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Um brasileiro finalmente levantou a estatueta do Oscar. O gaúcho Rodrigo Teixeira faz parte 
da equipe de efeitos visuais do filme A Invenção de Hugo Cabret, vencedora do prêmio na 
categoria este ano. Mas ele não atua só no ramo artístico. Teixeira levou sua experiência do 
cinema para o mundo corporativo e hoje ganha milhões como consultor de tecnologia. 
 
"O que interessa às empresas não são os efeitos visuais, mas sim a agilidade do cinema em 
armazenar e remover dados", diz. Para produzir o filme A Invenção de Hugo Cabret uma 
equipe de quase 500 pessoas, distribuídas em cinco países, abusou de tecnologia de ponta 
para movimentar rapidamente cerca de 3 mil terabytes de dados. 
 
Empresas como Dell e Autodesk oferecem tecnologias a grandes estúdios de Hollywood em 
primeira mão, que, depois, vão para outros segmentos.  
 
"É a chance de testar a tecnologia em um grande projeto antes de massificar", disse o gerente 
de marketing da Autodesk no Brasil, Márcio Pinto. Sistemas tridimensionais para áreas como 
engenharia, arquitetura e desenvolvimento de produtos (carros, geladeiras, etc) são o grande 
filão dessas companhias - menos de 10% do faturamento da Autodesk em 2011, de US$ 2,2 
bilhões, veio da área de mídia e entretenimento.  
 
Os diretores de efeitos visuais, como Teixeira, passaram a ser vistos por algumas empresas 
como "gênios" da informática capazes de adaptar as tecnologias a demandas específicas. 
Teixeira começou a prestar consultoria em 2006, cinco anos após ter mudado para os Estados 
Unidos. Ele chegou ao país para tentar a carreira no cinema, com US$ 500 no bolso e 150 fitas 
VHS para distribuir. A carreira deslanchou e ele trabalhou em filmes como O Dia Depois de 
Amanhã e Alice no País das Maravilhas.  
 
De 2006 para cá, Teixeira prestou 12 consultorias a empresas, sempre alternando com suas 
atividades no cinema. "São contratos na casa de sete dígitos", resume o consultor, sem citar 
nomes de clientes.  
 
Os bancos, por exemplo, querem fazer mais transações por segundo ou transportar em tempo 
real imagens em alta definição de suas câmeras de segurança. As empresas de aviação 
privada querem adaptar tecnologias para permitir que o cliente, por exemplo, acesse arquivos 
disponíveis em terra dentro do avião. 
 
Na função de consultor, Teixeira trabalha como autônomo. Diz ter sido procurado por fundos 
de private equity para lançar uma startup de tecnologia. Só não embarcou na ideia para não 
abandonar a carreira no cinema agora. "Depois do Hugo, recebi três roteiros para analisar. Por 
outro lado, duas empresas também me procuraram." Por enquanto, Teixeira continuará a 
conciliar a vida no cinema e nas empresas. A startup de tecnologia, quem sabe, virá depois. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 mar. 2012, Negócios, p. N3. 
 
 
 
 
 

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.


