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Segmento de animação ganha cada vez mais espaço na produção publicitária  
  
 
 
Apesar das dificuldades enfrentadas por todo o setor de produção brasileira nos últimos anos, as 
empresas que trabalham com animação se mostram confiantes com relação às perspectivas para 
2004. Em busca da diferenciação, agências e clientes apostam na variação da linguagem utilizada 
nas campanhas e têm incluído cada vez mais desenhos animados em seus comerciais. Alguns 
exemplos de ações bem-sucedidas são as criadas pela F/Nazca Saatchi & Saatchi para a Brahma, 
a partir do verão de 2000. Durante muito tempo, os comerciais da cervejaria traziam como 
protagonistas um siri ou uma tartaruga feitos por computação gráfica. Atualmente, personagens 
como a esponja da Assolan e o ET do portal Terra são algumas demonstrações de como essa 
técnica está se disseminando entre agências e anunciantes. 
 
Para Angela Feola, diretora de atendimento da produtora Arte Animada, a forma como o mercado 
enxerga o segmento está mu dando. "Tanto criativos quanto anunciantes estão mais ousados, 
buscando novas linguagens e partindo em busca da animação", acredita Angela. "Essa atividade 
existe no Brasil há várias décadas, mas creio que, com o sucesso das campanhas da Brahma, os 
anunciantes perceberam que esse é realmente um recurso eficiente e a demanda aumentou", 
analisa Alceu Baptistão, sócio-diretor da Vetor Zero, produtora que trabalha com animação e 
computação gráfica.  
 
Para Rodolfo Patrocínio, sócio-diretor da Digital 21, braço da produtora Cine voltado para efeitos 
especiais e finalização, a animação no Brasil ainda é muito pouco usada se compararmos com 
outros mercados, como o americano. "Estamos criando a cultura da animação. Mas nos últimos 
cinco anos a procura por esse gênero de trabalho aumentou, muito por conta do cinema. Os 
anunciantes estão descobrindo as possibilidades que esse tipo de trabalho pode trazer para uma 
marca", acredita Patrocínio. Para Eitan Rosenthal, produtor executivo da Trattoria, produtora de 
comerciais que também atua no segmento de animação, há alguns setores que são mais abertos 
ao uso de técnicas de animação em suas campanhas de mídia. "Normalmente, veículos de 
comunicação, empresas das áreas de educação e vestuário, que falam com um público mais 
jovem, são mais simpáticos ao uso dessas técnicas", crê Rosenthal. 
 
Na opinião de Luiz Eduardo Briquet, diretor da Briquet Filmes, também pode-se atribuir esse 
aumento de demanda à introdução e popularização de elementos de computação gráfica, técnica 
conhecida como 3D. "Creio que dentro de alguns anos as produtoras vão realizar mais trabalhos 
em 3D do que em 2D (técnica de animação mais conhecida), já que a primeira permite a 
otimização de custos e tempo", diz Briquet. 
 
Em contrapartida, alguns profissionais afirmam que, nos últimos anos, os trabalhos feitos em 2D 
não correm o risco de perder espaço com a disseminação da computação gráfica. "A procura por 
esses trabalhos tem aumentado. Muitas vezes o cliente quer utilizar animação, mas busca uma 
linguagem diferenciada da que está sendo usada largamente na mídia. Então opta pela utilização 
de personagens bidimensionais", pondera Sílvia Prado, produtora executiva da Cinema 
Animadores. 
 
Baptistão acredita que, com o tempo, as duas técnicas vão acabar se harmonizando e convivendo 
pacificamente. "Ainda existe um certo preconceito, mas, na prática, isso já acontece, apesar de 
alguns profissionais que trabalham com 2D ainda se mostrarem um pouco resistentes. A verdade 
é que hoje praticamente nenhum filme é realizado sem a utilização de efeitos de computação, o 
que demonstra que as duas coisas são complementares", analisa o sócio-diretor da Vetor Zero, 
que acredita que, com o tempo, a situação deve se acomodar e cada uma das duas técnicas vai 



ocupar seu lugar próprio. Ele ressalta que animação é mais do que apenas a criação de um 
personagem. "Utilizar recursos digitais para interferir em um filme também pode se enquadrar 
nessa definição, apesar de não ser animação no sentido convencional", pondera. 
 
 
Novos mercados 
 
Mas nem só de publicidade vive a animação brasileira. Depois de passar anos sobrevivendo 
exclusivamente dos trabalhos realizados para este setor, as empresas de animação começam a 
vislumbrar a possibilidade da inserção dessa técnica em outros meios, como cinema e televisão. 
"É claro que, se não fosse a propaganda, o mercado de animação não existiria no Brasil. Mas hoje 
já podemos vislumbrar outros caminhos, como o cinema, que tem aberto espaço para esse tipo de 
trabalho, e até mesmo a TV", diz Sílvia.  
 
"Acreditamos que um dos caminhos é incentivar a criação de séries nacionais de animação, algo 
que não existe atualmente. O Vicentinho (deputado federal PT-SP) criou um projeto de lei que 
determina que as emissoras de TV destinem um percentual de sua grade à transmissão de 
animação criada no País. Caso a proposta seja aprovada, isso ajudaria a fomentar a indústria, que 
hoje não encontra onde exibir seus trabalhos", diz Marcelo Marão, presidente da Associação 
Brasileira de Cinema de Animação (ABCA), entidade criada em junho do ano passado e que 
congrega profissionais de todo o Brasil. Ele revela que outra preocupação da associação é 
incentivar a união da classe, já que muitas vezes esses profissionais trabalham sozinhos, 
desvinculados das estruturas das produtoras.  
 
Outra preocupação da ABCA é o aumento da qualificação da classe. "O mercado pede cada vez 
mais capacitação por parte dos profisionais. Por isso estamos lutando pela criação de cursos de 
formação para o setor. A PUC-RJ acaba de criar um curso de pós-graduação em Animação, cuja 
primeira turma deve começar neste semestre. Mas ainda é pouco", analisa Marão. 
 
M&M  - 16/2/2004 


