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Crias da Lobo/Vetor Zero, 
alguns diretores brasileiros de 
animação e efeitos especiais 
estão fazendo carreira indepen-
dente nos Estados Unidos. Em 
comum, além do fato de terem 
atuado na produtora paulistana, 
eles seguem uma tendência que 
tem feito sucesso e rendido 
prêmios: a integração do filme 
com técnicas de animação e 
design. São produções que se 
destacam pelos efeitos espe-
ciais e que conquistam mais 
espaço na propaganda. Elas 
também misturam referências 
cinematográficas e televisivas 
de décadas passadas.

Um dos diretores que segue 
esse caminho é Guilherme Mar-
condes, que ficou cinco anos na 
Lobo e está há dois anos nos 
Estados Unidos. Ele trabalhou 
no estúdio Motion Theory em 
seu primeiro ano no mercado 
norte-americano. No final de 
2007, trocou de casa e hoje é 
diretor independente agenciado 

Efeitos mais do que especiais
Diretores criam filmes que integram animação e design, misturam técnicas e fazem referências ao cinema do passado
Sandra Silva

Encarnação do Demônio, de Zé 
do Caixão, que estreou neste 
mês no Brasil, e uma vinheta da 
BBC, baseada em um pesadelo 
do apresentador do reality show 
Tribe, Bruce Parry.

Outro nome importante está 
em Miami. É Mauro Borges ,di-
retor de EFX da Crispin Porter + 
Bogusky, que vivencia a integra-
ção entre fotografia, ilustração e 
3D. “Vejo o futuro com interfaces 
simplificadas para gerenciar 3D 
na fotografia. Isso está apenas 
no começo, mas será revolu-
cionário”, diz o especialista em 
efeitos de 3D.

Movimento no Brasil
A tendência, porém, não se 

concentra nos Estados Unidos. 
Ela já invadiu o País. É o caso do 
estúdio Birdo, de São Paulo, que 
faz animação de personagens 
para a Lobo, a maior produtora 
de animação do País, fundada 
pelos diretores Luciana Eguti e 
Paulo Muppet. Há três anos no 
mercado, a Birdo faz uma revi-

sitação de produções televisivas 
e cinematográficas do passado, 
reinterpretadas em novas técni-
cas. O estúdio também recorre à 
mistura de 2D, 3D, stop motion e 
live action em suas produções. 

É bom ressaltar que a busca 
por esse tipo de trabalho, rico 
em efeitos especiais, não se trata 
de modinha. Segundo Marcelo 
Garcia, diretor do estúdio de 
animação paulistano MolhoTV 
— outra empresa que se des-
taca nessa área —, há alguns 
anos houve um boom no Brasil 
de filmes de stop motion, filma-
gens à mão, tudo que tivesse 
um toque humano. O mercado 
estava saturado pela linguagem 
visual eletrônica dos anos 90. 
“Essas filmagens continuam a 
ser exploradas pelas agências 
brasileiras, não só pela estética, 
porém pelo custo/benefício”, 
explica Garcia, que igualmente 
começou a carreira na Lobo. 
Entre seus trabalhos de 2008, 
estão a animação de dois minu-
tos para o condomínio Maxhaus 

Segundo Guilherme Marcondes, da Hornet, há dois anos nos EUA, filme, 
animação, design e efeitos especiais vão se misturar cada vez mais

Para Alexandre Cruz, da Nuclear, os efeitos têm de colaborar com a narrativa e, às 
vezes, eles mal aparecem. É o caso da campanha de Coca-Cola na qual trabalhou

Filmagens com animação, como esta produção da MolhoTV para o 
condomínio Maxhaus, são exploradas pelas agências brasileiras

pela produtora Hornet Inc. Em 
sua opinião, a tendência não 
é uma mera mania e deve se 
consolidar na publicidade. “Fil-
me, animação, design e efeitos 
especiais vão se misturar cada 
vez mais”, afirma.

Diante deste cenário, estão 
despertando mais atenção pro-
dutoras e diretores com talento 
para efeitos especiais. Marcon-
des, por exemplo, gosta de mis-
turar a antiga técnica de teatro 

de bonecos com animação digital, 
recurso que utilizou no premiado 
Tyger, melhor filme do Festival 
Anima Mundi 2006, no Brasil. Um 
dos últimos trabalhos que reali-
zou foi o trailer para a Perspecti-
ve Studios da série de animação 
MBX, escrita por Grant Morrison 
(dos quadrinhos de Batman 
e criador dos personagens Os 
Invisíveis, Homem Animal e A 
Obscenidade). Em seu currículo 
estão ainda a abertura do longa 
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A Conspiração Filmes re-
forçou o coro da publicidade 
brasileira sem fronteiras 
com a criação da Conspira 
Lab, área da produtora com 
diretores de fotografia, arte e 
profissionais de efeitos 
especiais, pós-produção 
e animação, que vai 
trabalhar diretamente 
ligada a colaboradores 
brasileiros e estrangei-
ros de destaque nos Es-
tados Unidos e na publi-
cidade de outras regiões 
do planeta. “O processo 
rápido da publicidade 
não possibilitava que a 
gente trouxesse profis-
sionais internacionais. 
Hoje, já é possível trabalhar 
remotamente com pessoas 
de fora e convidá-las para vir 
ao Brasil”, diz o diretor Fábio 
Soares. “Estamos formando 
um grupo de colaboradores 
ao redor do mundo, gente 
que não esteja, necessa-
riamente, ali na esquina. 
Poderemos trabalhar com 

Sem fronteiras
um animador da Finlândia, por 
exemplo”, completa. 

Soares convidou o brasileiro 
Cassiano Prado, diretor e anima-
dor que vive em Londres, para 
integrar o time da Conspira Lab. 

O grupo já tem 20 colaboradores. 
Outra integrante do lab é a di-
retora Bryony Birkbeck, que se 
destacou no mercado londrino 
com trabalhos para a MTV.

A Conspira Lab também 
representa a unificação da pro-
dução e da pós-produção na 
Conspiração Filmes. “A linha 
que separava a produção da pós-

produção acabou. A pós-pro-
dução tem de trabalhar junto 
desde o início da campanha 
ajudando a desenvolver o fil-
me, em vez de simplesmente 
finalizar”, explica o diretor.

O primeiro trabalho 
da Conspira Lab foi a 
produção para a Ogilvy 
da campanha de uma 
marca de chocolate, que 
será lançada em breve. 
A Conspiração trouxe 
ao Brasil o diretor de 
fotografia Stefan Czaspky 
(de Batman – O Retorno 
e Edward Mãos de Te-
soura) para trabalhar em 
cenas onde o chocolate 
se transforma em tecido. 

“Vamos filmar sem fronteiras 
no Brasil para clientes nacio-
nais e internacionais. Stefan é 
muito talentoso e tem trabalhos 
interessantes em publicidade. 
Utilizamos 3D para as imagens 
de tecido nesta campanha da 
Ogilvy. Foi bastante desafia-
dor”, afirma Soares.

Sandra Silva

(W/Brasil) e a identidade visual 
da produtora Protozoa, do dire-
tor de cinema Darren Aronofsky 
(Réquiem para um Sonho).

Há outro sinal de que o apelo 
aos efeitos visuais tem um novo 
direcionamento. De acordo com 
Fábio Soares, diretor da Conspi-
ração Filmes, o Brasil viveu no 
início da atual década uma fase 
de grandes produções em efeitos 
especiais da publicidade. “Era 
uma época de superproduções 
publicitárias no estilo do filme 
Senhor dos Anéis. Os efeitos 
eram encarados a partir da cria-
ção”, lembra. Hoje, isso mudou 
de figura. “Tem muito a ver com 
construção da narrativa em uma 
estética mais fresca, casual. Na 
era do YouTube, os filmes são 
soltos, orgânicos e despojados”, 
analisa. Soares cita um exem-
plo brasileiro dessa estética: a 
engraçada e leve campanha dos 
limõezinhos da Pepsi Twist, pro-
duzida pela Conspiração. 

A importância da narrati-
va também é ressaltada pelo 
diretor da IlegalFX, Denis 
Kamioka. Mas ele é crítico em 
relação aos exageros. “Tem 
muita gente utilizando perso-
nagem em comerciais. Isso já 
passou. O filme deve contar 

Luciana Eguti, do Birdo, considera o mercado de animação e efeitos especiais 
extremamente masculino. Mas, com a expansão, ele está atraindo mais mulheres

uma história”, crava.
Para Alexandre Cruz, sócio 

e diretor da produtora Nuclear, 
o efeito especial não piora nem 
melhora a publicidade. “Eu acho 
que um efeito tem de colaborar 
com a narrativa. Às vezes, ele é 
invisível, não aparece”, diz. Esse 
efeito “invisível” está em uma 
campanha que a Nuclear pro-
duziu para a Coca-Cola, criada 
pela McCann Erickson, focada 
nos Jogos de Pequim.

Veterano na área, Cruz nor-
teia seu trabalho pelo domínio 
de diversas técnicas. No en-
tanto, ele também aposta em 
soluções simples. Na campanha 
“Oi Business to Business”, o uso 
do fio de nylon criou a sensação 
de um escritório que segue o 
funcionário até em casa. “Vi 
isso em 3D e resolvi utilizar o 
fio. Poupou tempo da pós-pro-
dução e resultou em um traba-
lho interessante”, afirma. Cruz 
gosta de técnicas de cromaqui, 
recorte e blue screen (inserção 
de imagens em outros planos, 
criada na década de 70). “Solto 
de vez a câmera (para manter 
a movimentação) e aplico gráfi-
cos de track motion (diferentes 
imagens originadas a partir 
de uma mesma cena).”

Fábio Soares, da Conspiração: “Estamos formando  
um grupo de colaboradores ao redor do mundo”

Já o diretor da O2 Filmes, 
Luis Carone, aficcionado por 
novos métodos, tem filmado 
bastante com o “mesh tra-
cking”, no qual é possível alte-
rar detalhes de objetos em uma 
cena, fazendo mudanças sutis. 
Foi o que fez na campanha do 
Gas Festival 2008, da DM9DDB 
(ver mais sobre a campanha 
à página 19). “Um skatista é 
substituído na cena por uma 
máquina de refrigerante An-
tarctica (a patrocinadora do 

festival de música)”, conta.
Outra característica do se-

tor está no predomínio de 
homens. A diretora Luciana 
Egurti, sócia do Birdo, consi-
dera o mercado de animação 
e efeitos especiais extrema-
mente masculino. “Mas, com 
a expansão, vemos garotas 
ingressando na carreira”, nota. 
Ela acrescenta, entretanto, que 
a feminilidade não é o ponto 
de partida de seu trabalho. “O 
estilo não está relacionado ao 

gênero, mas à individualidade 
de cada diretor.”

Com formação em arqui-
tetura, Luciana trabalhou em 
animação para web na TV Pin-
güim antes de viajar para o 
Canadá para uma especializa-
ção em animação no Sheridan 
 College, no Canadá. Ao voltar ao 
Brasil, montou a Birdo. A aposta 
vem dando certo. Algumas das 
campanhas criadas pelo estúdio 
são para Xingu, Refest, Nickelo-
deon e MTV Ásia.
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