
D
esde o início do
programa de
exportação de
conteúdo brasileiro, a
produção infantil se

destacou como uma das áreas com
melhores possibilidades de
negócios. Primeiro, porque o
produto em si é mais facilmente
exportável, tem características
universais. Depois, porque traz
muitas oportunidades com
licenciamento, que pode
gerar mais receita que o
conteúdo em si.

O que se viu então foi um
grande número de
produtores fechando
parcerias internacionais
para co-produzir suas
animações,
especialmente com
produtores canadenses,
experts neste tipo
de conteúdo.

Na pratica, porém, muitas destas
parcerias acabaram em conflitos, ou
porque os parceiros internacionais
não honraram com sua parte, ou
porque os termos dos acordos não
foram igualmente entendidos por
brasileiros e estrangeiros.

"Não acho que eles tenham
agido de má fé, acho que foi mais
uma ingenuidade de nossa parte",
conta uma produtora que vinha
trabalhando em uma co-produção,
mas percebeu depois que não havia
nada de concreto na parceria. "Eles
trabalhavam corno se fossem
nossos parceiros, mas tinham
fechado também com vários outros
projetos, e no fundo não se
comprometeram com nenhum",
relata outro produtor.

Apesar disso, algumas

Sérgio Lopes, Silvia Prado, Paulo José e o Sapo Xulé:
projeto reformatado para ampliar o mercado.

co-produçòes vêm sim acontecendo, e os
brasileiros foram ao KidScreen deste
ano, o mais importante evento do setor,
que aconteceu em Nova York no início de
fevereiro, com mais cartas na manga e
projetos mais sólidos.

O país levou sua maior delegação até
hoje ao KidScreen. Participaram as
produtoras 2D Lab, 44toons, Celplay,
Cigarra Com & Com, Cinema
Animadores, Flamma Films, Glaz
Entertainment/Moonshot, Labo Cine,
Lightstar, Martinelli Films, Míxer,
Pródigo Füms, St2 kids, TV Pingüim,
Vagalume, Waba Waba, além da TV
Cultura, único canal nacional presente, e
da Log On, que edita e distribui DVDs e
programas de TV.

Visão 360°
A produção infantil, sobretudo a

animação, tem características
bastante diferentes de outros

gêneros no desenvolvimento de
negócios. Primeiro, porque os
prazos de maturação dos
projetos são bem mais longos.
"Urn documentário às vezes é
fechado em duas ou três
reuniões, muitas vezes o

produtor já tem boa parte do
material pronta. Na animação,
um projeto pode levar três ou
cinco anos para sair do papel",

explica Diane Rankin, VP e
publisher da KidScreen.

Outra característica
importante é que a animação
tem muito mais sinergia com
outras mídias, como Internet e
celular, e com o mercado de
licenciamento, em que os

personagens são usados
para vender de cadernos a

alimentos infantis.
Foi pensando nisso que a

produtora Silvia Prado, da Cinema
Animadores, reformulou todo o
projeto do "Sapo Xulé". A Idéia
inicial era partir de uma série de
animação, para então explorar
outras mídias. O conceito mudou
com a entrada na sociedade do
publicitário Sérgio Lopes, ex-QG.
"Fizemos uma primeira avaliação e
resolvemos modernizar o
personagem, mudando cores, a
roupa e os traços, para ficar mais
atraente para o público-alvo.
Fizemos focus groups e abaixamos
a faixa etária atingida pelo
personagem", conta Lopes.

O que era para começar como
uma série de 13 episódios de 30
minutos para a televisão, virou um
produto para múltiplas mídias.
"Faremos 26 episódios de 2,5
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minutos, dos quais seis já estão
prontos, que é mais fácil de veicular
na Internet e no celular, e podem
também ir para a TV", conta Silvia.
Segundo ela, duas emissoras
abertas já se interessaram, urna
como atração de programa infantil
e a outra corno interprograma.

Produtor do mais bem sucedido
conteúdo brasileiro de animação no
exterior, a série "Princesas do Mar",
Reynaldo Marchezini, da Flamma,
foi pela primeira vez ao evento,
"para conhecer", conta. Mas
aproveitou para prospectar
parceiros para sua nova série,
"Voando com Pipo", sobre um
menino-pipa, sua família e seus
amigos. "Já temos uma parceria
com a Subsequence, de Montreal, e
estamos atrás de broadcasters para
veicular a série", diz Marchezini. A
idéia é produzi-la nos mesmos
moldes de "Princesas",
terceirizando a execução. Reynaldo
tem longa experiência na gestão de
marcas em animação. Foi
responsável por trazer ao Brasil
títulos como "Bananas de Pijamas"
c "Pokernon". Ao perceber que
estas marcas geravam muita receita
em royalties para seus países de
origem, resolveu trilhar o caminho
oposto. "Princesas do Mar" está em
exibição desde setembro de 2007
na Austrália, e estréia este semestre
na Alemanha, França, Itália e no
Discovery Kids Latino America. "Já
estamos produzindo a segunda
temporada, e agora começa a
venda de DVD e o licenciamento",
conta. A nova temporada terá
52 episódios de
12 minutos, e
um custo de
US$ 7 milhões.

Difícil mesmo é
emplacar uma série
de animação no
Brasil, pois as
emissoras dão
preferência a
sucessos
internacionais, a
custos bem mais

baixos. "Estamos agora
roteirizando a série
'Historietas Assombradas'
para virar um longa e para
multiplataforma", conta
Mayra Lucas, da Glaz, que
ainda não conseguiu emplacar a
premiada série em um canal nacional.

Por outro lado, durante o KidScreen,
Mayra comemorava o fechamento de
uma co-produção com a canadense Wizz
Films para o longa em stop-motion
"Minhocas". Os canadenses cuidarão do
roteiro em inglês e da pós-produção,
enquanto a animação será toda feita no
Brasil, conta a produtora.

Em outro exemplo de integração
marca-conteúdo, o invocado cachorro
que representa a marca de roupas Red
Xuse ganhará um longa de animação em
3D. A idéia da fabricante é ganhar
projeção internacional com o filme,
explica Sérgio Martinelli, da Martinelli
Filmes, produtor do longa, que foi ao
KidScreen, em Nova York, em busca de
co-produtores internacionais.

"Estou atrás de um parceiro para
ajudar no roteiro, pós-produção e áudio,
para garantir a qualidade internacional",
conta o produtor.

Segundo ele, os próprios licenciados
da Red Nose (que licencia sua marca
para vários produtos, de material de
papelaria a skates) estão investindo no

projeto, que além de dar
exposição à marca, prevê a
criação de novos
personagens, que podem ser
explorados no licenciamento.

Além do longa, Martinelli
levou ao KidScreen a série de
"interstitials" (programetes
de um minuto para exibição

nos intervalos)
"PinguiNics", sobre
dois alienígenas
desengonçados que
aterrisam no Polo
Norte e têm que
conviver com os
pingüins. Na
bagagem veio
também o curta
animado
"X-Coração",
produzido no Rio

Grande do Sul com
verba de um edital da RBS, sobre
um chapeiro de bar que quer ser
artista de rock, que o produtor
pretende transformar ern série.

Bom momento
Segundo o presidente da ABCA

(Associação Brasileira de Cinema de
Animação), Ale McHaddo, o
momento é bom para a animação
nacional. "Está à beira de acontecer,
o que falta são alguns ajustes no
Brasil, a começar pela presença da
animação nacional na nossa
televisão", diz o produtor. A
associação, conta, apoia
integralmente o projeto que prevê
cotas de animação nacional na TV.

Ele também propõe um ajuste
nas leis de incentivo, para que
permitam a produção de séries,
formato mais adequado à
animação. "Toda a estrutura das
leis é pensada pró cinema, para
longa-metragem", diz.

Outro gargalo é a capacitação de
profissionais: "tem crescido, mas
não dá para tocar três ou quatro
projetos grandes ao mesmo tempo
com o pessoal que temos", diz.

Para McHaddo, o Brasil tem que
conquistar primeiro seu próprio
mercado, até para não entrar no
mercado internacional em uma
condição de dependência. "A gente
vem aqui pra nadar na piscina do
vizinho. Temos antes que ter a
nossa própria casa. Temos que
apostar em séries- que tenham
acolhida no Brasil", conta o
produtor, que trabalha em uma
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série animada sobre cangaceiros
espaciais. "Nessa, por exemplo, eu
optei por não ter co-produção, ó
muito local", conclui.

"O melhor da animação é que
ela gera uma propriedade, o
personagem, que depois que ganha
exposição, traz royalties para o
país", conta André Breitman, da ZÜ
Lab. E gera emprego no país
também, conta o produtor, cuja
série "O Amigãozão" deve empregar
cerca de cem pessoas.

A série, sobre três crianças e
seus amigos imaginários, entre eles
o elefante azul do título, é uma
co-produção com a Breakthrough,
do Canadá, com colaboração no
roteiro de Mary Mackey Smith,
autora de "Caillou" e outros
sucessos infantis. "Como a criação é
brasileira, conseguimos colocar
vários elementos nacionais na série,
como os cenários e os
personagens", conta Breitman.

A série deve ser exibida no Brasil
pela Cultura, e o Discovery Kids tem
um acordo de opção para exibição
ern TV paga. No Canadá a série
passará no canal pago Trechouse,
líder no segmento no país. A série,

"O melhor da animação é
que ela gera uma

propriedade, que depois
que ganha exposição,traz

royalties para o país"
André Breitman, da 2D Lab

semana expostas a alguma
forma de mídia eletrônica,
contra 30 horas semanais
na escola.

Atenta ao aumento da
presença on-line de seu
público-alvo, a Sésamo Workshop
(detentora dos direitos da "Vila Sésamo")
criou sua própria plataforma de vídeos
na internet.

Segundo o VP e diretor executivo de
mídias digitais da entidade, Miles
Ludwig, foram usados os conceitos
populares em sites como o YouTube,
como o tagging e as buscas, mas em uni
formato apropriado para as crianças em
idade pré-oscolar, com botões grandes e
navegação simplificada.

Uma ferramenta interessante para os
pais é a busca por ternas, e não apenas
por títulos. Assim, pode-se encontrar no
site vídeos relacionados, por exemplo, a
amizade, meio-ambiente e outros temas.

de 52 episódios de 11 minutos e
orçamento total de US$ 5,85
milhões, pegou ainda um
financiamento pelo Procult, do
BNDES. "Estamos pondo dinheiro
'bom' no projeto, com financiamento
reembolsável, porque acreditamos
que dá retorno", diz Breitman.

Novas mídias
Nos painéis do KidScreen, o que

se viu mais uma vez foi uma grande
preocupação com a exploração de
novas mídias, principalmente
Internet e celular. Não é para
menos. Segundo Kelli Krug, da
Common Sense, as crianças dos
EUA hoje passam 45 horas por

'lambem preocupada com o ambiente
que a internet oferece aos pequenos, a
Sesame criou a comunidade on-line
Panwapa, uma espécie de Orkut para
crianças, com recursos visuais que
permitem a elas criar seus personagens
on-line e trocar mensagens com outros
membros em todo o mundo.

Já a rede pública de TV norte-
americana PBS (Public Broadcasting
System) vem usando o vídeo no celular
corno instrumento complementar de sua
programação educativa.

No primeiro experimento da rede,
foram enviados diariamente a usuários
cadastrados clipes do personagem Elmo,
da Vila Sésamo, sugerindo atividade
para pais e filhos (corno andar na rua e

g procurar objetos que
| comecem com uma
| determinada letra).

Segundo Sara de
Witt, diretora sênior
da PBS Kids, o
resultado foi ótimo.
"Nas pesquisas, os
pais relataram que as
crianças esperavam
ansiosas a próxima
mensagem, e que
as atividades

melhoraram o
entrosamento entre pais e filhos.
Também vimos que as crianças
aprenderam mais rapidamente o
alfabeto", conta a executiva. A única
queixa dos pais, conta Sara, é que
as atividades descarregam a bateria
do celular muito rapidamente,
mesmo porque as crianças gostam
de rever os vídeos várias vezes.

Uma plataforma de vídeos sob
demanda voltados apenas para o
público infantil. Esta é a proposta
da Ameba, uma plataforma que
vem sendo desenvolvida no Canadá
e que programa seu lançamento
comercial para setembro deste ano.

O sistema funciona com um set-
top box ligado à TV e à rede de
banda larga, similar a produtos
como o Apple TV. Os pais adquirem
créditos pré-pagos e com esses
créditos podem baixar programas,
que seus filhos assistirão tanto no
computador quanto na TV.

A busca agora é por conteúdos,
explica o CEO e fundador da
empresa, Tony Havelka, que
participa esta semana do KidScreen,
em Nova York. "Estamos atrás de
produtores que queiram distribuir
seus conteúdos. Nosso modelo é de
revenue sharing, ou seja, dividimos
as receitas meio a meio", conta.

Ele acredita que há público, por
exemplo, para programas
brasileiros em outros países. "Há
muitos brasileiros morando fora, e
nem sempre têm a opção de
oferecer a seus filhos desenhos em
português. Com este sistema, isso é
possível", diz Havelka.
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