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RESUMO 

 

 

A área da Computação Gráfica tem sua importância e necessidade única no 
mercado tecnológico, ela trata de toda a parte de representação gráfica de 
informações existentes, seja através de imagens, ou modelagem 3D que é uma de 
suas ramificações e será detalhada neste documento. A modelagem 3D está 
presente em produção de filmes, peças publicitárias, vinhetas, jogos de vídeo game, 
ilustrações arquitetônicas, na modelagem de objetos para impressoras 3D, e 
diversos outros lugares. O que faz surgir a necessidade de conhecer um pouco mais 
esse mercado aquecido e promissor.  O objetivo deste trabalho foi justamente 
apresentar os conceitos iniciais da modelagem e da animação digital 3D, mostrar a 
diversidade das ferramentas mais utilizadas para esses processos, detalhando o que 
cada software é capaz de fazer. Mostrar também os caminhos para se tornar um 
profissional qualificado, através de entrevistas realizadas com profissionais já 
consolidados no setor, os quais trazem dicas e conselhos das dificuldades iniciais e 
como se tornar um profissional de sucesso. As entrevistas com os profissionais foi 
desenvolvida através da criação de um questionário com 6 perguntas, as quais 
foram respondidas pessoalmente pelo professor Glauco Todesco, e os profissionais 
Danilo Pinheiro e Gabriel Paula, em razão da distância, responderam por e-mail com 
autorização para divulgar as informações prestadas e o nome do entrevistado. 
Através dessas entrevistas foi possível obter um parâmetro prático de toda essa 
complexidade de aprendizado e sucesso no setor de modelagem 3D. Ao final, pode-
se perceber a importância e necessidade desse mercado, o modelador 3D está 
presente em todos os setores essenciais das empresas, ou seja, ele está envolvido 
diretamente com a inovação de produtos e empreendimentos. 
 
 
Palavras-chave: computação gráfica, modelagem 3D, animação digital. 
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INTRODUÇÃO 

O uso da computação gráfica está presente em diversas áreas da tecnologia 

da informação. Sua potencialidade tem evoluído de acordo com o avanço da 

capacidade de hardware dos computadores.  

A modelagem 3D1 é ação de utilizar um programa para desenvolver formas 

em três dimensões, de modo que isso possa ser reproduzido digitalmente depois, 

animado ou ilustrado. É possível criar cenários, animais, humanos, formas 

geométricas, uma infinidade de coisas. Quando o tema é modelagem 3D, abre-se 

um leque de direções para seguir, pois é algo que está presente na produção de 

filmes, peças publicitárias, vinhetas, jogo de vídeo game, ilustrações arquitetônicas, 

na modelagem de objetos para impressoras 3D, entre outros. 

No universo dos games, são as animações em 3D que dão realismo ao jogo, 

as modelagens ultra definidas de personagens e cenários saltam aos olhos dos 

ávidos jogadores, fazendo com que o consumo desses jogos seja cada vez maior. 

É um tema que tem ganhado bastante notoriedade em razão do crescimento 

desenfreado das produções de jogos de última geração, filmes de animação e 

efeitos especiais, e da necessidade de profissionais capacitados para a área. 

Atualmente, a modelagem 3D e a computação gráfica em geral têm representado 

papéis de extrema importância não unicamente nos cinemas, mas nos setores de 

propaganda, arquitetura, engenharia, indústria automobilística, entre outros (ROSA, 

2014).  

A abrangência do setor exige a existência de diversas especializações, em 

geral, um profissional que faz uma precisa modelagem 3D, muitas vezes deve 

fracionar a sua criação com outro técnico responsável pela coloração digital, porém 

a técnica de pintura da modelagem em 3D é por si só complexa, criando assim uma 

especialidade dentro do seguimento, já que o profissional que domina a arte da 

texturização pode não produzir o mesmo resultado na parte de animação, desse 

modo cria-se uma diversidade de atividades, que associado as constantes 

atualizações das ferramentas tecnológicas tem com resultado poucos profissionais 

devidamente qualificados para produzir um trabalho em sua completude. 

Salientamos que esta técnica se aplica apenas as criações computacionais. 

 
1
 O termo 3D representa algo tridimensional, retrata um objeto em três lados. 
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Face ao exposto, questionou- se: Como se especializar nesse setor? Quais 

ferramentas são importantes para a atuação do profissional da área de modelagem 

3D? Como está o mercado de trabalho para os profissionais que desejam atuar com 

a modelagem 3D? 

A animação digital é uma arte, e naturalmente insere a invenção como 

quesito essencial, o profissional desenvolverá sua capacidade de criação e inovará a 

sua obra a medida que os problemas surgirem.  

O profissional que domina plenitude do conhecimento de modelagem 3D 

torna-se uma mão de obra muito valorizada e requisitada, pois ele domina tanto a 

parte tecnológica quanto a capacidade de criação, inerente ao artista. 

Cada projeto de modelagem, animação e renderização2, seja de um curta ou 

longa metragem, é um processo demorado, além do domínio das ferramentas é 

necessário conhecer todas as etapas do projeto para planejar, executar e monitorar 

e controlar cada atividade, de modo a não alterar o orçamento, o cronograma ou 

escopo de um projeto, afetando assim a qualidade.  

Com a expansão das impressoras 3D, uma tendência para os próximos 

anos, mesmo com a acessibilidade aos modelos tridimensionais disponíveis na 

internet ou através dos próprios modelos pré-definidos disponibilizados pelos 

programas das impressoras, o mercado necessitará de profissionais específicos, que 

executam projetos de maior complexidade, portanto, o cenário se mostra promissor 

para um futuro próximo aos estudantes de tecnologia. 

Os efeitos 3D transmitidos através do cinema são os que mais atraem os 

olhos do público, abordaremos neste trabalho os primeiros filmes produzidos em sua 

totalidade através da computação gráfica. Estas produções ficaram eternizadas no 

universo tridimensional da sétima arte. 

O objetivo geral deste trabalho foi apresentar o que é a modelagem 3D e os 

caminhos para se tornar um profissional não só de modelagem, mas também de 

animação 3D, bem como mostrar as principais ferramentas utilizadas no mercado 

por grandes estúdios e profissionais renomados. 

 
2 É o processo pelo qual pode-se obter o produto final de um processamento digital qualquer. Este 
processo aplica-se essencialmente em programas de modelagem 2D e 3D, bem como áudio e vídeo. 
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O presente trabalho é composto por cinco capítulos. O primeiro capítulo 

descreve os conceitos básicos da computação gráfica, uma breve apresentação 

sobre o que é esse setor da tecnologia.  

O segundo capítulo traz alguns conceitos sobre a modelagem tradicional e 

tridimensional. Aborda detalhadamente as principais ferramentas 3D que são 

atualmente utilizadas nos principais estúdios cinematográficos, publicitários, de 

games, entre outros.  

No terceiro capítulo é apresentada a animação digital 3D, como é feita, os 

softwares que são utilizados. Traz também um breve histórico dos primeiros filmes 

produzidos totalmente com computação gráfica 3D.  

O quarto capítulo apresenta a metodologia que foi utilizada para a realização 

do trabalho, uma pesquisa sobre as vagas de emprego no setor, e entrevistas com 

profissionais da área 3D, bem como a análise dos dados coletados, a fim de 

possibilitar uma visão mais detalhada e técnica da área.  
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1     COMPUTAÇÃO GRÁFICA E MODELAGEM 3D 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos básicos de 

computação gráfica, quais são os campos de atuação, principais tecnologias do 

setor. Apresenta também o que é a modelagem digital, as possibilidades e usos na 

tecnologia. 

Este trabalho de graduação apresenta uma fundamentação teórica e enfoque 

na modelagem e animação 3D, perfazendo a pesquisa bibliográfica.  

 

1.1 Computação gráfica 

 

Segundo a ISO – (International Organization for Standardization), a definição 

de computação gráfica  : ―u     ju                         i            v      

dados       u    u   i    i iv  g á i       v          u     ‖. (CONCI e 

AZEVEDO, 2003, p.03). 

A computação gráfica trata-se de uma área da tecnologia da informação que 

pode ser definida como o conjunto de algoritmos, técnicas e metodologias para o 

tratamento e a representação gráfica de informações através da criação, 

armazenamento e manipulação de desenhos ou imagens, utilizando-se 

computadores e periféricos gráficos como traçadores gráficos, mesas digitalizadoras, 

scanners e impressoras de alta qualidade. (CONCI e AZEVEDO, 2003) 

Esses dispositivos permitem uma maior versatilidade dos aplicativos 

gráficos, fazendo com que alcancem performances incríveis. As evoluções de 

software e hardware estão estritamente relacionadas, não existe um bom trabalho de 

computação gráfica seja em qualquer área em um computador antiquado, assim 

como não é possível desenvolver o produto final em uma boa máquina com software 

de baixa capacidade.  

Em termos de aplicação, a computação gráfica pode ser dividida em áreas 

como: 

 

 CAD 

 Apresentações Gráficas 
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 Arte por computador 

 Entretenimento 

 Educação e Treinamento 

 Visualização Científica (CONCI e AZEVEDO, 2003) 

 

A computação gráfica pode ser tratada também como uma forma não 

convencional de ferramenta que permite ao artista sobrepor técnicas tradicionais de 

desenho ou modelagem. Imagens que exigiriam do artista o uso de uma técnica 

apurada de desenho podem ser geradas mais facilmente com o auxílio de softwares 

específicos, ela proporciona um novo estímulo ao artista, abrindo novos horizontes, 

ampliando suas imaginações, fornecendo meios para criar um novo tipo de arte. 

Uma questão que surgiu após o relacionamento da computação gráfica com as artes 

foi a dúvida em relação a sua verdadeira função na criação. Ela é apenas uma 

ferramenta do artista ou é responsável pela obra em si?  

De acordo com Conci e Azevedo (2003, p. 04): 

 
A computação gráfica vista como ferramenta indicaria que temos um 
artista responsável pela arte gerada. Mesmo as imagens geradas a 
partir de equações podem ser consideradas arte, se essas equações 
forem fruto da criatividade e da capacidade do descobridor que 
manifesta sua habilidade e originalidade inventiva. 

 
Ou seja, é importante notar que a relação entre a arte e a computação 

gráfica é uma associação íntima, uma interage com a outra, de modo que as duas 

evoluam de forma paralela. A cada evolução da computação gráfica, podem ser 

abertos novos campos para as artes, e o mesmo conceito se aplica na evolução de 

hardwares e softwares ligados a este setor. 

 

1.2  Modelagem 3D 

O       ―      g  ‖, u i iz             u                u             

de criar esculturas em argilas e massas ou outros materiais moldáveis, um trabalho 

que pode ser refeito, consertado. O mesmo princípio é inserido no campo digital, 

onde são utilizados softwares de computador para ―esculpir‖ na tela da máquina tudo 

aquilo que se imagina. 
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A técnica de criar um objeto 3D se resume em molda-lo em três dimensões 

diferentes, utilizando softwares específicos que em breve falaremos deles. A 

modelagem possui uma infinidade de possibilidades, é possível criar desde objetos 

mais simples utilizando apenas formas geométricas até modelos orgânicos mais 

detalhados como personagens, humanos, animais, é onde o modelador desenvolve 

sua parte artística. (MARTINS, 2012) 

Saber desenhar é um diferencial, pois o profissional pode dar vida a uma 

ideia original, mas não é fundamental, todo trabalho de arte, curso, faculdade, é 

válido para o artista, quanto maior seu repertório, maior sua criatividade. 

 Tudo o que se imagina é possível criar e modelar em 3D, mas antes disso, 

é preciso entender a forma como percebemos a profundidade em imagens 

bidimensionais, para possibilitar uma interação amistosa com objetos em ambientes 

virtuais e assim obter uma melhor percepção tridimensional.  

A       çã     ―     i  i    ‖    u   i  g  , ou seja, a visualização de 

algo flutuando, pode ser vista como a capacidade que o ser humano tem de 

distinguir a forma, as cores, a textura e a relação espacial existente entre os objetos 

de uma porção do mundo real. (CONCI e AZEVEDO, 2003) 

A Figura 1 abaixo apresenta a foto de um trabalho de modelagem criada 

através da planta de um imóvel fornecido a empresa Design & Art que desenvolveu 

o trabalho com o software AutoCad3. 

 

 
3
 AutoCAD é um software do tipo CAD — computer aided design ou projeto assistido por computador 
— criado e comercializado pela Autodesk, Inc. desde 1982. É utilizado principalmente para a 
elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões (2D) e para criação de modelos 
tridimensionais (3D). 
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Figura 1 - Casa desenvolvida com base em planta baixa 

Fonte: Design & Art (2016). 

 

Um trabalho aparentemente simples, mas que exige muito conhecimento por 

parte do modelador.  A figura foi renderizada de modo a exemplificar todo o 

processo, com as plantas em baixo, partes da casa descoberta para a visualização 

da modelagem interior e os móveis e também mostra o contraste das cores e 

utilização de texturas desde a criação até o final do projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16  

2 SOFTWARES MAIS UTILIZADOS 

Existem dezenas de softwares para modelagem 3D, pagos, gratuitos, 

amadores, profissionais, cada um com sua particularidade, cada qual com maior ou 

menor eficiência em alguma função específica, mas todos com excelente 

desempenho e capazes de produzir trabalhos excelentes, e, além disso, o software 

       i       qu    ― i    ‖       i   ,     i  ivi     v               i  i   

lugar. 

Um fator extremamente importante na execução dos softwares 3D são os 

requisitos de um computador, todos exigem altos recursos computacionais como uso 

de memória RAM4 e placa de vídeo, no momento de uma renderização, ou seja, da 

execução final do trabalho, o software consome praticamente todo recurso da sua 

máquina, é parte de um conjunto para desenvolver trabalhos de animação e 

renderização em alta resolução.  

 

2.1 3D Studio Max 

O 3dS Max ou 3d Studio Max é um programa de computação gráfica para 

animação 3D, modelagem 3D e maquete eletrônica. É o mais popular e com mais 

longa tradição na área de animações 3D de personagens e desenho animado dentre 

os programas produzidos para computadores pessoais ou micros PC. Este excelente 

software é também utilizado para maquetes eletrônicas e para produção de 

videogames, animações usadas no cinema, comerciais de TV e animações para 

televisão, assim também como é utilizado para a visualização elaborada de projetos 

3D. (JRRIO, 2014) 

De acordo com Aguiar (2009, p. 26):  

 

O 3D Studio Max é o software profissional de modelagem, animação 
e renderização mais vendido no mundo para criação de efeitos 
visuais, animação de personagens e desenvolvimento de jogos de 
última geração. É completamente customizável e a sua arquitetura 
concede liberdade artística absoluta. O 3D Studio Max suporta a 
maior comunidade de desenvolvimento de aplicações de terceiros.  

 
4 A memória RAM é um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no 

computador. É responsável pela leitura dos conteúdos quando solicitados.  
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Isso quer dizer que a maioria das modelagens feitas em outros softwares 

são possíveis de ser importada para o 3D Studio Max sem maiores problemas, 

oferecendo maior oportunidade de migração para aqueles que utilizam outros 

modeladores. Esse é um dos principais pontos positivos da aplicação.  

O 3D Studio surgiu em 1990, sendo um dos primeiros no setor à época, pois 

até então, não existiam boas ferramentas computacionais para renderização e 

animação a preços acessíveis e principalmente para computadores pessoais PC. 

Os softwares que existiam especificamente para PC eram muito limitados, 

os melhores só possuíam suporte para uma linha mais cara desses computadores, 

que geralmente eram adquiridos por empresas, além dos preços serem inacessíveis 

aos usuários domésticos. O programa atualmente, e desde longa data passou a ser 

produzido e comercializado pela Autodesk e seu nome atual é Autodesk 3ds Max.  

Desde os tempos do 3D Studio e desde as primeiras versões do 3ds Max, 

devido ao fato de rodarem em computadores de mesa que eram relativamente mais 

acessíveis em termos de custo aos usuários, estudantes e free-lancers aprenderam 

a utilizar o programa, e devido à grande quantidade de usuários que se criou, uma 

gama de livros e tutoriais surgiu na internet. Aliado a isto, o programa era 

considerado relativamente fácil de aprender. Devido a esta popularidade e mão de 

obra talvez mais facilmente disponível, o 3ds Max ampliou sua abrangência no 

mercado de corporativo. (JRRIO, 2014) 

O fato da Autodesk não ter desenvolvido o programa para outras 

plataformas além do Windows, fez com que a empresa perdesse muito espaço no 

mercado com usuários do Mac e Linux, mesmo com essa adversidade o software 

encabeça a lista como uma das principais ferramentas 3D mundial. O 3D Studio Max 

também lidera entre os softwares de modelagem mais caros do mundo, por outro 

lado é possível adquirir licenças gratuitas para estudantes de uso limitado no próprio 

site da empresa. (TDT3D, 2016) 

A figura (2) abaixo mostra a interface do programa em uma modelagem 

relativamente simples vista de quatro ângulos.  

 

http://usa.autodesk.com/
http://usa.autodesk.com/3ds-max/
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Figura 2 - Modelagem de um sofá no 3D Studio Max 
Fonte: Autodesk (2015). 

 

A figura (3) mostra a interface do programa em uma modelagem orgânica 

mais complexa, a qual expõe a versatilidade do software.  

 

 

Figura 3 - Modelagem de um dinossauro no 3D Studio Max 
Fonte: Di-O-Matic (2015). 
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2.2 Autodesk Maya 

O Maya trata-se de um software mais recente em relação ao 3D Studio Max, 

ambos da Autodesk, é também mais completo em termos gerais, amplamente 

utilizado no mercado publicitário, cinema e canais de TV ele possui suporte para 

modelagem, 2D, 3D, pintura digital, animação, efeitos especiais, entre outros. Com o 

Maya é possível criar desde formas geométricas simples até modelagens orgânicas 

com extremo nível de detalhamento e realismo. Uma de suas vantagens está 

justamente por ele ter sido adotado por diversas empresas e instituições de ensino 

como programa padrão de desenvolvimento de trabalhos e material didático, 

tornando-o muito popular comercialmente. 

O Maya foi originalmente desenvolvido pela empresa Alias, sendo utilizado 

para desenvolvimento de jogos de computador, televisão e cinema. A Alias 

Research é uma empresa originalmente fundada em 1983. (JRRIO, 2014) 

Na mesma época em 1984, foi fundada a Wavefront Technologies, que viria 

a lançar o "Wavefront Advanced Visualizer", um programa de alto custo projetado 

para rodar em estações gráficas mais sofisticadas e caras chamadas Silicon 

Graphics, as quais utilizavam sistema operacional Unix que era muito usado para a 

criação de efeitos especiais para cinema de Holywood e televisão. Em 1993 a 

Wavefront comprou uma empresa Francesa chamada TDI Thomson Digital Image 

Explore e se uniu com a Alias Power Animator do Canadá, empresas estas 

incorporadas pela Silicon Graphics Inc. formando assim a empresa Alias-Wavefront. 

Em 1998 foi lançado o programa Maya. Em Janeiro de 2006 a Autodesk comprou a 

Alias-Wavefront ampliando seu domínio e controle sobre o mercado de programas 

3D. (JRRIO, 2014) 

Justamente por ser tão completo, ele não difere dos demais no quesito 

usabilidade5, é uma ferramenta complexa que exige muito estudo por parte do 

usuário, e também um alto investimento, o Maya também está entre os softwares 3D 

com as licenças mais caras do mundo, mas existem versões gratuitas para 

estudantes. (TDT3D, 2016). 

 
5 Usabilidade é um termo utilizado para definir a facilidade com que as pessoas empregam 
uma ferramenta ou mesmo um objeto para realizar uma tarefa. 

http://usa.autodesk.com/maya/
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A Autodesk tem investido muito no Maya e muitas empresas que trabalham 

com grandes produções utilizam o Maya, pois ele permite uma customização maior, 

além de uma linguagem robusta. (JRRIO, 2014) 

Alguns profissionais que estão no mercado 3D de entretenimento produzindo 

com computação gráfica afirmam que 90% dos principais estúdios de efeitos e 

animação do mundo já o utilizam como principal ferramenta de trabalho. Grandes 

estúdios e produtoras como Lucas Film, Pixar, FX, assim com muitas outras de 

grande porte também utilizam o Maya, o fato dele contar com muitas ferramentas 

integradas para pós-edição tem contribuído muito para o seu crescimento. (JRRIO, 

2014)  

A figura (4) mostra a interface do Maya com sua infinidade de ferramentas e 

menus, em um projeto arquitetônico sendo produzido pelo próprio autor. 

 

 

Figura 4 - Modelagem de uma residência no Maya 2016. 

Fonte: Ferreira (2016). 

 

2.2.1 Blender 3D 

De acordo com BRITTO ( 2011, p.16): 

 

O Blender é uma suíte de produção 3D voltada para a criação de 
animações 3D e imagens estáticas. Para o desenvolvimento de jogos 



 

 

21  

e animações interativas, o Blender apresenta um diferencial único 
ante todas as outras suítes 3D disponíveis no mercado; um motor de 
jogos integrado. A existência desse módulo interno para o 
desenvolvimento de jogos, sem a necessidade de usar em seus 
projetos outros softwares como o Crystal Space e Ogre, é uma das 
grandes vantagens no uso do Blender como plataforma de criação 
para jogos. O artista pode usar o mesmo software para criar, 
desenvolver e publicar um jogo ou animação interativa.  
 
 

O Blender trata-se de um software de código aberto, qualquer pessoa com 

conhecimento em programação pode acessar seu código fonte e modificá-lo, 

melhorá-lo, contanto que informe a comunidade de desenvolvedores, é gratuito, 

completamente acessível, qualquer pessoa pode fazer o download 6 e utilizar em 

quantas máquinas for preciso, com ele é possível criar modelagem, animação, 

texturização e edição de vídeos, além disso, ele é o que menos exige recursos 

computacionais. Um ponto em desvantagem é o fato do Blender não ser comercial, o 

que faz dele um programa pouco utilizado em cursos e empresas. 

A figura (5) mostra a uma renderização ultra realista de uma paisagem 

disponibilizada pela comunidade de artistas do Blender. 

 

 

 
6 Transferir (baixar), um arquivo que se encontra em algum computador remoto. 
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Figura 5 - Modelagem realista de uma paisagem no Blender. 

Fonte: Blender Artists (2016). 

 

A história conta que, em 1988 Ton Roosendaal co-fundou o estúdio de 

animação holandês NeoGeo, que rapidamente se tornou um dos maiores estúdios 

de animação  da Europa. No NeoGeo foram criadas produções premiadas para 

grandes clientes empresariais tais como a multinacional Philips. Na NeoGeo Ton foi 

responsável pela direção artística e também desenvolvimento de software. Ton 

percebeu que o conjunto de ferramentas 3D utilizadas na NeoGeo era demasiado 

velho com dificuldades de atualização e necessitava ser reescrito do zero. Em 1995 

deu-se início a esta tarefa que estava destinada a tornar-se naquilo que hoje 

conhecemos por Blender. Enquanto a NeoGeo continuava a refinar e melhorar o 

Blender, tornou-se claro para Ton que poderia ser utilizado como uma ferramenta 

para outros artistas fora da NeoGeo. Em 1998, Ton fundou uma nova empresa 

chamada Not a Number (NaN) para desenvolver e comercializar o Blender. Existiu o 

desejo de criar e distribuir uma aplicação de criação de conteúdos 3D multi-

plataforma, gratuita. Era um conceito revolucionário, já que as aplicações de 

modelação existentes chegavam a custar milhares de dólares. A empresa esperava 

levar as ferramentas de qualidade semelhante às de nível profissional ao alcance do 

público geral. Em 1999 NaN participou pela primeira vez na conferencia Siggraph, 

como um esforço de promover o Blender, essa participação foi um enorme sucesso 

e atraiu a atenção da imprensa e de todos os participantes presentes. O Blender foi 

um sucesso e o seu enorme potencial foi reconhecido. Em razão disso, a empresa 

conseguiu diversos financiamentos o que possibilitou a expansão das operações. As 

ambições e oportunidades da NaN não acompanharam as capacidades da 

companhia e a realidade do mercado da altura. Fato esse que conduziu a uma 

reestruturação da empresa, criando uma companhia (NaN) menor, e com novos 

fundos provenientes de novos investidores. Em seguida, foi lançado o primeiro 

produto comercial da NaN, Blender Publisherel, esse produto era dirigido ao 

mercado emergente de conteúdo 3D interativo para a internet. Devido às 

dificuldades econômicas e o fracasso de vendas, os novos investidores decidiram 

terminar as atividades da NaN, o que também incluía cessar o desenvolvimento do 

Blender, que naquela época possuía diversos defeitos na arquitetura do software em 

razão da sua complexidade e sua interface incomum. Mas em razão do apoio de 



 

 

23  

usuários que haviam adquirido o Blender Publisher, Ton não mediu esforços em 

evitar o desaparecimento do Blender. Em Março de 2002, ele fundou uma 

organização sem fins lucrativos, a Blender Foundation, com o objetivo de continuar a 

desenvolver e promover o Blender como um projeto Open Source. Em 2002, Ton 

conseguiu um acordo entre os investidores da NaN e a Blender Foundation para 

liberar o código do Blender como open source, foi necessário arrecadar uma quantia 

em dinheiro para comprar os direitos sobre o código, onde voluntários e ex 

empregados da empresa fizeram com que a arrecadação fosse um sucesso. Assim, 

em outubro de 2002, o Blender foi libertado para o mundo sobre a licença GNU 

General Public License (GPL). Liderados por Ton Roosendaal, uma equipe de 

voluntários de todo o mundo continua a desenvolver e a melhorar cada vez mais o 

Blender. (BLENDER TOTAL, 2008) 

A figura (6) mostra a interface do programa em um trabalho amador sendo 

produzido pelo próprio autor, em fase inicial, ainda sem texturas e animações. 

 

 

Figura 6 - Desenvolvimento de um cenário faroeste no Blender 3D. 

Fonte: Ferreira (2016). 
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2.2.2 AutoCAD 

AutoCAD é o software 3D pioneiro da Autodesk, é uma categoria diferente 

das outras, a categoria CAD tem foco no desenho do produto e na documentação, 

apresenta informação de dimensões, é uma excelente ferramenta utilizada nos 

setores de arquitetura, design de interiores, engenharia mecânica, construção naval, 

automotivo, aeroespacial, desenho industrial, é amplamente utilizado na engenharia 

civil onde é possível realizar projetos arquitetônicos, estruturais, entre outros. Antes 

disso todos os desenhos eram feitos diretamente nos formatos de papel em cima de 

pranchetas, também eram usados vários outros acessórios para criar os desenhos 

                   qui ,   qu     ,   gu  ―T‖,        u    . (AUTODESK, 2016) 

O AutoCAD em 1982, inicialmente chamado de MicroCAD, foi escrito para 

vários sistemas operativo, o objetivo da companhia era tornar o AutoCAD conhecido, 

um software que corria na plataforma recentemente criada pela IBM, que se tornaria 

conhecida como a do PC. A aplicação era relativamente fraca em termos de CAD, 

devido às limitações dos processadores Intel e o sistema MS-DOS da época, mas 

por outro lado, tinha se tornado universal, em razão da possibilidade de se criar 

desenhos técnicos detalhados, a um preço acessível a pequenas empresas de 

design, engenharia e arquitetura. (PORTAL EDUCAÇÃO, 2013) 

A versão 2.1 um novo conceito na indústria do software CAD, foi 

implementado um subsistema das suas livrarias em C, tornando a aplicação 

disponível aos programadores. O resultado disso foi a evolução de um grande 

número de pequenas empresas de software desenvolvendo soluções para o 

AutoCAD, desde então, a Autodesk se beneficiou bastante desses 

desenvolvimentos ao comprar as empresas mais promissoras no desenvolvimento 

de melhorias ao seu software, adicionando assim os códigos delas aos códigos do 

AutoCAD para a utilização em novos produtos. (PORTAL EDUCAÇÃO, 2013) 

Desde a versão 12, a companhia abandonou o ambiente Unix e a versão 14 

se descontinuou para MS-DOS. Ela trabalhou em cooperação apertada com a 

Microsoft, partilhando a sua tecnologia de base para atingir desempenho superior no 

sistema operacional Windows. Desde os finais da década de 1990, a companhia 

direciona seus esforços para providenciar produtos com todas as soluções para 

indústrias, por essa razão, e devido à falta de competidores da mesma dimensão, a 
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Microsoft era considerada como a companhia da indústria de software de desenho 

técnico. (PORTAL EDUCAÇÃO, 2013) 

Em 2002, a Autodesk comprou um software concorrente chamado Revit, da 

Revit Technologies, uma empresa com sede em Massachussets, pelo preço de 133 

milhões de dólares. O Revit desenvolvia soluções de construção e infraestrutura, e o 

Inventor (3) para o grupo da mecânica, esses novos investimentos formaram a nova 

geração dos produtos Autodesk. (PORTAL EDUCAÇÃO, 2013) 

Atualmente a Autodesk oferece mais de 30 softwares diferentes para cada 

segmento do mercado, cada um deles possui recursos aplicados para a área que se 

propõem a atender, dessa forma a Autodesk consegui até hoje liderar o mercado de 

softwares com muita qualidade. (GIANACCINI, 2012) 

A figura (7) mostra um projeto de design interior sendo desenvolvido no 

AutoCAD 2015. 

 

 

Figura 7 - Criação de design de interior no AutoCAD 2015. 

Fonte: Autodesk (2015). 
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Baldam (2004, p. 21) afirma que: 

 

O AutoCAD é sem dúvida alguma, a maior plataforma de CAD 
(computer aided design) existente. Nada comparado no mundo de 
projetos por computador atinge as impressionantes marcas do 
AutoCAD. Nunca um software de CAD teve tantos assentos de 
trabalho em uma rede de assistência autorizada pelo Brasil e por 
todo o globo de proporções comparáveis às do AutoCAD. Somada 
todas as literaturas de outros softwares CAD no mundo não totalizam 
o quantitativo do AutoCAD.  

 

De fato, por ser um programa específico e um dos mais antigos na área, o 

conteúdo de obras existentes na internet e escrita é impressionante, facilitando 

assim o aprendizado daqueles que pretendem utilizá-lo na carreira. Os arquitetos, 

engenheiros e outros profissionais que utilizam o AutoCAD investem alto nele, pois 

também está entre os programas mais caros do mundo. 

A figura (7) mostra um projeto de arquitetura finalizado no Autocad. 

 

 

Figura 7 – Renderização de uma arquitetura no Autocad. 

Fonte: Revitcity (2009). 
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2.2.3 ZBrush 

Desenvolvido pela empresa Pixologic, o ZBrush é o preferido dos criadores 

de jogos, é considerado o melhor programa para a criação de personagens de 

games, texturização e pintura, ele propõe modos mais eficientes e eficazes para 

modelagens humanas, possui excelentes ferramentas de escultura digital, foi 

desenvolvido para pessoas que já possuem algum vínculo com arte e desenhos, 

diferentemente de outros softwares que utilizam como base objetos poligonais. Mas 

ao contrário do que se pensa, ele não é um aplicativo que exige técnicas 

extremamente avançadas, as ferramentas descomplicadas, e a soma de poderosos 

recursos com um fluxo de trabalho bastante intuitivo, consolidaram a sua eficácia. 

(VALIM, 2015) 

A figura (9) mostra a renderização realista do personagem Gandalf do filme 

―S  h       A  i ‖ feito no Zbrush, disponibilizada pelo site da Pixologic. 

 

 

Figura 9 –       iz çã            g   G           i    ―S  h       A  i ‖. 

Fonte: Pixologic (2017). 
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A grande diferença entre o Zbrush e outros sistemas de modelagem 

tradicional é que, a característica de trabalho nele é muito mais próximo ao da 

escultura, permitindo que se crie modelos de até 10 milhões de polígonos, o que 

garante a altíssima resolução para filmes, jogos e animações. Ele surgiu com a 

necessidade de colocar mais detalhes em modelos tridimensionais, como dobras de 

um dedo, uma veia saltando da pele, pelos, rachaduras no couro. Tal precisão em 

softwares como o Maya e 3D Max é muito mais difícil de conseguir devido à forma 

como os polígonos são utilizados. (HECKE, 2013) 

O Zbrush é muito utilizado nos cinemas, filmes como ―O  Vi g      ‖, ―O 

       u    h         h ‖, ―Transformers‖, ―O    h          i ‖, e diversos 

outros, utilizaram o Zbrush na modelagem dos personagens. O programa é indicado 

para modelagens orgânicas, personagens, monstros. (VALIM, 2015) 

O fato de o sistema trabalhar com diversos polígonos, faz com que seja 

possível adicionar um nível maior de detalhes as modelagens, dando praticidade e 

características realistas ao trabalho, consequentemente traz consigo o peso das 

renderizações, quanto mais polígonos, mais o programa vai demorar a gerar a 

imagem modelada. Outro ponto negativo do Zbrush é que ele não permite criar 

animações. 

A figura (9)                g             g       i    ―   g ‖    

Nickelodeon, em fase final, mas ainda sem a pintura digital. 

 

Figura 3 - M     g             g     i  i        i    ―   g ‖. 

Fonte: Pixologic (2011). 
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3 ANIMAÇÃO DIGITAL 3D  

Desde o início a trajetória do cinema de animação revela um crescente 

interesse de públicos distintos. Se, inicialmente, tinha como foco o público infantil, 

atualmente observa-se a crescente adesão por parte de um público heterogêneo, 

iniciando do infantil, mas também tocando jovens e adultos. 

 A referência da Walt Disney continua a inspirar as animações em todo o 

mundo, suas obras foram consolidadas como marco referencial. As técnicas 

utilizadas, expressividades únicas, estilos de estética e sensibilidade para dar vida a 

suas criações continuam atravessando gerações, proporcionando um mundo de 

fantasias inusitadas. A evolução dos desenhos de animação vem sendo 

mundialmente traçados por novas técnicas, imensos novos estúdios, e profissionais 

cada vez mais qualificados que estão consolidando o gênero. (FOSSATI, 2009) 

Para elaborar uma animação clássica em 2D, o profissional tinha que 

desenhar com lápis em um papel cada simples movimento do personagem para 

depois passar sequencialmente quadro por quadro, de modo que aquilo gerasse 

uma ideia de movimento contínuo, dando a perspectiva de uma animação, o 

processo era trabalhoso e demorado, era utilizado centenas de folhas de papel, lápis 

e borracha. Atualmente os desenhos em duas ou três dimensões fazem um grande 

sucesso no mundo inteiro, e o avanço da tecnologia permitiu que todo processo de 

animação em 2D ou 3D seja feito totalmente através do computador. 

Ao animar um personagem modelado em 3D, é necessário conhecer os 

seus movimentos, o animador   i    ―  qu     ‖    u     i  çã      b        

movimentos que aquele personagem irá fazer, portanto, para concretizar um 

trabalho com alto nível de realismo, além do domínio das ferramentas, o animador 

precisa estudar e conhecer os movimentos da sua criação seja um animal, um 

inseto, humano, ou qualquer outro. (REOCITIES, 2016) 

A técnica de animar um personagem já modelado em 3D é chamada de 

rigging, através dela é possível adicionar movimentos a um personagem, simulando 

articulações próprias de sua natureza estrutural (esqueleto) e linguagem corporal. É 

o processo de mexer a malha poligonal de forma convincente. Um conjunto de 

controles também é chamado de rigs. (TONKA, 2014) 
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Com exceção do ZBrush, todos os softwares citados neste documento 

possuem ferramentas de animação digital, que se resume em duas fases, onde na 

primeira os animadores criam os movimentos das articulações que são os 

movimentos principais de um esqueleto, como caminhar, correr. Na segunda fase o 

trabalho é executado com base na primeira, onde são feitas as animações menores, 

aquelas que dão maior realismo, como movimento de músculos, pelos, cabelos, 

roupas, piscar de olhos, entre outros. É um trabalho extremamente minucioso, que 

exige muito tempo de produção, filmes de animação 3D chegam a demorar até cinco 

anos para ficarem prontos dependendo do investimento e do tamanho da equipe. 

 

3.1 Breve histórico do uso da modelagem 3D e efeitos 

especiais em filmes 

A história mostra que em 1972, Edwin Catmull, fundador da Pixar, um dos 

maiores estúdios de animação do mundo, juntamente com outros pesquisadores, 

criou o modelo de uma mão animada em 3D, sendo uma das primeiras 

renderizações deste tipo na história. (ROSA, 2014). 

A figura (11) mostra um dos poucos registros da primeira modelagem 3D 

daquela época. 

 

Figura 11 - Primeira modelagem 3D da história feita por Edwin Catmull. 

Fonte: Revista Trip (2011). 

 



 

 

31  

Em 1981 foi lançado o filme “Looker”, com a personagem ―Cindy” totalmente 

modelada em 3D. Logo em seguida, em 1982, a Disney lançou o filme ―Tron”, com 

uma quantidade imensa de computação gráfica, utilizada em diversos efeitos no 

filme, algo que surgiu como uma grande novidade para a época, dando alta 

visibilidade a produção, e automaticamente incitando outras produtoras a utilizar 

cada vez mais estes recursos. (ROSA, 2014) 

No início da década de 90, dois filmes chamaram a atenção por seus efeitos 

especiais, os quais já utilizavam a modelagem 3D. ―O exterminador do futuro II”, com 

as memoráveis cenas do metal líquido, e ―Jurassic Park”, que apesar dos 

dinossauros ainda não terem sido modelados em 3D, utilizou muitos efeitos 

especiais de computação gráfica na movimentação dos bichos, que foram 

construídos através de bonecos mecânicos, o filme foi a revolução do uso de efeitos 

especiais no cinema. (MUSEU DA COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA, 2015) 

A partir daí o cinema passou a ganhar novos públicos, foi quando a Pixar em 

parceria com a Disney criou o seu pri  i    i    i   i            u     iz   , ―Toy 

Story‖. Foi o divisor de águas no ano de 1995 com a maior bilheteria do cinema 

daquele ano. Paralelamente o  i    b   i  i   ―C   i   ia―, outra animação 

completamente computacional, foi criada no mesmo ano, porém lançado alguns 

          i     ―Toy Story‖. (MUSEU DA COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA, 2015) 

―Toy Story‖ u iu       i ã      i       paradigmas estéticos Disney, 

valendo-se para tanto, da tecnologia de animação desenvolvida pela Pixar. Esta 

produção representou um marco na animação mundial. FOSSATI (2009, p.11) 

A Figura (12) abaixo mostra a imagem de uma cena do filme brasileiro 

―C   i   i ‖, o qual foi totalmente modelado em 3D.  



 

 

32  

 

Figura 12 - C        i    ―C   i   i ‖, 1996. 

Fonte: Museu da computação e Informática (2002). 

 
 

A figura (13) abaixo mostra a imagem de uma cena do filme ―Toy Story‖ da 

Pixar e Disney, primeiro longa metragem de animação da história. 

 

 

Figura 13 - C        i    ―T y S   y‖, 1995. 

Fonte: Toy Story (1995). 

 

O sucesso de ―Toy Story‖  b iu as portas do mundo da animação 3D no 

mundo, diversos estúdios passaram a investir em longa metragem inteiramente 

animada por computadores, criando assim um vasto mercado de trabalho para 
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diversas especializações da modelagem 3D, bem como a computação gráfica em 

toda sua amplitude. 
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4 METODOLOGIA 

A metodologia científica pode contribuir com a construção do conhecimento, 

pois é composta de regras, apresenta ferramentas e objetivos necessários para o 

desenvolvimento de um trabalho de pesquisa com qualidade. (MAIA, 2008) 

Neste capítulo, serão apresentadas as pesquisas realizadas sobre o atual 

mercado de trabalho na área de modelagem 3D, onde foi feito um levantamento nos 

principais sites de emprego, o qual possibilitou verificar os tipos e as nomenclaturas 

usuais no setor. Apresenta também entrevistas realizadas com profissionais da área 

de modelagem 3D, que respondem a perguntas sobre softwares utilizados, 

oportunidades e custos de trabalhos no Brasil, e ainda contam suas experiências e 

aconselham os iniciantes. 

 

4.1 pesquisas de mercado de trabalho para o profissional de 

modelagem e animação 3D 

Devido a grande disseminação da tecnologia no mundo, diversos caminhos 

de mercado de trabalho ficaram disponíveis, e um dos setores mais carentes é sem 

dúvida o de modelagem 3D. Mercado este que abre diversas possibilidades em 

trabalhos publicitários, cinematográfico, de games, entre outros. 

No mercado publicitário, a criação de vinhetas, anúncios, propagandas em 

comerciais de televisão, tudo isso envolve um grande trabalho de equipe, além 

disso, envolve um sério trabalho de desenho e criação. A área atrai muitos 

estudantes de webdesign, é onde eles têm o primeiro contato com publicidade e 

percebem que a modelagem 3D também é um caminho a seguir, atualmente é o 

setor que tem a maior demanda de profissionais. Muitas agências de publicidade 

criaram departamentos específicos dedicados a efeitos especiais e animações 3D. O 

salário de um artista gráfico deste segmento varia muito em razão de sua função e 

do cargo que ocupa, mas a média gira em torno de R$ 3.000 para cargos iniciais e 

R$ 10.000 para cargos de gerência de projeto, diretor ou coordenador. (SAGA ART, 

2016) 

Vejamos alguns exemplos de nomenclaturas das vagas e os salários que as 

empresas oferecem; 
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Quadro 1: Vagas para o setor de publicidade 

Vaga Tipo Requisito 
(Conhecimento) 

Salário 

Artista de Render Fixo Maya (avançado) A combinar 

Generalista 3D Fixo Maya, After Effects R$ 3.000 a 4.500 

Modelador 3D Fixo 3DSMax, Maya, 
Zbrush 

A combinar 

Fonte: Vagas 3D (2017) 

 

Muitos termos são utilizados para os profissionais dessa área, não há um 

padrão de distinção, o artista de render é aquele que finaliza o trabalho, que faz a 

composição, aplica a luz e sombra ideal, textura, entre outros detalhes 

extremamente importantes que fica visível no acabamento final, já o generalista 3D é 

aquele desenvolve a modelagem no início, que não domina uma área especial, mas 

tem conhecimentos intermediários em todo o processo de criação e animação. 

(BRITO, 2008) 

No setor cinematográfico, há uma expansão no mercado brasileiro, porém 

ainda é um fator que desacelera o desenvolvimento é a falta de profissionais 

qualificados, já que se trata de uma área de alta complexidade técnica, boas 

especializações são diferenciais. Exemplos como Carlos Saldanha, c  i         ―A 

E      G   ‖, i   i       ui   g           u         h  i               g   3D, 

o que antes era quase impossível de imaginar hoje já é uma realidade promissora no 

Brasil, o segmento cresce a cada ano e recruta cada vez mais. Os salários no Brasil 

podem variar bastante com média R$ 3.000 para modelador 3D e R$ 15.000 para os 

diretores e técnicos de efeitos especiais. (SAGA ART, 2016) 

 

Quadro 2: Vagas para o setor cinematográfico 

Vaga Tipo Requisito 
(Conhecimento) 

Salário 

Animador 3D Freelancer Maya, 3DSMax A combinar 

Especialista em Modelagem 
3D e animações 

Temporário 3DSMax, Maya, 
Blender 

A combinar 
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O mercado de games é o setor que mais tende a desenvolver nos próximos 

anos, a busca por cursos de modelagem para games é cada vez maior. A Samsung 

inaugurou recentemente um estúdio de games em Manaus/AM, visando capacitar 

profissionais para a criação de títulos. Além disso, várias profissionais estão criando 

seus próprios portfólios e distribuindo na internet, a popularização da mídia digital 

facilitou muito esse processo. (PEREIRA, 2013) 

A média salarial de artistas e animadores 3D hoje, no Brasil, está entre R$ 

1.800 e R$ 4.000 mensais, o fato é que existe uma quantidade muito grande de 

oportunidades freelancers, onde o profissional acaba desenvolvendo trabalhos 

menores para estúdios diversos, o que incrementa esse valor salarial. É uma média 

baixa em relação aos outros setores, mas é sem dúvida a que se encontra em maior 

ascensão. (SAGA ART, 2016) 

 

Quadro 3: Vagas para o setor de games 

Vaga Tipo Requisito 
(Conhecimento) 

Salário 

Animador 3D Freelancer 3DSMax R$ 3.000 a 4.500 

Animador 3D ou Rigging Freelancer 3DSMax R$ 3.000 a 4.500 

Animador 3D/ Rigger Fixo Maya, Blender A combinar 

Fonte: Vagas 3D (2017) 

 

 

4.2 Entrevistas com profissionais e especialistas 3D 

 

Foram realizadas seções exclusivas com os artistas Danilo Pinheiro, artista 

3D especialista em Riggings, ganhador de diversos prêmios nacionais e 

internacionais com curta metragem. Glauco Todesco, professor na Faculdade de 

Tecnologia de Itu, mestre em Computação Gráfica, o qual já realizou trabalhos 

freelances em modelagem, e Gabriel Paula, renomado artista 3D do estúdio Viva 

Arte. 

Para coleta de dados, foi elaborado um questionário composto por 6 

perguntas abertas, visando esclarecer um pouco mais sobre as principais dúvidas no 

início de uma carreira, os desafios, a necessidade de uma boa qualificação, quais 

http://www.tecmundo.com.br/samsung/61405-estivemos-samsung-inaugura-estudio-games-manaus.htm
http://www.tecmundo.com.br/samsung/61405-estivemos-samsung-inaugura-estudio-games-manaus.htm
http://www.tecmundo.com.br/samsung/61405-estivemos-samsung-inaugura-estudio-games-manaus.htm
http://www.tecmundo.com.br/samsung/61405-estivemos-samsung-inaugura-estudio-games-manaus.htm
http://www.tecmundo.com.br/samsung/61405-estivemos-samsung-inaugura-estudio-games-manaus.htm
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são os melhores softwares para trabalhar e os mais usuais no mercado, as 

oportunidades de trabalho no Brasil, quanto custa para executar um trabalho em 3D, 

e dicas muito importantes para quem está iniciando nessa área.  

A entrevista com o professor Glauco Todesco, especialista em computação 

gráfica, foi realizada pessoalmente e posterior transcrita para este documento, com a 

autorização do mesmo. Devido a impossibilidade da realização de uma entrevista 

pessoal com os profissionais Danilo Pinheiro e Gabriel Paula, foi enviado um e-mail 

com as questões solicitando uma autorização para divulgar as informações 

prestadas e o nome do entrevistado. 

Abaixo, segue o quadro 4, com as respectivas perguntas direcionadas aos 

profissionais. 

 

Quadro 4: Questionário direcionado ao profissional de modelagem 3D 

PERGUNTAS 

1 Poderia falar um pouco sobre você e como se envolveu com modelagem 3D? 

2 Indica algum software específico para modelagem e animação 3D? 

3 Como você enxerga sua qualificação num mercado tão especializado? 

4 Como você vê as oportunidades de trabalho no Brasil? 

5  Você poderia nos passar alguma ideia de valores? Quanto custa para produzir um 

trabalho renderizado em 3D? 

6  Qual Conselho você daria para quem está começando nessa área? 
 

Fonte: Elaboração própria baseada na revista Tutorial 3D. (2011) 
 

 

Quadro 5: Respostas do professor Glauco Todesco 

RESPOSTAS: GLAUCO TODESCO 

1 

Após sair da graduação eu fiz meu mestrado e meu doutorado na área da 

computação gráfica, e a computação gráfica envolve muitas coisas dentre elas a parte 

de modelagem 3D, então eu tenho algum conhecimento nessa linha, acadêmico e um 

pouco profissional também. 

2 

O Blender é um software opensource, então quando você busca soluções gratuitas 

para modelagem e animação o Blender é uma opção interessante, e a minha procura 

pelo Blender foi justamente em função disso, ele tem uma solução gratuita onde eu 

conseguisse explorar os principais conceitos de modelagem e animação, mas para o 

mercado de trabalho existem ferramentas mais adequadas como o maya, o 3Dstudio, 

o Zbrush e outras ferramentas que profissionais que trabalham nessa linha utilizam, 

por serem ferramentas de mercado.  
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3 

No meu caso, eu não trabalho diretamente nesse mercado de modelagem, mas 

conheço profissionais, e é um profissional que tem perfil bastante difícil de achar em 

função de alguns tipos de projetos, um exemplo, se você procura alguém pra fazer 

modelagem pra games, é alguém que já tenha conhecimento em games e que saiba 

modelar para games, geralmente os profissionais fazem curso de modelagem, tem 

alguma experiência mas não tem experiência em modelar para game, que são 

mercados distintos, então conforme o tipo de software ou de produto que você quer 

desenvolver, buscar esses profissionais é muito difícil. 

4 

Eu acho que tem um mercado, é possível você trabalhar nessa linha, mas eu vejo 

inicialmente alguma coisa relacionada a freelance e a projetos específicos, quem quer 

entrar nessa linha tem que entrar nesses sites que oferecem oportunidades de 

trabalhos temporários e buscar se posicionar dessa maneira, você acaba participando 

de  projetos nacionais e internacionais, se você se destacar nesse mercado irá 

garantir um currículo onde se pode trabalhar em empresas que desenvolvam esse 

tipo de conteúdo.  

5 

Qualquer coisa relacionada a modelagem, a software é caro, são projetos caros, 

depende muito o tipo de projeto, se você for modelar uma personagem simples para 

games que não vai ter tanta animação ou um jogo mais complexo onde você tem 

várias formas de animações com diversas texturas, enfim, são custos variáveis, não 

da pra estimar, mas em geral são projetos que envolvem muito tempo e muita 

experiência, gira em torno de 10 mil reais um modelo inicial simples pra algum tipo de 

aplicação de um personagem. 

6 

Eu recomendo persistência, e gostar daquilo que está fazendo, nesse mercado de 
trabalho as oportunidades aparecem quando você está preparado para elas, então, 
vai desenvolvendo seu portfólio vai criando suas animações, os seus modelos, vai 
publicando isso de alguma maneira, crie seu site com tudo aquilo que você produziu, 
busque nesses portais que oferecem serviços temporários oportunidades para estar 
se posicionando, desenvolva coisas e apareça. Não é um caminho curto, estar fluente 
dentro de uma ferramenta de modelagem demora um bom tempo, conhecer todos 
esses detalhes requer um esforço muito grande e uma dedicação muito grande 
também, gostar já é um pré-requisito, o resto é questão de tempo. 

 

 

Quadro 6: Respostas do profissional Danilo Pinheiro 

RESPOSTAS: DANILO PINHEIRO 

1 

Sim. Sou mineiro de Belo Horizonte e eu iniciei meus estudos em 3D no ano de 2001, 
quando eu ajudei meu irmão a instalar um software no nosso computador para que 
ele aprendesse animação. Achei muito interessante o software, pois somente de ver 
um cubo em shade na viewport e a câmera girando eu já fiquei muito impressionado, 
pois eu estudava física na UFMG e sabia a quantidade de cálculos necessários para 
visualizar um simples cubo tridimensional. A partir dali, como eu não tinha internet e 
não existiam cursos nem tutoriais, muito menos livros da área, eu apertei F1 e li o 
Help do software Maya, cuja documentação é excelente. Trabalhei durante 5 anos 
com meu irmão Fernando Pinheiro, fazendo filmes de curta metragem independentes. 
Nosso filme A Garota passou em mais de 150 festivais em 40 países no mundo, 
ganhador de vários prêmios. Isso me motivou bastante e resolvi me especializar em 
Rigging, pois meu perfil é mais técnico. Em 2008 fui para a cidade de São Paulo e 
trabalhei em grandes estúdios como a Casablanca e Vetor Zero, onde aprendi a 
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programação em Python me tornando também programador de pipeline e 
ferramentas. No ano de 2011 eu me mudei para Québec no Canada. Fiz um curso de 
Programação e Integração de Games no Collège Bart e trabalhei vários anos como 
Sênior Rigger na Squeeze Studio Animation. Em 2015 me mudei para a cidade de 
Foz do Iguaçu, no Paraná, onde trabalho atualmente na Confor Studio, onde dou 
aulas e desenvolvemos trabalhos com conteúdo positivo e boas mensagens visando a 
evolução humana. Sempre trabalhei como freelancer a distancia para vários estúdios 
de vários países do mundo, pois nossa área permite esse tipo de facilidade, já que é 
uma área tecnológica. 

2 

Para quem tem interesse em trabalhar com animação para filmes, publicidade ou 
series de TV, o software mais indicado seria o Maya, da Autodesk. Já quem tem mais 
interesse em Games, o Max é uma boa opção, ja que grandes estúdios também usam 
ele. Outro software que vem se destacando e que no futuro provavelmente será bem 
usado é o Blender. 

3 
Tenho uma boa qualificação profissional, pois já tenho muita experiência que 
conquistei com muito esforço. Muitas empresas me conhecem, pois presto um bom 
serviço e isso ajuda ao profissional ser bem colocado no mercado de trabalho. 

4 

São ótimas! Para quem escolheu trabalhar com o que gosta e se dedica ao trabalho, 
terá muitas boas oportunidades, pois faltam profissionais bem qualificados e, quem 
faz o trabalho com gosto, faz com carinho e bem feito. Isso reflete na qualidade e, 
assim, com trabalho de qualidade, o profissional se destaca no mercado de trabalho e 
as oportunidades aparecem. 

5 

Não tenho essa informação, pois sou especialista em Rigging. O que eu posso ajudar 
é com uma ideia de valores na minha especialização. Digamos que os rigs variam em 
torno de 1 a 2 mil reais por cada personagem. Esse valor varia bastante, dependendo 
da midia, dos prazos e principalmente da complexidade do projeto. Poderíamos variar 
de 300 reais a 5 mil reais se pegarmos rigs muito simples de objetos a rigs de alto 
nível de personagens para filmes longa metragem, por exemplo. Esse valor aumenta 
para o mercado internacional 

6 

Faça uma boa reflexão do que você realmente mais gosta na área de 3D e se 
especialize, pois as empresas grandes contratam especialistas na produção. Se você 
definir bem o que gosta, fara bem feito e se tornara uma referencia de qualidade na 
especialização. Quando digo especializar, não é procurar pós-graduação, pois não 
serão os cursos que te ensinarão o que precisa e sim a pratica e o autodidatismo! Se 
esforce bastante que terá bons resultados profissionais. 
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Quadro 7: Respostas do profissional Gabriel Paula 

RESPOSTAS: GABRIEL PAULA 

1 

 Sou de Fortaleza/CE. Comecei minha carreira fazendo edição de vídeo com 16 anos 

e aos 19, percebi que precisava me desenvolver mais e na época em minha cidade 

não havia como, então fui à São Paulo estudar e me aprimorar. Em São Paulo 

conheci a área da modelagem através de um curso da Alpha Channel e comecei a me 

focar nisso. Com 22 anos tive a oportunidade de fazer um curso com o Rafael 

Grassetti, onde pude ver como era a produção real para um game. Voltei para 

Fortaleza para estudar escultura com o Alex Oliver, foram 6 meses de muito 

conhecimento e inspiração, e esse contato, pouco tempo depois, acabou virando uma 

sociedade, onde montamos o estúdio Viva Arte, que atualmente dá cursos online de 

desenho, escultura e modelagem 3D. Além do estúdio, também pego freelances na 

área da publicidade e modelagem de personagens para games. 

2 Indico fortemente o Zbrush para modelagem 3D, para animação, recomendo o Maya 

(também serve bem para modelagem). 

3 

Sobre esta questão, o que temos sempre que ter em mente é que esse mercado se 

desenvolve muito rápido e existem muitos artistas realmente bons, então é necessário 

estudar e se reciclar constantemente. Atualmente estou em uma boa qualificação, que 

me deixa de certa forma em um espaço confortável de trabalho, mas é necessário 

sempre buscar mais. 

4 

Hoje em dia não se pode mais falar em um local isolado devido a globalização, muitas 

pessoas perguntam sobre o mercado no Brasil, mas este é um mercado onde se pode 

trabalhar de qualquer lugar para qualquer lugar. Você pode estar no Brasil e trabalhar 

para a China por exemplo, mas especificamente falando do Brasil, o mercado sempre 

esteve receptivo para a publicidade e está ganhando bastante espaço na área de 

games. Hoje se tem mais oportunidades. Se seu trabalho for realmente bom, trabalho 

não irá faltar. 

5 

Sobre os valores, varia muito. Depende da empresa para quem está trabalhando, que 

tipo de modelo está fazendo, se vai receber em dólar ou em real e por aí vai. Mas 

falando sobre mercado de impressão, por exemplo, um modelo pode variar de 2.000 

até 8.000 reais, dependendo da complexidade. 

6 

Meu conselho é a princípio fazer um curso para pegar a base e decidir em qual área 
quer atuar. Tente se focar nessa área ao invés de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, 
como modelar, riggar, animar, renderizar e etc. Se seu foco é modelagem para 
impressão, estude só isso, se o foco é modelagem para games, estude modelagem, 
retopologia e textura. Existe muito material na internet e por isso é fácil se perder, por 
isso precisa ter um foco e o seguir. Se eu puder dar uma segunda dica, repetição é o 
segredo, não adianta fazer apenas uma vez um exercício, faça pelo menos 10, 20 
vezes, só assim irá se desenvolver! 
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4.2.1 Apresentação dos dados 

 

Ao final das entrevistas, foi possível verificar que o mercado da computação 

gráfica no Brasil é muito interessante e seu campo de atuação é amplo, a falta de 

profissionais qualificados traz consigo a valorização do mesmo, mas é preciso muita 

dedicação para se consolidar.  

Verificou-se a importância dos trabalhos pessoais, da divulgação através de 

portfólios na web, é onde as oportunidades se abrem, e também é onde o artista 

aprende a ouvir diferentes opiniões e críticas de seu trabalho, momento crucial para 

o crescimento profissional.  

Foi possível notar a unanimidade no uso de algumas ferramentas 3D entre 

os profissionais já consolidados, bem como a abrangência das oportunidades no 

mercado brasileiro e internacional, esclarecendo que as opções deste mercado não 

se podem medir restringindo somente ao Brasil, em razão das possibilidades de 

trabalhos freelances por todo o mundo. 

Ao final, os conselhos de pessoas que viveram as dificuldades do início de 

uma carreira orientam a dedicação, foco, perseverança e muito desejo de atingir os 

objetivos, não somente como profissional, mas na vida, e, independente da posição 

social ou profissional que se tem, há de se ter sempre como meta muita força, 

determinação, pois nenhum mercado de trabalho, nenhuma área de atuação vai 

recompensar o profissional que não executa seu trabalho com amor. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema deste documento é bem amplo e sem dúvidas há diversas outras 

direções a serem tomadas. Por meio desta pesquisa, verificou-se a importância da 

modelagem 3D e que esta técnica possui um amplo espectro de atuação, que se dá 

por intermédio das diversas ramificações da computação gráfica. 

Foi apresentado os softwares de modelagem mais vendidos e utilizados no 

mercado, explanando quais ferramentas são importantes para cada espectro de 

atuação. Dentre os diversos programas apresentados, mesmo que somente de 

forma teórica, demostra-se que há necessidade de um alto investimento financeiro 

para ter acesso completo a este ferramental tecnológico que é essencial ao 

profissional da modelação tridimensional associado com o alto custo dos dispositivos 

físicos necessários a execução plena dos programas. 

Aliado a estes fatores objetivos, existe o fator subjetivo, ou seja, a 

indispensabilidade do fator humano, pois além do longo tempo de desenvolvimento 

profissional formal, existe ainda a criação intelectual, um dos mais misteriosos 

ofícios humanos. Isto faz com que exista poucos profissionais preparados, capazes 

e aptos a desempenharem suas funções diante dos desafios impostos pela 

tecnologia e pela necessidade de criação e inovação. 

Através da sucinta pesquisa das vagas de emprego e as entrevistas 

concedidas pelos profissionais do setor, pode verificar que o mercado profissional de 

modelagem tridimensional está em franca ascensão. O modelador 3D está presente 

em todos os setores essenciais das empresas, ou seja, ele está envolvido 

diretamente com a inovação de produtos e empreendimentos. 

Desse modo, pode-se ampliar a compreensão com uma visão prática que foi 

fornecida pela experiência de anos de trabalho de profissionais como Glauco 

Todesco, Danilo Pinheiro e Gabriel Paula, os quais enriqueceram o conteúdo deste 

documento, que será de extrema importância para aqueles que desejam iniciar sua 

carreira na área de modelagem e animação digital 3D. 
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