
Uma paixão de infância 
Com passagens pela Dínamo, Vetor Zero, The Mill, 02 e ParanoidBR, o diretor 

Luis Carone ganhou visibilidade no mercado com videoclipes premiados 

Por GUILHERME MIRANDA gmiranda@grupomm.com.br 

Acarreira de Luis Carone como dire-
tor de filmes começou a ser desenha-

da ainda na adolescência. Atraído pela 
beleza dos efeitos especiais durante os 
anos 1990, uma época em que já era ca-
paz de criar imagens extremamente rea-
listas, Carone, de 27 anos, iniciou sua vi-
da profissional aos 14, trabalhando com 
processamento gráfico em pós-produção 
na Dínamo Filmes. 

Depois da experiência inicial na pro-
dutora, o paulistano passou pela Vetor 
Zero/Lobo aos 16. Apenas três anos de-
pois, Carone conseguiu trabalho na em-
presa de pós-produção The Mill, com se-
de na Inglaterra, de propriedade do dire-
tor e produtor Ridley Scott. 

"Eu alcancei meu sonho com 19 anos. 
Cheguei à The Mill, em Londres, mas, uma 
vez lá, me vi no meio de um processo indus-

trial, no qual fazia uma parte do trabalho. 
Lá eu apenas cuidava de um personagem, 
não tinha influência no filme. Por mais que 
tivesse um cargo bacana, não ia me realizar 
ali. Foi uma coisa frustrante" disse. 

Dono da empresa de pós-produção 
Jonathan Post, e trabalhando também 
na ParanoidBR, Carone deu os primeiros 
passos como diretor aos 21 anos. Com um 
orçamento de apenas R$ 7 mil, Carone tra-
balhou de forma independente durante 
quatro meses na direção do videoclipe de 
"Você Sabe" da banda Autoramas, filme 
que lhe rendeu dois prêmios VMB, em 
2005, nas categorias Melhor Videoclipe 
Independente e Melhor Direção. Caro-
ne também foi eleito o melhor diretor do 
VMB 2006, com o videoclipe de "Convic-
ted in Life" feito para a banda Sepultura. 

Os filmes premiados no VMB rende-

ram-lhe grande visibilidade e Carone, que 
passou posteriormente pela produtora 02 
Filmes antes de chegar à ParanoidBR, re-
alizou trabalhos conhecidos do público, 
como filmes para os comerciais do MTV 
Overdrive, Guaraná Antarctica e Terra. 

Apesar de trabalhar, principalmente, 
com comerciais para agências como F/ 
Nazca, DM9DDB, África, WMcCann, en-
tre outras, Carone tem planos de lançar fil-
mes próprios, com um longa já escrito e 
outro em fase de roteirização. Porém, não 
pretende largar o mercado publicitário. 

"Publicidade é uma escola absurda-
mente boa. Você tem que trabalhar com 
regras e prazos curtos. Além disso, tem que 
se reinventar, e essa busca é interessante. 
A publicidade serve para mim como sus-
tento, mas também como uma fonte de 
estudos" afirma. 
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