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O Brasil conquista espaço na indústria global de produção de audiovisual para TV. Além do talento 
brasileiro - já reconhecido nas áreas publicitária e cinematográfica -, novas linhas de crédito, a 
criação do Fundo Setorial do Audiovisual e da TV Brasil dão fôlego às produções nacionais, que 
apostam na co-produção com outros países para dividir os custos e garantir acesso a novos 
mercados.  
 
Além de documentários e longas, chama a atenção a quantidade de séries de animação para 
crianças co-produzidas pelo Brasil. E temas como sustentabilidade e meio ambiente entram em 
cena. Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Televisão 
(ABPITV), Fernando Dias, o País abocanhou uma fatia do mercado antes dominado por europeus, 
como França e Inglaterra.  
 
"A Europa ficou cara por causa da moeda e dificuldades políticas de produção. Eles fazem questão 
de ter controle do processo criativo", diz o sócio da TV Pingüim, Francisco Mistorino. A empresa 
produz a animação "Peixonauta", em co-produção com a canadense Vivavision, cuja estréia será 
em agosto no Discovery Kids.  
 
Orçada em US$ 4,8 milhões, a animação tem a sustentabilidade entre os temas. "As crianças hoje 
em dia já sabem sobre o aquecimento global e reciclagem de lixo", diz o executivo da TV Pingüim, 
que tem em fase de pré-produção a animação "Magnitika", co-produzida com a França.  
 
A Discovery deve levar "Peixonauta" aos EUA e, em abril, quando se realiza uma feira do setor em 
Cannes (França), a TV Pingüim pretende negociar a venda para países da Europa. "Com a co-
produção você abre um mercado, divide o risco e consegue formatar o projeto com uma visão 
externa, enriquecendo o conteúdo", diz Mistorino. Ele observa que o talento e a tradição do Brasil 
com filmes publicitários atraem a atenção para projetos com outros países.  
 
O Canadá é o principal parceiro do País. Nos últimos três anos, 40 projetos foram fechados com 
os canadenses, que investem US$ 1 bilhão em co-produções internacionais. Trata-se de 4% do 
PIB daquele pa´is, o maior produtor de tecnologia de animação. França EUA e Alemanha são os 
outros principais parceiros. A meta, diz Dias, é aumentar o número de projetos com Espanha e 
Inglaterra.  
 
A Flamma Filmes está captando recursos (US$ 3 milhões) para produzir sua segunda série de 
animação, "Voando com Pipo", em parceira com a canadense Subsequence Entertainment. "Para 
fazer animação é preciso parcerias, já que o custo é muito alto", diz o sócio Reynaldo Marchezini.  
 
A primeira produção da Flamma, "Princesas do Mar", co-produzida com a australiana Southern 
Star e a espanhola Neptuno Films, estréia dia 24 de março na Discovery Kids. A primeira 
temporada custou US$ 7 milhões e a empresa espera o retorno em 1,5 ano. A animação, que 
aborda a preservação do meio ambiente, já estreou na Austrália, Alemanha e ao longo do ano vai 
estrear na França, Itália, Áustria, Suíça e África do Sul. A segunda temporada está em fase de 
produção, com mais US$ 7 milhões. Com a distribuição internacional encaminhada, a empresa 
inicia a fase de licenciamento de produtos para Europa e América Latina: material escolar, 
brinquedos e confecção.  
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