
"Tenho o melhor trabalho do mundo" 
Versatilidade e paixão pelo ofício marcam o estilo de direção de Luiz Villaça 
Por RAISSA COPPOLA rcoppola@grupomm.com.br 

Aversatilidade é uma característica que 
não falta ao diretor Luiz Villaça. Com 

carreira extensa no mercado de produção, o 
profissional transitou por diversas mídias e 
tem criações que são referência na publ ic i
dade, no cinema, na TV e no teatro. Atraído 
pela possibilidade de centralizar seus tra
balhos, Villaça deixou recentemente a Re
de Globo, onde estava há 20 anos, e part iu 
em direção à BossaNovaFilms, com a mis
são de criar um núcleo de dramaturgia pa
ra projetos de TV, meios digitais e cinema. 
"A produção independente crescerá mui to 
nos próximos anos para preencher os es
paços destinados a ela nos canais a cabo. 
Isso significa que teremos mui to trabalho 
pela frente" 

Formado em Comunicação Social pela 
Escola Superior de Propaganda e Marketing 

(ESPM), em São Paulo, Villaça estreou no 
cinema com Por trás do Pano, em 1999. Da 
comédia estrelada pela atriz Denise Fraga, 
sua esposa na vida real, o diretor só guar
da boas lembranças. "Tenho o maior orgu
lho desse filme. Éramos todos iniciantes e, 
quando acabou o primeiro take da pr imei 
ra cena, olhei para a m inha assistente, co
meçamos a gargalhar e não conseguimos 
continuar a filmagem. Era um misto de ale
gria, medo, incredulidade. Foi um momen
to mui to bacana da minha história" relem
bra. O filme foi premiado em diversos fes
tivais, inclusive eleito o melhor Brasileiro 
pelo Júri Popular no Festival de Gramado. 

Na TV Globo, foi responsável pelas pro
duções do Retrato Falado — um dos qua
dros de maior sucesso do Fantástico —, Co
pas de Mel, Te Quiero America e Norma. Já 

no teatro, o último trabalho do diretor foi a 
peça Sem Pensar, com texto de Anya Reis, 
que ficou em cartaz no Tuca, em São Paulo. 

No mercado publicitário, Villaça afir
ma já ter d ir ig ido mais de 250 comerciais 
para anunc ian tes c o m o Ambev , Caixa 
Econômica Federal, T I M e General M o 
tors. Seus últimos trabalhos são a propa
ganda do iogurte Activia, que está atual
mente no ar, e Ace, da Procter & Gamble, 
c om criação da Leo Burnett Tailor Made. 
Entusiasta dos novos formatos, Villaça 
diz que gosta mesmo é de usar a propa
ganda para contar boas histórias. "Co
mo diretor, é u m a delícia quando tenho 
a chance de desenvolver mais os perso
nagens que apareceriam só 30 segundos. 
Me d iv i r to mui to . Tenho o me lhor traba
lho do m u n d o " 
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