
Monstrinho com novo visual

U
m personagem criado há
vários anos para despertar
nojo no espectador tornou-
se, ao longo do tempo, uma

figura simpática. Louie, desenvolvido
inicialmente em animação 2D na
década de 60, é o inseto protagonista
dos filmes do inseticida Rodasol em
vários países do mundo. A partir de
uma pesquisa de opinião, porém, a
agência chegou à conclusão de que
precisaria redesenhá-lo para reforçar a
imagem do produto, já que o que era
para ser um inseto asqueroso atraía a
atenção das crianças."Depois que
analisamos as versões do persona-

gem em diferentes países, fizemos mudan-
ças no monstrinho para enfatizar seus
aspectos malvado e feio"diz Rodolfo
Patrocínio, responsável pela criação do
novo visual do personagem.

"Nossa idéia era demonstrar que o
bicho provocava doenças, mas isso não
era percebido pelo público"afirma
Marcelo Briani, redator do filme."O novo
visual não identifica o tipo de inseto, é um
misto de mosca com barata, não se sabe
muito bem. Mas mesmo assim, é bem mais
realista." Para conseguir essa nova
apresentação, criação e produção optaram
pela computação gráfica, por agregar
aspectos de realismo ao monstrinho.

"Colocamos mais pêlos no corpo,
criamos uma face mais enrugada,
uma cor cinzenta sombria, dentes
sujos e um gestual mais violento"
completa Rodolfo/Também
estudamos vários personagens
animados do cinema e assim
montamos uma biblioteca de
expressões faciais."

"Reforçamos, inclusive, o rastro de
sujeira deixado pelo bicho, a pedido
do cliente. Entretanto, temos que
mostrar uma cozinha limpa - caso
contrário a dona de casa não se
identifica com o local. Se mostramos
uma cozinha imunda, destruída, as
pessoas pensam que aquela não é sua
casa"diz Briani. O filme mostra Louie à
frente de uma corrida de baratas. É

Para deixar o inseto com aparência
mais repulsiva, o personagem foi

redesenhado, ganhou pêlos e dentes
sujos. A animação 3D foi fundamental

para garantir também um gestual mais
violento ao híbrido de mosca e barata.



dada a largada, mas a dona de casa prevenida se defende com o
produto, eliminando os insetos em pouco tempo e com toda a
eficiência.

Foram dez dias de estudos para as modificações do
personagem e outros 45 dias de produção."Gravamos primeiro o
dublador e utilizamos o áudio como guia, além de seguir a
sincronia labial. Depois desenvolvemos o estilo de andar do
personagem, a partir de referências do movimento humano"
explica Rodolfo. Os ângulos de câmera, luzes e lentes tiveram seus
parâmetros reproduzidos em computação para que pudessem
incidir sobre os personagens virtuais. Para conseguir um melhor
efeito visual, as baratas foram animadas individualmente. A
demonstração do produto, que encerra o filme, é padrão
internacional e reforça a eficácia do inseticida. Limpeza impecável

U
m homem utiliza o produto - uma lavadora Stihl
- para limpar sua calçada.Tão limpa fica a calça-
da que o vizinho tira os sapatos para passar em
frente à casa. Simples e direto, o roteiro desse

filme motivou sua indicação como destaque da revista The
Reel,de Londres."Apesar da simplicidade do roteiro e do
próprio filme, é preciso ter muito planejamento para con-
seguir sintetizar a história e incluir todos os elementos que
tornam o filme universal','explica o diretor Chico Deniz.

O trabalho começou com uma extensa pesquisa de
locação."Precisávamos de uma típica casa de classe
média, que também pudesse servir no caso de o filme ser
exibido no exterior. Além disso, como o cenário é único,
precisava formar uma composição bonita em quadro"
conta Deniz."Todos os elementos deveriam remeter ao
imaginário de uma rua pacata, à relação entre os vizinhos,
à limpeza."

A fotografia, então, optou por um enquadramento que
revela apenas parte da casa de cada um dos vizinhos,
sendo que a calçada a ser lavada aparece em destaque.
Com uma câmera fixa, toda a ação se desenrola em dois
planos: um da lavagem da calçada, e outro da passagem
do vizinho. E a trilha divertida amarra toda a narrativa, que
não tem diálogos.


