
Produção

ANIMAÇÃO BRASILEIRA

Incentivados pelo governo, mas sem o apoio da TV brasileira, a animação nacional está
conquistando o mercado na Europa, EUA e Ásia. São dezenas de longas e séries em busca
de co-produção internacional até com a China

Por Letícia Mori

A animação brasileira tem aumentado
sua produção substancialmente nos

últimos anos, mesmo que produza apenas a
média de um filme por ano desde 2001. Neste
momento, estão sendo realizadas 12 séries
de animação para televisão em co-produção
internacional e seis longas-metragens. Além
disso, há ainda 40 séries em busca de parcei-
ros internacionais. Embora a maior parte dos
filmes produzidos até hoje tenha se restringi-
do ao mercado interno, agora os produtores
estão visando mercado internacional. Entre
os filmes em produção, estão "Minhocas",
da Glaz, em co-produção com as canaden-
ses Wizz Films e Mokko Studio, além da Fox
Filmes, da Globo Filmes e do estúdio de stop
motion Anima King; e "Horácio 3D", de Mau-
rício de Souza, que ainda está em busca de
parceiros estrangeiros.

Alguns dos motivos para esse cresci-
mento são os incentivos do governo através

de editais do BNDES e o apoio da Apex e da
ABPI-TV, através do Brazilian TV Producers,
um programa que já dura cinco anos promo-
vendo o encontro de produtores brasileiros
em eventos no mercado internacional e a tra-
zendo co-produtores para o Brasil. O Canadá,
que já fez três encontro anuais com o Brasil, é
o pais com maior interesse nos produtos bra-
sileiros e tem investido recursos em produtos
nacionais. Além disso, o Ministério da Cultura
lançou o ano passado o Programa Nacional
de Desenvolvimento da Animação Brasileira,
coordenado pela SAV (Secretaria do Audiovi-
sual), que, entre outras ações, utilizará meca-
nismos de apoio - como fundos e incentivo fis-
cal - disponíveis através do Governo Federal
para fomentar a animação nacional.

Dentre os 12 projetos de série para televi-
são em co-produção internacional, quatro já
estão em exibição ou tem a distribuição garan-
tida. A série "Princesas do Mar", co-produção

da Flamma Films com a espanhola Neptuno e a
australiana Southern Star, já foi vendida para
49 territórios. "Peixonauta", da TV Pingüim,
já estreou na Discovey Kids America Latina
e fechou contrato com nove países do leste
europeu e com a rede Al Jazeera, "Meu Ami-
gãozão", da 2DLab também fechou com a Dis-
covery Kids e será será distribuída no canada
pela co-produtora canadense Breakthough. A
"Escolinha pra Cachorro", da Mixer, feita em
parceria com a TV Cultura e com a canadense
Cité-Amerique, tem quatro distribuidoras no
Canadá e já fechou com a Nickelodeon para
a América Latina.

Apesar dos avanços e dos indícios que a
animação para televisão está no caminho cer-
to, o cinema ainda caminho a passos lentos,
Não se pode dizer que esteja estagnado, afinal
já temos pelo menos um filme em co-produção
internacional e o ritmo de produção cresceu
nos últimos anos-nove dos 21 filmes feitos no

Brasil foram produzidos
entre 2001 e 2008. Mas,
apesar dos poucos filmes
produzidos com muita
dificuldade pelos seus
realizadores, o fomento
específico à animação
pelo Estado brasileiro
nunca existiu. Os recen-
tes editais da SAV são um
divisor de águas nesse
sentido, mas é preciso
muito mais do que ape-
nas um edital voltado aos
longas-metragens para
desenvolver o setor no
Brasil. E, sem uma estru-
tura e uma política para
a produção em série, o
nosso cinema de anima-
ção está muito longe do
marcado internacional e
o mercado interno é in-
suficiente para sustentar
toda a cadeia econômica



de produção.
O histórico da animação brasileira mostra

que nunca tivermos muito sucesso no cinema.
Grande parte dos filmes saiu dos estúdios do
Maurício de Souza, a única marca com per-
sonagens fortes no mercado de quadrinhos
que se deu bem no cinema. Seu último filme,
"Turma da Mônica", lançado em 2007, cruzou
a barreira dos 500 mil espectadores. Durante
os anos 90, apenas dois longas de animação
foram produzidos: "Rocky & Hudson" (1994), da
Otto Desenhos Animados, que teve um público
de duas mil pessoas e "Cassiopeia", da NDR
produções, que teve 14 mil. Mesmo nos últimos
anos, a maior parte dos filmes foi feita na raça e
contou com muitos poucos recursos, como "O
Grilo Feliz", de Walbercy Ribas, que custou R$
2,89 milhões, levou quase 20 anos para ser pro-
duzido e fez 216 mil espectadores ou "Brichos"
(2007), da Tecnokena, que teve orçamento de
cerca de R$ 700 mil e sete mil espectadores,
gerando uma bilheteria de R$38.500.

Mas as baixas bilheterias e a ausência da
televisão como parceira como acontece no
mundo inteiro não desanimou os produtores,
que têm encontrado na co-produção interna-
cional uma saída para realização de séries
para a televisão. Por outro lado a animação
em longa-metragem ainda está começando
nesse mercado - embora os novos filmes se-
jam pensados com esse foco, apenas um até
agora já conseguiu fechar contrato.

Diversos modelos de financiamento
são possíveis

Em um cenário em que a animação é di-
ficilmente vista como um negócio rentável
pelos investidores, conseguir financiamento
é uma tarefa árdua. As quatro séries para TV
que já fecharam distribuição utilizaram três
modelos de financiamento diferentes, embora
todos envolvessem co-produção.

Saído do mercado de licenciamento, por
isso um produtor com uma visão diferenciada
no mercado, que prepara seus produtos para
o retorno não somente da tv, mas também dos

Raul Dória e Rodolfo Patrocínio, diretores da Digital 21, e Maurício de Sousa; aposta alta no dinossauro brasileiro
para o mercado externo fizeram os produtores buscar apoio até na China para realizar "Horácio 3D"

royaltes, Reynaldo Marchezini, produziu "Prin-
cesas do Mar", sem um centavo de incentivos
do governo. Os U$ 7 milhões investidos foram
uma soma de investimento próprio e dos par-
ceiros internacionais da Flamma. "Parti de
uma visão que a animação como negócio só
funciona mundialmente", diz ele, que está co-
meçando a recuperar os investimentos agora.

Mas Reynaldo é uma exceção. É raro uma
produtora ter recursos suficientes para produ-
zir uma série sem ajuda do governo, mesmo
conseguindo co-produção. "A co-produção
não substitui o incentivo, garante apenas parte
do recurso", afirma Fernando Dias, presidente
da Associação Brasileira Produtores Indepen-
dentes (ABPI-TV).

As outras três séries conseguiram cerca
de R$ 2 milhões financiados e RS 1,5 milhão
não reembolsáveis do BNDES para cada. Mas
enquanto "Escolinha para Cachorro", da Mixer
e "Meu Amigãozão", da 2DLab contaram com
co-produtoras canadenses, a série "Peixonau-

Com temática ambiental, "Princesas do Mar" já chegou às televisões de 49 países, incluindo do Oriente Médio

ta", da TV Pingüim, acabou sendo totalmente
produzida no Brasil. Inicialmente, ela seria
co-produzida com uma empresa canadense,
mas o processo estava demorando muito e
estouraria o prazo do contrato já fechado com
Discovery Kids. O financiamento, então, ficou
por conta da Discovery Kids, do edital do BN-
DES, de uma patrocinadora, através da Lei do
Audiovisual, e da própria produtora. "Foi com-
plicado porque quando começamos o projeto
não existiam leis específicas para TV. Usamos
as leis para o cinema e parte do orçamento
do longa para levar o projeto pra frente", diz
Kiko Mistrorogo, um dos produtores da série.
Foram quatro anos de desenvolvimento de
projeto e negociação até que "Peixonauta"
fosse exibido.

O que fez com que esses produtores
conseguissem co-produção foi a dedicação
à qualidade do projeto e a abertura para a
negociação com as co-produtoras e distri-
buidoras. "A co-produção é um processo
muito longo e exige muita paciência", afirma
André Breitman, da 2DLab, "desde que não
modifiquem o seu conceito inicial, você pre-
cisa estar aberto a mudança em quase tudo",
continua. "Tem que estar aberto. A gente tem
toda hora o projeto sendo mexido, alterado",
diz Célia Catunda, da TV Pingüim. "Mas se
os elementos fizerem sentido, tiverem coe-
rência com o conceito, no final não vai haver
necessidade de tanta mudança", diz a pro-
dutora, que ainda não fechou contratos de
licitação para subprodutos de "Peixonauta"
justamente devido à essa preocupação com
a fidelidade à proposta da série. Para Reynal-
do Marchezini, o despego, a abertura para o
diálogo é um fator essencial. De acordo com
ele, o artista brasileiro tem naturalmente mui-
to talento, mas "tem que aprender a trabalhar
em equipe".



Produção

Sucesso na TV incentiva cinema

Com o sucesso das séries em conseguir
co-produção, algumas produtoras já estão
planejando o lançamento de longas inspirados
nas mesmas. Entre elas, a TvPinguim, produ-
zindo um versão longa-metragem de "Peixo-
nauta"; e a Glaz Filmes, começando um pro-
jeto de longa para "Historietas Assombradas",
série para TV que já está em produção.

A Martinelli Filmes é outra produtora que
aposta em ambas as plataformas, mas para
desenhos diferentes. O Estúdio está produzin-
do cinco séries para TV, entre eles a segunda
temporada de Anabel, que será exibida na TV
Cultura e na TV Brasil e o longa metragem
"Cães de Guerra", uma aventura futurista em
3D com o herói canino-mutante Red, com pre-
visão de lançamento para 2010.

Sérgio Martinelli, diretor executivo de es-
túdio, fala sobre as diferenças de se trabalhar
com cada um dos segmentos. "O Cinema é um
outro mercado, com outro ciclo de produção
e distribuição" diz ele. A televisão possui mui-
to mais demanda - só em exibição no Brasil,
existem 10 canais especializados exclusiva-
mente em programação infantil - e exige uma
estrutura muito grande de produção em série
- somando os episódios da primeira tempo-
rada da série "Anabel", teríamos o tempo de
cinco ou seis longa-metragens.

A Glaz Filmes também está produzindo
"Minhocas", o primeiro longa de animação
brasileiro a conseguir co-produção internacio-
nal, com um orçamento total de U$ 10 milhões.
Para Mayra Lucas, chefe de desenvolvimento
da produtora, o diferencial de "Minhocas" é,
além da visão de mercado, a originalidade do
filme, feito inteiramente em stop motion em
parceria com a AnimaKing, que possui o maior
complexo de estúdios dessa técnica da amé-
rica latina, localizado em Florianópolis, Santa

Catarina. Minhocaz está sendo produzido em
oito sets de filmagem ao mesmo tempo, com
45 pessoas na equipe de produção. Mayra diz
ainda que o apoio de majors brasileiras tam-
bém ajudou bastante - antes de fechar com
as canadenses Wizz Films e Mokko Studio, a
Glaz conseguiu parceria com a Fox Filmes e a
Globo Filmes.

Produção de cinema vai buscar
parceiros na China

Produtor do novo longa do Maurício de
Souza, "Horácio 3D", Rodolfo Patrocínio, só-
cio-diretor da Digital 21, viajou mês passado
para a China para analisar propostas de qua-
tro empresas chineses interessadas em co-
produzir o filme. São estúdios que investiriam
em produção, não em dinheiro. Ele afirma que
"Horácio" já foi pensado com visão no mer-
cado internacional de animação, atualmente
dominado pelos americanos, principalmente
a Pixar/Disney. Toda a pré-produção já foi fi-
nalizada e o filme está em fase de tratamento
final de roteiro para torna-lo mais atual antes
de iniciar as filmagens.

O orçamento total do projeto de Horácio
3D é de U$ 11 milhões. É um valor alto em
comparação com a média de R$ 5 milhões das
produções brasileiras, de acordo com dados
da ABCA, mas nem se compara a megapro-
duções internacionais como "Madagascar 2",
da Pixar, cujo custo total, somando produção e
marketing, foi de 250 milhões de euros.

Rodolfo afirma que para conseguir par-
ceiros internacionais, é preciso "melhorar o
negócio das marcas, os projetos tem que ser
mais comerciais". De acordo com ele, hoje em
dia fazer "um projeto de cinema pensando em
mercado regional é ser pretensioso, porque
ele não gera renda suficiente para se pagar."
Rodolfo afirma ainda que falta no Brasil uma

visão de entretenimento como negócio. "As
marcas entram no projeto depois que ele vira
sucesso, mas tem muitos projetos bons, que
precisam de investimento enquanto ainda es-
tão germinando", diz ele.

De acordo com a Kidscreen Magazine,
o mercado de desenhos animados no mundo
cresceu de U$ 8 bilhões em 1995 para U$ 80
bilhões em 2006. "Existem N oportunidades
nessa área. É preciso melhorar a percepção
do setor privado em fazer negócio com o en-
tretenimento, pensar nele como investimento,
não ficar restrito à isenção de impostos", con-
tinua Rodolfo. Ele ainda defende a cr iação de
um fórum que discuta essa questão cinema-
empresa. "Tem sido um árduo caminho, mas
quando um entender, o outro entenderá. Será
um efeito dominó", diz.

A Digital 21 é uma das duas empresas bra-
sileiras que começaram como prestadores de
serviços e depois perceberam que poderiam
investir em idéias e projetos próprios. A outra
é a Labocine Digital, produtora de animação
carioca, que já produziu dois longas - um em
parceria com a Maurício de Souza Produções e
o outro com a Globo Filmes - e atualmente está
com oito projetos em desenvolvimento, quatro
para TV e quatro para o cinema. Entre eles, o
longa-metragem "Nautilus", sobre uma aven-
tura medieval envolvendo Leonardo da Vinci,
Mona Lisa, Cristóvão Colombo e uma lula-gi-
gante. De acordo com a diretora do estúdio,
Silvia Rabello, trata-se de tema universal, mais
ambicioso e voltado para o mercado interna-
cional. O longa está em fase de pré-produção e
o orçamento planejado é de R$7 milhões.

Animação feita na raça

Também com uma temática mais abran-
gente e foco no mercado internacional, está
sendo produzido o longa "A Floresta é Nossa",
da produtora curitibana Tecnokena, dirigido
por Paulo Munhoz. A produtora já recebeu
acenos do Canadá e a Itália, mas ainda não há
nenhuma parceria fechada.

Paulo Munhoz conta que esse tipo de foco
só foi possível depois de seus longas "Brichos"
(2007) e "Belowars" (2008) terem vencido as di-
ficuldades por serem realizados em um estúdio
pequeno, com baixo orçamento e estarem fora
do eixo Rio-São Paulo. "Não tive apoio, havia
uma expectativa negativa em relação ao poten-
cial de realização do estúdio. As pessoas per-
guntavam: "Como é que aqueles caras lá no Pa-
raná vão conseguir produzir um longa?", diz o
diretor, que contou com orçamento de cerca de
R$ 700 mil para "Brichos". "Belowars" foi feito
com um orçamento ainda menor, de R$ 250 mil,
e só foi possível devido à um prêmio de R$180
mil ganho pela produtora. Munhoz é mais um
dos que reiteram que a animação sofre muito
preconceito por ser vista como algo acessório
e não um investimento comercial.

Para "A Floresta é Nossa", Munhoz pre-
tende dedicar-se mais às questões de lança-



mento e material de divulgação, pois acredita
que o pouco cuidado com estes fatores preju-
dicaram o desempenho do primeiro filme, que
teve 7 mil espectadores.

Por não ter nenhuma experiência, Ale
Abreu, criador do "Garoto Cósmico", de 2006,
passou por ainda mais dificuldades ao lançar
seu filme. "Mas consegui encontrar meu pú-
blico por ter uma proposta diferenciada", diz
ele, que acredita que o problema principal
sempre vai ser dinheiro. "Não tem e nem tem
que ter dinheiro pra todo mundo. O que conta
é ter um bom projeto", diz. No momento, ele
trabalha no longa "Cuca no Jardim" e na série
"Vivi Viravento", em parceria com a Mixer e a
Flamma. Sobre o trabalho com a série, ele diz
que"é um grande desafio conseguir ser popu-
lar sem perder a essência".

"Grilo Feliz e os insetos gigantes"
passou na TV de 20 países

O diretor Walbercy Ribas é outro dos pou-
cos que conseguiram finalizar seu filme com
recursos escassos. Seu primeiro longa-me-
tragem, o "Grilo Feliz", estreado em 2001, mas
havia sido idealizado ainda nos anos 70 e ficou
muitos anos na gaveta. Sem dinheiro, Walbercy
fez o filme nos intervalos de seus trabalhos com
publicidade e só começou a produção em 1997,
quando conseguiu captação através da Lei do
Audiovisual. Foram gastos 3 milhões de dóla-
res. Dez minutos do filme que estavam prontos
foram parar no lixo outros 45 tiveram que ser
transformados por causa de novas tecnologias,
gerando um prejuízo de cerca de 1 milhão de
reais. Walbercy sofreu também com a desvalo-
rização do real em 1999, sendo obrigado a usar
parte da verba de divulgação de R$ 600 mil para
a conclusão do filme.

Além de todas essas dificuldades, os fil-
mes de Walbercy sofreram também com a
fuga de cérebros para os pólos de produção de
animação como EUA e Canadá. "Um dos meus
funcionários mais talentosos foi trabalhar com
o George Lucas", diz ele. Para "O Grilo Feliz
e os Insetos Gigantes", lançado no ano pas-
sado, Walbercy conseguiu distribuição para a
televisão em mais de 20 países. Foi o primeiro

longa-metragem de animação brasileiro a ser
passado na televisão americana.

"Fazer animação no Brasil é uma luta
constante. Se por um lado temos potencial
para fazer um trabalho muito melhor, por outro
é muito difícil competir com produções es-
trangeiras. Fazer produção para cinema exige
estrutura e uma política para produção em sé-
rie", diz ele. "Precisamos crescer em qualida-
de, em capacidade e estrutura tecnologia para
manter uma produção contínua e melhorar os
roteiros", conclui.

Mas essas mudanças não virão de uma
hora para a outra. Fernando Dias, da ABPI-TV,
afirma que "o que conseguimos hoje com as
animações para TV não foi inventado, é resul-
tado de um processo estratégico e visão de
longo prazo que não depende de uma produ-
tora só, mas de um trabalho em conjunto". E o
desenvolvimento do cinema de animação só é
possível com esse mesmo tipo de visão estra-
tégica de longo prazo.

Crescimento do setor é relativo

Mesmo para os produtores de televisão,
ainda existem muitos desafios a serem supe-
rados. Para a consultora francesa Emmanuele
Petry especialista em mercado internacional de
animação, mesmo com o incentivos oferecidos

e avanços conseguidos, o crescimento não foi
tão grande assim. "Isso é só o começo. É preci-
so continuar o esforços e fazer com que [a ani-
mação] seja capaz de gerar dinheiro", diz ela.

Um dos próximos passos a serem toma-
dos para o desenvolvimento da animação é
a capacitação de profissionais e preparação
para enxergar as demandas do mercado, de
acordo com Emmanuele. "A primeira vez que
entrei em contato com a animação brasileira
fiquei chocada em ver que existia muito talen-
to, mas os produtores estavam perdidos", diz
ela. Emmanuele afirma também que o Brasil
deveria ter um sistema parecido com o Fran-
cês, em que a TV aberta é obrigada a reservar
uma parte da sua programação para a produ-
ção independente.

"É preciso que todos os players continuem
acreditando que o Brasil é capaz de produzir
um produto diferenciado", reitera Sérgio Mar-
tineli, que acha que uma parceria com astele-
visões abertas aqui mesmo no Brasil é um dos
caminhos para que a produção cresça mais.

"Hoje em dia até existem mecanismos de
fomento, mas falta incentivo. Um dos grandes
problemas é que não existem sistemas auto-
máticos de benefício - o fato de você ter le-
vantado recursos internacionais não garante
que você terá apoio interno", diz Fernando
Dias, da ABPI-TV.

"O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes", de Walbercy Ribas: apesar das dificuldades de produção no Brasil,
o filme foi vendido para televisões de 20 países, inclusive dos EUA

"Peixonauta", da TV Pingüim, estreou na Discovery Kids America Latina (no Brasil, já é um
grande sucesso) e fechou contrato com nove países do leste europeu e com a rede Al Jazeera

Reynaldo Marchezini concorda que a falta de crença no
potencial de uma série brasileira ser auto-sustentada e distri-
buída em grande escala é um dos principais empecilhos à nos-
sa produção. "Quando saí do ramo de licenciamento para abrir
minha própria empresa, a resistência das pessoas foi a maior
dificuldade que encontrei. Me falavam que era impossível, que
era uma loucura", diz ele.

Outro problema é o fechamento do mercado americano,
muito longe da realidade da nossa produção. Heather Kenyon,
ex-diretora de programação do Cartoon Networks, afirma que
o mercado americano abre poucos espaços para os produto-
res independentes, cenário que tem piorado com a crise. "Mas
os produtores tem que apresentar os projetos para as grandes
redes mesmo assim. Não se deve adotar o discurso do baixo
custo. Queremos um material excepcionalmente bom", diz ela.

Text Box
MORI, Letícia. Animação brasileira mundo afora. Revista de Cinema, São Paulo, ano 10, n. 94, p. 42-45, jun. jul. 2009.




