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Desenho lucrativo
Estúdios de animação aliam criatividade
com pragmatismo de mercado

O desafio dos estúdios de anima-
ção brasileiros é transformar a arte
de contar uma boa história em um ne-
gócio lucrativo. Poucos mercados ti-
veram tamanha reviravolta em fun-
ção da tecnologia, especialmente com
a invenção da animação em 3D, que
virou moda num mercado que está em
ascensão. A computação gráfica ba-
seada nos princípios da animação tra-
dicional é uma fórmula que vem sen-
do utilizada cada vez mais pelos gran-
des estúdios de todo o mundo. No
Brasil, a procura por cursos de ani-
mação vem aumentan-
do, graças à populariza-
ção de aulas técnicas na
área de informática e
também uma preocupa-
ção dos estúdios com a
formação da mão-de-
obra de qualidade.

O governo também
acena com incentivos
para o setor, e na Câma-
ra Federal um projeto de
lei propõe regras para a
exibição de desenhos
animados produzidos no

Vidal: em busca
de novos mercados

Brasil pelas emissoras de TV aberta e
os canais pagos. "Nos últimos anos,
surgiram muitas pequenas empresas,
aumentou a concorrência, mas o ce-
nário ainda não é o ideal como foi na
década de 1980. Depois do Collor, a
animação caiu muito e ainda não é uma
profissão muito difundida. Hoje, o
mercado não é maduro, pois alguns
poucos estúdios pegam uma grande
fatia, e o resto sobra para os meno-
res", diz Valdo Mello, sócio do Estú-
dio Dangers, que tem 17 anos de ex-
periência em animação.

Mello explica que
abriu a empresa em fe-
vereiro de 2001, quando
o mercado ainda não es-
tava aquecido. "Tivemos
grandes dificuldades,
mas alguns mercados
estavam abertos como
internet, games e celula-
res." A publicidade ain-
da é a força motriz da
animação brasileira, mas
a demanda por novos
curtas e longas-metra-
gens, séries para a TV e

filmes institucionais vem aumentan-
do. Outros nichos de mercado são as
empresas de construção civil, que es-
tão contratando animadores para for-
mular passeios virtuais e maquetes
eletrônicas para suas obras. "É um
mercado crescente, estamos sempre
à procura de novos mercados para
atacar", diz Marcelo Vidal, do Estú-
dio Conseqüência do Rio de Janeiro.

Mello afirma que, apesar do su-
cesso recente, os recursos humanos
ainda não têm uma formação estética
apurada: muitos profissionais têm for-
mação tecnológica, mas não o perfil
de desenhista, que é o que importa
para a animação. Na era analógica dos
anos 80, a animação artesanal conta-
va com estúdios de 40 ou 50 funcio-
nários, número que a tecnologia re-
duziu. "Quem não se atualizou rodou.
Antes, somente as grandes produto-
ras tinham poder de finalização para
animação. Agora, surgiram muitas pe-
quenas empresas, e aumentou a con-
corrência." Entre as vantagens da tec-
nologia em 3D, estão a agilidade e po-
der contar com uma equipe menor,
mais enxuta. "Sempre vai ter a ani-
mação que vem da prancheta, no es-
tilo da Disney. Mas o computador é
mais uma ferramenta para agregar va-
lor com agilidade ao processo de ani-
mação, com prazos mais rápidos e di-
minuição de custo." Ele conta com
clientes como Ford, Ambev, Casas
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Bahia e Colgate.
O curta de estréia do Estúdio Con-

seqüência foi "Hein?!", que no VII
Festival Anima Mundi, em 1999, ob-
teve o maior número de votos do pú-
blico entre os vídeos brasileiros.
Como resultado, o estúdio ganhou o
Prêmio TV Globo, iniciando, assim,
uma vitoriosa carreira em outros im-
portantes festivais brasileiros e inter-
nacionais, entre eles o Festival de An-
necy, França, Festival de Havana,
Cuba, e o Festival Cinanima, em Por-
tugal, que se destaca por indicar cur-
tas de animação à comissão julgadora
do Oscar. O filme teve seus direitos
de exibição adquiridos pelo Canal + (da
França), que desde 2000 vem exibin-
do o curta em sua programação.

Vidal afirma que, muitas vezes, a
falta de conhecimento do mercado
leva os clientes a não saberem bem o
que querem. "Já tivemos que melho-
rar roteiro de agência de publicida-
de." Ele explica que é necessário de-
senhar à mão a animação para ter uma
idéia do produto final. Depois, se grava
a voz para, enfim, chegar ao desktop
do animador. Mesmo com a tecnolo-
gia, o processo é lento: um filme de
quinze minutos não se faz em seis
meses. "A não ser que se tenha um
orçamento do tamanho dessa exigên-
cia. Mas acredito ser necessário de-
senvolver uma porta comercial sem
ser escravo do dinheiro."
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