
Ilustração, bebida 
e rock'n'roll 

Com prazo curto, a agência JWTe a 
produtora ParanoidBR conseguiram criar a peça 
'Deaths'que arrematou dois Leões em Cannes' 
Por Caio Narezzi 

A produtora 
A produtora ParanoidBR conta com um 
casting diversificado de renomados 
diretores, composto de nomes como 
Heitor Dhalia, Luis Carone, Cisma e Vera 
Egito. Oferece também um time de 
14 diretores internacionais, devido à 
integração com a Paranoid US. 

Daniel Semanas 
Daniel Semanas nasceu em Santos e 
veio para São Paulo fazer faculdade de 
design gráfico no Senac, mas com 
14 anos já se encaminhava para o lado 
da animação. Seu trabalho de conclusa 
de curso gerou visibilidade e o diretor 
Cisma o convidou para trabalhar com 
ele. Já fez diversos trabalhos de 
identidade visual para MTV, e considera 
mais importante os trabalhos autorais. 
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Redator: Leandro Pinheiro e Rafael 
Freire 
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Atendimento: Valéria Lopes 
Planejamento: Fernand Alphen 
Aprovação do Cliente: Aldo Malucelli e 
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Várias campanhas de incentivo 
para não dirigir sob efeito de álcool 
estão circulando pela mídia. A rádio 
91 Rock entrou na onda e resolveu 
colaborar, da sua forma, com a 
idéia. Para isso, chamou a agência 
JWTe a produtora ParanoidBR 
para criar o que tinha em mente. 
Veiculada na Band (somente em 
Curitiba) e no site da própria rádio, o 
resultado final é a campanha 
Deaths (www.bit.ly/deaths_1rock) 
que ganhou dois Leões de Bronze 
em Cannes 2012: um em Design e 
outro em Filme Craft. 

Buscando conscientizar o 
grande público da rádio, os jovens, a 
91 buscou um apelo para reforçar o 
perigo de dirigir embriagado. A idéia 

era: "Falar das mortes bizarras e 
depois comparar a uma morte idiota: 
estar dirigindo bêbado", conforme 
conta Rodrigo Adam e Leandro 
Pinheiro, redatores da campanha. 0 
segundo passo foi um levantamento 
de personalidades do rock que 
haviam morrido de forma estranha. 
"A lista, por incrível que pareça, é 
bem extensa. Fizemos uma seleção 
das melhores, variando entre 
personalidades mais e menos 
conhecidas, para que o filme não 
ficasse previsível", contam. 

Em seguida, agência e 
produtora sentaram juntas para 
começar a resolver as cenas. 
"Grande parte do processo foi 
baseado no fazer muito com pouco, e 

Intenções 
Várias abordagens 
foram sugeridas 
antes de definirem, 
e passarem o que a 
agência queria. 
"Durante 
o brainstorm 
passamos por 
vários formatos 
e execuções. Mas 
quando decidimos, 
gastamos tempo 
pensando em 
deixá-la da melhor 
forma possível", 
contam os redatores 
da JWT, Rodrigo 
Adam e Leandro 
Pinheiro A ut
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mais prazo. Hoje 
acredito que o 
resultado não 
poderia ter sido 
melhor". 

Para o ¡lustrador 
Daniel Semanas, o 
prazo foi um desafio: 
"Algum tempo atrás 
eu diria que a peça 
podeira ficar melhor 
se fosse feita com 

01-04 A peça 
vencedora de dois 
Cannes em 2012 foi 
um trabalho da 
agência JWT e da 
produtora 
ParanoidBr 

Apesar do prazo curto e das 
noites em claro, o resultado se 
mostrou eficiente. "Tão clichê quanto 
possa soar, acabamos provando para 
as pessoas e para nós mesmos que 
se pode fazer muito com quase nada. 
Não existe recompensa maior do que 
o processo de se trabalhar com seus 
amigos de verdade e realizar algo que 
você acredita", gratifica-se. Eles 
admitem que poderiam ter mudado 
algumas coisas, mas agora depois de 
um tempo, afirmam que 
do jeito que está não poderia ter 
ficado melhor. 

conta Daniel. 0 tempo não permitia o 
Ctrl+Z, então era criar para não 
mudar mais. "Abraçamos o projeto 
mesmo sem nenhum recurso, 
passamos várias noites sem dormir, 
trabalhando durante a madrugada." 
Fizeram o próprio horário e o próprio 
método e, por isso, não usaram 
storyboard nem animatic, tudo 
seguiu conforme o fluxo. 

Até metade do processo, 
os ¡lustradores não tinham a locução 
nem o tempo em que os personagens 
entravam em cena, tudo foi feito às 
cegas, mas no fim as imagens e o 
áudio se harmonizaram. "Ficamos 
surpresos quando recebemos a 
locução e tudo se encaixou 
perfeitamente", fala Daniel. 

isso incluiu a paleta de cores", conta 
Daniel Semanas, diretor e ¡lustrador. 
A paleta é composta das cores: verde 
e rosa em um tom de caneta marca 
texto. "No começo a intenção era 
fazer toda a animação em preto e 
branco. Chamei meu amigo e 
ilustrador Guma para ajudar com os 
concepts e ele propôs esses tons." 

Com pouco mais de um 
mês para desenvolver o projeto 
inteiro,os ilustradores Daniel 
Semanas, Guma e Paulo Stoker 
montaram um estúdio na casa de 
um deles para começar a criar. 
"Passávamos a madrugada 
animando e assistindo aos filmes de 
animação que projetávamos no 
prédio do vizinho para nos inspirar", 

Criando 
"A melhor parte sem 
dúvida foi trabalhar 
junto com meus 
dois amigos Guma e 
Paulo Stoker. 
Fizemos questão de 
fazer um processo 
de criação no qual 
todos participassem 
criativamente e 
se divertissem", 
conta Daniel 
Semanas, diretor e 
ilustrador da 
campanha que 
trabalha na 
ParanoidBR A ut
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 60, p. 28-29, ago. 2012.




