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Mais uma vez, o Anima Forum, evento que aconteceu nos dias 24 e 25 de julho, em São Paulo, 
como parte do festival de animação Anima Mundi, traz boas notícias para os produtores 
brasileiros. Assim como em 2007, quando o BNDES anunciou uma linha de financiamento. 

Procult exclusiva para séries de animação com contratos de co-produção internacional, em 
2008 o Anima Forum foi palco para a apresentação de novos mecanismos e projetos voltados 
para o gênero. 

Foram apresentados programas que estão em andamento no Ministério da Cultura, no âmbito 
da Secretaria do Audiovisual e da Agência Nacional do Cinema. O diretor da Ancine Sérgio Sá 
Leitão apresentou durante painel nesta quinta-feira, 24, o projeto de realização de um 
"cluster" de animação, nos mesmos moldes do Porto Digital de Recife ("projeto de 
desenvolvimento econômico que agrega investimentos públicos, iniciativa privada e 
universidades, compondo um sistema local de inovação", segundo o site oficial). Ele explicou 
brevemente que a iniciativa aconteceria entre o poder público (federal, estadual e municipal) e 
a iniciativa privada, por meio das associações das empresas. A idéia é a constituição de um 
pólo produtor de animação, com infra-estrutura e espaço de formação e capacitação. Essa 
"fábrica de animação" seria acessada pelos bureaus com o objetivo de reduzir custos e 
potencializar a atividade. "O investimento para esse pólo deve ser proveniente do Fundo 
Setorial do Audiovisual", contou Sá Leitão. 

Fundo Setorial do Audiovisual 

Ele também deu alguns detalhes sobre o Fundo Setorial, que deve ser lançado no final de 
agosto ou começo de setembro. Sá Leitão disse que o fundo deve ter três linhas: uma para 
produção de cinema, outra para produção de conteúdo de televisão e uma para distribuição. 
As duas primeiras podem ser usadas também para produções de animação. "Não podemos 
trabalhar em cima de um dos elos da cadeia. É preciso ter visão de conjunto", disse o diretor. 
"Existem várias iniciativas, mas precisamos formular e aplicar uma política de desenvolvimento 
da animação brasileira", afirmou. 

Ele também mencionou um programa especial de fomento para animação deve ser finalizado 
nas próximas semanas. Ele contará com edital público e veiculação garantida, já que trata de 
uma parceria com emissoras de televisão. 

Planos da SAV 

Além da Ancine, Gustavo Dahl, em nome do diretor de audiovisual da Secretaria do 
Audiovisual, Paulo Alcoforado, apresentou os planos da SAV de uma política nacional de 
animação, que deve ser apresentado ao secretário executivo do Ministério da Cultura, Juca 
Ferreira, na próxima segunda-feira, dia 28. Fazem parte dessa política programas como o 
Anima TV, sistema de capacitação, produção e distribuição de séries de animação voltadas ao 
público infanto-juvenil, por uma rede de TVs públicas e educativas. Esse programa baseia-se 
nos moldes do DocTV.  

Além do Anima TV, a proposta inclui o Anima TV para séries de animação adulta - programa 
que envolveria tanto emissoras públicas quanto privadas -; um projeto bilateral Brasil-
Argentina, nos mesmos moldes do Anima TV; e o programa Mais Cultura, para a co-produção 
de séries de animação para a TV Cultura e a TV Brasil. Dahl falou ainda sobre o programa 
especial de fomento Imagens do Brasil, que compete à Ancine e à TV Brasil e que já foi 



apresentado pela agência e pelo canal no Forum Brasil - Mercado Internacional de Televisão, 
que aconteceu em junho, em São Paulo. 

Também participaram do painel Eliana Russi, da Brazilian TV Producers; Mayra Luccas, da Glaz 
Cinema; e Luis André Sá D'Oliveira, do BNDES.    
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