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Com audiência garantida em
mais 50 países, o desenho ani-
mado Princesas do Mar, agora
impulsiona os novos projetos de
seus criador, o desenhista e ro-
teirista brasileiro Fábio Yabu.
Criado em 2005 o Princesas do
Mar fez sucesso em todo o
mundo antes de chegar ao Bra-
sil. “Criei o roteiro e os perso-
nagens, mas a animação é feita
por uma empresa australiana,
que acreditou e financiou o
projeto”, diz Yabu, referindo-
se a Southern Star.

Hoje o desenho está em sua
segunda temporada e tem 104
episódios, sendo transmitido
na Europa, nos Estados Unidos
e na América Latina. Só de-
sembarcou recentemente em
solo brasileiro por meio de um
canal estrangeiro pago, o Dis-
covery Kids. Rapidamente,
Tubarina e Polvina, as prota-
gonistas da animação, caíram
nas graças da criançada, le-
vando a TV Cultura a adquirir
os direitos de transmissão na
televisão aberta.

Com a obra consagrada,
Yabu prepara-se para uma
nova empreitada, desta vez no
cinema. Ele está negociando
com Bossa Nova Films, a pro-
dução de A Última Princesa,
um misto de animação e fil-
me, que deve custar cerca de
R$ 8 milhões, segundo cálcu-
los do próprio Yabu. Até hoje,
o desenhista nunca conseguiu
aprovação em editais de in-
centivo à cultura, daí a neces-
sidade de buscar parceiros
para o projeto. Denise Gomes,
sócia da produtora, afirma
que a união com Yabu promete
ser longa. “Ele é muito talen-
toso, acreditamos no projeto e
vamos sim fazer esse longa”,
diz Denise.

O contrato ainda não foi as-
sinado, mas a executiva afirma
que, em todas as parcerias da

Bossa Nova, a empresa compra
os direitos de produção do fil-
me e o roteirista ganha parti-
cipação na veiculação. “Nós
assumimos todos os riscos de
produção, pagamos para o
criador pela ideia e ele passa a
receber uma porcentagem so-
bre a bilheteria”, diz.

Trajetória
Aos 30 anos, Yabu foi um dos
pioneiros da internet no Brasil.
Ele começou sua vida profis-
sional aos 17 anos, criando his-
tórias em quadrinhos que ti-
nham veiculação on-line,
como a Combo Rangers. “Até
hoje sou lembrado por esse tra-
balho, mas a verdade é que os
negócios com internet não fo-
ram bem. Contraí dívidas com
bancos para financiar o proje-
to, e ele só me trouxe reconhe-
cimento profissional e não fi-
nanceiro”. Ele afirma que
aprendeu a ser mais cauteloso
com essa experiência. Por isso,
procurou parcerias para garan-
tir a primeira temporada de
Princesas do Mar.

Os ganhos da veiculação do
desenho e também da venda
de produtos licenciados são
divididos entre Yabu e a par-
ceira australiana, responsável
pela animação dos desenhos.
“Foi a maneira que encontrei
de viabilizar o projeto”, diz.
Denise afirma que esse tipo de
contrato não é comum, e que a
dificuldade encontrada por
Yabu provavelmente se deve
ao fato de ele ser um profissio-
nal independente, que negocia
sozinho seus projetos.

Atualmente são vendidos
jogos, bonecas e DVDs de seus
personagens. O ganho ocorre
de acordo com a venda dos
produtos. Itens mais simples
são facilmente vendidos e têm
uma comissão menor, de 2%.
Artigos mais caros e, portanto,
de giro mais lento, têm comis-
são de 5% sobre o preço ao
consumidor final. ■

Animação de
sucesso leva Fábio
Yabu a fazer cinema
Desenho animado Princesas do Mar virou febre entre crianças
de 50 países e está ajudando seu criador a produzir um longa

Yabu é roteirista, desenhista
e autodidata. Ele conta que chegou a
entrar na faculdade de desenho industrial,
mas desistiu na metade do curso

DOS QUADRINHOS PARA AS TELAS DE CINEMA

Combo Rangers teve
primeira versão na web

Princesas do Mar
nasceu em 2002

Fábio Yabu começou sua vida
profissional em 1997, com
os quadrinhos Combo Rangers,
veiculados na internet.

Antes de virar desenho animado,
as personagens estavam nas
páginas de um livro. Hoje,
a série tem 10 títulos publicados.
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ACORDO

IBM e Oracle terminam divergência
sobre contratação de profissional
IBM e Oracle chegaram a um acordo para encerrar o processo relacionado
à contratação de Joanne Olsen pela Oracle. A ex-gerente-geral de
serviços da IBM foi contratada pelo presidente da Oracle, Larry Ellison, em
junho passado. Mas o antigo empregador de Joanne entrou com processo
acusando-a de violar um acordo de não concorrência pelo qual ela
deveria esperar um ano antes de aceitar um cargo em uma empresa rival.

VAREJO

Lucro líquido da Guararapes aumenta
36,8% no segundo trimestre
A controladora da rede Riachuelo registrou, no segundo trimestre deste
ano, lucro líquido de R$ 58,2 milhões, uma alta de 36,8% em relação
ao mesmo período do ano passado. O Ebitda foi de R$ 122,1 milhões,
o que representa aumento de 18,7% sobre o segundo trimestre de 2009.
A receita líquida atingiu R$ 596 milhões, ante R$ 527 milhões no mesmo
período do ano passado. O incremento foi de 13,1%.

Marcela Beltrão

Licenciamento para
30 empresas

Novo projeto vai
para a França

Há um ano e meio, o desenhista
começou a licenciar a marca
Princesas do Mar. Atualmente, são
mais de 100 produtos à venda.

A feira Mipcom, em Cannes,
receberá pela terceira vez um
projeto de Yabu: o desenho
deve atrair meninos e meninas.
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Sexta-feira e fim de semana, 13, 14 e 15 de agosto, 2010

“O filme que vamos fazer
com o Fábio Yabu será nossa
segunda experiência em
animação. Queremos expandir
esse mercado, que tem
crescido muito no Brasil”

Denise Gomes
Sócia da Bossa
Nova Films

Mauricio Marconi

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 32.
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