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Há pouco mais de uma década, César Coelho tinha dificuldades para explicar como ganhava a 
vida. "Eu falava que era animador e as pessoas me pediam um cartão de visitas, achando que 
eu era animador de festa infantil", conta. Hoje, Coelho um dos fundadores do Anima Mundi, o 
terceiro maior festival de filmes de animação da América Latina não precisa se desdobrar em 
detalhes ao falar de sua ocupação.  
 
Os filmes de animação, até recentemente considerados um gênero secundário no Brasil, estão 
despertando o interesse das produtoras e dos investidores. O movimento inédito é provocado 
basicamente por dois motivos: a percepção de que essas produções podem ser um bom 
negócio e a oferta crescente de financiamento para o segmento.   
 
No ano passado, os filmes de animação independentemente do país de origem arrecadaram 
cerca de R$ 118 milhões no Brasil, em meio a uma bilheteria total de R$ 712 milhões. Isso 
significa que a animação obteve uma receita superior a de todos os filmes nacionais juntos, 
cuja bilheteria foi de R$ 79 milhões. Os dados são do site Filme B, especializado em cinema.   
 
Foi uma animação também a produção "A Era do Gelo 2" a campeã de audiência nos cinemas 
brasileiros em 2006. Quase 6 milhões de pessoas foram aos cinemas para ver as aventuras do 
grupo de animais pré-históricos.   
 
Uma das empresas interessadas em explorar o filão é a Globo Filmes. Em parceria com a 
produtora Glaz e a Fox Film do Brasil, a companhia prepara o primeiro longa brasileiro em 
"stop motion", uma técnica que utiliza diversos materiais, como massa de modelar. "É uma 
aposta para aquecer o mercado de animação e dar mais opção ao público infanto-juvenil e, por 
que não, aos adultos?", afirma Carlos Eduardo Rodrigues, diretor-executivo da Globo Filmes.   
 
"Minhocas", como o filme foi batizado, tem um orçamento de R$ 4 milhões. Além dos recursos 
da própria Globo Filmes, a produção conta com patrocínio de cinco empresas Petrobras, 
Goodyear, Porto Seguro, C&A e Aracruz por meio da Lei do Audiovisual. O lançamento nos 
cinemas está previsto para o verão de 2010.   
 
Outra produtora, a Start Anima, iniciou a captação de recursos para a produção de "O Grilo 
Feliz e os Insetos Gigantes". O filme será a continuação de "O Grilo Feliz", feito em 2001. O 
segundo filme da série está sendo executado em terceira dimensão o anterior foi feito com 
técnicas tradicionais de desenho animado, e sua estréia está prevista para 2009. Uma parte da 
verba, de R$ 4,7 milhões, veio do BNDES. A outra foi financiada com recursos da Petrobras, 
C&A e Fox Film do Brasil.   
 
"Esse apetite por animação não existia há dois anos. Fico satisfeita ao ver que os investidores 
estão percebendo a importância desse segmento", diz Juliana Ribas, sócia da Start Anima.   
 
Algumas produtoras descobriram que a co-produção com parceiras estrangeiras é outro 
caminho para viabilizar seus projetos. É o caso da série "Escola pra Cachorro", criada pela 
produtora Mixer, junto com a companhia canadense Cité-Amérique.   
 
"Investimos R$ 5,5 milhões e pretendemos estrear em junho de 2009", afirma Tiago Mello, 
produtor executivo da Mixer. Serão 26 capítulos exibidos na TV Cultura e distribuídos para 
emissoras internacionais. A distribuição internacional será gerenciada pela sócia canadense.   
 
A presença de uma longa lista de patrocinadores nos filmes de animação é decorrente do alto 
custo dessas produções. Cada filme custa em média de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões, um 
volume de dinheiro impossível de obter de uma única fonte.   
 
No caso das co-produções estrangeiras, conta pontos a qualidade da mão-de-obra encontrada 
no país. "Somos vistos como co-produtores profissionais pelas empresas estrangeiras, 



diferente de outros países emergentes que apenas fornecem mão-de-obra barata", afirma 
César Coelho, do Anima Mundi.   
 
Apesar do momento propício, o cinema de animação compartilha de várias dificuldades 
encontradas por outros ramos da indústria cinematográfica no Brasil. É o caso da competição 
oferecida pelas produções estrangeiras, que contam com recursos milionários e distribuição 
global, caso dos filmes dos estúdios Pixar, Paramount e Buena Vista.   
 
"A experiência acumulada nos deu a compreensão clara de que é praticamente impossível 
competir com Hollywood, pois eles têm o mundo inteiro como mercado para retornar seu 
investimento", diz Diler Trindade, presidente da produtora Diler & Associados.   
 
No ano passado, a Diler obteve um retorno de R$ 4 milhões com o filme "Turma da Mônica em 
uma Aventura no Tempo", cuja audiência superou a marca de 550 mil espectadores. Por 
enquanto, porém, a produtora não tem planos para voltar ao universo da animação. 
"Decidimos dar um tempo", diz Trindade. Para ganhar a escala necessária, afirma o 
empresário, seria preciso pelo menos duplicar a rede de salas de exibição existente no país.   
 
A despeito dos problemas, porém, o número de pessoas que se arriscam na animação não 
pára de crescer. No primeiro ano do festival Anima Mundi, há 16 anos, apenas três filmes 
foram inscritos. Na edição deste ano, mais de 350 projetos foram exibidos. É difícil saber 
quantos desses realizadores vão migrar da produção experimental para o mercado profissional, 
mas os investidores estão vendo com bons olhos o potencial dessas produções. "Podemos ver 
muitos filhotes de Anima Mundi fazendo o mercado acontecer", diz Romildo Nascimento, 
coordenador de patrocínios para cinema da Petrobras.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


