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nos dois filmes foi: enlouqueçam, 
divirtam-se e produzam filmes 
que sejam entretenimento puro", 
revelaram. Foi a partir daí que 
começaram a desenvolver o projeto 
digital, que levou cerca de 50 dias -
cada campanha - para ficar pronto. 

0 processo do trabalho foi 
concentrado em plataformas como 
Autodesk Maya, que foi usado desde 
a modelagem até a animação. O 
primeiro desafio do projeto, segundo 
eles, foi desenvolver um shaderque 
simulasse a aparência de glitter nos 
pôneis. Neste caso, eles utilizaram 
o software desenvolvido pela Pixar, 
o Renderman Studio, que permitiu 
escrever um shader específico para 
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que mudava automaticamente as 
cores dos pôneis." A solução acabou 
facilitando o processo de criação. 

As 11 pessoas envolvidas 
na produção - sendo que cinco 
delas cuidaram somente da 
animação - também enfrentaram 
obstáculos na hora de criar a grama. 
Os criadores queriam que a grama 
reagisse conforme a pisada dos 
pôneis. A solução encontrada foi 
criar mapas de colisão e aplicar aos 
atributos do fur. 

0 filme exigia um grau de 
detalhamento bastante sofisticado. 
Por isso, Ivan e Marlon acreditam 
que a parceria entre cliente, agência 
e produtora, garantiu o sucesso 

da primeira campanha."Outro ponto 
que se tornou diferencial no filme foi 
que os pôneis ficaram extremamente 
simpáticos e cativantes", afirmam. 
A partir da sincronização entre a 
música e a animação, eles enxergaram 
potencial para que os pequenos 
animais se tornassem personagens 
bem brasileiros:divertidos e 
engraçados. Sobre o sucesso da 
campanha, eles revelam:"Ficamos 
satisfeitos com os resultados de venda, 
provou-se que publicidade criativa e 
bem-feita ainda tem seu lugar ao sol". 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 56, p. 36-37, abr. 2012.




