
s canais direcionados ao público in-
fantojuvenil, assim como os demais, 

encontram-se diante da obrigação de exi
bir conteúdo nacional independente, pa
ra cumprir as novas regras estabelecidas 
pela Ancine. Pela nova legislação, a dife
rença é apenas no horário para abrigar tal 
conteúdo audiovisual, já que o prime time 
dos canais para crianças e adolescentes foi 

definido como sendo das 11h às 14h e das 
17h às 21h. O maior desafio apontava pa
ra a produção de animação brasileira, já 
que é esse o tipo de programação de vários 
desses canais. A surpresa foi constatar que 
a indústria do audiovisual nacional tem 
apresentado não só ideias criativas, mas 
também se mostrado com competência 
tecnológica para animações. 

"O segmento foi o que mais apresentou 
resultados no nosso projeto internacio
nal" revela Marco Altberg, presidente da 
Associação Brasileira de Produtoras Inde
pendentes de TV (ABPITV). Pelo menos 
quatro séries de associadas da entidade 
foram comercializadas globalmente: Pei-
xonauta (da TV PinGuim), Meu Amigão-
Zão (2DLab), Escola Pra Cachorro (Mixer) 

e Princesas do Mar (Flama Films). "Além 
de termos Mauricio de Souza como asso
ciado de honra, cerca de 50% das empre
sas associadas à entidade trabalham com 
animação" conta Altberg. 

Para Fernando Medin, vice-presidente 
sênior e diretor-geral da Discovery Net
works, toda a indústria brasileira audio
visual, seja de animação, documentá
rio, ficção ou realities, está em estágio 
de amadurecimento. "O Discovery Kids 
tem participação primordial no desen
volvimento do mercado de animação na
cional, que tinha espaço reduzido na TV 
brasileira" afirma. 

A primeira animação brasileira copro-
duzida pelo Discovery Kids foi Peixonau-
ta, que seguiu os moldes internacionais 
quanto à duração dos episódios e à com
posição das temporadas. Além dessa, que 
ainda está no ar, o canal conta com Meu 
AmigãoZão, que neste caso é uma aqui
sição. "Todas as produções locais, sejam 
coproduções, sejam aquisições, estão de 
acordo com os padrões de qualidade do 
canal" afirma Medin. Ele garante que o 
dispõe de vasto acervo de produção in
fantil nacional e não encontrará dificul
dades para cumprir as cotas. 

Para Raul Costa, gerente-geral da Via
com Networks Brasil, programadora do 
canal Nickeloden, é possível produzir no 
País tanto animação quanto live-action 
de qualidade. "Cada um desses formatos 
tem desafios distintos. Projetos de ani
mação em geral tem custo alto e longo 
tempo de produção, porém são mais fa
cilmente adaptáveis a outros mercados. 
Live-action tem um tempo de produção 
mais curto, porém nem sempre é possí
vel licenciá-lo no mercado internacio
nal" avalia Costa. 

Na grade atual da Nick há dois conteú
dos nacionais — Julie e os Fantasmas, 
coprodução da Mixer, Band e Nick; e Es
cola Pra Cachorro, parceria entre Mixer, 
Nick e TV Cultura —, além da produção 
100% Nickelodeon Meus Prêmios Nick, 
cuja 13a edição acontece dia 4 de outu
bro, no Credicard Hall, em São Paulo, e 
será televisionada. Faz parte dos planos 
da Viacom licenciar conteúdos de produ
ção independente e de canais de TV aber
ta, além de coproduzir. "Nossa proposta 
é continuar investindo no mercado bra
sileiro trazendo conteúdo editorial de al
ta qualidade, não apenas no universo da 
televisão, por assinatura ou aberta, mas 
em todas as plataformas que precisam de 
boas histórias para contar',' afirma Costa. 

P i t c h i n g d o C a r t o o n 

Anthony Doyle, vice-presidente da Tur
ner International do Brasil e diretor exe-
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cutivo de conteúdo local da programado
ra de Cartoon Network e Boomerang, diz 
que não é difícil nem limitado encontrar 
animações de qualidade no Brasil. "Tive
mos recentemente um pitching do Car
toon, com dezenas de projetos sensacio
nais. Foi difícil escolher. Não faltam cria
tividade e capacidade tecnológica de ani
mação no Brasil" assegura. O vencedor da 
edição 2012 foi o projeto de série Cartoon 
Job, da Split Filmes, que conta a história 
de Spencer e Marty, dois cartuns que tra
balham como produtores de TV do canal. 
Para eles, é o emprego dos sonhos. A Split 
receberá uma verba de R$ 50 mil para de
senvolver sua série, que poderá ser pro
duzida e exibida pelo Cartoon Network. 

A série vencedora do pitching de 2009 
tem exibição garantida no canal infantil 
da Turner. Sem data ainda definida, o de
senho Irmão do Jorel é a primeira produ
ção original do Cartoon Network na Amé
rica Latina. A série foi criada pelo capi
xaba Juliano Enrico e está em produção 
pela Copa Studio. Serão 13 episódios de 
11 minutos cada. Na grade do canal há 
conteúdo local como Sítio do Picapau 
Amarelo (produção da Mixer em parce
ria com Rede Globo e Cartoon Network), 
Turma da Mônica, Gui e Estopa, Tromba 
Trem e Plantão do Tas. O Boomerang, ca
nal juvenil da Turner, transmitiu reprise de 
Temporada de Moda Capricho até maio e, 
no momento, hão tem atração nacional. 

Os desenhos da Turma da Mônica, da 
Mauricio de Sousa Produções, são uma 
das animações brasileiras mais bem-su-
cedidas. Ela foi a primeira animação na
cional a estrear no Cartoon Network, em 
2004, inicialmente adquirida pelo canal, 
que evoluiu para o modelo atual de co-
produção. "O conteúdo é reconhecido, 
com alcance até mesmo pan-regional. 
Este é um bom negócio para todos. Sou 
a favor do conteúdo que faz sentido pa
ra o canal, e não precisa de uma lei para 
nos fazer investir" afirma Doyle. 

A opinião é compartilhada por Môni
ca Spada e Sousa, diretora da área comer
cial da Mauricio de Sousa Produções e fi
lha de Mauricio: "Pessoalmente não gos
to de imposições e sim de bons negócios 
para as duas partes." Entretanto, ela per
cebe que, com a nova lei, o governo está 
pensando nos brasileiros, o que "sempre 
é bom para a nação, artistas e produções 
nacionais" afirma. 

O vice-presidente da Turner não pou
pa elogios à parceria, o que é recíproco. "O 
pessoal do Cartoon gosta e respeita nos
sa família de personagens" diz Mônica. A 
Mauricio de Sousa produz filmes para TV 
aberta e fechada. Para canais pagos, a ex
clusividade é do Cartoon. A empresa, 
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segundo Mônica, foi procurada por outros 
canais interessados em produções. "Mas 
estamos satisfeitos com a nossa parceria 
com o Cartoon" garante. 

Canal recém-lançado 
Paulo Marinho, diretor do Gloob — 

o mais novo canal infantil do mercado, 
pertencente à Globosat —, também con
sidera que o mercado de animação na
cional está em momento de grande ex
pansão. Porém, ele destaca que este "é 
um conteúdo que requer mais prazo e 
investimento" Atualmente, o Gloob tem 
em sua grade a produção nacional Deteti
ves do Prédio Azul, parceria com a Cons
piração Filmes, sendo 100% investimen
to do canal da Globosat; a série em ani
mação Caco e Dado e a temporada dos 
anos 2000 de Sítio do Picapau Amarelo, 
da Rede Globo. Alguns filmes nacionais 
e clipes musicais brasileiros completam 
o conteúdo nacional. 

O Gloob adquiriu da Bossa Nova Fil-
ms a série Caco e Dado, com 20 episódios 
de três minutos cada. O projeto usou o 
Fundo Setorial do Audiovisual com par
ceria da TV Cultura. Trata-se de uma sé
rie em animação com imagens reais da 
fauna brasileira, filmadas pelos cinegra-
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fistas Lawrence Wahba e Haroldo Palo Jr., 
vol tada para o públ ico infant i l de quatro 
a nove anos. A segunda t e m p o r a d a es
tá em desenvolv imento pela produtora . 

Já Detet ives do Prédio A z u l conta as 
aventuras de três amigos que m o r a m em 
um prédio antigo e todas as tardes b r i n 
c a m j u n t o s nos fundos do local . A cada 
episódio, eles desvendam problemas mis
teriosos que surgem. "No segundo semes
tre vamos estrear mais duas p r o d u ç õ e s 
nacionais, mas a inda estamos fechando 
alguns p o n t o s " d iz M a r i n h o , sem reve
lar detalhes. "Nossa proposta é a m p l i a r 
a cada ano a oferta de c o n t e ú d o nacio
n a l " adianta. 

Na o p i n i ã o do execut ivo , co locar o 
Gloob de acordo c o m a cota de conteú
do em horário nobre não é problema. "Ele 
já nasceu c o m a premissa de investir em 
conteúdo nacional , que faz parte do D N A 
da Globosat" diz o d iretor do canal. 

A BBC W o r l d w i d e a n u n c i o u recen
temente sua intenção de lançar o canal 
CBeebies no Brasil — por enquanto , al
guns de seus programas estão disponíveis 
na plataforma N o w da Net, no formato vi
deo on d e m a n d . "CBeebies é um canal 
educativo, interativo e de entretenimento, 
desenhado, desenvolvido e produzido por 

especialistas em cr ianças em idade pré-
-escolar. É u m a proposta em que os pais 
e educadores p o d e m confiar" explica A n 
gel Peche, gerente-geral da BBC W o r l d w i -
de Channels Latín America & US Hispanic 

O conteúdo é focado no aprendizado das 
crianças por meio de jogos e brincadeiras, 
ut i l izando música, movimento , histórias, 
ilustrações, números, ciência e a história da 
natureza como ferramentas para estimular 
o uso constante da imaginação e fornecer 
modelos positivos de comportamento. Há 
animação, muppets, contadores de histó
rias e p r o g r a m a ç ã o ao vivo, c o m desta
que para as a t rações Finley, o C a r r i n h o 
de Bombeiros, Nina e Neurônios I, Paralá 
& Paracá, Kerwhizz e Waybuloo. 

dividindo-a para o público de zero a 
três anos; de quatro a seis; e acima 
de sete anos. Além das crianças, há 
dois tipos de co-viewings: o assistido 
(formado, principalmente, por 
mães que ficam ouvindo enquanto 
seus filhos estão vendo o canal) e 
o compartilhado (quando os pais 
assistem a um programa com as 
crianças). Antes, os conteúdos eram 
mais pulverizados no decorrer do dia. 

A grade conta com blocos, como 
Hora de História (com a exibição de Vila 
Sésamo, Glub Glub e Lá Vem História) 
e Quintal da Cultura (com Simão e 
Bartolomeu, Escola pra Cachorro e 
Traçando Arte, entre outras atrações). 
Os demais blocos são: Aventuras em 
Série, Hora Animada, Teatro Rá Tim 
Bum e É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim 
Bum. Entre as produções, destaque 
ainda para T.R.EX.C.I. (que significa 
Tecnologia Robótica de EXploração 
de Culturas e Informação), Nilba e os 
Desatronautas (coprodução do canal 
com a 44Toons), entre outros. 

A TV Cultura realiza dois pitchings 
por ano — no dia 1º de agosto se 
encerraram as inscrições para o novo 
processo seletivo na plataforma 
Lumlab, da Fundação Padre Anchieta, 
na internet. A emissora vai aportar 
até R$ 2 milhões para a compra das 
licenças dos direitos de exibição e, 
em alguns casos, poderá destinar 
parte dos recursos à coprodução dos 
projetos selecionados. A divulgação 
dos resultados acontece em setembro. 

No site do Lumlab há espaço para 
criação e desenvolvimento de projetos 
transmídia. Ele funciona como um 
banco de dados aberto para inscrições 
de projetos de qualquer natureza, 
inclusive televisão. No momento, há 
um total de 393 projetos publicados, 
sendo 260 para TV. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV por assinatura, São Paulo, p. 18-21, 6 ago. 2012.

Text Box
Anúncio




