
Sucesso no cinema e na publicidade
Brasil ainda engatinha, mas ensaia formação de uma indústria nesse segmento
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Convencionou-se dizer que o
ano de 1995 simboliza a retoma-
da na produção de filmes nacio-
nais. Pois 2005 tem tudo para ser
um marco na trajetória do cine-
ma de animação no Brasil. Afi-
nal, só neste ano estão em fase
de produção ou finalização a
mesma quantidade de longas-
metragens lançada em toda a
história da cinematografia naci-
onal: sete. Certamente ainda é
um número para lá de modesto,
mas, tendo em vista a dificulda-
de para captação de verbas e
espaços para exibição comerci-
al, não deixa de ser um feito dig-
no de comemoração. Outra ra-
zão que torna esse dado relevan-
te é a sinalização de que algo de
novo acontece na área de anima-
ção autoral no País, como indica
a crescente repercussão de pú-
blico e de crítica do principal fes-
tival do gênero no Brasil, o Ani-
ma Mundi, que contou neste ano
com a participação de 77 filmes
nacionais de um total de 369, o
equivalente a 21% dos trabalhos
vistos pelas mais de 90 mil pes-
soas presentes no evento.

Outro exemplo de vitalidade
do segmento foi a estréia em
agosto, no canal de TV paga Car-
toon Network, do desenho ani-
mado brasileiro Pixcodelics, pro-
duzido em computação gráfica
pela MoP Brasil Digital. Serão, ao
todo, 65 episódios com cinco mi-
nutos de duração cada, que irão
ao ar aos sábados ao meio-dia.

"Pela quantidade de filmes
em fase de produção, que igua-
la o total já lançado em toda a
história do País, o ano de 2005
marca profundamente o cinema
de animação no Brasil", afirma
Marcelo Marao, diretor da As-
sociação Brasileira de Cinema
de Animação (ABCA).

A própria entidade serve
para confirmar o avanço do se-
tor. Criada em 2003, ela foi a
maneira encontrada pelos pro-
fissionais para reunir forças e
mostrar que a animação auto-
ral pode, sim, se firmar como
mercado. "O objetivo da asso-
ciação é contribuir para o fo-
mento da área", afirma Marao,
também ex-presidente da
ABCA e diretor do curta anima-
do O Arroz Nunca Acaba.

Uma das ações empreendi-
das pela entidade é o mapea-
mento do cinema brasileiro de
animação, setor carente de da-
dos que dimensionem seu ta-
manho ou mostrem claramen-
te o perfil dos profissionais. Re-

alizado em parceria com o Mi-
nistério da Cultura (MinC) -
por meio de patrocínio do Fun-
do Nacional de Cultura - e
com o Dieese, o estudo está em
sua segunda fase, iniciada em
agosto, quando foi lançado um
site para coletar informações
sobre esse mercado.

Já divulgada, a primeira eta-
pa da pesquisa revela que, na
década de 80, a quantidade de
filmes animados em curta-me-
tragem no Brasil era irrisória: 22.
Nos anos 90 a produção chegou
a 218, e saltou para 373 entre
2000 e 2004.

Para acelerar a produção
nacional, a ABCA considera es-
tratégica uma aproximação
com o Ministério da Cultura. E
está dando certo. Além da par-
ceria para a realização da pes-
quisa, a associação se firmou
como a interlocutora do setor
com o governo e conseguiu a
publicação dos três primeiros
editais de concursos específicos
para esse formato. Os valores
superam R$ l milhão e se divi-
dem em dez prêmios de R$ 60
mil para curtas-metragens, três
de R$ 100 mil para projetos de
desenvolvimento de roteiros e
pré-produção de longa-metra-
gem e um para produção de 20
filmes de um minuto cujo tema
se relacione com o universo in-
fantil - esta iniciativa é uma
parceria com a TVE no valor de
R$ 200 mil. "É a primeira vez
que o Estado banca a produção
de longas de animação no Bra-
sil", afirma Marao.

INICIATIVA PRIVADA
Se, de maneira geral, o seg-

mento dá os primeiros passos
para deslanchar como indús-
tria, existem aqueles que pos-
suem ousadia - - e alguns mi-
lhões de reais - - para viabili-
zar projetos de gente grande.
No mercado desde 1993, a pro-
dutora carioca Twister montou
uma divisão de desenhos ani-
mados e planeja para o final do
ano o lançamento de seu pri-
meiro longa-metragem, feito
com recursos próprios: Xuxi-
nha e Guto contra os Monstros
do Espaço, projeto orçado em
R$ 6 milhões. Praticamente
todo animado - - dos 70 minu-
tos de duração, apenas sete
não são nesse formato - -, o fil-
me alia elementos de animação
em 2D e 3D e deve chegar ao
mercado com 300 cópias.

A empreitada exigiu a cons-

trução de um espaço anexo à
sede da produtora, onde uma
equipe de 16 pessoas trabalha
em dois turnos. "Com esse pri-
meiro longa pretendemos con-
tribuir para a formação de uma
estrutura para o cinema de ani-
mação no Brasil", afirma Sérgio
Schmid, um dos sócios da Twis-
ter, há um ano associada da La-
boCine, produtora também do
Rio de Janeiro.

De fato, o filme Xuxinha é
puro negócio. A estimativa dos
produtores é de que ele atraia
cerca de 1,5 milhão de pessoas
aos cinemas, ou seja, número se-
melhante ao alcançado por ou-
tros trabalhos da apresentadora
da Rede Globo. O lançamento
será impulsionado por uma gran-
de campanha publicitária.

Mesmo apoiado na força do
nome Xuxa e em uma ambiciosa
estratégia de marketing, o filme
é uma atitude corajosa em se tra-
tando do segmento de animação
brasileiro. Será que há espaço
para um projeto dessa magnitu-

de? "É relativamente um tiro no
escuro. Mas nosso felling diz que
é possível abrir mercado para
um produto desses - - mercado
que, hoje, ainda não existe", diz
Schmid, que já negocia a produ-
ção de outros dois longas de ani-
mação para 2006.

CINEMA E PUBLICIDADE
Entretanto, não são apenas

os longas-metragens que atra-
em a atenção dos profissionais
de animação no Brasil. Na ver-
dade, o cinema animado de au-
tor é a coqueluche, o objeto de
desejo de muitos diretores,
mas a roda gira mesmo é na pu-
blicidade. Como atuam num
setor ainda não caracterizado
como indústria, os animadores
sempre mantiveram um pé nas
agências de propaganda, que
não raras vezes se servem da
animação em suas campanhas.
Arnaldo Galvão, animador com
25 anos de experiência, produz
seus curtas-metragens - al-
guns premiados, como Almas

em Chamas, realizado em par-
ceria com o escritor e roteiris-
ta Flavio de Souza - - entre um
filme publicitário e outro. Dire-
tor de animação do Estudios-
Mega, ele ingressou na área nos
anos 80 trabalhando com Mau-
ricio de Sousa, um dos empre-
endedores dos desenhos ani-
mados no Brasil. Depois passou
por programas da TV Cultura
como Castelo Rá-Tim-Bum e
Glub-Glub, duas referências
em animação na TV nacional.
"Comecei a fazer muita publi-
cidade. É onde há mais espaço
para o segmento no País", afir-
ma Galvão.

Na propaganda, é cada vez
mais freqüente e requintada a
criação de comerciais animados.
Um bom exemplo é a atual cam-
panha do Unibanco, a primeira
da F/Nazca para o cliente. Com
o slogan "Nem parece banco", a
ação inaugurou uma nova fase na
comunicação do anunciante, de-
pois de muitos anos de reinado
do Casal Unibanco.



Os trabalhos de animação são
assinados pela Vetor Zero, uma
das principais produtoras do
País especializadas em efeitos
digitais. A campanha teve início
com um filme cuja proposta era
fazer a transição da antiga linha
de comunicação para a nova.
Posteriormente entraram no ar
as peças estreladas por uma sé-
rie de personagens, criados com
recursos de animação tridimen-
sional, que aparecem em cená-
rios em duas dimensões. Os per-
sonagens - - dinheiro, ovos, bo-
las de futebol e pontos de inter-
rogação - - representam dificul-
dades ou problemas percebidos
pelos clientes (como fragilidade
diante do sistema bancário, dú-
vidas etc.) e surgem em situa-
ções nas quais a solução é ofe-
recida pelo Unibanco.

O posicionamento foi conce-
bido a partir de pesquisas de
mercado que captaram a per-
cepção negativa dos consumi-
dores com relação às institui-
ções financeiras. O principal
objetivo do banco com a cam-
panha é criar uma imagem que
o desvincule dessa percepção,
algo que pode ser facilitado pela
leveza e pelo tom descontraído
da animação. Como disse Fábio
Fernandes, sócio da F/Nazca, na
ocasião do lançamento, a estra-
tégia adotada demonstra que o
"Unibanco é o banco mais ino-

vador do mercado e sua comu-
nicação vai mostrar isso de uma
maneira simples, direta, des-
complicada e colorida".

DIVERSIDADE
Quem também aposta nos

serviços de animação para o
mercado de publicidade é a Dí-
namo Filmes. Criada em 1996,
a produtora fez seu nome com
a criação de vinhetas e assina-
turas animadas para programas
de TV. Com o tempo, começou
a realizar também comerciais
tradicionais, área que ganhou
força na empresa. Atualmente,
investe de novo na divisão que
lhe deu origem. "Nunca deixa-
mos de fazer animação, mas
passamos a ser bem reconhe-
cidos como uma produtora de
filmes publicitários. Agora, ten-
tamos fortalecer novamente a
área de computação gráfica e
animação. De todo modo, des-
tacamos que a Dínamo está
apta a realizar qualquer tipo de
filme, não só em computação",
afirma Ricardo Carelli, um dos
sócios da empresa.

Resultado dos novos rumos
foi a criação da Dínamo Digital,
braço que concentra os trabalhos
de animação. O diretor Fernan-
do Sanches, ex-Conspiração, foi
contratado para comandar o de-
partamento ao lado de Carelli.

Um dos destaques no portfó-

Xuxinha: orçamento do primeiro longa-metragem, bancado totalmente pela Twister, chega a R$ 6 milhões

lio da produtora é o filme anima-
do desenvolvido para a campa-
nha (assinada pela Ogilvy) de
divulgação do Coca-Cola Vibezo-
ne, evento musical patrocinado
pela marca de refrigerantes re-
alizado recentemente em São
Paulo e no Rio de Janeiro.

Também com foco em publi-
cidade, a produtora Black Ma-
ria, há oito anos no mercado, fa-
rejou um campo de trabalho
promissor na área de forneci-
mento e soluções digitais para
campanhas. Ao misturar design
gráfico e efeitos a empresa via-
biliza o projeto criativo das
agências, como a construção de

cenários virtuais e fundos espe-
ciais para os filmes.

Se depender da avaliação
de Afonso Poyart, sócio da Bla-
ck Maria, os ventos sopram a
favor para quem oferece esse
tipo de serviço - - o que se deve
não só ao fato de o mercado
cada vez mais inserir efeitos
nos filmes, mas também em
função da economia proporci-
onada pelo método. "A anima-
ção ganha espaço porque pode
reduzir em até 40% os custos
de produção", afirma. Como
exemplo, ele cita o caso de des-
pesas com diárias de filmagens
e deslocamentos de equipes.

O entusiasmo também é se-
melhante na Laruccia Animação,
fundada há 13 anos. Em seu por-
tfólio estão trabalhos criados
para Vivo, Aiwa, Sadia, Itaú, Ban-
co do Brasil e Lojas Americanas,
entre outros anunciantes. Se-
gundo a agência, mascotes e per-
sonagens são utilizados constan-
temente nas ações publicitárias
por causa da empatia que esta-
belecem com o consumidor.
"Grande parte das campanhas de
TV atualmente conta com algum
efeito de animação. Por isso o
mercado tende a manter o cres-
cimento", afirma Marcello Laruc-
cia, um dos sócios da produtora.
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