
18 mar 2013

21

PRODUÇÃO

Talento como  
moeda de troca
Os óculos, as feições e o carregado sotaque francês  
não deixam escapar a origem de François Chilot, 
produtor de 62 anos, fundador da Les Producers e, 
atualmente, presidente da Commercial Film Producers 
of Europe (CFP-E), entidade que congrega 600 
produtoras de 17 países europeus. Nesta entrevista,  
ele compara as realidades europeia e latino-americana  
e detalha o projeto que mais o encanta: o Young 
Directors Award (YDA), subproduto da CFP-E que tem a 
missão de revelar novos e talentosos diretores. No 
segundo semestre, o YDA ganhará edição especial para a 
América Latina, fruto de parceria com a FilmBrazil, 
iniciativa conjunta da Associação Brasileira da Produção 
de Obras Audiovisuais (Apro) e da Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), para 
estimular produções internacionais em solo brasileiro.

Por Eduardo duartE ZanElato ezanelato@grupomm.com.br

PAPEL INSTITUCIONAL 
A entidade foi criada pelos presidentes 

das entidades francesa e inglesa porque 
eles sacaram que as coisas andavam mui-
to rapidamente e que, sozinhas, as asso-
ciações nacionais perdiam a força de um 
grupo. Era — e continua sendo — difícil 
de se relacionar e, mais ainda, de haver 
união no mercado. O papel da entidade 
é descobrir para onde nosso negócio es-
tá indo, como se trabalha nos diferentes 
mercados e quais são os problemas em 
cada um deles. Do ponto de vista do ne-
gócio, fazemos as mesmas coisas; mas 
nossos métodos e culturas são diferentes. 
Os anunciantes têm políticas que variam 
de acordo com o país onde estão traba-
lhando. Os problemas, portanto, talvez 
não sejam os mesmos em cada um dos 
países-membros — mas o que acontece 
em um pode servir de lição para outros. 
Tentamos fazer um levantamento sobre o 
nosso negócio de forma a ajudar o merca-
do europeu. E é disso que se trata a CFP. 
É mais uma think tank do que uma as-
sociação, um sindicato. Estamos lá para 
tentar sentir as tendências, entender co-
mo clientes e agências evoluem, quais são 
as demandas e para onde o mercado vai. 

CURADORIA DE TALENTOS
Muitos querem escolher uma empre-

sa porque é uma boa produtora. E um 
bom produtor é aquele que sabe fazer 
uma curadoria de sua própria marca e 
reunir os melhores talentos. O desafio é 
esse: descobrir talentos e zelar pelos jo-
vens que estão despontando. Se você faz 
isso, será bem-sucedido. E uma crise co-
mo a que vivemos é uma ótima oportu-
nidade de encontrar novos talentos. Es-
tou empenhado, com o Young Directors 

de um relacionamento direto com o clien-
te. É algo que já vem acontecendo em ou-
tros mercados, uma coisa bem possível 
— embora eu não tenha nenhuma obje-
ção ao atual modelo de agência, cliente e 
produtoras. Não vejo essa disciplina co-
mo uma ameaça ao filme comercial tra-
dicional. Ao menos não ainda. Acredito 
que a TV terá um papel de protagonismo 
por um bom tempo — e basta ver o Super 
Bowl para entender o que digo. Mas de-
vemos ficar de olho, já que as novas gera-
ções não consomem TV da mesma forma 
que a minha consumia. Então, sim, é algo 
que deve se desenvolver mais e mais nos 
próximos anos.  Os clientes estão apenas 
pulverizando mais suas verbas: não é só 
mais impresso e televisão. São tantas no-
vas oportunidades que não é surpreen-
dente que nem sempre eles disponham 
do dinheiro necessário, por exemplo, pa-
ra uma produção de TV. O bolo continua 
do mesmo tamanho, mas está dividido 
em mais fatias. 

DESAFIOS EUROPEUS
Nosso maior e mais importante mer-

cado é o Reino Unido, seguido da Alema-
nha e da Espanha, e então pela França — 
talvez a Itália venha antes, mas ela não é 
integrante da CFP-E. Nosso maior proble-
ma é, claro, a crise econômica. Os anun-
ciantes estão cortando orçamentos pela 
metade, o que não significa que estejamos 
pagando menos às equipes. Isso está nos 
levando a produzir em países mais bara-
tos, já que o continente está dividido em 
Europa Ocidental, Central e Oriental — 
e que há locais mais baratos que outros.

Award, em juntar jovens talentos do au-
diovisual, qualquer que seja a área de on-
de eles vêm. Queremos estar por perto e 
ensiná-los porque esta é uma profissão 
na qual é difícil de se desenvolver se não 
existir o ponto de vista e os ensinamen-
tos corretos. Queremos formar gente no-
va. O Brasil deve ter muitos talentos. São 
eles que eu quero.

“PROTECIONISMO” BRASILEIRO
O mercado brasileiro é muito protecio-

nista. É difícil para europeus assimilarem 
restrições como essas: estamos numa área 
de livre comércio, podemos trabalhar em 
qualquer lugar com qualquer diretor. Mas 
não estamos no mesmo momento, talvez. 
O Brasil é um país em desenvolvimento 
e nós, desenvolvidos — embora isso não 
signifique que estejamos bem (risos). Mui-
to tempo atrás, o Reino Unido tinha um 
tipo de restrição semelhante, antes de a 
área de livre comércio existir. A América 
Latina se desenvolverá em modelo seme-
lhante e, a meu ver, essas regras vão desa-
parecer no futuro. Além disso, não acre-
dito que no longo prazo essas restrições 
irão ajudar o Brasil a achar novos talen-
tos. O futuro do nosso negócio depende 
dos talentos — e, se você não os tem, está 
morto. É preciso saber da existência de-
les para garantir sua sobrevivência. Esta-
mos num negócio criativo, assim como 
as agências. Se não houver um trabalho 
para desenvolver novos e bons diretores, 
não sobreviveremos. 

A ATRATIVIDADE DO PAÍS DA COPA
O primeiro ponto no que diz respeito 

a atrair produções internacionais é mera-
mente financeiro: se você é um país com 
uma taxa de câmbio atraente e custos ra-

zoáveis, fica mais fácil de trazer produções 
de fora — desde que se tenha estrutura. 
Mas o Brasil ainda é caro em comparação 
com a Argentina e, se não estou enganado, 
Chile e Venezuela. Muitas empresas euro-
peias estão interessadas em vir para cá, pe-
lo óbvio motivo de que a economia emer-
gente daqui oferece perspectivas enormes 
de desenvolvimento para as empresas de 
lá. Não sei quantos comerciais vocês fa-
zem por ano, mas deve ser enorme (em 
2012, foram registradas 13 mil peças pu-
blicitárias na Ancine). Na França, são ape-
nas 800. E vocês se desenvolverão rápido 
nos dois sentidos: em número de peças e 
em orçamentos. Isso deixa claro por que 
as produtoras estrangeiras querem estar 
aqui: todos querem um pedaço do bolo. 
Mas, em minha opinião, antes de se fixar 
no Brasil é preciso estar muito forte na Eu-
ropa e, talvez, na América do Norte. Esse 
é o meu feeling como produtor, não como 
presidente da CFP-E. Vivemos num con-
texto em que é preciso ser bom em âmbi-
to global, ser forte no mundo todo — em-
bora isso não signifique que é preciso ter 
escritório em todos os países. Basta estar 
na Ásia, na América do Norte e na Améri-
ca Latina. A Copa e a Olimpíada tendem a 
ajudar mais o mercado interno brasileiro e, 
claro, a aumentar a projeção internacional 
do País, torná-lo uma tendência. Nem que-
ro imaginar o que acontecerá com o Brasil 
caso ganhem a Copa do Mundo (risos). O 
mundo inteiro virá para cá.

BRANDED CONTENT
É uma oportunidade para os produto-

res desenvolverem seus negócios a partir 
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François Chilot, fundador da Les Producers e presidente da Commercial Film Producers of Europe
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1551, p. 21, 18 mar. 2013.




