


F omos procurados pelo Paulo Henrique Gomes, até então diretor de
criação da DNA Propaganda, para conversarmos a respeito de um
roteiro que ele havia idealizado para a Itambé. O roteiro apresentado

era extremamente bem humorado e logicamente, repleto de desafios.
Esta campanha proporcionou à Itambé atingir um novo patamar em

comunicação, utilizando pela primeira vez personagens digitais como prota-
gonistas de um filme. O roteiro consistia nas formigas roubando uma lata de
leite condensado. A partir daí nosso desafio foi de criar uma formiga caris-
mática e simpática, que não remetesse apenas a ideia de simples insetos.

Desenho conceitual — Formiga
A ideia inicial era gerar uma formiga bem diferente das atuais já

bombardeadas pela mídia. Nesta tentativa desenvolvemos uma gama de

formigas nos mais diferenciados traços possíveis, dentro de um determi-
nado tempo onde no final já havíamos perdido a conta.

Fizemos uma votação interna onde participaram pessoas que não são
do meio, e por incrível que pareça, a maioria votou por um estilo mais
conhecido. Sobrando apenas 3 desenhos a serem apresentados à agência
e ao cliente.

Na primeira reunião de produção, foram definidos os personagens,
shooting board e o cronograma geral de produção. A minutagem do
roteiro contou com um acting de aproximadamente um minuto, extrapo-
lando o tempo do filme. Neste momento vimos a necessidade de solucionar
problemas de timming para que a história do filme não fosse comprome-
tida. Mesmo com o corte de algumas tomadas, apenas o animatic final nos
indicaria a funcionalidade do filme.



Filmagens
Fomos a São Paulo acompanhar as grava-

ções do filme que foi captado em 35mm diri-
gido por Edu Cama, da Dínamo filmes. Nesta
etapa procuramos discutir com o diretor uma
melhor forma de captação para futuro trata-

mento e finalização. Aproveitamos também
para captar imagens de ambientação (refe-
rência para iluminação) e tirar fotos de alta
qualidade (texturas do cenário) que pudessem
ser usadas para reprodução da cena caso
houvesse necessidade.

Durante a captação, o estúdio mantinha
o processo em paralelo com modelagem dos
personagens e testes de render.

Modelagem
Inicialmente foram modelados elementos

que seriam usados na cena, como abridor, lata,
acessórios das formigas e os próprios persona-
gens. Nesta etapa detalhes de modelagem e
texturas foram imprescindíveis para a apresen-
tação. Nosso objetivo era passar a credibilidade
do produto ao cliente.

Animatic
Quando recebemos as imagens pré-

editadas vindas da Dínamo, montamos o
primeiro animatic. Para nosso desespero, o
excesso de tomadas havia tornado o filme
extremamente rápido, dificultando a compre-
ensão. Mesmo assim era preciso uma pré-
montagem com as animações digitais para que
pudéssemos ver onde começaríamos a excluir
os planos e possibilitar que o diretor de criação
opinasse em novas mudanças.

Inicialmente, começamos inserindo a lata
e fazendo alguns testes de render, permi-
tindo assim nossa decisão de quantos passos
seriam realmente necessários para finali-
zação. Compusemos os primeiros renders no
animatic inicial e tivemos a comprovação que
22 planos eram excessivos para a percepção
do telespectador. Decidimos cortar as cenas
de live action que não prejudicassem a narra-
tiva, valorizando assim os personagens, com
uma maior compreensão.

Texturização / Iluminação
Foram usadas texturas procedurais como

base de cor e texturas pintadas a mão para



gerar os mapas UV. A iluminação utilizada
foi baseada na iluminação do cenário, onde a
dificuldade foi aproximar uma luz virtual que
retratasse fielmente a luz original.

Animação
Processo decisivo para a qualidade do

filme. Para nos ajudar como referência, uma
boa técnica foi filmarmos nós mesmos várias
vezes com movimentos. Assim pudemos estudar
frame por frame cada movimento e até mesmo
exagerar movimentos.

Nas cenas onde haviam muitas formigas se
locomovendo, usamos ciclos de animação não-
linear diferenciados para facilitar o processo de
cópias de "keyframes" para cada personagem.

Quanto ao "Rig", não houve necessidade
de skin, uma vez que os personagens possuíam
exoesqueleto desenvolvemos o personagem com
juntas que se encaixavam perfeitamente e possi-
bilitavam uma amplitude total de movimento.
Ganhamos uma resposta maior de display.

Render
O render foi um trabalho árduo que o

estúdio enfrentou, onde desenvolvemos ferra-
mentas próprias em MEL Script e arquivos
Batchs(DOS) para automatizar o processo. Para
cada cena eram "renderizados" 4 passos (cor,
sombra, reflexão e SKY). Todo este trabalho
com a finalidade de um controle maior na
composição final, evitando que o render preci-
sasse ser refeito. No final dos renders tivemos
mais de 90 pastas de layers, devido à quanti-
dade de cenas do filme. Outra dificulade foi o
gerenciamento dos arquivos, o que nos obrigou
a desenvolver um plano de render.

Composição / Finalização
A medida que os primeiros renders foram

gerados, a composição começou a ser desen-
volvida. O desafio era gerar um ambiente
onde os elementos 3D tivessem uma total
integração com as imagens reais, ou seja,
que eles passassem de certa forma desaper-
cebidos. Na composição algumas soluções
foram geradas afim de customizar tempo e
render 3D, como no caso do caustic da lata
e das multidões de formigas onde matrizes
eram geradas e com o poder da multiplicação,
centenas de formigas tomavam vida. A finali-
zação contou com o requinte do flame, onde
foram feitas a correção de cor, algumas rotos-
copias e os ajustes finos.

Conclusão
Algumas cenas complexas e finalizadas

não chegaram a serem utilizadas em prol de
um roteiro bem amarrado e uma linguagem



de animação adotada, garantindo assim a
compreensão dos telespectadores. Usamos
Maya como software 3D. Photoshop para
texturas e manipulação de imagens. After
Effects para composição e Flame para finali-
zação. Naturalmente diversos desafios foram
encontrados durante o processo de criação
e produção da equipe. Desde limitações do
software, alterações em cima de alterações até
o estress da equipe. Experiências saudáveis e
extremamente necessárias para a evolução
de qualquer trabalho e profissional. A equipe
trabalhou em completa sinergia, o que elevou
a superação das dificuldades e uma superação
da expectativa do cliente.

Para quem não viu ou gostaria de ver o
comercial na íntegra basta acessar nosso site
www.d2rstudios.com. Disponibilizaremos cenas
descartadas, outra versões do filme, making-of
filmado, entre outros.


