
COOL PEOPLE BEHIND COOL PROJECTS

Em tempos de incertezas, mudança nas 
formas de consumo e transição do mer-
cado, Rudá Cabral, um dos criadores da 
produtora Planalto, tem uma convic-
ção: a de que o futuro da publicidade es-
tá na cultura. “Se você tentar ser publici-
tário no século 21, você está fora do 
mercado”, afirma o brasiliense de 34 
anos. “Agora, se tentar produzir cultura, 
talvez você vire um bom publicitário.”

É esse o caminho que segue o selo de 
produção de conteúdo sediado em São 
Paulo. Seja criando videoclipes de ban-
das, filmes de moda, campanhas e até 

mesmo vinhetas de canais de TV, o em-
preendimento chama a atenção por sa-
ber dialogar com a geração millennial, 
usando uma estética que pode variar en-
tre o minimalismo de tons esmaecidos à 
la Sofia Coppola ao over de cores satura-
das de um Pedro Almodóvar.  

Tendo iniciado suas atividades há 
três anos, a Planalto só ganhou esse no-
me e tomou forma de empresa há um.  
Segundo Rudá, ela foi fundada de forma 
espontânea, como um ponto de encon-
tro de ideias audiovisuais e de cultura 
contemporânea. Nessa fase embrioná-

ria, a startup ainda não trabalhava espe-
cificamente com vídeos, linguagem que 
a tornaria conhecida no mercado publi-
citário. “Acho que preferimos vídeo por-
que é fácil e pode ser usado como des-
culpa para fazer o que quiser”, explica. 

O selo nem sequer se considera uma 
produtora, já que nenhum de seus cola-
boradores estudou cinema ou advém 
de outras casas do ramo. Sua equipe 
vem de um background mais próximo da 
moda e da cultura. “Não temos muito a 
ver com as demais produtoras, mas, de 
fato, fazemos trabalhos que elas pode-

riam estar fazendo.”
A indefinição faz parte do segredo 

do sucesso da empresa, que, segundo 
Rudá, encontra-se atualmente no ‘beta 
test de sua versão 4.3’. É que ele acredita 
que, assim como os novos softwares, 
que hoje em dia são alugados e não com-
prados, é necessária uma atualização au-
tomática constante. “Conseguimos mu-
dar a forma que trabalhamos a qualquer 
momento. Às vezes, pode levar um ano; 
outras vezes, uma semana”, afirma. 

Por isso, a Planalto está sempre de 
olho no futuro; e o futuro próximo, co-
mo avisa Rudá no início, é a total con-
vergência entre cultura e publicidade. 
“As marcas estão virando veículos, as 
pessoas também. Tudo gira em torno do 
entretenimento e da não-propaganda”, 
declara. Já para o futuro distante, a ‘não 
produtora’ também tem planos: abrir 
uma filial em Marte até 2030. FO
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rumo a marte
Criada por Rudá Cabral, a produtora paulistana Planalto dialoga com a nova geração 
e segue o rumo que o futuro ditar, mesmo que a direção seja o espaço sideral 
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O que nos possibilita vivenciar uma ga-
ma infinita de sensações é, também, 
aquilo que a ciência considera o último 
mistério não solucionado do corpo hu-
mano: a consciência. Sua própria defi-
nição é controversa, e até mesmo o fa-
to de poder ou não ser objeto de estu-
do científico tem sido uma polêmica 
incessante entre estudiosos.

Nos últimos 20 anos, avanços tec-
nológicos têm proporcionado novas 
ferramentas para observar e medir 
com mais precisão as manifestações 
da consciência. Porém, enquanto o 
material científico sobre ela é fruto de 
uma história recente, a reflexão filo-
sófica a seu respeito vem acompa-
nhando a humanidade desde seus pri-
mórdios  —  assim como a vontade de 
transcendê-la.

Talvez o modo mais conhecido de 
se atingir um estado de epifania seja 
por meio da meditação, técnica mile-
nar em que o indivíduo induz a mente 
a um estado alterado de consciência. 
Disciplinas físicas como a ioga, tam-
bém associada à prática meditativa, 
têm efeitos análogos.

A realidade, porém, é que para se 
atingir verdadeiramente um estado 
alterado de consciência são geral-
mente necessários níveis muito altos 
de disciplina, paciência e determina-
ção — e, ainda assim, não há garan-
tias. Mas, para quem não se importa 
de pegar atalhos, há uma boa notícia: 

o estado nirvânico está rapidamente 
acessível por meio da ingestão de 
substâncias psicoativas.

Embora sejam um tabu na socieda-
de moderna, as drogas psicodélicas es-
tiveram presentes em todas as épocas e 
culturas da humanidade, o que nos 
permite concluir que, além de conti-
nuamente buscar meios de revelar a 
psique oculta, também sempre o fize-
mos quimicamente. 

Em 2016, um importante estudo 
publicado na revista “PNAS” detalhou 
o que acontece com o cérebro sob o 
efeito de LSD, mostrando que a sepa-
ração entre visão, tato e atenção deixa 

de existir, e o cérebro passa a operar de 
modo mais integrado, como se estives-
se unificado  — como se a consciência, 
de fato, se expandisse.

Numa jornada psicodélica, as expe-
riências e percepções são obviamente 
distintas, mas é possível notar um pa-
drão. Quando a força motriz para  
se chegar lá é bem-intencionada, a 
mais significativa e unânime descrição 
de um estado superior de consciência 
remete ao amor  —  seja via meditação, 
seja por meio do uso de substâncias. 
Em todas essas variáveis, o sentimento 
de união e harmonia com o universo é 
a constante em comum.

O que mudou no 
relacionamento 
das pessoas 
com a moda?
A moda rápida 
tornou-se sinô- 
nimo de descar- 
tabilidade e im- 
pessoalidade,  
de modo que um 
movimento de 
contracultura  
de pessoas que 
reciclam e 
reutilizam está 
tomando forma. 

Como o surgi- 
mento do 
normcore se 
encaixa nesse 
cenário?
O normcore e es- 
se jeito anônimo 
de se vestir 
fazem parte de 
uma subcultura. 
As pessoas estão 
cansadas de con- 
sumo, de tanto 
marketing.

O marketing 
prejudica a 
moda?
Sim, essa mudan- 
ça de poder do 
estúdio de design 
para o escritório 
de marketing re- 
sultou em produ- 
tos sem alma e 
homogêneos que 
não atraem as 
pessoas.

Quais são as 
suas apostas 
para a moda  
no futuro?
A alta moda  
vai voltar a ser 
apenas para a 
elite e o fast-
fashion será 
substituído por 
roupas de 
qualidade dura-
doura e com 
preços razoáveis. 

Philip 
Fimmano  
é pesquisador 
de tendências do 
Studio Edelkoort.

à procura da epifania perfeita
Da meditação ao uso de drogas lisérgicas, a busca mais universal e atemporal da história da 
humanidade é a pela expansão da consciência — ainda assim, não há garantias de como fazer isso 

AS DROGAS 
PSICODÉLICAS 

ESTIVERAM 
PRESENTES 
EM TODAS 

AS ÉPOCAS E 
CULTURAS DA 
HUMANIDADE

Saiba mais 
Três livros para 
entender a expansão 
da consciência

“Cosmic 
Consciousness”, 
Richard Bucke 
O psiquiatra 
canadense do 
século 19 defende  
a tese de que a 
consciência 
humana está 
evoluindo.

“As Portas da 
Percepção”, 
Aldous Huxley
O escritor inglês 
descreve suas 
experiências com 
mescalina e sua 
jornada para 
desobstruir os 
sentidos.

“The Politics  
of Ecstasy”, 
Timothy Leary
Neurocientista de 
Harvard e o mais 
célebre defensor do 
LSD, Leary escre-
veu em 1968 esse 
grande ensaio sobre 
o potencial político  
da psicodelia. 

A Onda Virtual da 
Nova Era é a pla- 
taforma de con- 
teúdo da Ahlma. 
Dividimos histórias 
pautadas por tudo 
aquilo que acre- 
ditamos para o 
futuro —  um novo 
você, um novo nós, 
um novo mundo. 
Leia mais em 
ahlma.cc/ovne

O.V.N.E. — ONDA VIRTUAL DA NOVA ERA


