




01-02 Monstros, 
magia e confusão 
são coisas comuns 
no aparentemente 
calmo escritório 
da Framestore, em 
Londres 

03Aequipeda 
Framestore usa 
máquinas muito 
poderosas, mas 
fáceis de usar, para 
produzir efeitos 
especiais 

Se um dia você der um passeio pelo 
bairro do Soho, em Londres, talvez 
irá ouvir um urro de dinossauro 
ou tropeçará na vassoura de um 
jovem bruxo. Não, não é um novo 
bar temático, é apenas um dia típico 
na Framestore. A empresa é líder no 
ramo de animação digital na Europa, 
e já criou efeitos especiais para 
superproduções do cinema como 
Harry Potter, Avatar e Onde Vivem os 
Monstros, e também para programas 
e comerciais de TV. 

Em 1986, quando foi 
fundada, a meta principal de 
sua equipe era criar filmes com 
computadores, um desafio muito 
intimidador na época. "Fazíamos 
comerciais na resolução da televisão, 
mas sempre soubemos que nossa 
verdadeira vocação estava na criação 
de efeitos visuais para o cinema", 
conta William Sargent, CEO da 
empresa. "O problema é que, na época, 
a memória necessária para trabalhar 
com isso era fisicamente impossível, 
ou financeiramente inviável." 

Felizmente, a tecnologia 
alcançou a visão inovadora da equipe 
e, em 1994, eles conseguiram realizar 
o sonho de trabalhar com filmes. 
Hoje, a empresa coleciona uma lista 

impressionante de projetos realizados 
e prêmios conquistados. Para William, 
o segredo está na pura e simples força 
de vontade: "Se você consegue pensar 
em uma coisa, ela é possível". 

Fazer milagres acontecerem 
na tela requer engenhosidade, 
dedicação e um bom entendimento 
do processo narrativo. É o amor 
pela criação de efeitos especiais e o 
desejo de contar boas histórias que 
permitem ao time da Framestore 
entender a visão dos diretores e 
torná-la realidade. O perfil dos 
profissionais vai muito além de 
nerds com fones de ouvido e mentes 
bitoladas: se quiser trabalhar na 
Framestore, você precisa do charme 
de um homem da Renascença e da 
habilidade de dialogar e envolver 
com o que acontece à suavolta, 
além de entender sobre narrativas e 
técnicas tradicionais de visualização. 

"Saímos de todo tipo de 
lugar para vir a este mundo", explica o 
diretor de criação Mike McGee."Um 
dos sócios estudou Arqueologia, outro, 
Matemática e Física Aplicada, e eu 
estudei Arte. Independentemente 
de tudo isso, todos tinham interesse 
pela criação de imagens, mas não 
possuíamos formação na área." 





04 A empresa ganhou 
um Oscar de Efeitos 
Especiais pelo 
trabalho realizado 
no filme A Bússola 
Dourado 

05 Na cafeteria 
da Framestore, os 
funcionários 
conversam sobre 
tudo, desde filmes 
russos até a última 
superprodução 

Essa filosofia ainda está 
viva na Framestore."Para nós, sempre 
é possível treinar pessoas para usar 
os equipamentos, mas é muito mais 
importante ensinar sobre narrativas 
e habilidades tradicionais", explica 
Mike."É essencial que as pessoas 
saibam essas coisas."Talvez essa 
preocupação seja o grande trunfo 
da empresa. A equipe ama o cinema 
e dispensa pessoas que enxergam 
o trabalho só pelo lado técnico. 
"Se você não tem interesse e afeto 
pela arte com a qual lidamos, seus 
conhecimentos técnicos não valem 
nada aqui", avisa William. 

Kevin Spruce, chefe de 
animação, já trabalhou em filmes 2D 
como Hércules, da Disney, e Space 
Jam, da Warner, que misturavam 
animação tradicional com atores reais 
"Não entendia nada de computadores 
quando entrei na Framestore, em 
2000. Meu primeiro projeto foi 
Dinotopia, um dos primeiros grandes 
trabalhos 3D que a empresa realizou 
para televisão. Ele iniciou nossa 
jornada pelas grandes produções." 

Para Kevin, projetos 2D 
e 3D têm a mesma base narrativa. 
"A animação 2D tem uma nostalgia 
característica. Apesar de todos os 
avanços tecnológicos, a maneira 
como os projetos são tocados 

artisticamente é a mesma. Se você 
não lidar com os fundamentos do jeito 
certo, terá um resultado ruim, mesmo 
se encher a animação de firulas 3D." 

Profissionais de animação 
recém-formados podem conhecer 
todos os botões e atalhos dos 
programas 3D mais usados, mas, 
na opinião de Kevin, se esquecem 
de lapidar habilidades essenciais: 
"Um animador 2D com treinamento 
tradicional talvez se saia melhor do 
que um que trabalhe com 3D, pois vai 
entender de composição e silhueta, e 
ter um olhar mais criativo". 

A Framestore recebe 
estagiários de escolas como a 
Gobelins, na França, que ensinam 
técnicas tradicionais a seus alunos 
antes de colocá-los na frente do 
computador."Para alguns de nossos 
projetos, pegamos animadores 2D 
tradicionais e os ensinamos como 
usar os programas. Alguns de nossos 
melhores profissionais seguiram esse 
caminho, enquanto hoje tem gente 
que sai da faculdade sabendo fazer 
um cubo ir do ponto A ao ponto B e 
acha que é animador", diz Mike. 

Diarmid Harrison-Murray, 
o chefe de comerciais 3D da equipe, 
gosta de ver portfolios que mostrem 
sensibilidade para as artes visuais. 
"A maioria dos portfolios não é 

interessante", opina. "Mas, se tiver 
um único projeto realmente bom, já é 
o bastante para eu me interessar." 

Na opinião de William, o 
melhor de trabalhar com as pessoas 
de sua equipe é que todos estão ali 
porque adoram o que fazem. "Eles 
vão ao cinema uma ou duas vezes por 
semana para assistir desde um filme 
russo até um blockbuster, e não se 
interessam apenas pelos efeitos, mas 
também pelo enredo e pelos estilos 
de câmera." Além de ouvir urros de 
dinossauro, também é possível sentir 
que a equipe da Framestore é muito 
apaixonada pelo seu trabalho. 

Text Box
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