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Os negócios no exterior representam algumas das melhores oportunidades para as empresas 
brasileiras ligadas ao ramo da animação, que não pára de crescer. Três delas foram convidadas 
pelo consulado do Canadá no Brasil para participar do 5 Festival de Animação de Ottawa, viagem 
que inclui uma rodada de encontros com empresas daquele país. Participam produtoras, redes de 
TV e fabricantes de softwares.  
 
Animação do Brasil no Canadá 
   
O mercado brasileiro de animação não apenas está de olho nas novas oportunidades que estão 
surgindo no exterior, como trabalha para aproveitá-las da melhor forma possível. Prova disso é 
que o governo canadense acaba de convidar três empresas nacionais deste setor para participar 
da 5 edição do Festival de Animação de Ottawa, o segundo mais importante do mundo - o 
primeiro fica na França. O evento acontece de 20 a 25 de setembro e reúne produtoras (de 
seriados, filmes, TV, comerciais), redes de televisão, fabricantes de softwares, organizações e 
distribuidoras e profissionais do ramo da animação (em especial aqueles ligados à criação).  
 
"Além disso, há conferências para todos os players deste mercado", detalha Silvia Prado, 
presidente da produtora Cinema Animadores, uma das empresas convidadas a participar do 
evento no Canadá, ao lado de Delta Editora (editora do Rio de Janeiro) e 1Filmes (também 
produtora). "O consulado do Canadá quer incentivar a troca de experiências com o Brasil, 
promovendo novos negócios."  
 
Caracterizado como um evento de negócios, mostra ainda que tem poder para informar e entreter 
os participantes com as últimas tendências e o que há de mais atual no setor. Entre os dias 21 e 
22 de setembro acontecem, por exemplo, diversas palestras com o tema da animação.  
 
Foram preparados ainda encontros entre as empresas brasileiras convidadas e algumas 
canadenses para novos negócios. "Estou otimista e sigo para lá com vários projetos para 
apresentar", comemora Silvia Prado, lembrando que 2005 pode ser um ano preparatório para o 
próximo evento do gênero no Canadá. "Isso porque cada ano um país é homenageado. Agora é a 
vez da Austrália e em 2006 será a vez do Brasil." Detalhe: só no ano passado o mercado da 
animação gerou US$ 205 bilhões em diversos negócios.  
 
Além disso, o National Film Board of Canadá e a Agência Nacional de Cinema (Ancine) assinaram 
um acordo de cooperação audiovisual entre os dois países, o que deve favorecer as co-produções 
binacionais. Espera-se que as duas medidas propiciem uma chance inédita para a circulação dos 
produtos brasileiros fora do País.  
 
"O consulado do Canadá no Brasil nos deu esta ótima oportunidade, aproximando nossa relação 
com importantes players do mercado. O festival oferece a oportunidade de vermos novas 
tendências do segmento, conhecer investidores e a possibilidade de formar um casting de artistas 
internacionais para futuros trabalhos no Brasil", afirma Silvia Prado.  
 
Esta não seria a primeira aproximação da Cinema Animadores com diretores estrangeiros. Ao 
montar sua produtora, em 1998, Silvia fez diversos contatos com premiados animadores 
internacionais, para inserir o Brasil no cenário internacional de animação. Hoje, os negócios da 
produtora estão fortemente apoiados em comerciais publicitários. "Lá fora, porém, o maior filão é 
a animação de seriados de TV. Para o Brasil, a propaganda é o grande meio", explica Silvia.  
 
 
 



A profissional leva na bagagem cinco projetos direcionados ao mercado de entretenimento, entre 
eles um longa-metragem, "Little no name" e uma série para TV, o "Sapo Xulé", ambos de autoria 
de Paulo José Silva, além das séries para TV "TimeMaster", de Ricardo Giasete, "Figurinhas 
Profissões", em parceria com Flavio Del Carlo, um homevideo, e "Os Clix", em parceria com 
Thomas Roth e Rogério Lima. A Cinema Animadores existe há sete anos e neste período foram 
produzidos mais de 250 jobs para clientes como Kellogg’s, Nintendo, Renault, Cepacol e Phillip 
Morris.  
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 e 7 set. 2005, Comunicação, p. C-6. 
 


