
Incríveis milionários 
Diego Assis  
 
Acabaram as apostas. A animação é um dos melhores negócios de Hollywood atualmente e não se 
fala mais nisso. Ou fala? 
 
Pois sejamos claros: dos cinco filmes mais vistos na semana passada nos EUA, três eram 
animações. Juntos, "Os Incríveis", da Pixar/Disney, "Bob Esponja", da Nickelodeon/Paramount, e 
"O Expresso Polar", da Warner, ocupavam no mesmo período mais de 10 mil telas de cinema do 
país.  
 
O que isso mostra é que não se pode mais associar exclusivamente os filmes de animação com o 
mercado infantil. 
 
"A chave é demográfica e começa com as crianças empurrando seus pais para o cinema. Mas a 
razão do sucesso desses filmes de animação é que eles tentam apelar para diferentes níveis de 
sensibilidade: crianças, adultos, universitários. São filmes-família", explicou à Folha Tim Hill, 
roteirista do desenho "Bob Esponja", que, apesar de empregar técnicas tradicionais de animação 
2D, já conseguiu se pagar logo no primeiro final de semana em cartaz. 
 
"Do ponto de vista da Pixar, um bom filme é aquele que conta uma boa história. Não importa se é 
contada com o computador, com uma câmera ou com animação em 2D", disse por telefone o 
executivo da Pixar Bill Kinder. 
 
Um exemplo é "O Rei Leão", animação em 2D da Disney que, em 1994, ultrapassou os US$ 700 
milhões em bilheterias internacionais, colocando o filme na terceira posição das animações mais 
vistas da história -os dois primeiros são "Procurando Nemo" (2003), da Disney/Pixar, e "Shrek 2", 
da DreamWorks, que faturaram mais de US$ 800 milhões. 
 
Mas tudo indica que, se continuar na trajetória iniciada com sua estréia no último dia 5 nos EUA, 
"Os Incríveis" deverão se consolidar como os novos gigantes da Pixar. A saga da família de super-
heróis forçosamente aposentada pelo governo, que chega ao Brasil em 10/12, já está perto dos 
US$ 200 milhões em bilheterias (mais do que o dobro dos US$ 92 milhões de seus custos). 
 
Parece impressionante? Bem, talvez nem tanto quanto os US$ 185 milhões arrecadados em uma 
semana de vendas do DVD de "Shrek 2", o supertrunfo da rival DreamWorks, de Steven Spielberg 
e Jeffrey Katzenberg. Passando a régua -o que ainda é prematuro, pois o DVD continua entre os 
dez mais vendidos do site amazon.com- o ogro já rendeu à cia. mais de US$ 1 bilhão. 
 
"O desempenho da animação tem sido um dos melhores de toda a indústria de entretenimento. 
Com um investimento de US$ 100 milhões, um filme pode fazer entre US$ 500 milhões e US$ 700 
milhões. Dificilmente você encontra investimentos tão lucrativos assim em outros lugares", avalia 
Jessica Reif, analista de mídia e entretenimento do banco americano Merryl Lynch. 
 
Desde o final de outubro, data em que a DreamWorks disponibilizou parte de suas ações na Bolsa 
de Valores de Nova York, os papéis dessas companhias só têm valorizado. Catapultado pelo 
lançamento de "O Espanta Tubarões", no início daquele mês, o aumento dos preços dos papéis da 
DreamWorks já é de 37,5%. 
 
Disney e Pixar, que desde meados de agosto cresceu cerca de 30% na Nasdaq, tiveram entre 
outubro e a semana passada ações vendidas por valores de 8% a 10% maiores, respectivamente. 
 
 
"Os investimentos não param de crescer, mas com certeza nem todos os lançamentos vão atingir 
as metas de lucro sonhadas pelos investidores", pondera Carlos Saldanha, diretor de animação do 



Blue Sky Studios, braço de animação digital da Fox, que realizou o também bem-sucedido "A Era 
do Gelo" (2002). "Apesar de ter custado US$ 160 milhões e de ter a voz de Tom Hanks,  
 
"O Expresso Polar", da Warner, não foi bom o suficiente para bater "Os Incríveis", da Pixar", 
alfineta. 
 
Indicado ao Oscar de curta de animação deste ano, Saldanha, que atualmente trabalha em dois 
novos projetos da Fox, "Robots" (2005) e "A Era do Gelo 2" (2006), afirma que a briga está só 
começando. "Os recordes de bilheteria vêm sendo batidos por filmes de animação, não por filmes 
de Tom Cruise ou de Spielberg. Daqui para a frente, teremos a cada ano pelo menos um novo 
lançamento de animação por estúdio", promete. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



Leia Mais 
 
Fenômeno se repete no Brasil  
 
O sucesso dos filmes de animação nos EUA é um fenômeno que vem se repetindo nos últimos 
anos também no Brasil. Dos dois principais blockbusters do gênero, "Procurando Nemo", da 
Disney/Pixar, e "Shrek 2", da DreamWorks, ambos ultrapassaram os 4,5 milhões de espectadores. 
Por aqui, os resultados de bilheteria são medidos em número de pagantes e não pelo valor do 
ingresso, como ocorre nos EUA. 
 
Segundo levantamento do instituto Filme B, no início de novembro, a nova animação da 
DreamWorks, o razoável "O Espanta Tubarões",  com apenas cinco semanas em cartaz, já atingia 
a marca de 1,7 milhões de pessoas no país e era o segundo filme mais visto ainda em cartaz 
depois do épico nacional "Olga", que ultrapassava 3 milhões de espectadores, com 12 semanas 
em cartaz. 
 
Da nova safra de animações que disputa a atenção do público americano, "O Expresso Polar", da 
Warner, estreou na última sexta-feira em um grande número de salas de São Paulo. 
"Os Incríveis", da Disney/Pixar, chega por aqui no próximo dia 10. A animação já tem pré-estréia 
em algumas capitais do país hoje. 
 
"Bob Esponja: O Filme" está previsto para estrear em 24 de dezembro. O desenho animado é 
também exibido por aqui em formato de série pelo canal de TV paga Nickelodeon. 
 
Um dos recursos para alavancar a audiência desses desenhos, que trazem consigo vultuosas 
ações de marketing, é semelhante no Brasil e nos EUA: o lançamento em um grande número de 
salas. "Nemo", por exemplo, ocupou 313 salas, em sua estréia em 4 de julho de 2003. "Shrek 2", 
que chegou ao país em junho deste ano, é o recordista da categoria, com 450 salas. Já "O 
Espanta Tubarões" estreou em 342 salas. 

 
 
Leia Mais 
 
Para especialistas, futuro não é só digital  
 
"Animação tradicional em 2D ainda tem muito a render", diz executivo da Disney do Brasil 
 
3D ou não 3D? Eis a questão. Não necessariamente, é o que disseram à Folha os especialistas. O 
que conta no sucesso de uma produção desse tipo, concordam todos eles, é a qualidade da 
história. 
 
"Essa discussão toda lembra muito o que a gente ouvia quando apareceu o DVD, que era vendido 
como algo que tinha qualidade de cinema, enquanto as salas estavam deteriorando com qualidade 
de som e imagem lamentáveis", diz Eduardo Rosemback, diretor de marketing da Disney no 
Brasil.  
 
"Diziam que o mercado de cinema iria morre r naquele momento, e não foi o que aconteceu. E 
com essa coisa do 2D versus 3D parece que estamos revivendo aquele momento, precipitando a 
morte de um formato que ainda tem muito para render." 
 
"A novidade deste ano é o filme "Bob Esponja", que apesar de ser 2D, está conseguindo um bom 
desempenho. O que importa é um bom filme, com personagens interessantes e uma história 
engraçada, não a técnica utilizada", concorda Carlos Saldanha, diretor de "A Era do Gelo". 
 



O ônus da prova, porém, continua com as produções criadas em computação gráfica. O principal 
desafio para os animadores atualmente é vencer a resistência do público diante dos humanos 
modelados por computador. 
 
Realismo, pero no mucho 
"Já criamos personagens humanos antes, mas sempre secundários. Em "Os Incríveis" é a primeira 
vez que os fazemos como personagens principais. Eles expressam emoções humanas, mas você 
olha e percebe que são bastante caricatos", disse Bill Kinder, da Pixar. 
 
Todo o esforço empregado em "O Expresso Polar", que funciona claramente bem para os cenários, 
não resolve ainda o problema da verossimilhança na animação. O filme de Robert Zemeckis 
empregou uma técnica chamada "mo-cap", que consiste em instalar sensores faciais e corporais 
nos atores e depois retrabalhar sua aparência por computador. 
 
O recurso também foi usado à vontade em "Matrix Reloaded", o que resultou em lutas corpo-a-
corpo em que os cabelos dos personagens mal saíam do lugar.  
 
"Houve uma época em que os filmes em live-action [com atores] tentavam usar a tecnologia para 
transportá-los a universos mais lúdicos. Agora, ocorre uma inversão. Como já dá para fazer 
praticamente tudo com a tecnologia, a preocupação é lutar para não cair de volta na realidade", 
opina Rosemback. 
 
Ainda que dos 43 longas produzidos nos últimos dez anos pelos estúdios norte-americanos apenas 
15 empreguem técnicas de computação, uma rápida passada de olhos pelos lançamentos de 2005 
- "Cars" (Disney/Pixar), "Chicken Little" (Disney), "Madagascar" e "Wallace and Gromitt" 
(DreamWorks) e "Robots" (Blue Sky/Fox)- comprova: o futuro é tridimensional. 
 
"A fórmula é que não existe fórmula. A forma deve estar a serviço da história, não o contrário", 
desconversa Rosemback.  
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