
Viagens aéreas para todos

A
s imagens de um desenho
animado antigo, em preto
e branco, sonorizadas
com um chorinho bem

brasileiro destoam do colorido
tradicional do intervalo. Na tela,
uma lagarta enfrenta as agruras do
transporte público em uma grande
cidade, até que descobre o telefone
da companhia aérea Gol e se
transforma em borboleta. Logo, é
seguida por muitas outras lagartas
que também descobrem a facilidade
de voar. "Essa campanha
institucional procura mostrar como
a Gol conseguiu democratizar o
acesso às viagens aéreas. "Partimos
de uma pesquisa que mostrou que
muitas pessoas viajaram pela
primeira vez com a Gol. Assim, veio
a idéia de usar a lagarta, que se
transforma em borboleta, para
mostrar que todo mundo pode
voar", explica Renato Fernandez, da
equipe de criação do filme.

A estética totalmente retro do
filme realmente chama a atenção.
A inspiração veio dos desenhos do
barco a vapor Steamboat Willy, no
qual o personagem Mickey Mouse fez
sua estréia, no início dos anos 1930.
"Usamos essa referência em termos
de estética e do timing da animação,
que era feita em loop e parecia que os
personagens estavam dançando",
conta o diretor Nando Cohen.
Inicialmente, explica Fernandez, a
lagarta seria produzida em 2D e
quando se transformasse em
borboleta, a estética passaria a ser
3D. "Sugerimos reinterpretar esse
estilo de 2D, mas produzindo em 3D",
completa o diretor.

Todo o cenário foi construído em
3D a partir de referências
fotográficas dos centros de São Paulo
e do Rio de Janeiro, tanto em termos
de modelagem como de texturização.
Na construção dos personagens, as

expressões, a forma de atuação e
até as interferências sobre a
imagem foram inspiradas nesse
tipo de animação retro. "Existe um
filtro chamado old film que é
aplicado para dar essa cara de
filme antigo, como se o negativo
estivesse riscado. E tem um outro
chamado flicking que faz a imagem
piscar e oscilar. Hoje não é tão
difícil dar essa cara de antigamente
para um filme...", revela Cohen.

O desenvolvimento dos
personagens partiu de 30 opções
diferentes de lagarta. "Mas todos
os envolvidos escolheram a
mesma, então foi fácil de decidir."
Em relação às cores, havia um
receio de que as imagens em preto
e branco ficassem muito pobres,
mas com o contraste das
borboletas em laranja, o problema
ficou resolvido.

Para Nando Cohen, a trilha de
chorinho foi muito inspirada e deu o
acabamento que faltava. "Na versão
inicial que apresentamos, usamos
como trilha um trecho da ópera
Guilherme Tell, de Rossini. Mas
quando o diretor Marcelo Serpa
assistiu, sugeriu que usássemos uma
música brasileira para valorizar o
fato de a companhia ser brasileira",
diz Renato Fernandez.
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