




—> COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Com a facilidade de aquisição
dos equipamentos e a maior fami-
liaridade dos softwares, o diferen-
cial nesse negócio está justamente
no conhecimento e na criatividade
da pessoa por trás da máquina. "A
concorrência a princípio parece au-
mentar, mas os grandes trabalhos
ainda são legados a quem realmente
entende do assunto", afirma Mas-
trocola, da ESPM. "Não basta ape-

nas dominar o computador", afirma
Guto Carvalho, sócio da Trattoria,
empresa que trabalha há 15 anos
nesse mercado e tem 25 funcioná-
rios. "É preciso ser talentoso e não
se esquecer que é necessário cum-
prir prazos também."

De acordo com Carvalho, a com-
putação gráfica é mais uma forma
de contar uma história, exigindo co-
nhecimentos da técnica cinemato-

gráfica, de recursos artísticos como
visão tridimensional, pintura, ani-
mação e composição, além do domí-
nio do próprio software. Isso porque,
no Brasil, não há tarefas específicas.
"Quem trabalha na área, tem de do-
minar ou, no mínimo, entender to-
das as etapas do processo", afirma
ele. Uma produção nacional de um
comercial envolvendo todos os pas-
sos custa a partir de R$ 100.000,
segundo informações do empresá-
rio. Em conjunto com seus sócios,
Guilherme Ramalho, Alex Gabassi,
Eduardo Schaal e Fernando Sanches,
Carvalho já criou personagens co-
mo o boneco do Assolan, o Pato
Purific e os homenzinhos da cam-
panha do Luftal, entre outros. "De-
pendendo da dimensão do projeto,
é possível fazer cerca de seis traba-
lhos por mês", afirma ele.

a Trattoria, usa-se uma
técnica conhecida como
concept board: no com-
putador, montam-se as
cenas, a expressão do

personagem e o clima para direcio-
nar o filme. Diferentemente da téc-
nica storyboard, que desenha à mão
o rascunho da história, quadro a
quadro. "Serve como uma referên-
cia para o diretor do anúncio", afir-
ma Schaal, sócio da empresa.

Hoje, praticamente todas as dificul-
dades que tiravam o sono dos artistas
de computação gráfica podem ser
solucionadas com softwares disponí-
veis no mercado, como o After Effects
e o Premier, da Adobe, e o Final Cut,
da Apple. Além da qualidade técnica
do artista que está por trás da má-
.._— quina, uma das principais exi-

gências dos efeitos especiais é
a capacidade de processamen-
to. Não bastam apenas soft-
wares: são necessárias má-

»Baptistão e Salles,
da Vetor Zero: clientes em
diversos países, incluindo
Estados Unidos e Austrália



quinas para processar os efeitos.
A Trattoria utiliza computadores li-
gados em rede para otimizar o pro-
cessamento de dados. O processo,
conhecido como rendering farms,
funciona como se estivesse "em-
prestando" o poder de processamen-
to de máquinas ociosas para dar
mais velocidade aos micros que es-
tão trabalhando a todo o vapor. Os
computadores conseguem criar ima-
gens em alta resolução usando soft-
wares capazes de modelar até mes-
mo feições e movimentos animais e
humanos com resultados bem pró-
ximos do real. "Com isso, ganhamos
mais agilidade, mais produtividade e
investimos em equipamentos na
medida certa", diz Carvalho.

O mercado, composto basicamen-
te por agências de publicidade e
seus anunciantes, ê dinâmico, bas-
tante competitivo e afoito por novi-
dades. Conforme a tecnologia evo-
lui, os efeitos envelhecem e novas
exigências são feitas. "O próprio es-
pectador vê os filmes americanos e
exige uma qualidade semelhante
quando assiste à TV", afirma Sérgio
S alie s, sócio da Vetor Zero, uma das
empresas pioneiras que atua há 18
anos, tem cerca de 40 funcionários e
acumula oito leões no festival publi-
citário de Cannes. A Vetor Zero faz
trabalhos para o México e Portugal e,
sob o nome Lobo, atua também nos
Estados Unidos, Porto Rico, Austrá-
lia e Cingapura. Salles e o sócio

Alceu Baptistão criaram a primeira
modelo virtual brasileira, a Kaya, e
uma porção de personagens ines-
quecíveis da publicidade brasileira,
como as tartarugas da Brahma, o la-
garto gigante que destrói uma cidade
e é derrotado por um Fiat e as en-
graçadas formiguinhas que escala-
vam os televisores da Philco. "Pen-
samos todos os dias em como fazer
efeitos diferentes e que, muitas ve-
zes, são considerados impossíveis",
diz Baptistão. "É assim que empur-
ramos os limites da criatividade."

A Vetor Zero investe cerca de
10% do faturamento não divulgado
em pesquisa e desenvolvimento de
software de animação e efeitos espe-
ciais. "Muitos programas são co-



muns para todas as empresas, então
decidimos inovar também nesta
área para oferecer um diferencial",
diz Salles. A Vetor Zero tem profis-
sionais que costumam fazer pes-
quisas, observação de cenários e de
objetos reais antes de se debruça-
rem sobre o mundo fantástico da
computação gráfica. Eles saem a
campo, estudam como as coisas
funcionam, como acontecem os
movimentos dos animais, qual a
textura da pele, a incidência da luz
e buscam pessoas que possam ins-
pirar os personagens virtuais. A
idéia é dar um ar real a elementos
que nem sempre existem de verda-
de. "Além do talento, os profissio-
nais precisam ter iniciativa, trazer
idéias novas e precisam de um bom

estômago para agüentar o dia-a-dia
estressante", diz Salles.

Vetor Zero e Trattoria são titãs nes-
se mercado, mas há espaço para novas
empresas, como a Imagina, de Mário
Barreto, inaugurada em 2000, e a Su-
matra Visual Effects, do designer
Eduardo Gurman, que montou o ne-
gócio em duas pequenas salas, em
2004, com um investimento de cerca
de R$ 40.000. Depois de ter feito
mestrado no American Film Institute,
em Los Angeles, berço do cinema
americano, Gurman diz ter integrado a
equipe de profissionais que trabalha-
ram nos efeitos especiais da trilogia
Matríx. Ele afirma que uma das técni-
cas em que trabalhou foi a que permi-
tiu a multiplicação do agente Smith.
Um efeito que revolucionou mais uma
vez a cinematografia americana.

Ter um portfólio variado ajuda

empreendedores que atuam na área
de efeitos especiais, animação e
computação gráfica. "Você precisa
ser criativo para atender a todos os
perfis de clientes: de um supermer-
cado a um banco", diz ele. Para Gur-
man, a versatilidade não está apenas
nos clientes. Ele acredita que a ten-
dência desse mercado será entrar de
vez na convergência digital. "Aten-
der outras mídias, como o celular e
a internet", diz. A animação, espe-
cialmente os desenhos, foi durante
muitos anos associada as crianças.
Não mais, como provam os filmes
Monstros S.A. e Procurando Nemo,
sucessos de bilheteria inclusive en-
tre adultos. Ela conquistou públicos
de todas as idades, tornou-se uma
linguagem importante tanto para o
cinema quanto para a publicidade.
E veio para ficar,

ecarvalho
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