
Mapa da animação no País
Associação Brasileira de Cinema de Animação faz levantamento para traçar
perfil do setor e fecha acordo a fim de estimular exportação da produção nacional
VALERYA BORGES

Neste ano, 369 filmes foram
exibidos no Anima Mundi - Fes-
tival Internacional de Animação
do Brasil, que terminou no últi-
mo dia 24. Desse total, 77 são
produções nacionais. Isso signi-
fica que os filmes brasileiros re-
presentam 21% dos trabalhos
vistos pelas mais de 90 mil
pessoas presentes no festival,
que aconteceu no Rio de Janei-
ro e em São Paulo. O Anima Mun-
di é uma das principais vitrines
para a animação nacional, mas
com certeza esses números não
dão a real dimensão de tudo que
é feito no segmento no País. Para
mensurar esse universo de cria-
ções e criadores, a partir da pró-
xima segunda-feira, dia 15, a As-
sociação Brasileira de Cinema de
Animação (ABCA) realizará uma
pesquisa para mapear o setor.

Para participar, os produto-
res devem acessar o site da en-
tidade (www.abca.org.br). O es-
tudo é composto por duas eta-
pas - - a primeira já está prati-
camente concluída. A pesquisa-
dora e professora da PUC-RJ
Claudia Bolshaw fez um levan-
tamento sobre a história da ani-
mação no Brasil, que estará dis-
ponível na home page da ABCA.
A segunda parte será uma es-
pécie de censo, por meio do
qual será traçado o perfil do
profissional do ramo no País. A
idéia é que os animadores dis-
ponibilizem informações.

Sousa (ao lado) e cena do Cine Gibi:
governo não incentiva a área de animação

"Queremos criar um banco
de dados que nos possibilite re-
colher alguns elementos para
que possamos incluir a profissão
no Código Brasileiro de Ocupa-
ções e torná-la oficial", esclare-
ce Arnaldo Galvão, diretor da
ABCA e um dos coordenadores
da pesquisa. Para ele, isso é fun-
damental para que o mercado se
organize. "O setor está crescen-
do e precisamos de dados mais
concretos. Essa é uma premissa
básica se quisermos conseguir
investimentos", analisa Galvão.

MERCADO INTERNACIONAL
Além de estar com o foco

voltado para o projeto de ma-
peamento do mercado interno,
a ABCA também tem se movi-

mentado para conquistar os
compradores estrangeiros. Há
aproximadamente dois meses a
entidade firmou acordo com a
Associação Brasileira dos Pro-
dutores Independentes de Te-
levisão (ABPITV) a fim de es-
timular as exportações das pro-
duções nacionais de animação.
'Temos um projeto de exporta-
ção que foi iniciado há cerca de
um ano e engloba visitas a
eventos de televisão no mun-
do todo. A partir de agora, in-
cluiremos em nosso calendário
missões a feiras e seminários
voltados para animação como
Kidscreen e Realscreen, ambos
em Nova York, e Mercado
Internacional de Filmes de Ani-
mação de Annecy, na França",

explica o vice-presidente da
ABPITV, Fernando Dias.

Além disso, no dia 27 de ju-
lho o Consulado Geral do Ca-
nadá formalizou o convite para
que o Brasil seja o país foco de
negócios no Festival Interna-
cional de Animação de Ottawa,
no Canadá, a grande meca do
cinema de animação mundial.
O evento marcará a realização
da terceira Conferência de Ani-
mação de Televisão (TAC),
especializada no desenvolvi-
mento de negócios, que tem
como objetivo o estímulo a
oportunidades para produtores
e compradores fechando o ci-
clo entre a arte e o negócio da
animação. "Esse é o momento
para Brasil e Canadá reafirma-
rem laços comerciais que pos-
sibilitem o desenvolvimento do
cinema de animação", diz Gal-
vão, que na semana passada
embarcou para o Canadá em
nome da ABCA. Nos próximos
meses, outros representantes

da entidade também deverão
partir para Ottawa.

MAURÍCIO DE SOUZA
Quem também está voltado

para o mercado exterior é o
empresário e desenhista Mau-
rício de Sousa. No momento.
ele trabalha no projeto de ex-
portação de suas produções
para países como Itália e Co-
réia. "Ainda é pouco, estamos
começando. Tudo está sendo
feito com recursos próprios.
Remasterizamos desenhos
produzidos na década de 80 e
fizemos versões reduzidas,
com sete minutos de duração.
Este é o material que está sen-
do exportado", explica Sousa.

Ele conta que acaba de fe-
char um acordo com a produ-
tora carioca Diller Associados
para realizar mais um longa-
metragem, que deve chegar
aos cinemas até o fim de 2006.
"Inicialmente o acordo é para
somente uma produção, mas
nada impede que façamos ou-
tros trabalhos. A idéia é produ-
zir em São Paulo e finalizar no
Rio de Janeiro. Assim, teremos
escala e poderemos ganhar o
mercado internacional", diz.

Para Sousa, um dos principais
problemas do mercado de anima-
ção nacional é a falta de verba.
"O governo não incentiva o se-
tor. Nunca, por exemplo, o BN-
DES abriu uma linha de crédito
para essas produções. E não foi
por falta de pedidos", afirma. Há
cerca de dois anos e meio Sousa
fechou um contrato com o Car-
toon Network para exibir seus
desenhos na programação do ca-
nal. Antes, tinha um acordo se-
melhante com a Rede Globo.
"Mas falta escala. Para que uma
emissora possa transmitir dese-
nhos nacionais é preciso que haja
volume, e para isso é necessário
investimento", explica.
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Desenho brasileiro, padrão internacional
A TV brasileira sempre teve

a tradição de exibir desenhos,
que são em sua maioria assina-
dos por estúdios estrangeiros. A
animação nacional raramente
conseguiu espaço nas grades e
mesmo nomes como o do dese-
nhista Maurício de Sousa colecio-
nam apenas passagens breves
pela televisão (ver matéria na
página 26). Mas recentemente
esse quadro vem mudando e as
emissoras do País têm aberto es-
paço em sua programação para
produções locais.

No sábado, dia 13, estréia no
canal a cabo Cartoon Network a
série Pixcodelics - - produzida pela
MoP Brasil Digital, lançada oficial-
mente durante a feira da Associa-
ção Brasileira de TV por Assinatu-
ra (ABTA), que ocorreu na sema-
na passada na capital paulista (ver
págs. 36 e 37). São ao todo 65 epi-
sódios com desenhos de cinco mi-
nutos de duração cada, dos quais
20 já estão prontos.

A atração entrará no ar simul-
taneamente no Brasil e nos de-
mais países da América Latina nos
quais o canal está presente, como
México, Argentina, Chile e Vene-
zuela. Os dois primeiros episódios
foram realizados em parte com re-
cursos da Agência Nacional de Ci-
nema (Ancine) da ordem de R$
270 mil. O valor total do investi-
mento não foi revelado. Esta não
é a primeira vez que o Cartoon
exibe programas nacionais: ainda
em 2000 o canal exibiu uma mi-
crossérie especial em homena-
gem aos 500 anos do descobri-
mento do Brasil e em 2004 come-
çou a veicular os desenhos de
Maurício de Sousa, além de vinhe-
tas animadas de cartunistas bra-
sileiros, dentro do projeto "Car-
tum Netiuorque" (este último
também via recursos da Ancine).

O lançamento promovido
pelo Cartoon coincide com um
momento em que outras emisso-
ras voltam suas atenções para o
segmento de animação. Em fe-
vereiro o Nickelodeon colocou no
ar a série Anabel, criada por Lan-
cast Mota com produção execu-
tiva de Sérgio Martinelli. Nesse
caso os produtores não contaram
com a verba da Ancine. O proje-
to, que ficou mais de uma déca-
da engavetado, foi elaborado
com recursos obtidos por meio
do uso da Lei do Audiovisual e
do PIC-TV, projeto de fomento
à produção do governo do Esta-
do de São Paulo que era gerido
pela TV Cultura e dirigido por
Ivan Izzo. O canal comprou os
direitos de exibição e colocou o
produto no ar.

A série foi muito bem recebi-
da tanto pelo mercado como por
nosso público. Agora estamos
negociando com os produtores a
segunda temporada e também

cogitamos apostar no projeto do
longa-metragem da persona-
gem", diz a diretora de marketing
da Nick, Carolina Vianna.

Martinelli revela que os cria-
dores acabam de fechar contrato
com a Traffic, que cuidará da dis-
tribuição internacional da atra-
ção. Após a carreira comercial da
série, ela deverá ser transmitida
também pela Cultura, que é só-
cia do projeto graças ao PIC-TV.

Aliás, animação é um assun-
to que há muito interessa à TV
Cultura. Recentemente a emis-

sora anunciou o desenvolvimen-
to de um pólo de produção de
animação, que será comandado
por Ivan Izzo. A intenção é atuar
como parceira de profissionais
que queiram produzir esse tipo
de atração no Brasil. A iniciativa
dá continuidade à política da TV
Cultura de apostar nos desenhos
animados nacionais, que teve iní-
cio há cerca de dez anos, quan-
do foi lançado o programa Zum,
dedicado a animações voltadas
para o público adulto.

No final do ano passado, na

Cena de Pixcodelics, que começa a ser exibido pelo Cartoon Network

ocasião do lançamento do canal
a cabo TV Rá-Tim-Bum, a emis-
sora abriu uma nova janela de
exibição, criando o programa

Zum Zum Zum, atração de meia
hora que exibe animações volta-
das ao público infantil.

VALERYA BORGES E ELIANE PEREIRA
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