
Sandálias protagonistas

Uma nova linguagem, com
técnicas diferentes de
animação, está presente na
nova série de vinhetas que

divulga as diversas linhas de sandálias
Havaianas. Cada vinheta divulga um
produto e a própria sandália faz parte
dos elementos que entraram na
animação. "Usamos uma linguagem
mais gráfica, sem as personalidades
que aparecem na campanha atual de
filmes da marca", diz o diretor de
animação Jr. Catão. Segundo o diretor
de criação Sérgio Mugnaini, a
linguagem dos filmes institucionais
será mantida e toda a linha ganhará
vinhetas específicas. "As vinhetas são
muito usadas quando o cliente compra
pacotes de patrocínio. Decidimos usar
linguagens e técnicas diferentes de
animação para cada modelo", explica.

Todo o trabalho foi desenvolvido
em parceria pela criação da agência e
pela equipe da Digital 21. O briefing
original pedia que as características de
cada sandália fossem ressaltadas e que
os elementos estéticos fossem
valorizados, especialmente em relação
à palheta de cores. "Dividimos o
trabalho pelos vários artistas da casa.
Todo o mundo participou. Como
tínhamos essa liberdade em relação
aos tipos de animação, pudemos
aproveitar os estilos dos artistas. Para
nós foi muito legal, porque a idéia não
era criar vários pack-shots, com o
chinelo parado, mas fazer ele
participar do filme", explica Jr.

Para a linha Top, que é a mais colorida,
foi criada uma animação caleidoscópica,
como se os chinelos entrassem e saíssem de
um mesmo ponto focai. Ainda no período
de testes, Jr. criou uma pintura a lápis para
as sandálias, sobre a mesma animação das
sandálias realistas, que acabou também
sendo aprovada pela agência e pelo cliente.
"Todas as sandálias são modeladas em 3D,
da forma mais realista possível. Nada nas
vinhetas foi filmado", conta.

O filme da linha High mostra as várias
camadas que formam o solado, que é mais
alto do que o das sandálias normais. O

filme da sandália infantil Monsters,
que brilha no escuro, foi ambientado
em um cemitério virtual. A iluminação
do filme simula o apagar de luzes,
para demonstrar a característica da
sandália.

O modelo Slim, uma sandália de
solado mais fino e decorado com
ramos de flores em estilo oriental,
ganhou um filme que dá vida às flores
do solado, feita com uma delicada
animação 3D do ramo. Mais simples, o
filme do modelo Surf simplesmente
mostra várias sandálias alinhadas em
um cenário litorâneo.

O filme mais complicado foi o do
modelo Brasil, que tem uma
bandeirinha brasileira na tira.
"Trabalhamos com o ilustrador carioca
Guilherme Marconi, que criou vários
elementos ligados à cultura brasileira.
A maior dificuldade aqui foi
justamente para acertar a palheta de
cores, que era uma grande
preocupação, mas a animação
permaneceu a mesma." <
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