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Mercado colhe resultados da evolução do setor
no País e atrai grupos internacionais
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O cinema de animação brasi-
leiro vive um expressivo período
de crescimento de sua produção.
Há tempos dependentes apenas
da prestação de serviços para
a indústria de propaganda, as
produtoras do setor começam
a desenvolver seus projetos de
conteúdo a partir da conquista
de espaços no mercado interna-
cional. Um dos principais parcei-
ros interessados nessa criação
nacional é o Canadá, o segundo
maior produtor de animação do
mundo, perdendo apenas para
seu vizinho Estados Unidos. O
país prestará uma homenagem
ao Brasil durante o Festival de
Animação de Ottawa, previsto
para acontecer entre os dias 20
e 24 deste mês.

Os brasileiros ganharão aten-
ção especial dos canadenses na
Television Animation Conference
(TAC), um dos eventos que com-
põem o festival e que é voltado
ao fomento de co-produções de
animação entre diferentes países
destinadas às emissoras de TV.
Uma delegação nacional com-
posta por 30 produtores deverá
participar do encontro, levando a
perspectiva de fechar negócios.
De acordo com a assessora para
o desenvolvimento de negócios
internacionais em arte e cultura
do Canadá, Eliana Russi, os dois
países têm muita afinidade pelo
fato de serem nações multicul-
turais e com diversidade étnica,
o que se reflete na produção
não só de animação, mas do
segmento audiovisual como um
todo. "Até agora já temos 34
trabalhos, entre documentários
e animação, em produção entre
os dois países", afirma Eliana.

A abertura de espaço in-
ternacional e as iniciativas da
Associação Brasileira dos Pro-
dutores Independentes de Tele-
visão (ABPITV) para fomentar
a produção de animação têm
encorajado as empresas do setor
— que antes trabalhavam apenas
com prestação de serviços para
o mercado publicitário — a guiar
seus negócios para a produção
de séries de animação.

Um exemplo dos mais bem-
sucedidos é o da TV Pingüim,
comandada por Célia Catunda
e Kiko Mistrorigo (que também
representa o segmento de ani-
mação na ABPITV)- Neste ano,
a empresa fechou com a Vivavi-
sion, de Montreal, no Canadá,
um acordo de co-produção da sé-
rie Magnitka, e, em 2005, firmou

parceria com o Nelvana, um dos
maiores estúdios de animação
do mundo, para a produção da
série Peixonauta. "Os produto-
res internacionais são atraídos a
trabalhar com os brasileiros em
virtude da polivalência de fun-

ções a que estamos acostuma-
dos, unindo, além de talento para
novas idéias, capacidade técnica
para a realização dos projetos",
afirma Mistrorigo. Segundo ele,
o Brasil tem potencial para se
posicionar internacionalmente

como provedor de idéias,
tal qual ocorre com a
Coréia do Sul.

Outro exemplo é o
da Rdigital, do Grupo
Mixer, que procura deixar
a prestação de serviços
para o mercado de propa-
ganda e passar a explorar
melhor o segmento de
dramaturgia de animação.
O produtor executivo da
bandeira, Tiago Melo, participará
do Festival de Animação de Otta-
wa levando debaixo do braço dois
projetos de série de animação
de 52 episódios com 11 minutos
de duração. "A atração de maior
destaque é o Riff-Raff, no qual
dois personagens irmãos têm um

Riff-Raff, série de animação de 52 episódios com 11
minutos de duração criada pela Rdigital, do Grupo Mixer

avô aposentado intergaláctico e
precisam defendê-lo dos violões
que partem em busca dele", conta
Melo. Além desses projetos, a
Rdigital também produzirá um
longa-metragem com o National
Film Board do Canadá, orçado em
R$ 6 milhões.
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