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O mercado de produção de animação para cinema e televisão movimenta, mundialmente, US$ 
205 bilhões por ano. Apesar do Brasil ainda ter pouca expressão dentro deste contexto, 
algumas empresas nacionais, por mais paradoxal que pareça, começam a se dar bem no 
exterior, amparadas na imagem de qualidade de seus produtos. É o caso da TV Pingüim, de 
São Paulo, que fechou um acordo de co-produção com a canadense Nelvana, uma das mais 
importantes produtoras mundiais desse seguimento. A estrela da série co-produzida com os 
canadenses é "Peixonauta" (Fishtronaut, em inglês), criação de Célia Catunda e Kiko 
Mistrorigo, sócios-proprietários da TV Pinguim. O seriado, com 52 capítulos de desenhos 
animados, cada um com 11 minutos de duração, foi orçado em US$ 4,8 milhões e 
"Peixonauta" deve estrear no fim de 2007, no Canadá. 
 
A parceria entre as duas produtoras não foi obra do acaso. Iniciada na edição de 2004 da 
Mipcom, a maior feira de conteúdo audiovisual do planeta, realizada em Cannes, na França, foi 
fechada na edição de 2005, no mês de outubro. “Ao contrário do Brasil, no exterior as redes 
compram o conteúdo ou trabalham com co-produções. Além da animação, há também o 
interesse por documentários sobre a Amazônia, Pantanal, música, turismo, culinária e ficção", 
declara Kiko Mistrorigo. 
 
O mercado internacional, na verdade, é considerado de maior potencial para a produção de 
animação brasileira. “Lá fora já existe uma tradição de animação. No Brasil tudo é muito difícil 
e o seguimento ainda não é muito valorizado”, explica Mistrorigo. O acordo de co-produção 
com a empresa canadense, segundo ele, deverá funcionar como uma importante chancela da 
TV Pingüim no exterior. 
 
Associada a uma importante entidade de classe, a  ABPI-TV - Associação Brasileira de 
Produtores Independentes que, em parceria com a APEX-Brasil - Agência de Promoção de 
Exportações e Investimentos, desenvolveu o "Projeto Setorial de Promoção e Exportação", 
primeiro projeto de exportação do audiovisual na área de serviços, a  TV Pinguim foi uma das 
empresas brasileiras citadas no livro "Passaporte para o Mundo", recentemente lançado pela 
APEX-Brasil. "Como o Brasil é um país sem tradição no setor de animação foi fundamental 
fazer parte dessa parceria entre APEX-Brasil e ABPI-TV", informa Kiko. 
 
Com uma receita de R$ 700 mil por ano e nove funcionários, a TV Pingüim instalada numa 
casa do jardim Paulistano, em São Paulo, já realizou nove séries de animação, em sua maioria 
exibida apenas aos telespectadores das emissoras de TV educativas. “Afora isso e algumas 
animações para programas das emissoras abertas, a demanda interna é quase sempre para 
trabalhos institucionais para empresas”, afirma Mistrorigo. 
 
A produtora, que foi também a única brasileira que conquistou a oportunidade de apresentar 
seus trabalhos em um dos eventos mais importantes do setor, o KidScreen Summit 2006, em 
Nova York, se prepara para o próximo evento. Trata-se do 1º MITV - Primeiro Mercado 
Internacional de Produções para Televisão - previsto para acontecer nos próximos dias 05 e 
06, em São Paulo. 
 
Em abril deste ano a TV Pinguim participou de uma das maiores feiras de conteúdo audiovisual 
do mundo, a MIPTV 2006, em Cannes. 
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