening, ou seja, 
a hora de exibir o filme produzido para 
o cliente. “Porque ali todos estão sendo 
confrontados com uma ideia inicial e a 
realização dela, a materialização. Acho 
que os sonhos de todos os envolvidos 
sempre são maiores do que a realidade, 
e isso pode ser muito frustrante. Se ou-
virmos demais os outros, provavelmente 
o resultado não vai surpreender nenhum 
deles. Eles não ficarão surpresos e 
provavelmente não ficarão tão felizes 
quanto a gente gostaria.”

Ameaças
Os sonhos dos diretores no Brasil 

estão ameaçados, na opinião de Becker. 
A ausência de bons roteiros e de clientes 

com coragem e vontade suficientes para 
fazer algo diferente pode comprometer 
todo o processo. “Um grande filme de-
pende de muitos elementos anteriores ao 
diretor. Um bom ou grande diretor pode 
transformar isso em mágica, mas nin-
guém pode fazer de uma ideia péssima, 
de um cliente careta, um grande filme.” 

Também se posiciona contra a con-
tratação de diretores estrangeiros (em 
sua maioria, argentinos), hoje em voga, 
por considerar tiro no próprio pé. “A 
propaganda argentina saltou para o 
mundo porque os criativos, os clientes e 
os diretores trabalharam juntos para isso 
acontecer. Se a cada vez que tivermos a 
oportunidade e possibilidade de fazer um 
grande filme, chamarmos estrangeiros, 
em pouco tempo não acharemos direto-
res brasileiros com grandes repertórios, 
muito menos para chamar a atenção 
de agências e clientes estrangeiros.”

Claudio Borrelli
Killers
Data de nascimento: 17/4/1966
Signo: Áries
Filmes: “Avião”, para O Boticário; “Sonho”, para Ford Ka; 
e “Corridinha matinal”, para Rainha

O entusiasmado
O rapaz do caixão está ao volante e vira-se 
para falar com os amigos do banco de trás. 
Um estrondo forte, seguido de um apagão. 
Cena 3, externa/noite: sangue escorre no 
asfalto preto e reflete a lua cheia do céu.

O diretor da Killers ia assim compondo 
a narrativa fílmica da morte de muitos de 
seus amigos, de acidente automobilístico. 
“Ia formando as cenas na minha cabeça, as 
personagens, pensando na trilha sonora.”

Apesar do início um tanto mórbido, o 
estilo de Borrelli se matizou. “Gosto de fil-
mar vários estilos. Vou bem tanto no humor 
quanto no drama. Na vida, não sou uma 
pessoa dramática, levo as coisas com bom 

humor, mas, quando vou 
ao piano, só toco dra-
ma.” Borrelli não abre 
mão de um momento 
legitimamente sacro na 
elaboração dos filmes: 
o da primeira leitura do 
roteiro. Jamais lerá um 
roteiro durante uma 
reunião de pré-produ-
ção, por exemplo, pois 
é preciso silêncio, reco-
lhimento. “Muitas vezes, 
acabo de ler o roteiro e 
já tenho a história para 
ele. Em outras, sinto que 
ele está muito perto, é 
preciso apenas se es-
forçar um pouco mais.” O diretor recorda 
ser muito diferente contar uma história de 
contá-la em um filme. “Transformo o roteiro 
em cinema.”

A experiência tem reduzido uma dis-
tância fundamental para qualquer diretor, 
entre o que se imaginou e o que de fato 
foi executado. “Isso tem ficado cada vez 

menor para mim. 
Mas é muito legal 
também quando 
me surpreendo e 
as coisas saem di-
ferentes.”

Sobre o mercado 
de filmes publicitá-
rios brasileiro, Bor-
relli diz notar muitas 
vezes uma distorção 
qualitativa. “Coisas 
malfeitas têm pas-
sado e não existe 
punição para elas. 
Continuam entre-
gando o filme para 
as mesmas pessoas.”

O estilo particular de atuar no set, 
define-o como elétrico. “É muita adre-
nalina. Sinto o momento intensamen-
te. Só estou eu ali e, se vacilar, estou 
perdendo. Nessa hora, é difícil ter 
sutileza.” Borrelli quer, no futuro, que 
a motivação prossiga, para “continuar 
filmando com entusiasmo”. 
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Carlos Manga Jr.
Paranoid
Nascimento: 25/5/1965
Signo: Áries
Filmes: “Prisioneiro”, para Novo Palio; “Alzheimer”, para 
Instituto de Apoio à Criança; “Metrô”, para Instituto Brasil 
Leitor; e “Edgar” e “Elvira”, para HSBC

Deve ser realmente bom ser ator 
ou atriz num filme dele. É da forma 
como melhor desempenham seu papel, 
do modo peculiar e expressivo como 
executam tais e tais movimentos, como 
falam tais e tais falas é que uma boa 
história começa. Cinema, como se sabe, 
não é só técnica. É gente que a técnica 
ajuda a viver. 

O diretor em questão é o experi-
mentado Clóvis Mello, da Cine, que 
explica assim seu modo de dirigir: 
“Construo a minha decupagem com o 
que seria a movimentação mais natural 

Clovis Mello
Cine
Data de nascimento: 1/4/1961
Signo: Áries
Filmes: “Dois vistos”, para Volkswagen; “Com Skol o Brasil 
fica redondo”, para Skol; “Amor”, para HSBC Investimentos; 
“Caju”, para HSBC Empresas; e “Mesmice”, para Oi

O orgânico

Carlos Manga Jr., o Manguinha, é 
fiel representante da estirpe dos gran-
des narradores de histórias. Da gente 
capaz de captar, criar e transmitir uma 
atmosfera precisa para um sentimento 
ou episódio, cheia de dramaticidade, 
com o enquadramento perfeito. 

Esse modo de contar (e olhar) o 
mundo, aplicado à publicidade, tem 
produzido pequenas obras-primas 
narrativas. Aqui, features e policies de 
produtos e serviços valem muito menos 
do que uma conexão emocional com o 
telespectador.

A propaganda narrativa de Mangui-
nha fica muitas vezes melhor apenas 
com a eloquência da imagem, em fil-
mes praticamente mudos. É deixar-se 
levar pela qualidade da história que o 

O narrador

e mais orgânica para os atores. Ou seja, 
ensaio os atores até que eles fiquem 
bem à vontade. Depois, posiciono a 
câmera de forma a valorizar essa movi-
mentação e não o contrário, colocando 
os atores em cena com um quadro mais 
bonitinho, engessando o acting e com-
prometendo a interpretação.”

Sua história de amor com a imagem 
em movimento (e que movimento!) 
começa aos oito anos, quando o pai, 
certo dia, chegou em casa com uma 
câmera e um projetor Super 8. “Foi 
paixão imediata. Mas me encantaram 

especialmente os filmes pornôs fran-
ceses que ele guardava nas prateleiras 
mais altas do armário e que me davam 
um enorme trabalho de engenharia 
para alcançá-los e, depois de assistidos, 
devolvê-los. Pensava no quanto teria 
sido divertido fazer aquelas cenas”, 
recorda com humor.

Diretor de campanhas reconheci-
das, para marcas como Skol, Havaianas 

e Volkswagen, confessa ter apreço 
especial por ideias e histórias mais 
realistas. “Prefiro filmes que estejam 
mais conectados aos acontecimentos 
da vida das pessoas, com direito a todas 
as esquisitices e bizarrices inerentes à 
condição humana.”

Clóvis Mello se junta ao coro dos 
descontentes no quesito prazo, porque 
nunca há suficiente. “Cada vez mais 
fazemos filmes para convenções ou 
outros eventos que não permitem que 
o trabalho transcorra de forma mais or-
ganizada e responsável. Isso é ruim para 
todos os participantes do processo, mas 
acredito que o mais prejudicado seja o 
próprio cliente, já que é a imagem da 
sua empresa que vai ao ar.”

A inspiração do diretor está intima-
mente conectada com a experiência de 
se lambuzar no mundo. “Na vida, no 
cotidiano e na relação do homem com o 
seu entorno, estão todas as referências 
que um diretor precisa para se inspirar 
e criar suas cenas e tipos.” Quem tem 
olhos para ver, que veja.

narrador conta.
Manguinha descreve o caminho: 

“Um bom filme primeiro precisa de um 
bom roteiro. E, por trás do roteiro, uma 
ideia que participe de um conceito uni-
versal, que não é a pegadinha que dura 
três meses. Por exemplo, o conceito da 
cerveja Guiness: ‘Boas coisas vêm para 
quem espera’. Isso é atemporal. E cada 
vez mais raro na publicidade”.

Do diretor da produtora Paranoid, é 
mesmo verdade dizer que nasceu com 
o cinema na veia. Carlos Manga, o pai, 
é um dos ícones do cinema brasileiro, 
desde as chanchadas da Atlântida Ci-
nematográfica, com Oscarito e Grande 
Otelo. 

A escolha da mesma profissão do 
pai foi natural, sem peso. “Na infância, 

na adolescência, o processo escolheu 
para mim. Foi como o filho de músico, 
que, quando vê, já está tocando.” Havia, 
no caso dele, um porém: o misto de 
descrença e expectativa que espreita 
todo filho que se lança na profissão do 
pai renomado.

Um dia, aos 25 anos, a possível des-
confiança que Manguinha ainda pudes-
se ter da qualidade de seu trabalho se 
desfez, com as palavras de um mago e 

amigo, o cineasta Walter Salles Jr, com 
quem viria a trabalhar na Video Filmes. 
O diretor exibira dois comerciais que 
rodara, criados para a grife carioca 
Cantão, para o mestre avaliar. “Você 
está pronto, Manguinha, pode conti-
nuar. Siga o teu chamado”, comandou. 
Manguinha continua caminhando de 
câmera a tiracolo, feliz da vida de ter 
não só ouvido, mas também, e sobretu-
do, acreditado naquele chamado.
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Diretores e produtoras Percentual de votos

Pedro Becker (FatBastards) 67%

Claudio Borrelli (Killers) 47%

Clovis Mello (Cine) 44%

Carlos Manga Jr. (Paranoid) 40%

Fernando Meirelles (O2 Filmes) 31%

Diretores e produtoras Percentual de votos

Caito Ortiz (Prodigo) 22%

Rodrigo Pesavento (Zeppelin) 19%

Alex Gabassi (O2 Filmes) 18%

Gustavo Leme (Delicatessen) 17%

Heitor Dhalia (Paranoid BR) 16%
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Fernando Meirelles deve à TV a 
formação e ao cinema publicitário 
o apuro. O começo foi nos anos 80, 
na produtora Olhar Eletrônico, que 
montou com colegas da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, da Univer-
sidade de São Paulo, onde se formou 
arquiteto. Então, dirigiu, entre outros, 
episódios de Rá-Tim-Bum, um dos pro-
gramas infantis de maior sucesso na TV, 
e de 23a Hora, com o repórter Ernesto 
Varela, interpretado por Marcelo Tas. 
Meirelles era o câmera-personagem, 
chamado de Valdecir. Nos anos 90, a 
convite de Celso Loducca, estreou na 
publicidade, com campanha para a 
Estrela. A O2 Filmes, da qual é sócio, 
surgiria em 1992.

“Para um diretor, a publicidade 
é um bom jeito de se manter perto 
do set, aquecido e em contato com 
equipamento, equipe e talentos que 
vêm surgindo. Se tivesse tempo, faria 
bem mais”, disse Meirelles ao Meio & 
Mensagem em 2008.

Fernando Meirelles
O2 Filmes
Data de nascimento: 11/9/1955
Signo: Virgem
Filmes: “Bem-vindo ao clube”, para Nextel; “Das Auto”, 
para Volkswagen; “Tênis”, para Pepsi; “Chuva”,  
para Samsumg; e “Montanha”, para Samello

O mestre
Aos 55 anos, o hoje diretor de ci-

nema internacionalmente consagrado, 
por longas-metragens como Cidade 
de Deus e Ensaio sobre a Cegueira, 
ascendeu justamente ao estado de 
mestre. Na O2, responde pelo comando 
de um dos times mais interessantes da 
história da produção publicitária do 
País, que combina gente tarimbada e 
novos talentos. 

Com generosidade e humildade, 
Meirelles tem estimulado o intercâmbio 
de experiências de todos e aprendido 
com quem está chegando. Muitos de 
seus projetos na publicidade, inclusive, 
têm sido codirigidos propositalmente 
com gente mais nova. 

“De tempos em tempos, tenho a sorte 
de dividir algum trabalho com ele e ine-
vitavelmente ‘roubo’ dele alguma coisa. 
Seja na maneira de filmar, seja na manei-
ra de encarar o trabalho, seja na postura 
como diretor”, confessa Nando Olival, 
companheiro antigo de direção na O2.

A paixão pelo trabalho meticuloso 

do diretor também inclui os pares da 
“concorrência”. “Você já ouviu falar do 
Pelé? Então, é mais ou menos assim. Dá 
para falar um monte de coisas, mas o 
bom mesmo é ver o cara jogar: gênio”, 
elogia o diretor Fábio Soares, da Mixer, 
na qualidade de quem já viu Meirelles 
trabalhar bem de perto.

Atualmente, a propaganda brasi-
leira só pode contar com o diretor na 

entressafra cinematográfica, entre um 
e outro projeto de ficção. Foi assim 
com a campanha recente de Nextel, 
feita de depoimentos bem pessoais, em 
locações inusitadas. 

Neste momento, por exemplo, Mei-
relles viaja pela Europa, concentrado 
na escolha das locações e em toda 
a pré-produção de seu sexto longa-
metragem, 360.
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Caito Ortiz, da Prodigo, está à fren-
te de algumas das campanhas mais 
interessantes da propaganda brasileira 
contemporânea, como as dos japoneses 
da Semp Toshiba e de frentistas da rede 
Ipiranga. Todas (ou quase) com um 
denominador comum: a força da per-
sonagem. “Meu cinema é todo apoiado 
em pessoas, em personagens, seja um 
documentário sobre motoboys, seja um 
comercial de TV. Contar bem uma his-
tória depende necessariamente de per-
sonagens interessantes, memoráveis. 
Acredito e me agarro nisso sempre.”

O caminho que o levou ao trabalho 
com cinema foi mais feito de coinci-

Caito Ortiz
Prodigo
Data de nascimento: 18/2/1971
Signo: Aquário
Filmes: “Caçapa digital”, “Espanto” e “Regresso”, 
para Semp Toshiba; “Beijinho”, para postos Ipiranga;  
e “Dentro de um Fox o assunto é o Fox”, para Volkswagen

O caracterizador
dências que de certezas: “Ba-
sicamente segui dois caminhos 
paralelos que se encontraram, a 
fotografia e o teatro. Fiz muito 
teatro amador na faculdade de 
economia, que nunca terminei, 
e estudei muito fotografia, tinha 
laboratório PB em casa, fotogra-
fava incessantemente. Ainda sou 
assim, câmeras sempre à mão.” 
Um momento Ortiz localiza na 
infância, aos sete, oito anos, 
quando já gostava de contar 
histórias e se perguntava se existiria tal 
profissão. “Acredito que isso define o 
que faço, sou um contador de histórias.”

certo são muito maiores. A gente 
sabe bem quando eles aparecem, 
são raros, mas existem.” 

Para ele, a maior dificuldade 
de filmar no Brasil é o prazo. 
“Difícil cuidar bem dos detalhes 
com prazos muito apertados. O 
tempo é muito importante em 
um trabalho diferenciado, im-
pactante. Sem prazo sinto que 
muita coisa deixa de acontecer, 
arriscamos menos, ficamos mais 
na média.”

De positivo, o mercado bra-
sileiro tem a força do coletivo, 
garante o diretor. “Uma equipe 
de cinema brasileira é coisa fina, 
não troco por nada. E cinema é 
equipe, não se faz nada sozinho, 
nada.”

A inspiração, ele diz que vai 
buscar no mundo, na fonte do 
cotidiano, nas pequenas histórias 
de todos os dias. “Tenho um tra-
balho como documentarista que 
me abastece muito, me oxigena. 
Observar o outro é um apren-

dizado infinito”, frisa Ortiz, autor, por 
exemplo, do documentário “Motoboys 
– vida loca”.

O diretor é admirador dos filmes com 
algo a dizer. “Um roteiro inteligente já 
larga lá na frente, as chances de dar 
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Rodrigo Pesavento
Zeppelin
Data de nascimento: 21/4/1972
Signo: Touro
Filmes: “Gritos”, para Twix; “Queijo”, “Novo cabelo” e “Sonho”, 
para Club Social; “Dá, dá, dá”, para Pepsi; e “Use sem dó”,  
para Gol, da Volkswagen

O agitador
Rodrigo Pesavento, da Zeppelin, 

diz gostar mesmo é da “gritaria”. “Boto 
muita energia nos meus filmes. Não só 
no set, como também no processo todo. 
Puxo muito das pessoas e gosto de dei-
xar a rotação em alta. Filme ‘lavadinho, 
coolzinho e fashionable’ não é comigo. 
Gosto de filmes com humor rápido e 
marcante. De filmes com ação. Gosto 
da correria.”

A campanha que o projetou, até inter-
nacionalmente, a do chocolate Twix, que 
brincava com personagens com síndrome 
de Tourette, de tiques e vocalizações 
bizarros (“Caramelo!”), sintetiza o modo 
de ser e trabalhar do diretor.

Sua história com a imagem come-
ça com a fotografia, como hobby na 

infância e adolescência. “Talvez por 
influência do meu pai, que viajava muito 
e sempre carregava sua Asahi Pentax.” 
Também moldou sua sensibilidade às 
projeções de slides organizadas pela 
mãe, historiadora, em um cinema impro-
visado na garagem de casa. No final dos 
anos 80, ganhou sua primeira câmera 
VHS e não parou mais.

Para Pesavento, o processo de cria-
ção e produção de um filme é sempre 
uma via de duas mãos. “Da mesma forma 
que tu pões um pouco de ti no filme, 
um pouco do filme fica em ti também. 
É uma troca. Sempre ficam histórias 
para contar, viagens nunca pensadas, 
pessoas inesquecíveis, aquela cena 
inusitada, aquela luz que nunca mais 

vai acontecer. É bacana aquele filme 
em que tu te superas, te surpreendes 
e, por consequência, surpreendes a to-
dos, também”, explica, com a prosódia 
tipicamente gaúcha.

Pesavento defende a apreciação do 
mundo, pelo diretor, de forma ampla e 
irrestrita. “Nosso trabalho é composto 
de cinema, pintura, teatro, música, vi-
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Alex Gabassi
O2 Filmes
Data de nascimento: 21/10/1967
Signo: Libra
Filmes: “Portas”, para Banco Real; “Cachorro”, 
para Santa Casa; e “Peixe”, para O Boticário

O porteiro
Não é por acaso que o melhor filme 

publicitário da carreira de Alex Gabassi 
tenha portas como tema. Pois, para o di-
retor, importa deixá-las sempre abertas, 
a fim de que o inesperado se faça pre-
sente e um novo e mais amplo sentido 
se revele ao espírito destrancado.

“‘Portas’, filmado para o Banco Real 
em 2008, foge das regras que geralmen-
te norteiam os filmes publicitários. Não 
havia roteiro definido, mas uma ideia e 
uma emoção a serem buscadas, além do 
risco, já que a pessoa filmada não sabia 
no que estava se envolvendo. Ou seja, 

poderia ter se negado a continuar por eu 
ter aberto uma porta da sua intimidade 
que talvez não quisesse dividir. Mas se 
estabeleceu uma relação de cumplici-
dade imediata e ela confiou. Tudo acon-
teceu em quatro minutos e uma lata de 
negativo 35 mm”, destranca a memória.

A primeira porta que se abriu para 
ele, a definitiva, transformadora, foi há 
muito tempo, numa galáxia muito, muito 
distante…: “Foi quando vi Star Wars, aos 
nove anos. Foi a primeira vez que me dei 
conta de que havia alguém por trás daqui-
lo. Na época, assisti oito vezes. Levei todos 
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Também tem como premissa “contar 
mais do que a história se propôs inicial-
mente” e, outra vez, tem a porta entre-
aberta como companheira. “Facilito as 
coisas para que o acaso aconteça. Seja 
num silêncio demorado, seja num latido 
acidental de cachorro. Nesse caso, as 
histórias tomam um rumo inesperado, e 
é geralmente quando nasce a emoção.”

Os filmes que mais gosta de fazer 
são aqueles que não se encontram ini-
cialmente prontos, já resolvidos. “Tem 
de haver uma centelha de originalidade 
para que eu possa ampliar. E também 
me atraem aqueles nos quais há uma 
personagem humana a ser explorada, 
mesmo que seja em um cão.”

A questão do prazo de produção, 
sempre curto, é ambivalente para o 
diretor da O2 Filmes. De um lado, sig-
nifica impedimento e perda; de outro, 
incentivo ao raciocínio ágil e ao poder 
de decisão “acima do normal”. Uma 
porta a propaganda brasileira lhe tem 
aberto: a dos roteiros. E por ela Gabassi 
tem entrado.

os tios que tinha. Para quem só tinha 
visto Disney até então, foi uma catarse.”

Sobre escolhas e predileção na hora 
de dirigir, Gabassi se diz afeito a rostos. 
“Gosto da ideia do que um simples 
olhar, ou a mudança de foco no olhar 
de alguém, possa significar. Geralmente 
exploro muito os closes nos filmes.” 

deogame, viagem, 
internet e tudo o 
mais que se achar 
útil. A inspiração 
vem do meio da rua. 
Devemos ter foco, 
mas também exer-
citarmos um olhar 
periférico.”

Sobre a produ-
ção de filmes pu-
blicitários no País, 
elogia a criativida-
de e o bom astral 
que na maioria das 
vezes circunda os 
trabalhos. “Fazem 
coisas legais serem 
pensadas e toma-
rem forma.”

O sonho que 
cultiva é fugir do padrão do comer-
cial de 30 segundos, pois avalia que o 
mundo mudou: “A publicidade ganhou 
outro corpo, outras formas, outros 
espaços. A publicidade inteligente 
não é invasiva. É aquela que vem com 
informação. Com conteúdo. É multi-
disciplinar. Te seduz pelo que tem por 
dentro. Romântico? Talvez”.
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Gustavo Leme
Delicatessen
Nascimento: 21/09/1969
Signo: Libra
Filmes: “Saudade” e “Banquinho”, para Claro; “Favoritos”, 
para Vivo; “Ilha”, para Chevrolet Montana; e “Encontro”,  
para Mitsubishi Pajero Full

O pacificador
Gustavo Leme, da Delicatessen 

Filmes, tem peregrinado de set em set 
com uma mensagem: vivamos em paz. 
Onde há mágoa, raiva, discórdia, urge 
dissolvê-las o quanto antes. “Busco 
me sentir bem com o que está sendo 
filmado. A energia, o astral do set. Se 
ele está pesado, procuro me concen-
trar para deixá-lo tranquilo. Quero um 
bom ambiente no processo inteiro, 
desde a chegada do roteiro, desde a 
decupagem do filme. Tento sempre 
evitar conflitos, crises da agência com 
o cliente, por exemplo”, contemporiza 
o diretor.

O cultivo do bom ambiente respon-
de também a uma necessidade muito 

prática de mercado: a de alta produ-
tividade. Afinal, um filme publicitário 
no País é (quase) sempre para ontem. 
“Por causa dos prazos brasileiros, é 
preciso estar muito focado. É aceitar 
isso e não ir contra. Não dá para lutar 
contra eles: cliente, agência, depar-
tamento de mar keting”, resigna-se o 
diretor.

Leme logo descobriu que alinhar as 
órbitas dos planetas cliente, agência e 
produtora seria muito mais eficiente. 
“Assim não existe conflito, e o resulta-
do é muito bom.”

O diretor, que começou na fotografia 
de still e estudou direção de fotografia 
de cinema, para em seguida decidir-se 

pela direção propriamen-
te dita, só acredita em 
filme que emociona. “O 
filme tem que tocar, pre-
cisa de alma. Filmes com 
excesso de pós-produção 
não me tocam. A ideia, 
claro, é superimportante. 
Para ser surpreendido ou 
emocionado.”

Leme vem sendo re-
conhecido por um espe-
cial talento: o de filmar 
crianças. Permitiu-se, 
ademais, arejar a produ-
ção de filmes publicitá-
rios destinada ao público 
infantil. “Tem de sair dos 
filmes clássicos de brin-
quedo, de uma brinca-
deirinha no estúdio, levar 
as crianças para a vida e 
integrá-las às locações”.

O modo desarmado de 
trabalhar do diretor vem 
comprovando a ululante 
obviedade: que a paz e o 
bom ambiente dão mais e 
melhores resultados.D
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Heitor Dhalia
Paranoid BR
Data de nascimento: 18/1/1970
Signo: Capricórnio
Filmes: “Fox”, para Volkswagen Fox; “Igreja”, para Canon; e “Vam-
piro”, para Fiat Novo Strada Adventure Locker

O enviado
Heitor Dhalia começa agora carreira 

internacional como diretor de cinema. 
Vivendo desde janeiro em Portland, 
no Estado do Oregon, Estados Unidos, 
cuida da pré-produção de Gone, que 
será seu primeiro longa-metragem em 
Hollywood. “Estou realizando um sonho. 
Fica-se feliz, quando se realiza um.”

Se a propaganda, profissão de ori-
gem, inicialmente como redator, desde 
Recife, cidade natal, terá espaço menor 
nos próximos meses, não deixará de ter 
relevância em sua vida. Afinal, a Para-
noid BR, da qual é sócio, segue firme 
no mercado. Ele mesmo diz ter gosto 
de fazer filmes publicitários. “São exer-
cícios e maneiras diferentes de narrar 
e cada um tem seu valor. O cinema tem 
um processo longo, de imersão total; a 
propaganda é um rush de adrenalina. 
O cinema tem o tempo a seu favor; a 
propaganda é uma explosão. É bacana 
alternar de uma coisa para a outra.”

Para Dhalia, o País, em geral, e a 
propaganda brasileira, em particular, 

vivem bom momento. “O Brasil está em 
ascensão, daqui de fora se vê. Quando 
a economia floresce, os outros itens 
acompanham também. O mercado 
publicitário se aperfeiçoa, cresce e 
amadurece”, afirma.

O amadurecimento, entretanto, na 
opinião do diretor, ainda não se comple-
tou. Principalmente no que diz respeito 
aos processos de criação e produção. 
Daí, o fato de o filme publicitário bra-
sileiro ainda não alcançar o nível de 
resultado de mercados como Inglaterra 
e Estados Unidos. “Aqui, é muito mais 
by the book, mais cartesiano. E está 
muito relacionado a prazo e preço, que 
são preservados.”

Dhalia vê como positiva a adoção 
recente, no Brasil, da visão do diretor 
(o chamado treatment) para determi-
nado filme, como critério seletivo. Per-
cebe, contudo, que a novidade tem se 
transformado em uma guerra de preço. 
“Querem o tratamento daquele diretor, 
mas pelo custo do outro, menor. Têm de 

querer qualidade, sim, mas isso significa 
uma realidade financeira”, explica.

O futuro é mesmo o dia de hoje para 
o diretor. “Tenho grandes esperanças no 
que está me acontecendo agora, uma 

carreira internacional. E quero depois 
levar de volta todo esse know-how para 
o Brasil. Os aspectos técnicos, o que vir 
de legal. E também fazer uma via de 
duas mãos, com o Brasil aqui.”
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Porque a vida é um filme com aquele 
final tão conhecido, embora a gente finja 
que não saiba, a dupla de diretores de-
nominada 2, formada por João Dornelas 
e Pedro Pereira, da Sentimental Filmes, 
parece estar mesmo com a razão. 

O negócio, sim, é de fato assumir, 
como instrumento de vida, o espírito 
despreocupado, descompromissado e 
debochado do ex-trapalhão Mussum, 
uma das influências de base da dupla, 
juntamente com os diretores Woody 
Allen e Martin Scorsese. “O Mussum 
não se levava a sério. É a regra número 
1 para se fazer humor”, receitam.

Na aritmética generosa de João e 

2 (codinome da dupla  
João Dornelas e Pedro Pereira) 

Sentimental
Datas de nascimento: 17/11/1974 (João) e 11/10/1976 (Pedro)
Signos: Escorpião (João) e Libra (Pedro)
Filmes: “Quer dividir alguma coisa com os amigos”,  
para Doritos; e “Pode ser”, para Pepsi.

Os humoristas
Pedro, um mais um é mais que dois. A 
codireção de todos os filmes publicitá-
rios é um jogo só de ganha, para todos 
os envolvidos. “A dupla não divide 
tarefas. São duas visões de direção que 
se somam. Isso é muito bom na hora do 
processo criativo, de tirar o filme do pa-
pel. No set também flui legal. Às vezes, 
um fica com o olho na câmera e o outro 
fica no video assist. Depois, trocamos. 
Ter dois olhares acaba sendo muito rico 
na hora de filmar”, valorizam. 

João e Pedro dizem gostar de “filmes 
de humor em que a linguagem cine-
matográfica e a estética têm um papel 
importante”, como os que dirigiram para 

o Doritos, que sugerem não comparti-
lhar certas coisas com os amigos, e o 
da Pepsi com o conceito do “Pode ser”. 

Também reconhecem a importância 
fundamental do “roteiro com conceito 
forte”. “É muito bom quando a gente tem 
um ponto de partida para colocar lingua-
gem cinematográfica a favor da ideia.”

Porém, talvez, a única coisa que de 
fato arranque o bom humor da dupla, 
qual Mussum, qual nada, seja a que 
deixa todo profissional do mercado 
publicitário brasileiro ou desesperado 
ou furioso, ou os dois simultaneamente: 
o prazo. “Porque quase nunca se tem”, 
reclamam.
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João Dornelas e Pedro Pereira

Cabelo desalinhando, barba cres-
cendo, André Godoi encontrando 
seu lugar no mundo. Formado em 
economia e administração pela USP, 
começou profissionalmente no Banco 
do Brasil, mas foi encontrar seus iguais 
mesmo na propaganda. Primeiro, como 
consultor, depois, como atendimento 
de agência e, por uma década, como 
redator, da Almap BBDO, Santa Clara e 
Giovanni+Draftfcb, entre outras.

“Não houve um clique para virar 
diretor de filmes. As coisas foram 
acontecendo. Atualmente, achei uma 
profissão que acredito ser para o resto 

André Godoi
Prodigo
Data de nascimento: 10/7/1973
Signo: Câncer
Filmes: “Cabo de guerra”, para Skol; “Mães”, para Escola Paname-
ricana de Arte e Design; e “Gean”, para Fiat Stilo Attractive

O peregrino
da vida”, comemora.

Godoi sabe muito bem o valor que 
um bom roteiro tem e sua influência 
decisiva sobre todo o processo de fil-
magem. “Por conta da minha formação 
como redator e minha paixão pela forma 
escrita, o roteiro sempre foi o meu maior 
norte em um set. Pode parecer meio 
óbvio, mas já vi muito diretor mais pre-
ocupado com o flair da câmera do que 
com o timing do ator.”

Sobre inspiração, o diretor da Pro-
digo diz que nasce da sua experiência 
de vida. “Dos personagens que encontro 
na rua. E, claro, de tantos filmes a que 

assisto. De grandes diretores que todos 
nós conhecemos.”

Autor de campanhas admiradas para 
marcas como Globo.com, H2OH e Fox, 
da Volkswagen, André explica que o fil-
me publicitário que mais o atrai é aquele 
com “uma boa história para contar” e, se 
não for pedir demais, “com bons atores 
no set”. Sobre a campanha mais recente 

que dirigiu para Skol, do conceito “Um 
por todos. Todos por uma”, confessa que 
tem lhe “trazido muitas alegrias”.

O ex-redator publicitário projeta 
agora filmar mais, “independentemente 
do tamanho do budget e da tela”. Bons 
tempos em que o talento não passa só 
na TV. E uma boa ideia, como antes, não 
necessariamente custa um dinheirão. 
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Diretores e produtoras Percentual de votos

André Godoi (Prodigo) 38%

“2”, João Dornelas e Pedro Pereira (Sentimental) 28%

Carlão Busato (Hungry Man) 21%

Paulo Gandra (Hungry Man) 13%

Mariana Youssef (Fulano) 11%

Novos  
talentos mais 
promissores
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Carlão Busato é filho da primeira 
revolução do vídeo on demand. Na 
década de 80, o moleque aproveitou a 
associação do pai a uma videolocadora 
que permitia que levasse dois filmes por 
dia para casa. Foram horas e mais horas 
na frente da TV.

Depois de ver todas as comédias 
mais trash da época — ah, que saudade 
de Porky’s! —, acabou migrando para 
a ficção científica. E descobrindo re-
volucionários do gênero, como o russo 
Andrei Tarkovski e o norte-americano 
Stanley Kubrick. “Não que um garoto de 
14 anos tivesse condições de assimilar 
a densidade desses gênios, mas o estra-
nhamento foi tão grande, que gerou em 

Carlão Busato
Hungry Man
Data de nascimento: 16/10/1975
Signo: Libra
Filmes: “Zero Gravity”, para Coca-Cola Zero; 
“Subtitles”, para CloseUp; e “Navio”, para Skol

O lapidador
mim uma curiosidade ímpar 
com o cinema. Comecei a in-
vestigar, tentei compreender, 
migrei da ficção para o dra-
ma e assim por diante. Uma 
paixão começou, assim como 
o desejo de brincar com as 
imagens”, recorda Busato.

Hoje, aos 35 anos, e cen-
tenas de filmes publicitários 
depois, o diretor da Hungry 
Man sabe que um filme é 
trabalho fino de joalheiro, precisa ser 
bem lapidado primeiro dentro da gente. 
“Gosto de desenvolvê-lo na minha cabe-
ça, encontrar a linguagem e a narrativa 
certas, os planos, o cheiro que o filme 

a anedota sobre o mestre Alfred 
Hitchcock: “Esquadrinhava tanto 
seus filmes durante o processo de 
concepção que, às vezes, nem apa-
recia no set, pois todos já sabiam o 
que deveriam fazer, até mesmo os 
atores. Acredito que um processo 
bem estudado é um processo bem 
criado.”

Sobre o mercado publicitário, 
lastima a falta de ousadia. “No País 
se arrisca muito pouco, a mídia é 
excessivamente cara e os clientes 
têm medo de aprovar ideias mais 
inventivas e inovadoras. Há uma 
mediocrização das ideias. Se é 
médio, passa.” Como contraponto 
à caretice da propaganda, o dire-
tor aponta a produção audiovisual 
exibida no YouTube. “A fórmula é 
simples: ousadia, inventividade e 
liberdade criativa”. 

Além do acalentado longa-
metragem, desejo de todo dire-
tor, Busato sonha com a fusão 
da propaganda com o conteúdo. 

“Cada vez menos faz sentido um tipo 
de propaganda que necessita de um 
espectador passivo. Existe um mercado 
enorme para o público online, que é 
ativo, seletivo e exigente.”

deve ter. Para mim, o filme é criado 
nesses momentos, o set é apenas o 
refinamento de tudo isso. Encontrar 
o diamante é o mais difícil. Poli-lo é 
apenas uma questão de técnica.” E cita 
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Paulo Gandra
Hungry Man
Data de nascimento: 29/7/1983
Signo: Leão
Filmes: “Teste”, para Casa do Zezinho; 
e “Cabeças de tomada”, para Match.com

O observador
Paulo Gandra vem aprimorando 

seu repertório com a melhor relação 
custo-benefício do mercado: um bom 
par de sapatos. “Gosto de ficar horas, 
às vezes até dias, andando nas ruas de 
São Paulo, entrando em galerias de arte 
e vendo o movimento, o comportamento 
das pessoas. Vivemos em uma cidade 
cosmopolita, onde diversos tipos de 
culturas interagem de forma frenética, 
simultaneamente.”

Some-se ao hábito de pedestre 
convicto o de “rato” de videolocadora, 
de estudioso dedicado do cinema, e 
temos um diretor. “Vejo, revejo e pes-
quiso os mais variados tipos de filmes 
diariamente.”

Com a convicção de que queria tra-
balhar com imagem desde o princípio, 
o primeiro contato de Gandra com o 
mercado de produção publicitária foi 
como RTV da AlmapBBDO, aos 17 anos. 
“A partir disso, fui entender bem como 

esse desejo se tornaria realidade. Amo 
o que eu faço e hoje vejo que realmente 
nasci para isso”, reconhece.

Para realizar um bom filme publi-
citário, o diretor da Hungry Man diz 
ser fundamental a colaboração efetiva 
entre a agência, a produtora e o cliente. 
“Gosto dos tipos de projeto que tenham 
essa abertura, de procurarmos soluções 
juntos. Isso ajuda a alinhar o processo.”

Gandra confessa ter atração especial 
por filmes que possibilitem “contar uma 
história, com humor inteligente, olhar 
cinematográfico diferenciado e direção 
de arte com bastante personalidade”. 
Sobre seu estilo peculiar de olhar e 
filmar, sabe que os tempos são velozes, 
de ventania: “Temos que nos reinventar 
a cada processo.”

Se o Brasil é um país bom para se 
filmar, devido ao caráter múltiplo de 
sua cultura e geografia, de raças e 
cenários, tem se tornado quase impe-

ditivo por causa do preço, na constata-
ção do diretor. “Muitas vezes, é difícil 
fazer o que realmente pretendemos 
por causa de custo. O Brasil está 
bastante caro, em todos os aspectos. 
Equipe, equipamento, elementos de 
arte, figurino, tudo.”

Aos 27 anos, Gandra tem agora 

como meta se consolidar na profissão. 
“Como pessoa, como diretor, família — 
estou prestes a ser pai pela primeira 
vez.” Aí, então, como um dia o pai fez 
com ele, vai assistir com o filho a obras 
do cinema, como Meu Pé de Laranja 
Lima e Cinema Paradiso. Assim nas-
ce um diretor.
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Mariana Youssef, da Fulano Fil-
mes, se deu uma missão: a de sempre 
contribuir com o roteiro que chega às 
suas mãos. “O diretor pode acrescen-
tar muito, seja na colocação de uma 
personagem que não estava ali, seja 
na decupagem. Faço questão de não 
executar apenas o que está escrito 
em um roteiro. São gramáticas muito 
diferentes, a da língua portuguesa e a 
do cinema”, explica.

Muito dessa valorização do roteiro se 
deve, diz Mariana, ao fato de ter atuado, 
durante anos, como redatora publicitá-
ria, na posição de quem escrevia o filme 
para a produtora rodar e reconhecer sua 
importância para todo o processo.

Mariana Youssef
Fulano
Data de Nascimento: 1/10/1977
Signo: Libra
Filmes: “Rotina”, para R7; e “Carrossel de xícaras”, 
para Chá Leão

A contribuinte
Sobre o maior obstáculo 

ao bom comercial no Bra-
sil, a diretora afirma não ter 
dúvida de que seja mesmo o 
cronograma sempre apertado. 
“Mesmo sem verba, um filme 
com prazo consegue ser feito 
com maestria. O prazo nos dá 
tempo de pensar, de buscar 
soluções, criar maneiras para 
filmar um roteiro. Mas a falta 
de prazo não.” Segundo Ma-
riana, a pressa burocratiza a 
produção, que se acomoda a soluções 
seguras. “Sempre procuro tentar correr 
na contramão disso, mas é cada vez 
mais difícil”, admite.

Exceção à regra resultou num dos 
filmes de que mais se orgulha de ter 
dirigido, “Rotina”, para o portal R7. “Tive-
mos tempo de pensar e propor. Fizemos 

testes de luz, procura pelas 
locações perfeitas. Sempre que 
o trabalho é feito com prazo, 
calma, com idas e vindas e 
estudos, o resultado é melhor.”

Entre aqueles que fazem a 
cabeça de Mariana, os direto-
res argentinos, como Lucrécia 
Martel e Paula Hernández, 
ocupam o primeiro plano. “Fil-
mam de uma maneira muito 
específica. Têm capacidade 
de contar histórias simples, 
banais, mas sempre com um 
pano de fundo de peso, sem-
pre contextualizando. Isso 
faz com que o modo de filmar 
delas seja único.”

O futuro à diretora per-
tence: sonha com projetos 
pessoais, com direção livre 
e autoral, que a propaganda, 
por sua especificidade, não 
oferece. “Contar histórias 
sempre foi uma coisa que me 
encantou muito. Histórias com 

humor, principalmente. Virei diretora 
de comerciais e ainda quero contar 
histórias como sempre quis. Mas este 
é um segundo passo.”
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Nando Olival
O2 Filmes
Data de nascimento: 5/1/1964
Signo: Capricórnio
Filmes: “Gisele Bündchen”, para Sky; “Ficada”, 
para Coca-Cola; e “Surra”, para Itaú Personnalité.

O motorista
Para Nando Olival, o cinema, em 

qualquer forma, é essencialmente uma 
arte coletiva. Começa com uma ideia, que 
precisa de muita três-tabelas, tripé, refletor 
e gente de saberes distintos e complemen-
tares, para se transformar em concreta 
magia. Ser diretor, nessa concepção, tem 
o sentido mais simples: de condutor. 

“Gosto muito da maneira como toda 
a equipe participa do projeto, transfor-
mando-o. De como o roteiro toma forma 
durante a produção, as filmagens, a 
montagem e acaba se transformando, 
muitas vezes, em uma obra muito di-
ferente do que se imaginava. Para isso, 
é preciso deixar que as pessoas de sua 

equipe participem ativamente da ela-
boração. Não tenho mão de ferro no 
set, pelo contrário, sou o motorista da 
Kombi, o cara que estabelece o destino 
e fica ali enfiando o pé no acelerador”, 
simplifica Olival.

A viagem com tal motorista será 
tudo, menos algo entediante e sem 
sabor, pelo alto apreço pela velocidade. 
“O motivo é simples: se as coisas demo-
ram muito, perco a concentração. As 
diárias são muito curtas para se gastar 
com momentos de indecisão. Filmar 
rápido traz alguns riscos, mas não tanto 
quanto o tédio de uma filmagem lenta, 
em que se fica buscando a perfeição em 

cada take”, receita o piloto.
Os melhores filmes do diretor, con-

tudo, nasceram de um esforço muito 
paciente e lento. A pedra no caminho era 
imensa: transformar roteiros medianos 

ou ruins em uma peça publicitária de-
cente. “Você trabalha, trabalha, quebra 
pedra, sobe ladeira, discute, fica sem 
dormir noites e noites e, no fim, sur-
preendentemente, o filme funciona.”

Na avaliação de Olival, fazer pu-
blicidade com bons roteiros não é 
tarefa complexa. “A verdade é que só 
fazendo muita bobagem, um diretor 
consegue estragar um bom roteiro 
de 30 segundos.”

O diretor da O2 Filmes reclama 
do conservadorismo e do medo 
de clientes e agências, que aponta 
como principais entraves à qualidade 
dos filmes publicitários brasileiros. 
“Muita gente na área se contenta 
em simplesmente seguir as regras e 
ir dormir tranquilo. E isso dificulta 
imensamente o trabalho de quem 
não está a fim de dormir tranquilo.”

O Brasil é pelo menos bom em 
um atributo: a liberdade que dá ao 
motorista de escolher o caminho. 

“Aqui, o diretor não precisa justificar 
cada detalhe, cada corte, cada opção 
na direção de arte. O processo é mais 
fluido, adaptável e flexível.”

Toniko Melo
O2 Filmes
Data de nascimento: 6/3/1960
Signo: Peixes
Filmes: “Flagra” e “Alce”, para Ipiranga; “Cunhado”, para Semp 
Toshiba; “Discoteca”, para Coca-Cola; e “Não é assim nenhuma 
Brastemp”, para Brastemp

O irônico
O início de Toniko Melo foi em 1982, 

em um lugar já mágico: a produtora 
Olhar Eletrônico, em São Paulo. Para 
quem não lembra, foi ali, a partir dos 
anos 80, que despontaram outros dois 
ícones da comunicação brasileira: o di-
retor Fernando Meirelles e o jornalista 
multimídia Marcelo Tas. 

Depois de dirigir programas televi-
sivos, como o 23a Hora, com o repórter 
-personagem Ernesto Varela, (Marcelo 
Tas), e videoclipes, para bandas como 
Legião Urbana e Blitz, Toniko Melo fez 
sua estreia na publicidade em 1989.

Desde 1992 na O2 Filmes, a carreira 
do diretor tem se distinguido pela veia 
cômica aguçada: “Gosto dos filmes 

em que há ironia no bom humor e até 
sarcasmo na ideia”. Deixou essa marca 
em comerciais já antológicos, como os 
para Brastemp, postos Ipiranga e Semp 
Toshiba.

A descoberta da vocação, lá no início 
da adolescência, também merece tra-
tamento cômico pelo diretor: “Talvez o 
clique tenha se dado quando fui expul-
so, no primeiro semestre, de uma escola 
de padres em Higienópolis. Eu tinha 
de 12 para 13 anos e passei o segundo 
semestre inteiro em casa, estudando 
com professoras particulares e vendo 
todos os filmes da “Sessão da Tarde”, 
até o último filme do “Corujão””. 

Melo se diz fascinado por filmes que 

transmitam uma ideia: “Pode ser pelo 
humor, emoção, dedução, tanto faz. 
Quem consegue isso é porque é craque”. 
Depois de dois anos dedicando-se exclu-
sivamente ao primeiro longa-metragem, 
chamado VIPs, vencedor do Festival do 
Rio 2010, reencontra uma questão ainda 
sem solução no mercado de produção 
publicitária: a verba diminuta. “O valor 
pago pelos filmes parece estar minando 

o poder dos diretores de fazer bons 
trabalhos. Ele não para de despencar, 
enquanto o custo da mídia não para de 
subir. Isso é o que eu chamo de homicí-
dio coletivo de um mercado”.

Um contador de histórias é, sobre-
tudo, uma convicção, na opinião de 
Melo: “Se me derem uma história, eu 
vou contá-la. Se não, vou inventá-la”. 
Combinado.
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Diretores e produtoras Percentual de votos

Clovis Mello (Cine) ver perfil na página 43 60%

Caito Ortiz (Prodigo) ver perfil na página 44 26%

Fernando Meirelles (O2 Filmes) 26%

Toniko Melo (O2 Filmes) 14%

Nando Olival (O2 Filmes) 13%

Melhores 
na direção  
de atores
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Diretores e produtoras Percentual de votos

Mateus de Paula Santos e Nando Cohen (Lobo/Vetor Zero) 35%

Jarbas Agnelli (AD Studio) 34%

Fábio Soares (Mixer) 30%

Pedro Becker (FatBastards) 20%

Luis Carone (Paranoid BR) 16%

A dupla Mateus de Paula Santos e 
Nando Cohen, da Lobo e da Vetor Zero, 
adquiriu um hábito saudável: o de plane-
jar muito antecipada e detalhadamente 
os filmes que vão codirigir. O cuidado 
tem origem no desenvolvimento de pro-
jetos de animação, pelo qual ambos são 
reconhecidos, que exigem pré-produção 
ainda mais minuciosa que a de projetos 
de live-action (com direção de atores).

“Quando vamos filmar, adotamos o 
mesmo princípio da animação, estuda-
mos muito o filme antes 
de ir para o set, faze-
mos pré-visualizações 
em 3D e afins. Quan-
do chegamos ao set, 
podemos gastar mais 
tempo improvisando e 
experimentando coisas 
diferentes, uma vez que 

Mateus de Paula Santos e Nando Cohen
Lobo/Vetor Zero
Datas de nascimento: 14/6/1976 (Mateus) e 22/7/1972 (Nando)
Signos: Gêmeos (Mateus) e Leão (Nando)
Filmes: “Uni-duni-tê” e “Chuva”, para Novo Uno; “Juntos”, para 
Zoológico de Buenos Aires; “Lagartas”, para Gol; e “Animação”, 
para Anistia Internacional

Os planejadores
a lição de casa está muito bem resolvida”, 
explica Santos.

O roteiro particular da dupla come-
çou, contudo, sem muita decupagem. 
Santos trabalhou primeiro com design 
e, depois, design em movimento, no 
time criativo inaugural da MTV Brasil, 
em 1994. Cohen estudou arquitetura na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
da Universidade de São Paulo. Tornou-se 
craque num software chamado Topas, 
para elaboração de maquetes eletrônicas. 

“Um dia uma grande 
coincidência aconte-
ceu, o mestre dos efei-
tos especiais para cine-
ma Rudi Böhm, dono da 
antiga Ilimitada, estava 
procurando algum ope-
rador de Topas e acabei 
participando da produ-

ção de um filme para a Sukita. Nesse 
momento, tive a certeza de que não seria 
arquiteto e sim trabalharia com cinema 
e publicidade”, recorda Cohen. 

Quando o assunto são os filmes pu-
blicitários que mais encantam, Santos 
confessa gosto especial por aqueles 
com linguagem híbrida. “Por nosso 
background de animação, os filmes que 
misturam técnicas, como stop-motion, 
live-action etc., são sempre interessan-
tes.” Para Cohen, a atração recai sobre 
a abertura à participação do diretor. “O 
filme que mais me agrada é aquele em 
que o briefing da agência é feito muito 

mais por perguntas do que por afirma-
ções, em que todos os envolvidos estão 
buscando algo novo. São nesses casos 
que me sinto mais útil.”

A declarada dificuldade operacio-
nal de filmar no Brasil, principalmente 
nas ruas de São Paulo, também reboa 
na voz de Mateus. “A burocracia para 
bloquear uma rua é imensa, e muitas 
vezes inviabiliza locações interessantes, 
critica. Evadindo da realidade, de uma 
coisa ao menos Mateus e Nando podem 
se orgulhar: a dose extra (e necessária) 
de fantasia que ajudam a disseminar no 
nosso intervalo comercial. 

1. No browser do seu celular, acesse o       
site www.phdmobi.com

2. Faça o download  
do leitor de tags

3. Abra o aplicativo  
e use a câmera

4. Mire ou fotografe  
esta imagem

5. Assista ao vídeo

Confira a entrevista com  
a dupla de diretores
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Nando Cohen e Mateus de Paula Santos 

Filho do já mítico diretor de arte 
Laerte Agnelli, um dos artífices da revo-
lução criativa na propaganda brasileira, 
a partir dos anos 60, Jarbas Agnelli não 
teve outra opção, exceto a de ser publi-
citário. “Minha infância foi preenchida 
por gravações caseiras de novelas de 
rádio, filmagens, aulas de pintura, dese-
nho com modelos vivos etc. Tinha por 
volta de dez anos quando ganhei uma 
câmera Canon Super 8 e gerei horas e 
horas de filmes de caubói, terror, surfe, 
skate, stopmotion. Na época não tinha 
uma definição clara do que queria ser 

Jarbas Agnelli
AD Studio
Data de nascimento: 2/2/1963
Signo: Aquário
Filmes: “A Semana”, para revista Época; “CD”, “DVD” e “Livros”, 
para Fnac; e “Só é perfeito para nós quando é perfeito para 
você”, para Itaú Personnalité

O renovador
— diretor de arte, diretor, ilustrador, 
músico —, mas não me imaginava fa-
zendo outra coisa senão aquilo tudo.”

Jarbas teve a sorte, ou a competên-
cia, de estar presente em um dos luga-
res mais interessantes da propaganda 
nacional: a W/Brasil dos anos 80 e 90. 
Ali, como diretor de arte, começou a se 
formar o diretor de cena. O premiadíssi-
mo “A Semana”, para a revista Época, foi 
o momento decisivo. Jarbas respondeu 
pela execução do filme, o stopmotion e a 
trilha, finalizado no próprio computador.

O AD Studio, do qual é sócio, foi o 

passo seguinte. “Quando me propus a 
cruzar a linha entre a direção de arte 
e a direção de filmes, sabia que não me 
encaixaria num formato convencional. 
A produtora começou com três premis-
sas nada ortodoxas: finalizaríamos em 
casa todos os filmes, do começo ao fim. 
Faríamos as trilhas sonoras dos filmes 
em que eu dirigisse. E procuraríamos 
sempre trazer técnicas e linguagens 

novas aos jobs”, recorda.
Numa comparação com o mercado 

de propaganda nos Estados Unidos, 
onde tem filmado, Jarbas se diz “muito 
feliz de ser diretor de filmes no Brasil”. 
“Aqui tudo é mais relaxado, menos 
burocrático — por incrível que pareça. 
Apesar dos prazos e verbas mais curtos, 
o processo flui com mais tranquilidade. 
Há uma confiança no trabalho do dire-
tor. As reuniões não duram dez horas, 
com 30 pessoas ligadas em um confe-
rence call, todos com um microscópio 
em uma mão e um check list na outra. 
Os muros entre as pessoas são mais 
baixos, e transponíveis, avalia.

O processo de aprovação, na opinião 
do diretor, é o pecado do lado de baixo 
do Equador. “Um roteiro fica passeando 
meses entre agência e cliente e, quando 
finalmente chega à produtora, muitas 
vezes há apenas duas semanas para 
pré-produzir, produzir e finalizar. Alguns 
ajustes nessa área ajudariam a subir a qua-
lidade dos comerciais nacionais”, sugere.
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Fábio Soares
Mixer
Data de nascimento: 15/9/1972
Signo: Libra
Filmes: “Gisele Tatoo”, para Ipanema Gisele Bündchen; 
“Limões”, para Pepsi Twist; e “Rua”,  
para CloseUp Fire and Ice

O alquimista
O lugar certo, na hora certa. O 

lugar: uma finalizadora de filmes na 
avenida Francisco Matarazzo, em São 
Paulo. A hora: o início da revolução da 
pós-produção eletrônica, em 1990. A at-
mosfera: cabisbaixas, trucas e moviolas 
deixam o local; altivos, chegam os Avids 
e, depois, as estações gráficas Henry, 
Flame, Inferno.

Um jovem chamado Fábio Soares, de 
18 anos, DJ na noite paulistana, a convite 
do tio fotógrafo de cinema, é conduzido 
pelo interior do prédio bordô. Uma 
placa naquela porta: Ilha de Edição D2. 
Entram e um mundo novo se descortina. 
Pandemônio de botões que piscam, mo-
nitores, muitos, e racks e mais racks com 
equipamentos de estação lunar. O rapaz, 
embevecido, descobre na hora que é ali 
onde quer estar e implora por estágio. 
Vai parar no almoxarifado.

“Era responsável por manter o 

frigobar da ilha de edição cheio de re-
frigerantes e os biscoitos recheados nos 
sabores prediletos dos diretores. Você 
imagina, eu tinha a minha lista: Fernan-
do Meirelles, biscoito de abacaxi; Sérgio 
Amon, morango; Beto Salatini, Fanta 
Laranja. Fui rapidamente promovido a 
assistente de ilha e alguns meses depois 
já tinha aprendido a editar”, relembra o 
hoje diretor da Mixer. “Cresci ao lado de 
toda essa geração de diretores apren-
dendo a fazer seus filmes neste novo 
formato. Eu estava ali fazendo aquela 
nova engrenagem funcionar.”

A vontade, na época, não era ser 
diretor, mas VFX (Visual Effects Super-
visor), e isso se concretizaria. Primeiro, 
num filme publicitário para a Shell, 
dirigido por Walter Salles Jr.; depois, 
como sócio da Conspiração Filmes, 
com dezenas de outros projetos. “Foi 
quando realmente entendi o mundo 

da produção, o processo de concepção 
e de realização de um filme. Foi uma 
imersão. Eram muitos diretores, muitos 
comerciais, longas, videoclipes. Quase 
morri, mas, quando ressuscitei, tinha 
aprendido a fazer filmes.”

No final dos anos 90 e início dos anos 
2000, a pós-produção vivia um boom, 
com filmes que demandavam muitos 
efeitos e animação. Foi o salto para a 
nova profissão: “Naturalmente comecei 
a cuidar de alguns projetos menores e, 

quando vi, estava lá, dirigindo.”
Depois de uma década como dire-

tor, Fábio Soares descobriu a natureza 
da profissão: “Vejo o diretor como um 
alquimista de emoções: esta cena para 
angústia, este close para a dúvida, um 
plano geral para a contemplação, um 
travelling para um pouquinho de adre-
nalina. Sinto-me como uma bruxa pre-
parando sua poção mágica no caldeirão. 
Às vezes, o feitiço dá errado, mas isso 
faz parte da brincadeira.”
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Luis Carone
Paranoid BR
Data de nascimento: 17/5/1984
Signo: Touro
Filmes: “Mãos”, para Skol Beats; “Piscina”, 
para Terra; e “Shake”, para Claro

O experimentador
Luis Carone, 26 anos, é o mais jovem 

diretor entre os eleitos. E a juventude, 
parece, é o seu grande trunfo. “Acho 
que tenho uma coisa muito nova. E, por 
isso, consigo falar bem com os jovens.”

O impulso para a carreira veio de 
casa. O pai, da área de informática, 
entrou com a tecnologia; e a mãe, ce-
ramista, forneceu a imagem. A soma 
dos dois o conduziu logo cedo para a 
produção e pós-produção audiovisual 
caseira, primeiro, e, logo depois, pro-
fissional, em produtoras como Dínamo 
e AD Studio.

Carone pertence a uma geração 
beneficiada pela democratização das 
tecnologias de informação e produção 
de conteúdo, que se baseia fundamen-
talmente no princípio da tentativa e do 

erro como instrumento formativo. Não 
por acaso, não cursou universidade. 
“Para mim, sempre foi algo mais empí-
rico. Sempre tento experimentar novas 
coisas em meu trabalho. O que aconte-
ce, às vezes, é que não dá certo”, sorri.

O fato de trabalhar muito bem com 
pós-produção é o diferencial do diretor 
da Paranoid BR. “Ela é uma aliada ao 
que foi filmado, para corrigir alguma 
coisa. Tenho essa característica, que é 
um requinte a mais.”

Igualmente distintivo de muitos 
jovens, a imagem tem predileção sobre 
a narração nos comerciais dirigidos por 
Carone. “Gosto sempre mais de filmes 
com algum apelo visual, com algo mais 
estético.”

As novas mídias são, para ele, de 

fato um novo paradigma da sociedade. 
“A internet faz com que você veja muita 
bobagem e também as coisas que de 
fato você quer ver.” Tem a prerrogativa 
única de compartilhar conteúdos e for-
mar talentos.

Daí, a bronca do diretor em quem 

trata o meio como se fosse de baixa rele-
vância e, por isso, merecedor de verbas 
sempre menores. “A partir do momento 
em que ela é tratada não como coisa 
de segunda, mas como de primeira, dá 
retornos reais”, contabiliza. O futuro, 
segundo ele, à nova mídia pertence.
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