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Quem visita o tríplex superequipado
e amplo que o Animatório divide com
as produtoras Vetor Zero e Lobo tem
dificuldade para imaginar que a
empresa teve um começo humilde.
Mas, como a maioria dos
profissionais de sucesso, os sócio-
fundadores Hugo Takahashi, Gabriel
Almeida, GutoTerni e PG Santiago
tiveram de trabalhar duro para,
finalmente, ter em seu portfólio
trabalhos realizados para grandes
clientes, como MTV, Nickelodeon,
Itaú eTim.

Os quatro se conheceram
enquanto trabalhavam juntos em
outra produtora. "Guto, Gabriel e
Hugo tiveram a idéia de montar uma
empresa e eu ofereci o apartamento
onde morava como base de
operações", lembra PG. A vizinhança
não era das mais convencionais - a
não ser que você esteja acostumado a
trabalhar perto de uma casa de
swing, é claro -, mas foi o quartel-
general em que o Animatório deu seus
primeiros passos como produtora
independente. "Começamos a pegar
alguns trabalhos e logo na seqüência
nos mudamos para uma casa que
dividimos com o estúdio Colletivo",
conta Gabriel.

Como toda empresa nova, o
Animatório precisava ganhar dinheiro
com certa urgência. Para isso,
tiveram que aceitar projetos dos
quais não se orgulham muito. "Mas
acho que até tivemos sorte nesse
aspecto", avalia Gabriel. "Hugo já era
conhecido no mercado e tinha

contatos. Então começamos a suprir
as necessidades de animação de uma
produtora grande, e isso abriu
caminho para sermos contratados
diretamente pelos clientes. Foi assim
que começamos a receber propostas
realmente bacanas."

O filme publicitário
Everybody Against Everybody
(a que você pode assistir em www.
animatorio.com.br/720/amnesty.
html) nasceu de uma dessas
propostas. O projeto foi uma parceria
entre o Animatório e a produtora
Lobo, que foi contratada pela agência
Leo Burnett de Lisboa para criar uma
peça animada para a ONG Anistia
Internacional, que faria parte de uma
campanha contra a violência. "O
único briefing que recebemos foi uma
ilustração feita pela Leo Burnett para
uma campanha da ONG. Tínhamos
que transformar aquela imagem em
um filme de um minuto", conta PG.

Eles tiveram apenas um
mês para fazer tudo, desde o roteiro
até a finalização, e usaram After
Effects, Maya, Photoshop e Dragon
Stop Motion na produção. "Tivemos
que contratar freelancers com o
nosso dinheiro para conseguir dar
conta de tudo. Viramos noites
trabalhando e chegamos até a brigar
feio no meio da produção. Foi o
primeiro projeto com uma estrutura
grande que fizemos e por isso tudo foi
muito intenso. Doeu, mas valeu a
pena", conclui Gabriel.

O sofrimento foi fartamente
recompensado. Everybody
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-> Against Everybody ganhou o Leão
de Bronze da categoria Design do
Cannes Lions de 2009, além de ter
faturado os prêmios de animação e
serviço público no Clio Awards 2009.
"Foi a melhor vitrine de todas para
mostrarmos a nossa cara, quem nós
éramos", acredita PG.

O quarteto atribui grande
parte da prosperidade do Animatório
à flexibilidade de seus talentos.
"Acho que isso foi imprescindível
para conseguirmos nos estabelecer
no mercado. Fazemos stop motion,
2D, 3D, além de trabalharmos com

programação. Aprendemos muita coisa na prática e cada um se propõe a
fazer coisas fora de suas especialidades", conta Gabriel. Para PG, é preciso
encontrar o ponto de equilíbrio entre o experimental e o comercial: "É
importante ter uma abordagem inovadora, um estilo próprio. Mas algumas
pessoas são tão experimentais que não conseguem trabalhos comerciais,
pois não são capazes de comunicar a mensagem do cliente de forma
eficiente. Como conseqüência, essas pessoas não conseguem se manter
como artistas".

O Animatório tem plena consciência de que, por mais que cresça,
sempre terá que fazer trabalhos comerciais. "Isso é uma realidade. Mas o
que mudou é que agora os clientes nos procuram porque querem algo único.
Por isso temos liberdade para inserir a nossa personalidade em cada projeto.
Acho que, tão legal quanto escolher exatamente quais trabalhos aceitar, é
ser escolhido especialmente para um trabalho. O ruim é ser contratado para
fazer aquilo que qualquer outro estúdio pode fazer", afirma Gabriel.

Quando dão de cara com o temido branco criativo, os quatro

encontram nos projetos pessoais a
oportunidade perfeita para se
desligar do trabalho e fazer com que
suas mentes voltem a fluir. "Quando
pegamos muitos projetos com
restrições, nossa criatividade tende
a ficar engessada. Os trabalhos
pessoais ajudam muito nesse
aspecto, pois podemos fazer o que
quisermos sem que ninguém dê
palpites", diz PG.

Com um time fixo de 14
profissionais, o Animatório olha para
o futuro com olhos otimistas. A
animação Platz na Cidade foi uma
das 18 selecionadas durante a
primeira etapa do projeto ANIMATV,
uma parceria entre TV Cultura, TV
Brasil e o Ministério da Cultura para
incentivar a animação nacional. A
equipe da produtora está muito
satisfeita: "Ficaríamos contentes de
fazer mais episódios de animação
como esse, além dos trabalhos de
publicidade. Sabemos que é difícil e
demorado, mas acho que uma hora
um projeto desses vai emplacar".
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