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SÃO PAULO - Como
está a indústria
audiovisual inde-
pendente do Bra-

sil? Em que nível está a produ-
ção de animação como séries
deTVhoje?Estaseoutrasques-
tões serão discutidas esta se-
manaemSãoPaulo, noPrimei-
ro Programa Internacional de
Capacitação (PIC) para Anima-
ção, realizado pelo Brazilian
TV Producers (BTVP). Trata-se
deumworkshopdeprojetosde
animaçãoparasériesdeTVon-
deprodutoresdediversosEsta-
dos do País se inscreverampa-
raparticipardocursointensivo
com especialistas internacio-
nais.Sãoquatrodiasdeprogra-
mação com palestras, oficinas,
pitching (processo de seleção
entre produtoras, organizado
porcanaisde televisãoparaes-
colhernovosconteúdosdepro-
gramação para suas grades) e
consultoriaindividual.
ProdutorasdeSãoPaulo,Rio

deJaneiro,MinasGerais,Bahia,
RioGrandedoSul,EspíritoSan-
toeParáparticipamdoPICani-
mação em busca do aprimora-
mentodaproduçãoaudiovisual
brasileiraparaomercadointer-
nacional. 25 projetos foram se-
lecionados e avaliados e em ju-
nho, os cincomelhores partici-
parão de um pitching com ca-
naisde televisãopúblicosepri-
vadosduranteoFórumBrasil.

Especialistas
Para o curso foram convidados
os principais especialistas in-
ternacionaisdosetordeanima-
çãoparaTVnomundo. “O time
que trouxemos aqui é muito
forte”, diz Fernando Dias, pre-
sidentedaABPI-TV. “Paradefi-
nir os painéis e compor o
workshop consultamos produ-
tores e profissionais domerca-
do brasileiro e internacional”,
completa.Alémdeles, também
estevepresentena abertura do
evento Silvio Da-Rin, Secretá-
rio do Audiovisual do Ministé-
riodaCultura.
Neste primeiro dia de

workshop foi discutido o pano-
rama da animação mundial e
novas tendências. A francesa
EmmanuélePetry,especialista
emmercado internacional, co-
menta sobre como está o pro-
cesso de aceitação de projetos
de animação produzidos para
TV hoje. “Se eu pudesse resu-
mir em uma só palavra diria
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queestá lento”, afirma. “Asemis-
soras levammuito tempopara ler
osprojetoseelesacumulam.Mas
isso não é necessariamente por-
que a produção é ruim”, diz. A
americanaHeather Kenyon, con-
sultoradoBTVPdesde2008,tam-
bém concorda que este processo
está lento.“Esteproblemajáexis-
te hámuito tempo. Pode ter se in-
tensificado talvez, por conta da
crise financeira,masnão temha-
vidonenhuma recuperação”, diz.
Ela afirma ainda que mesmo
quandoa crise acabar, ainda será
difícil emplacar novos progra-

masnosEstadosUnidos.
Em relação à apresentação de

produçõesnacionais lá fora,Tanya
Kelen,executivasêniorinternacio-
nal de televisão, dá a dica para os
produtores brasileiros. “Temos de
pensarnosinteressesdaemissora,
considerar o que elas estão fazen-
do. Temquepensar comovocêpo-
de se encaixar no público desta
emissora, pois elas estão renova-
das,comnovoshits”,afirmaTanya.

Infantil
Josh Selig, que atuou nas primei-
ras temporadas de Vila Sésamo,

comenta sobre as produções vol-
tadas para o público infantil,
pré-escolar. “Amissãodosprodu-
tores,assimcomoaminha,temde
ser a de criar conteúdo, indepen-
dente dasquestões financeiras. É
a criatividade que prevalece”,
conta. Ele diz ainda que para um
projeto emplacar no mercado in-
ternacional é preciso que seja co-
locadatodaenergiaparaproduzir
amelhorbíbliaqueconseguirem.
“No Brasil ainda não existe a

ideia de parceria com produtoras
nacionais, apenas a TVCultura faz
essepapel”,éoqueafirmaKikoMis-

trorigo, fundador da TV Pinguim,
quedesenvolve eproduz conteúdo
paramídias.“Agoraéomomentode
ter uma conversa de igual para
igual,poissomoscapazesdeprodu-
zirsériesanimadasigualoumelhor
doquesefazláfora”,informa.
Hoje, no segundo dia do

workshop internacional de desen-
volvimento de projetos, dúvidas so-
brefinanciamentodeprojetos,distri-
buiçãodesériesdeTVelicenciamen-
todeprodutosserãoesclarecidas.
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Saibamais

>> TV Pinguim
A TV Pinguim é responsável
pela produção de “O Peixo-
nauta”, que atualmente faz
parte da grade de programa-
ção do Discovery Kids da
América Latina. Ela é tratada
como a primeira série brasi-
leira do canal, pois “Prince-
sas do Mar”, que tem criação
do brasileiro Fábio Yabbu,
conta com coprodução inter-
nacional. Consultores na coletiva no Primeiro Programa Internacional de Capacitação (PIC) para Animação

programa
Vila
Sésamo)


