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Até meados de 2005, ou seja, em pouco mais de seis meses, seis longas- metragens de animação 
deverão se alternar no topo ou disputar as primeiras posições dos rankings de bilheteria em suas 
estréias.  
 
Orçados em milhões de dólares, “O Expresso Polar” (já em cartaz no Brasil), “Os Incríveis” 
(estréia prevista para 10 de dezembro), “Bob Esponja: O filme” (24 de dezembro), “Robôs” 
(março de 2005), “Team America: Detonando o mundo” (janeiro de 2005) e “Madagascar” (julho 
de 2005) têm tudo para seguir a tendência de “O espanta tubarões”, que, além de ficar em 
primeiro lugar no ranking nos EUA por três semanas consecutivas, desbancou filmes como o 
remake de “Alfie”, estrelado pelo astro Jude Law.  
 
— Há muitas razões pelas quais longas de animação como “O espanta tubarões” ganham muito 
dinheiro. E certamente grandes campanhas de publicidade ajudam — avalia o animador Michael 
Sporn, membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. — Além do 
visual impressionante, estes filmes geralmente têm uma história comovente, que agrada tanto a 
adultos quanto a crianças, e, como em qualquer filme, uma boa história é crucial.  
 
“Toy story” é marco do recente boom animado  
 
Indicado ao Oscar pelo curta de animação “Dr. DeSoto”, em 1984, Sporn foi o realizador e 
apresentador de uma série especial sobre a história da animação e o atual panorama do gênero, 
apresentada pela Academia no dia 15 de novembro, em Nova York. Ele lembra que “Toy story” 
(produção da Disney/Pixar), de 1995, representa um marco recente nessa história, por conta do 
uso de animação em 3D (três dimensões).  
 
— A Pixar veio em seguida com um número de filmes de sucesso. Mas seria um erro afirmar que 
todos os desenhos animados por computador serão bem-sucedidos financeiramente. Alguns não 
encontram distribuidor. As histórias são o fator mais importante, não a técnica — ressalva 
DeSoto.  
 
Para o animador brasileiro Carlos Saldanha, co-diretor de “A era do gelo” e de “Robôs”, a partir de 
“Toy story” o histórico de sucesso dos filmes de animação tem sido impressionante.  
 
— Quase todos os filmes de animação, em especial aqueles em 3D, bateram a marca dos US$ 100 
milhões de bilheteria e ultimamente este valor tem passado os US$ 300 milhões. Isto sem contar 
com a bilheteria mundial e a venda de DVDs, o que pode facilmente triplicar este valor.  
 
Saldanha aponta ainda que, de início, apenas alguns estúdios estavam fazendo animação: 
Pixar/Disney, DreamWorks e Blue Sky/Fox. Mas que, de olho neste sucesso, praticamente todos 
os grandes estúdios começaram a investir no filão.  
 
— Filão que não pára de bater recordes de bilheteria, desbancando filmes de Tom Cruise e 
Spielberg. Mas um filme de animação demora de três a quatro anos para ser produzido, o que 
estamos vendo agora é o resultado destes investimentos. Daqui para a frente teremos uma 
avalanche de projetos por ano — diz Saldanha, que em 2006 lançará “A era do gelo 2”, cuja 
direção assinará sozinho.  
 
Outro crescente fenômeno do mundo das animações é sua interação com os astros. Os 
personagens de “O espanta tubarões” não somente ganharam suas vozes — Will Smith virou o 
peixe Oscar, Angelina Jolie foi Lola e Robert De Niro, o tubarão Don Lino, entre outros — como 
foram desenhados segundo suas feições. Uma ameaça para a Hollywood de carne e osso?  
 



— Não acho que atores de carne e osso se sintam ameaçados pelas animações. De muitas formas 
é mais uma maneira de eles se expressarem artisticamente — defende Sporn, lembrando o 
exemplo de Tom Hanks, que já emprestara sua voz para Woody, em “Toy story”, e que tem seus 
traços em um personagem de “O expresso polar” e empresta a voz a seis, no total.  
 
Apesar de tantos apelos, “O Expresso Polar” é, dos filmes já lançados aqui ou lá fora, o que teve a 
repercussão mais fraca até agora. E é apontado por Saldanha como o único possível patinho feio 
da temporada.  
 
— O que vem garantindo o sucesso contínuo destes filmes é a boa qualidade dos projetos, e não a 
quantidade. Um exemplo é o filme da Sony “O expresso polar”, que, apesar de ter sido feito com 
tecnologia de ponta e de ter Tom Hanks como trunfo, não está superando as expectativas — diz o 
animador, para quem o segredo está no amplo público-alvo. — Grande parte do sucesso dos 
filmes de animação é o fato de conseguirem atingir todas as faixas etárias. São histórias 
sofisticadas, com grande apelo visual e muito humor.  
 
Do pacote previsto para os seis meses, apenas uma animação pode contrariar esta tendência de 
“diversão para toda a família”, pois chegou às telas americanas com restrição etária: “Os 
Incríveis”, que no Brasil terá censura livre. No entanto, a classificação não impediu que o desenho 
despontasse em primeiro lugar no ranking de lançamentos, durante duas semanas. Somente caiu 
para segundo no último fim de semana, com a estréia de “A lenda do tesouro perdido”, 
ultrapassando, ainda assim, e com folga, o esperado “Alexandre”.  
 
— Um bom filme é um bom filme. “Branca de neve”, “Pinóquio” e “Dumbo” são clássicos por uma 
razão: eles alcançam públicos de todas as idades. Este é o melhor modelo. Será interessante ver 
se “Os Incríveis”, com sua restrição, fará tanto sucesso com o passar dos anos — questiona 
Sporn.  
 
DreamWorks e Disney, as grandes rivais  
 
Na disputa por corações e bilheterias, as rivais DreamWorks e Disney estão empatadas com igual 
poder de fogo na lista de 11 animações tidas pela Academia aptas para concorrerem ao Oscar em 
2005. Ambas têm três títulos: entre os 3D estão “O espanta tubarões” e “Shrek 2” (DreamWorks) 
contra “Os Incríveis” (Pixar/Disney). Em 2D, a Disney é representada por “Cãozinho esperto” e 
“Nem que a vaca tussa”, enquanto a DreamWorks ataca de “Ghost in the shell 2: Innocence”.  
 
E a guerra das animações promete esquentar ainda mais no futuro, com os já programados 
“Shrek 3” e “Wallace and Gromitt” (dos criadores de “A fuga das galinhas”). E, principalmente, 
depois que a Disney anunciou que pretende tocar, sozinha, “Toy story 3”. Segundo noticiou a 
publicação “The Hollywood Reporter” no dia 16 de novembro, a Disney estaria recrutando pesos-
pesados de animação das rivais e prefere criar sua própria estrutura de computação gráfica, a 
tentar estender o contrato com a Pixar, produtora dos dois primeiros “Toy story”, que expira em 
2005 com o lançamento de “Cars”, de John Lasseter, diretor de “Toy story”.  
 
Haja animação. 
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