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“No Brasil, a publicidade  
dita o sucesso da pessoa”
Um dos galãs da TV Globo, Murilo Rosa acredita que a propaganda é um trabalho que, ao lado 
de televisão, cinema e teatro, complementa as diversas facetas competentes ao ator. Após 
encerrar sua participação na novela Araguaia — na qual interpretou o protagonista Solano —, 
ele já está na telona no filme No Olho da Rua, do cineasta Rogério Corrêa, que entrou em 
cartaz este mês e para o qual ele até ajudou a captar patrocínio. Nesta entrevista, ele opina 
sobre as dificuldades de sobrevivência que a cultura nacional passa devido à falta de 
investimentos e revela gostar muito de estampar seu rosto em campanhas publicitárias 
Por Bárbara sacchitiello bsacchitiello@grupomm.com.br

meio & mensagem — Você entrou em cartaz 
no cinema como protagonista do filme No 
Olho da Rua (no longa, ele interpreta Otoniel 
Badaró, um metalúrgico que enfrenta a 
difícil situação do desemprego). Além da 
preparação e do envolvimento na trama 
como ator, você também acompanhou o 
processo de captação de patrocínio do 
longa-metragem?
Murilo Rosa — Houve uma grande difi-
culdade para a realização deste filme por-
que ele demorou oito anos para ser feito. 

m&m — Mas essa demora aconteceu pela 
falta de patrocínio?
Rosa — Sim, infelizmente. Em relação 
ao No Olho da Rua, ele até era um proje-
to barato, que acabou demorando mui-
to tempo para sair. Mas acredito que is-
so tenha a ver com o tema. É um filme 
autoral, que fala sobre desemprego e no 
qual o patrocinador fica com medo de 
colocar dinheiro. Mas eu sinto que nós 
(atores televisivos) temos a possibilida-
de de ajudar a viabilizar esses projetos 
de uma forma bem mais rápida. Eu mes-
mo consegui um pouco de dinheiro com 
uma empresa para a fase da montagem 
do filme. Mas não acho que os diretores 

devem mudar a estrutura de um projeto 
por questões comerciais. No caso do Ro-
gério Corrêa (diretor do filme), por mais 
que tenha demorado, ele conseguiu fazer 
o filme que queria. 
 
m&m — Em sua opinião, falta interesse, 
por parte das empresas, de investir em 
projetos na área de cultura?
Rosa — As empresas deveriam ter no-
ção de que o dinheiro que ela dará ao go-
verno pelos impostos poderá ser aplica-
do em um projeto, em um filme, no qual  
terá a sua marca divulgada. É algo mais 
inteligente. Eu preferiria dar meu dinhei-
ro a um filme ou uma peça de teatro, por 
exemplo, a simplesmente dar a contri-
buição ao governo.

m&m — Ao longo de sua carreira você 
já participou de muitas campanhas 
publicitárias. Você gosta desse tipo de 
trabalho?
Rosa — Gosto. Acho que o trabalho do 
ator acaba vivendo da junção de todos 
os fatores. Contamos com o prestígio que 
o cinema dá, com a visibilidade de uma 
novela na TV aberta, com o exercício do 
teatro e também com o dinheiro que a 

publicidade rende. No Brasil, inclusive, 
acho que a publicidade dita um pouco do 
sucesso da pessoa. Se alguém faz muitas 
campanhas é porque está bombando. Pa-
ra mim, é fundamental. Adoro fazer cam-
panhas, já fiz milhões e continuo fazendo.

m&m — Dentre essas que você fez, tem 
alguma que tenha te marcado?
Rosa — Nossa, eu já fiz muitas, muitas 
mesmo (risos). Pelo o que lembro, só para 
a Havaianas (atendida pela AlmapBBDO)  
foram quatro. Fiz da Avon (cliente da agên-
cia 141 Soho/Square), de bebidas, de san-
duíches, de sapatos. Atualmente, faço 
campanha para uma rede de óticas. É 
muita coisa mesmo, graças a Deus!

m & m  —  À s  v e z e s  v e m o s  a l g u m a s 
c e l e b r i d a d e s  e s t a m p a n d o  v á r i a s 
campanhas, ao mesmo tempo. Você acha 
que as personalidades do meio artístico 
devem ter cuidado com a superexposição?
Rosa — Deve existir uma preo cupação 
com a imagem, mas não apenas em rela-
ção às campanhas. É preciso ter cuidado 
para não emendar um trabalho atrás do 
outro. Eu, por exemplo, sou funcionário 
da Globo e tenho noção de que trabalho 

na melhor emissora em dramaturgia na 
TV no mundo. Então, se deixar, você acaba 
emendando diversos trabalhos, porque é 
muito bom de fazer. Uma novela fica em 
média nove meses no ar, todos os dias. Se 
você acaba esse trabalho e não para um 
tempo, acaba ficando ruim. Espero que 
isso não esteja acontecendo comigo, mas 
tenho esse cuidado, essa noção da hora 
em que eu não devo aparecer. Agora, na 
publicidade, acho que isso (a superexpo-
sição) não acontece muito porque, em ge-
ral, as campanhas são rápidas e aparecer 
nelas não é algo negativo. Ainda mais se 
o pagamento for bom (risos).

m&m — Além dos meios tradicionais 
— TV, cinema, teatro —, o contato das 
celebridades com o público também 
acontece muito pelas redes sociais. Como 
é o Murilo Rosa no ambiente da web? 
Rosa — Eu não tenho Twitter, Facebook, 
Orkut, não tenho nada disso. Mas existem 
milhões de perfis meus lá que não são 
“meus”. São falsos. Nesse meio também 
existem coisas interessantes. Algum fã-
clube criou um perfil meu no Facebook 
que possui um monte de informações le-
gais, bem organizadas. Penso muito em 
uma maneira de organizar isso e ter al-
go oficial. Acho importante. Não para fi-
car contando “estou indo ao cinema” ou 
coisas do tipo. Mas para falar “estou lan-
çando meu novo filme.” Algo para divul-
gar meu trabalho, mesmo.

m&m — Além desse filme, você já tem 
algum outro projeto na área de cinema 
ou TV?
Rosa — Estou me preparando para um 
próximo filme chamado Vazio Coração, 
que tem direção do Alberto Araújo. É a 
história de um cantor chamado Hugo 
Kari — e eu vou fazer o papel dele. Co-
meçamos a gravar em junho. Acabei de 
voltar do Festival de Cinema de Los An-
geles, onde fui receber o prêmio de Me-
lhor Ator Coadjuvante pelo filme Co-
mo Esquecer.  Da TV, por enquanto, tiro 
umas férias, pois recentemente termi-
nou Araguaia. Mas haverá muitas ou-
tras coisas por aí. 

d
ie

g
o

 b
ia

n
c

h
i

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-06-01 07:54:52 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmclipping from 200.198.121.122 at 2011-06-01 07:54:52 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n.1461, p. 64, 30 maio 2011.




