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A idéia pode até não ser nova. Afinal desde os bancos escolares todos nós sabemos que uma 
apresentação bem cuidada conta preciosos pontos. A técnica também pode não ser nova. O 
animatic, uma espécie de desenho animado de alta qualidade e baixo custo, usado por agências 
de publicidade na apresentação de suas campanhas aos clientes e em pré-testes de produtos, já 
existe há vários anos com larga utilização no exterior. Mas a junção inteligente dos dois fez com 
que a RPM Produtora, empresa que desenvolve projetos de comunicação digital, produções 
multimídia, computação gráfica, internet conseguisse criar um mercado no Brasil praticamente 
inexistente há dois anos.  
 
Usando um animatic com tecnologia de ponta, a empresa fez mais de 100 filmes em animatics no 
ano passado partindo praticamente do zero. E pelo ritmo, garante a sócia-diretora Angélica 
Marchesi alcançará a meta de 200 projetos neste ano. A RPM desenvolve um formato de animatic 
que mescla diferentes tecnologias: computação gráfica 3D, ilustração, animação vetorial e 
composição.  
 
"Antes de rodar um filme publicitário ou lançar uma nova logomarca, muitas empresas querem 
testar os caminhos criativos das suas agências", explica Angélica. "Algumas chegam a investir, a 
produzir e a aplicar as peças; outras usam mercados testes para avaliar o desempenho da 
mudança. O animatic com animação 3D é uma ferramenta que permite de forma barata e rápida 
mostrar na realidade como ficará o filme depois de pronto", diz.  
 
Angélica conta que "a atual tecnologia mudou a cara do produto. Hoje o animatic não é apenas 
um story board animado. É muito mais que isso. Trata-se de uma espécie de desenho animado de 
alta qualidade", afirma. "Este desenho animado feito com tecnologia digital possibilita que as 
agências, as empresas de pesquisas e os clientes se certifiquem da viabilidade e pertinência de 
um roteiro, com informações exatas do movimento dos personagens, enquadramentos e da 
locução."  
 
Além do crescente mercado nacional, onde, segundo Angélica as empresas brasileiras já 
começaram a utilizar a ferramenta, que anteriormente era usada apenas pelas multinacionais, a 
RPM também exporta seu trabalho. A empresa fez uma parceria com a Animatic Media, a maior 
empresa americana do segmento. "Temos todas as condições de aumentar as exportações. Os 
animatics feitos no Brasil têm preços mais competitivos do que os produzidos nos Estados Unidos 
ou na Inglaterra. Além disso, trabalhamos com prazos mais curtos, somos mais criativos e temos 
qualidade equivalente."  
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