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Seagufls Fly
.... Em sentido horário:
Luciana Jordão,
sócia-diretorade
Manipulação e
Interatividade, é
formada em
Comunicação Social
pela PUC-Rio. Flavio
Mac cuida da parte de

3D e efeitos especiais
do estúdio. Fernando
Reule, sócio-diretor
de Animação, é
formado em Design
pela UFRJ e Fabiano
Feijó é sócio-diretor
de Manipulacão e
ilustração 2D.

"Acredito que qualquer expressão
artística pode ser uma fonte de
inspiração." É a partir dessa premissa
que Fernando Reule, sócio
do estúdio multidisciplinar carioca
SeaguUs Fiy, dirige os projetos de
animação do estúdio, que possui uma
carteira de clientes extensa e admirável
- África, DM9DDB, McCann Erickson,
Ogilvy e TV Globo são apenas alguns
destaques da lista.

Fernando e equipe criam sites,
vídeos, ilustrações 2D e 3D,fazem
manipulação de imagens e concept
artsem um escritório no bairro de
Botafogo, zona Sul do Rio de Janeiro,
em um prédio com vista para o Cristo
Redentor. Entre seus principais
trabalhos estão a campanha A
Fabulosa Fábrica da Volkswagem e a
criação do conceito dos personagens
de toy art da operadora de celular Tim.
Entre os prêmios conquistados pelo
estúdio estão uma estatueta do Video
Music Awards Brasil na categoria
Melhor Direção de Arte pelo videoclipe
Three Little Birds, de Gilberto Gil, e o
prêmio de Melhor Videoclipe de 2003
por Túnel do Tempo, de Roberto Frejat.

A trajetória do SeaguUs Fly
começa em 1998, a partir da iniciativa
do ilustrador Fabiano Feijó e da
publicitária Luciana Jordão. Luciana,
que havia contratado Fabiano para

realizar um projetos na empresa em
que trabalhava, se interessou pelo
ramo de ilustração e manipulação de
imagens e passou a ajudar Fabiano em
trabalhos menores. Alguns desses
trabalhos começaram a exigir
ilustrações 3D complexas. Para suprir
essa nova demanda, a dupla passou a
contar com FlavioMac, primo de
Fabiano, que, na época, trabalhava em
um estúdio 3D. Fernando Reule, que foi
um dos primeiros funcionários da
Seagulls Fly, completou o ti me de
sócios-diretores da empresa em 2002.

No estúdio, cada sócio é
responsável por uma área criativa:
manipulação e ilustração 2D fica com
Fabiano Feijó; a parte de
sombreamento, iluminação,
composição e efeitos especiais é
coordenada por FlavioMac; Luciana
Jordão responde pela parte de
manipulação e interatividade, e
Fernando Reule coordena os projetos
de animação. Para os sócios, o melhor
dos mundos ocorre quando todas as
áreas se envolvem. "O trabalho que
fizemos para a agência AlmapBBDO e
a produtora 02, que consistia em uma
campanha para a Volkswagen, é o caso
mais recente em que isso aconteceu",
conta Fernando.

O trabalho começou dentro da
área de concept design, que ficou

O estúdio carioca Seagulls Fly faz sites,
vídeos, ilustrações 2D e 3D, manipulação
de i magens e concept arts. Descubra de
onde vem tanto talento Por: Nathalie Folco
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58 Perfil
SeagullsFiy

05-06 Os sites para a 07 É possível conferir
marca Farm provam o making of desse
que além de 2D e 3D, magnífico leque feito
a Seagulls Fly manda de Coca-Cola no site
muito bem na criação da Seagulls Fly
de paginas da web

08 A placa de circuito 09 O peixe em 30 foi
foi um trabalho feito feito para a Prod'g (da
para a Petrobras, um sede portuguesa ca
dos maiores cientes agência Grey)
do estúdio
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10 A fabulosa 11 Ocaranguejo
manipulação de gigante foi uma
imagem foi feita para manipulação de
um anúncio do imagem feita para
Omega, da Chevrolet a Falmec

12Anúncio da
Coca-Cola em
homenagem ã festa
de Parintins

13 Todos os trabalhos
de ilustração 3D da
Seagulls Flysàc
coordenados por
Fernando Reule

-> responsável pela criação do visual
dos personagens e da fábrica
fantástica da Volkswagen. O visual
desenvolvido conquistou o cliente,
que encomendou quatro comerciais.
Nesse momento, o projeto passou
para a equipe de animação e
pós-producão, que desenvolveu toda
a parte 3D dos comerciais.
"Enquanto os filmes ficavam
prontos, a agência solicitou que
também fizéssemos a parte
impressa da campanha, que ficou
por conta da equipe de Ilustração e
Manipulação. O resultado final do
trabalho, em todas as frentes
exigidas pelo cliente, ficou melhor
porque as áreas interagiram e
cooperaram o tempo todo", avalia.

Hoje.o Seagulls Fly é
composto por 30 profissionais de
criação, que são coordenados pelos
quatro sócios. Para Fernando, urna
das razões para esse crescimento é
a qualidade da equipe."Temos
artistas e profissionais de primeira,
e não'operadores', que trabalham em
um ambiente descontraído e
criativo", revela. "Além disso, todos os
sócios colocam a mão na massa,
trabalhando lado a lado com a
equipe; respeitamos os
compromissos de prazo e qualidade
assumidos junto aos clientes;
investimos muito em hardwares e
softwares avançados e somos uma
empresa séria no que diz respeito a
recolhimento de impostos, compra
de licenças de software e o respeito
aos direitos trabalhistas de nossos
funcionários", enumera.

Ter um estúdio próprio
no Brasil não é moleza. É preciso
prezar pela qualidade do seu trabalho
durante as 24 horas do dia

Algo que colaborou para
que a Seagulls FLy atingisse o nível
de qualidade que possui foi
certamente a falta de pressa dos
sócios em virar uma grande empresa
criativa. "Sempre crescemos de
forma orgânica, ou seja, devagar e
sempre. Não há um plano ou urna
meta para atingir. Sempre
procuramos fazer o melhor trabalho
possível. Na minha opinião, você só
ganha e retém um cliente quando
demonstra comprometimento total
cem o prazo e a qualidade em cada
trabalho", ensina Fernando. A escolha
por um crescimento orgânico fez
cem que a Seagulls Fly não fizesse
questão de abocanhar por completo
nenhum de seus clientes. "Nenhum
deles conta apenas corri o nosso
estúdio para todos os seus projetos
criativos, e achamos isso natural. O
uso de diferentes fornecedores
garante às agências e produtoras,
quando necessário, urna pegada
sempre nova e fresca para cada
trabalho",justifica o diretor.

Para quem um dia deseja
construir um estúdio de renome
como o Seagulls Fly, Fernando Reule
aconselha trabalhar muito. "Ter um
estúdio próprio (ou, diga-se de
passagem, qualquer negócio próprio)
no Brasil não é moleza. Você precisa
se dedicar muito, prezar pela
qualidade do seu trabalho 24 horas
por dia, sete dias por semana, e estar
atento a aspectos que não têm nada
a ver com design.como, por exemplo,
aspectos financeiros, comerciais,
legais etc. Mesmo assim, todo o
trabalho e a preocupação
compensam, pois ver a empresa
crescer como fruto do seu esforço
é muito gratificante."

Se quiser saber mais sobre a Seagulls
Fly, acesse www.seagulisfiy.com.
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