
PRESS RELEASE 
 

O FESTIVAL ANIMA MUNDI 2015 DARÁ EMFASE Á ANIMAÇÃO FRANCESA 
 
 

A França se destaca na 23ª e edição do maior Festival de animação do continente americano,  
Anima Mundi, de 10 a 15 de julho no Rio de Janeiro e de 17 a 22 de julho em São Paulo.  

 
Uma delegação de oito profissionais franceses conhecidos internacionalmente participará das atividades do 
Festival no Rio de Janeiro e em São Paulo. Exibições, Master Class, papos animados, mesas redondas e “cartes 

blanches”: a animação francesa é o foco do festival Anima Mundi 2015! 

 

 
 

 

Apresentação do cinema de animação e dos jogos de vídeo na França 
 
O cinema de animação reúne todas as produções cinematográficas e audiovisuais com imagens animadas 
(animação gráfica ou digital), e a França é líder na Europa em volume de produção (com mais de 330 horas de 
programas áudio visuais em média produzidos nos últimos cinco anos) e é o 3° produtor mundial, atrás dos 
Estados Unidos e do Japão. A produção na França é atraente para o mercado internacional, e mais de um terço 
de sua produção é exportada.   
No cinema, a criatividade francesa tem uma longa historia, com obras fundamentais como Le Roi et l’Oiseau 
(Paul Grimault – primeiro lançamento em 1953 e relançado em 1980) e La Planète Sauvage (René Laloux – 
1973). O sucesso significativo da animação francesa em salas internacionais entretanto começou em 1999 
com Kirikou et la Sorcière, de Michel Ocelot, e se confirmou em seguida com Persépolis, Les Triplettes de 
Belleville, e Arthur et les Minimoys. Atualmente, mais de 85% dos filmes produzidos por ano na França fazem 
carreira no exterior.   
Com a televisão, a vital produção francesa passou a ter acesso a novos mercados e a territórios que antes 
eram fechados. Com isso, a animação francesa passa a ser exportada não só para a Europa Ocidental (62% das 
vendas), mas também para a América do Norte (11%), para a Ásia (9%) e para a América Latina (5%).   
 
O sucesso se explica nomeadamente pela qualidade das escolas francesas. Escolas como Gobelins, Rubika 
(marca que reúne Supinfocom e Supinfogame) e La Poudrière são responsáveis pelo “French Touch” já 
conhecido e procurado. As politicas de financiamento constante explicam também um tal dinamismo. Os 
recursos oferecidos pelo Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC), dão aos produtores um 
aporte financeiro interessante, que se completa  com a obrigatoriedade dos canais de TV de financiarem a 
produção nacional e portanto a criação.  



As politicas de incentivo criam valores em termos de renda, mas também em termos de emprego, já que  
incitam os produtores franceses a produzirem os seus programas na França.  
Por exemplo, os longas Meu Malvado Favorito 1 e 2, bem como Minions, foram fabricados pelo Mac Guff, um 
estúdio francês de efeitos digitais. O seu departamento de animação desenvolveu um programa próprio, que é 
a chave do sucesso dos três filmes, tanto na França quanto no exterior. A produtora, empregando mais de 500 
pessoas, foi comprada pela Universal Studios e passou a fazer parte da Illumination Entertainment, 
continuando assim mesmo a produzir em seus estúdios parisienses, na França.  
O desempenho do setor permitiu que a França se posicionasse no mercado internacional, onde se tornou 
referência. A cidade de Annecy organiza anualmente o maior mercado e o maior festival de animação do 
mundo. Além disso, o MIFA (Marché International du Film d’Animation) também acontece todo ano, 
paralelamente ao  Festival de Animação de Annecy, atraindo criadores, vendedores e distribuidores vindos de 
mais de 60 países.      
 
A animação francesa tem também grande atuação no setor dos jogos de vídeo, que está em plena expansão, 
com 47% das produções francesas tendo sido exportadas em 2014. Os jogos mudaram o mercado mundial: os 
Americanos e os Japoneses, historicamente os precursores dos jogos de vídeo, deixaram de ser os únicos. A 
empresa francesa Ubisoft passou a ser a segunda força de produção interna de jogos de vídeo no mundo, com 
26 estúdios em 19 países. Criado em 1986, o grupo lançou jogos como Splinter Cell e Assassin’s Creed, com 
milhões de exemplares vendidos no mercado internacional.  
 

 
 

Festival Internacional de animação de Annecy e o MIFA 
 
O Festival Internacional do Filme de Animação de Annecy é referencia 
mundial no cinema de animação. Criado em 1960, o Festival movimenta 
todo ano a região de Haute-Savoie, no coração dos Alpes. É um evento 
especial para descobrir obras-primas da animação, para acompanhar as 
tendências atuais e futuras, e para encontrar diretores e talentos 

emergentes. O Festival tem uma seleção oficial e apresenta um programa com filmes de animação realizados a 
partir de diversas técnicas (desenho animado, recortes de papel, massa de modelar, stop motion, 3D...) 
classificados em varias categorias: longas, curtas, filmes de TV e de comando, e filmes de formatura. O Brasil 
foi extremamente bem representado nas ultimas edições do festival, tendo recebido o premio máximo, o 
Cristal do longa-metragem, por dois anos consecutivos com os filmes Uma História de Amor e Fúria, de Luiz 
Bolognesi em 2013 e O Menino e o Mundo, de Alê Abreu em 2014. Neste ano de 2015, outro trabalho 
brasileiro, Guida de Rosana Urbes, desta vez de curta-metragem, acaba de conquistar dois prêmios: o de 
melhor primeiro filme e o prêmio da associação de críticos franceses. O Marché International du Film 
d’Animation, ou MIFA, é um evento imperdível da indústria do cinema de animação, facilitando coproduções, 
compras, vendas, financiamentos e a distribuição de conteúdo para todo tipo de suporte e divulgação. O MIFA 
dispõe de um espaço de 4000 m2, recebendo mais de 2500 participantes e 500 expositores internacionais por 
ano.   
 
 

A especialização dos estúdios de animação franceses 
 
Na França, cerca de cem estúdios empregam mais de 5000 profissionais, de acordo com o relatório do Grupo 
Audiens sobre o Mercado da Animação em 2013. Em termos de jogos de vídeo, são 350 estúdios empregando 
8000 pessoas, sendo 3000 na produção. “O mercado dos jogos de vídeo na França é a segunda maior indústria 
cultural, ficando atrás somente do mercado de livros” comenta Emmanuel Martin, representante do SELL 
(Sindicato dos editores de programas e softwares de entretenimento).  
Às vezes é difícil saber qual a nacionalidade de um jogo ou de um filme, já que as produções se tornaram 
internacionais. Com isso, a produtora francesa Illumination Mac Guff, que produziu o famoso filme de 
animação “Meu Malvado Favorito”, tem financiamento nos Estados Unidos, e a Ubisoft, criada em 1985 pelos 
cinco irmãos bretões Guillemot, poussui hoje 27 estúdios no mundo inteiro!  
 
No setor da produção de animação, além de suas qualidades já conhecidas, os estúdios franceses tem uma 
vantagem a mais para atrair os coprodutores estrangeiros: o sistema de crédito de impostos aplicado às 
produções internacionais, que favorece a produção de filmes estrangeiros na França.  Este crédito é dirigido 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1960


às produções de cinema e de audiovisuais (filmes únicos ou séries) de ficção ou de animação, concebidos por 
uma produtora estrangeira mas cuja produção seja realizada total ou parcialmente na França. O crédito 
concedido é de 30 % das despesas do filme na França, podendo chegar a um valor de crédito máximo por 
projeto de 30 milhões de euros. O crédito de impostos é concedido a produtores executivos Franceses.   
 
 

As escolas de animação na França 
 

Não é de hoje que as escolas de animação da França são reconhecidas por seu alto nível. A mais antiga, 
Gobelins, criada em 1963 pela CCI (Camara de Comércio e da Indústria) de Paris, inaugurou o curso de 
“Cinema de Animação” em 1975, atendendo à demanda dos estúdios de criação, que estavam rodando na 
época a série de filmes Astérix. Treze anos depois, em 1988, a CCI de Grand-Hainaut na região de 
Valenciennes (59) fundou sua escola de animação, a Supinfocom, suprindo a necessidade das empresas locais  
de tratamento da imagem. No ano 2000, uma segunda escola foi inaugurada em Arles, para se tornar 
independente e passar a se chamar MOPA (Motion Picture in Arles) em 2015. A Supinfogame, escola dos jogos 
de vídeo, foi criada em 2001. A Supinfocom e a Supinfogame se juntaram em 2013, criando a Rubika, que goza 
de excelente reputação graças aos prêmios recebidos por seus alunos em festivais internacionais. A fama da 
escola fez com que um milionário indiano, DS Kulkarni, comprasse a licença da Supinfocom para criar uma 
filial em Puna, perto de Bombaim (Mumbai), mantendo inclusive os mesmos professores.   
 
O sucesso das escolas francesas é relacionado principalmente aos seus laços estreitos com as empresas do 
setor. Em 2015, o grupo Rubika instala a sua nova sede em Valenciennes, com uma incubadora digital que 
reúne empresas, cursos de nível superior e pesquisa, todos em função da criação. Em Angoulême, a CCI criou 
o EMCA (École des Métiers du Cinéma d’Animation) dentro da Magelis, que é o Polo de imagens da cidade, 
reunindo vários estúdios. Uma situação parecida com a da escola La Poudrière de Valence, inspirada em “La 
Cartoucherie” de Bourg-les-Valence. La se concentram os principais estúdios franceses e outras empresas 
ligadas à animação (Folimage, TeamTo, Foliascope, Fargo, Les Films du Nord, Les Ecrans de la Drôme et de 
l'Ardèche, Le Bureau Cinéma Drôme-Ardèche, L’Equipée...). Além disso, outras escolas particulares estão 
também ligadas aos estúdios: a ISART Digital (Escola de jogos de vídeo e de animação 3D) tem um modelo de 
pedagogia baseado no sistema de ‘alternância’, em que os alunos começam a trabalhar nas empresas do setor 
durante os estudos, e a LISAA (L’Institut Supérieur des Arts Appliqués) convida regularmente profissionais 
ativos para encontros com os alunos.   
As escolas francesas também são afiliadas à RECA, Rede de Escolas de Cinema de Animação, que reúne 21 
escolas francesas de animação.  http://www.reca-animation.com 
 
http://www.lacartoucherie.fr //  http://www.serre-numerique.fr/ //  http://www.magelis.org/ 

 
Quanto ao gaming, temos entre as principais escolas alguns denominadores comuns com as escolas de 
animação como a SupInfoGame de Valenciennes (do grupo Rubika), a Gobelins ou ainda a Créapôle. “Além 
disso, alguns estabelecimentos renomados como o ENJIMIN de Angoulême por exemplo, estão levando o 
dinamismo da criação francesa às melhores escolas do mundo”, afirma Julien Villedieu, o Presidente do SNJV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reca-animation.com/
http://www.lacartoucherie.fr/
http://www.serre-numerique.fr/
http://www.magelis.org/


Duas pré-estreias imperdíveis, dois longas-metragens de animação  
 
 
O Pequeno Príncipe 
 
Recentemente apresentado fora da competição no 
Festival de Cannes de 2015, o filme francês Le 
Petit Prince será projetado em pré-estreia no 
Festival Anima Mundi, na categoria Foco França.  
 
Trata-se de uma adaptação ambiciosa e difícil: 
vários diretores começaram a filmar O Pequeno 
Príncipe, mas não conseguiram chegar até o fim; inclusive Orson Welles trabalhou durante muito tempo num 
projeto, que foi apresentado a Walt Disney e acabou sendo abandonado. O livro de Antoine de Saint-Exupéry 
foi traduzido para 243 idiomas e dialetos e se mantém em primeiro lugar de vendas na editora Gallimard. 
Desde o seu lançamento em 1943, 145 milhões de exemplares foram vendidos, fazendo dele o livro mais 
vendido do mundo, depois da Bíblia.  
O produtor americano Mark Osborne, que também dirigiu Kung-Fu Panda, usou duas técnicas do cinema de 
animação bem diferentes no Pequeno Príncipe: a maior parte do filme é em animação gráfica, mas o trecho 
em que o aviador fala com a menininha sobre o Pequeno Príncipe foi feito em stop-motion, para que fosse 
mantida certa fidelidade às ilustrações do autor, pintadas em aquarela. A razão para a utilização dessa técnica 
específica foi a necessidade de se obter um efeito poético, homenageando o livro de Antoine de Saint-
Exupéry.  
 
Informação adicional:  
O Pequeno Príncipe é um projeto de iniciativa francesa, conduzido pelo produtor Dimitri Rassam, que está 
atualmente à frente de uma coprodução franco-brasileira dirigida por Patrick Mille, cuja filmagem começará 
em agosto no Estado do Rio.    

 
 
A Canção do Mar 
 
A Canção do Mar (Song of the Sea) é uma 
coprodução europeia, da qual participam a 
França, a Dinamarca, a Bélgica, a Irlanda e o 
Luxemburgo. O filme está sendo muito festejado, 
tendo sido nomeado para concorrer ao prêmio 
César na França e também ao Oscar.  
O realizador Tomm Moore, inspirando-se em sua 
infância, fala do choque que teve durante as suas 
férias com os pais ao ter encontrado na praia 
várias focas mortas por pescadores. 
Profundamente chocado com a descoberta e 
trazendo consigo as lendas da sua infância como a 
dos Selkies, que são "criaturas mitológicas, metade-mulher, metade-foca", Moore resolveu fazer o filme. O 
diretor situou a historia da Canção do Mar em 1987, que foi um ano muito importante para a Irlanda. Foi a 
época em que o país começou a fazer parte do mundo globalizado e a deixar de lado as lendas tradicionais.   
 
 “Ben e Maïna moravam com o pai dentro de um farol, numa pequena ilha. Para protegê-los dos perigos do mar, 
a avó os levou para irem morar na cidade. Ben descobriu então que sua irmãzinha era uma Selkie, uma Fada do 
mar, cujo canto podia liberar os seres mágicos do feitiço jogado pela Bruxa das corujas. Em uma viagem 
fantástica, Ben e Maïna tem que enfrentar medos e perigos, para lutar contra a bruxa e ajudar os seres mágicos 
a recuperarem os seus poderes”. 
 
 
 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=989.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5689.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=129055.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=144001.html


BASTIEN DUBOIS – o criador que roda o mundo 
 

BASTIEN DUBOIS  
Diretor 
Nascido em Lille em 1983 
Indicado ao Oscar de melhor Curta de Animação em 2011 com Madagascar, Carnet de 
Voyage. 
http://www.bastiendubois.com 

 

Nascido em 1983 em Lille (França), Bastien Dubois se formou na escola Supinfocom de Valenciennes em 
2006. Seu curta-metragem de formatura, codirigido com Simon Moreau e Joris Bacquet se chama “AH” e foi 
feito em 3D CGI. Bastien Dubois tem um espirito de andarilho. Foi durante uma longa caminhada a pé, indo do 
Norte da França para Istambul, que ele teve a ideia de criar um diário de viagem, em desenho animado. Seu 
primeiro filme independente, Madagascar - Diário de Viagem, conta suas experiências pessoais durante uma 
viagem de um ano, na ‘Ilha Vermelha’, como é conhecida a ilha de Madagascar na França. O sucesso foi 
imediato. Mais de 200 festivais programaram a projeção do curta, entre eles o Festival Sundance. A trajetória 
do filme o levou a ser nomeado ao Oscar de 2011 na categoria Melhor Curta de Animação. Em 2012, Bastien 
Dubois dirigiu uma série com 20 episódios de 3 minutos, Retratos de Viagem, com um capítulo dedicado ao 
Brasil, falando sobre o Candomblé. No mesmo ano, ele lançou seu 2° curta de animação, Cargo Cult, cuja ação 
se passa na Papuásia-Nova Guiné, durante a 2ª Guerra Mundial. 
 

 
A criatividade e a independência dos produtores franceses 

 
 

NICOLAS SCHMERKIN 
Produtor, diretor, roteirista, curador. 
Vencedor do Oscar de Melhor Curta de Animação em 2010 com 
Logorama 
Vencedor do Cesar de Melhor curta-metragem em 2011 com Logorama 
Premio Procirep de Melhor produtor francês em 2006  
Mais de 250 prêmios em diversos festivais, por filmes produzidos por ele. 

 
Nicolas Schmerkin nasceu em Buenos Aires em 1973. Criou em 1998 a revista de cinema "Repérages", que 
dirigiu durante 12 anos. No ano 2000, começou a dirigir documentários, entre os quais os perfis de diversos 
diretores para a cadeia de TV cultural franco-alemã ARTE (Short Circuit, um programa semanal). Além disso, 
foi jurado em diversos festivais, como o Némo (Paris), o Sarajevo Film Festival e o Resfest Paris. Trabalhou 
durante 4 anos na produtora de Philippe Bober, Coproduction Office, onde realizou longas-metragens e fez a 
distribuição internacional dos filmes de Roy Andersson, Ulrich Seidl e Carlos Reygadas. Nicolas Schmerkin 
criou então sua própria produtora e distribuidora, Autour de Minuit Productions, para dedicar-se à animação 
experimental, hibrida e de trabalhos chamados de “mix mídia”, com curtas de potencial internacional. O 
catálogo distribuído pela Autour de Minuit tem mais de 200 curtas-metragens. Entre eles, 40 foram 
diretamente produzidos pela Autour de Minuit Productions, como Logorama, vencedor do Oscar de Melhor 
Curta de Animação em 2010, e vários vídeo-clips de bandas famosas, como AIR e Laurent Garnier. A Autour de 
Minuit de dedica atualmente à séries de animação e longas-metragens.  
 
Trechos selecionados do catalogo de Autour de Minuit : 
2014 - Jean-Michel the Caribou (Mathieu Auvray, 10’) especial para a TV  
2012 - Lonely Bones (Rosto – 10’) Curta-metragem 
2011 - The Monster of Nix (Rosto – 30’) curta (com Tom Waits, Terry Gilliam e The Residents) 
2010 - Babioles (Matray – 4’)  
2010 - MRDRCHAIN (Ondrej Svadlena – 10’) 
2009 - Logorama (H5 – 16’) Oscar 2010 de melhor curta de animação 
2008 - Dix (Bif – 7’) 

 
 
 

http://www.bastiendubois.com/


 
FREDERIC THONET –  Diretor de Operações e Produtor da  CGI – 
Ubisoft Motion Pictures (Ubisoft Entertainment inc.)  
www.ubisoft.com 
  

Frederic Thonet tem mais de 19 anos de experiência em produção e pós-
produção de várias mídias, incluindo animação, televisão, comerciais e longas-metragens. Antes de se juntar à 
Ubisoft, onde atua como diretor de operações de computação gráfica e produtor, foi diretor de produção da 
Duran Duboi, renomado estúdio de animação francês, especializado em efeitos especiais e computação 
gráfica. Foi produtor do curta Ghost Recon: Alpha (2012) e, atualmente, é o responsável na Ubisoft pela 
produção da série de TV, Rabbids: A Invasão, com os personagens do jogo Rabbids. 

Ubisoft é uma empresa francesa de desenvolvimento, editora e distribuidora da “Interactive Entertainment”. 
Sua principal atividade consiste em fornecer jogos de vídeo de altíssima qualidade aos consumidores em mais 
de 55 países. O grupo tem um catálogo poderoso de títulos, como Assassin’s Creed, Tom Clancy’s Ghost Recon, 
Far Cry, Just Dance, Raving Rabbids e Rayman. Suas talentosas equipes estão distribuídas em 25 estúdios no 
mundo todo, que se esforçam para marcar a presença da Ubisoft entre os novos gêneros e em novas 
plataformas. 

 

FREDERIC PUECH – Produtor de PlanetNemo  

http://www.planetnemo.fr/ 
 
 
Frédéric Puech passou 15 anos na Ásia e hoje vive em Lille, na França. É cofundador do 

estúdio Planet Nemo Animation, onde trabalha como produtor executivo e diretor criativo, e 

diretor do departamento de audiovisual do estúdio Ankama. Além disso, preside a Noranim, 

associação comercial da indústria de animação do Norte da França, e integra o conselho da 

agência de desenvolvimento de audiovisual da região, a Pictanovo.     

A produtora Planet Nemo foi criada no ano 2000 por Frédéric Puech, produtor e Presidente da empresa, com 
Marc Boucharlat, Diretor geral. Com seus escritórios em Paris, na Bélgica e na China, a empresa é 
especializada na produção e distribuição de programas de animação, em programas multimídia e na 
administração dos direitos de edição; o objetivo da equipe é de criar programas inovadores, que valorizem as 
potenciais sinergias entre produções para a TV e produções multimídia.  

 

Stéphane Onomo – Produtor de Films d’Ici 
http://www.lesfilmsdici.fr/fr/ 
 
 
Sébastien Onomo é um jovem produtor, ator e diretor do cinema francês, 
nascido dia 7 de setembro de 1986 em Sèvres. Durante os seus estudos na Sorbonne 
Nouvelle e na INA Sup., ele criou a associação Ensemble Pour Un Autre Regard (Juntos por 
um olhar diferente) e começou a escrever e a produzir curtas. De seu encontro com o 
célebre produtor Serge Lalou, surgiu o convite para produzir na produtora Les Films d'Ici. 

Na mesma época, ele também trabalhou durante alguns meses na Bélgica, na produtora Entre Chien et Loup e 
criou a produtora EPUAR, no intuito de lançar jovens atores.   
 
Criada em 1984, Les Films d'Ici é uma das mais conhecidas produtoras de documentários da França, 
realizando um volume de 30 horas de programa por ano e possuindo um catálogo com mais de 500 filmes, 
exibidos em canais de TV do mundo inteiro e com cerca de 20 documentários de longa-metragem.  
 

http://www.ubisoft.com/
http://www.planetnemo.fr/
http://www.lesfilmsdici.fr/fr/


Gobelins e Rubika: duas escolas, duas referências mundiais.  
 

 
MOIRA MARGUIN – Responsável pelo Departamento de 
Animação de Gobelins, Escola da Imagem.  

www.gobelins.fr/ 
 
 
Moïra Marguin é diretora do Departamento de Animação da famosa escola de animação 
Gobelins desde 2010. Antes disso, trabalhou como chefe de projetos e diretora de 

animações, e lecionou nas escolas Supinfocom, Valenciennes, e Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs, sua alma mater. Entre 2003 e 2010, dirigiu o Departamento de Novas Tecnologias da Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux Arts, em Paris. 
 
A escola Gobelins foi criada em 1963, em Paris. O primeiro curso foi o de Fotografia, mas foi o departamento 
de Cinema de Animação, fundado em 1975 por Pierre Ayma, que fez uma grande diferença. A escola formou 
animadores que foram trabalhar em estúdios franceses e estrangeiros, como Universal, Hanna Barbera, Pixar, 
Dreamworks e Warner Bros. Pictures. Alguns de seus antigos alunos são Pierre Coffin, Eric Bergeron, Riad 
Sattouf, Olivier Raynal… 

 
 

LAURE CASALINI – Diretora de Rubika – Valenciennes 
http://rubika-edu.com/ 

 

Laure Casalini nasceu em Paris e estudou Filosofia na Sorbonne. Mudou-se para Nova Iorque, 
onde ingressou na indústria de telecomunicações, e, mais tarde, na indústria de videogames, 
como analista de entretenimento para uma subsidiária da Ubisoft, Guillemot Corp. Participou 

da criação do primeiro estúdio Gameloft dos EUA, depois, de volta a Paris, tornou-se diretora da Supinfogame 
Rubika em Valenciennes e, mais tarde, reitora da Rubika.   

A RUBIKA, tem 27 anos de excelência e de fama internacional na criação digital aplicada à animação, aos jogos 
de vídeo e ao design. A escola possui três polos: ISD RUBIKA Design, Supinfocom RUBIKA Animation e  
Supinfogame RUBIKA Jogos de vídeo, além de dois campus:  Valenciennes na França e Puno na Índia.  O setor 
de animação, Supinfocom, é o que tem maior prestigio, tendo recebido mais de 90 prêmios em festivais. 

 

France Télévisions – o maior investidor e exibidor europeu 
 

 
JEAN-BAPTISTE LAMOTTE – Diretor de 
Animação infantil 6-12 anos – France 
Télévisions  
http://www.francetelevisions.fr/ 
http://www.ludo.fr/ 
http://www.zouzous.fr/ 

 
 

Jean-Baptiste Lamotte é formado pela Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne, com mestrado em Direito de 
Midias e Audiovisual. Ele iniciou a sua carreira no ano 2000, como coordenador de roteiro na Gaumont 
Animation. Em 2002, foi contratado pela Disney, onde se tornou responsável de aquisições na época em que a 
Disney Télévision France lançava dois novos canais, o Playhouse Disney e o Toon Disney. No começo de 2007, 
entrou no Departamento Jovem da emissora France 3 como conselheiro de programação, e depois foi 
responsável de criação dos programas de animação Ludo (France 3) e Zouzous (France 5) de 2008 a 2011. No 

http://www.gobelins.fr/
http://rubika-edu.com/
http://www.francetelevisions.fr/
http://www.ludo.fr/
http://www.zouzous.fr/


final de 2011, tornou-se responsável pelo desenvolvimento e a produção de animação para crianças de 6 a 12 
anos, cargo que ocupa até hoje.   
 
France Télévisions é um grupo audiovisual público francês, que ocupa o primeiro lugar europeu em 
investimentos (cerca de 30 milhões de euros), divulgadores de animações com 8000 horas por ano de 
programas para a infância e a juventude nos canais France 3, France 5, France Ô e France 4.  France 
Télévisions é também o mais importante coprodutor da Europa, produzindo mais de 12 séries de animação e 
5 longas-metragens de animação  por ano, junto com produtoras francesas independentes. As categorias de 
publico conhecidas como “pré-escola”, “kids”, “teens” e suas famílias vêem chegar às telas da France 
Télévisions uma grande quantidade de programas, indo dos clássicos “Noddy”, “Garfield” e “O Pequeno 
Principe” ao universo das produções inovadoras como “Abraca”, “Dofus”, “Wakfu”, e mais recentemente de 
“Dimitri”, “Rabbids Invasion”, “The Jungle Bunch to the Rescue” e “Molusco". O departamento de aquisições 
orienta atualmente as pesquisas às comédias (desenhos animados, sitcoms etc.) e ao gênero aventura para 
todas as idades, em formatos híbridos, com programas ao vivo e de entretenimento educativo. Os episódios 
preferidos tem duração de 7’, 11’ e 22’.  
 
 
 

TV Paint : um dos softwares de animação mais competitivos do mercado 

Demonstração – TVPaint  

 

Uma apresentação do software TVPaint Animation 11 acontecera no sábado 11 de julho. Serão destacadas as 
principais funcionalidades do software permitindo criar um filme de animação.   

Sala Forum – 13:00 às 14:00 / Entrada Franca  

 

Programação no Cinemaison 
 

 

CICLO: CLASSICOS DO CINEMA DE ANIMAÇÃO FRANCES 
Cinemaison – 13 de julho 
 

 

Na segunda-feira dia 13 julho às 13h, 15h e 17h, o Cinemaison, em parceria com o Festival AnimaMundi, 
apresenta um ciclo de clássicos de animação franceses, com os 3 dos mais importantes filmes do gênero.  
 

La Planète Sauvage é um filme de animação de ficção cientifica, 
dirigido por René Laloux e lançado em 1973. Nascido em Paris em 
1929, Laloux é um dos grandes nomes da animação francesa. No 
inicio dos anos 60, ele conheceu Roland Topor, escritor e 
desenhista, e Alain Goraguer, compositor, com quem fez seu 
primeiro longa metragem,  La Planète Sauvage. A obra pop-
filosófica é uma adaptação livre da historia de ficção cientifica 
Oms en série, de Stefan Wul. O filme nos leva a um universo 
onírico, onde os homens são reduzidos à condição de animais de 
companhia de extraterrestres gigantes, que se rebelam e tentam 

tornar-se independentes. A musica, com influencia  psicodélica e o roteiro poético, fazem desse filme um 
ícone da animação para adultos. A obra teve grande sucesso de publico e da critica, e ganhou o Prêmio 
Especial do Júri no Festival de Cannes em 1973.  
13 DE JULHO | 13H 
 



Lançado em 2003, As Bicicletas de Belleville é o primeiro longa-
metragem do diretor francês, desenhista e roteirista  de desenhos 
animados Sylvain Chomet. O filme As Bicicletas de Belleville foi 
apresentado com louvor, fora da competição durante o 56° 
Festival de Cannes, o que não havia ocorrido com nenhum outro 
filme de animação em trinta anos, desde La Planète sauvage 
(1973). Em 2004, o filme foi nomeado duas vezes ao Oscar 
(Melhor filme de Animação e Melhor Musica Original) e também 
ao Prêmio César do cinema francês (Melhor Filme). A historia se 
passa entre Paris e Nova Iorque nos anos 50, e acompanha as 
aventuras da Sra. Souza e de Champion, o seu  neto que é ciclista 
profissional. No filme, Sylvain Chomet homenageia vários 

artistas, como Charles Trénet, Django Reinhardt, Jacques Tati, Fred Astaire, Josephine Baker e Max Fleischer. 
13 DE JULHO | 15H 
 
 

Le Roi et l'Oiseau é um desenho animado francês criado por Paul 
Grimault com textos de Jacques Prévert, baseado no conto La 
Bergère et le Ramoneur (A Pastora e o Limpador de Chaminés) de 
Hans Christian Andersen. Nascido dia 23 de março de 1905 em 
Neuilly-sur-Seine, Paul Grimault é sem duvida a personalidade 
mais marcante do  cinema de animação francês.  Tendo estudado 
na Escola de Artes Aplicadas, ele começou sua carreira fazendo 
publicidade. Em 1936, começou a criar desenhos animados e 
abriu com André Sarrut a produtora Les Gémeaux. O filme Le Roi 
et l'Oiseau foi concebido em 1946 por Paul Grimault e Jacques 
Prévert. A produção teve inicio no ano seguinte, mas o filme teve 
um percurso caótico. Sua produção foi interrompida em 1950 
devido a um desentendimento entre  Grimault e o seu sócio 

André Sarrut. O filme foi finalizado sem o acordo dos dois, e uma versão repudiada pelos autores foi lançada 
em 1953... Anos mais tarde, Grimault conseguiu finalmente os recursos para finalizar o filme e uma nova 
versão foi lançada no dia 19 de março de 1980. O filme ganhou o Prêmio Louis Delluc e teve mais de 1,7 
milhão de espectadores, que lotaram as salas de exibição. Le Roi et l'Oiseau representa um patamar na 
historia do desenho animado: como o primeiro longa metragem de animação feito na França, ele se diferencia 
dos cânones do estilo Disney e vai além do tradicional publico infantil e adolescente, propondo reflexões 
filosóficas através da fabula politica e social.  O filme será apresentado em formato DCP, em sua versão 
restaurada.  
13 DE JULHO | 17H 
 

 

 
INFORMAÇÕES PRATICAS:  
Cinemaison - Avenida Presidente Antônio Carlos, 58 - Centro - Rio de Janeiro 
Tel: (21) 3974 6644 
A entrada no Cinemaison é gratuita, sob apresentação do cartão de sócio ou do e-mail de confirmação de cadastro. 
Mais informações : www.cinefrance.com.br/cinemaison-rio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cinefrance.com.br/cinemaison-rio


Dados econômicos animação francesa 
 

Dados chaves 
≈ 5 000 funcionários trabalham 
pelo setor da animação 
≈ 100 estúdios de animação 
1ro tipo de programa audiovisual 
dentro das exportações  
≈ 330 horas produzidas por ano 
≈ 50M€ de investimento dos 
canais franceses 
≈ 20 escolas de animação 

 
 

 

 
 
Repartição das fontes do financiamento           Repartição das vendas audiovisuais                    

de animação audiovisual francesa (2013)                francesas por área geográfica (2013-fora da França)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Repartição das fontes do financiamento    Repartição dos ingressos de cinema de animação 
  do cinema de animação francês  (2013)               francês por área geográfica (2013- fora da França)  
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French animation feature films 2009 2010 2011 2012 2013

Admissions in France (millions) 6 5,5 5 5,2 2,5

Admissions out of France (millions) 3,6 2,6 1,6 5,6 2,8

Number of productions 5 9 10 12 6

Total Budget (M€) 47 92,6 71,8 137,8 91,1

Average production budget (M€) 9,4 10,3 7,1 11,5 15,2

Source : CNC/UniFrance films

French animation TV programs (witho ut advert ising) 2009 2010 2011 2012 2013

Number of hours produced 347 320 355 298 326

Total Budget (M€) 201,3 181 217,3 181,8 213

Average cost per hour  (K€/hour) 580 565,2 611,8 609,2 654,3

Export sales (M€) 31,9 34,8 35,3 43,9 46,9

Export presales (M€) 20,2 11,3 17,4 18,8 26,5

Foreign participation in coproduction (M€) 31,1 31,3 43,4 23,2 25,6

Source : CNC/TVFI



Dados econômicos do Games na França 
 
Na França, a indústria de jogos de vídeo só perde para a indústria de livros, alcançando um publico amplo, de 
todas as faixas etárias. Três de cada quatro franceses se entretém com jogos de vídeo ocasionalmente e 53% 
regularmente.  
 
O MERCADO 
 
O mercado francês, líder europeu ao lado da Alemanha e do Reino Unido, não parou de crescer nos últimos 40 
anos, registrando um aumento anual de 6% a 10%. A  parte da exportação no faturamento das empresas 
francesas do jogo de vídeo representa 47,6% em 2014 e os jogos são lideres de exportação no setor de vendas 
de produtos culturais. Devemos ressaltar, entretanto, que muitas dessas empresas são de pequeno porte, 
existem há menos de cinco anos e estão espalhadas por toda a França.  Sem contar com as exportações, a 
França registrou um faturamento de 2,7 bilhões de euros em 2013. Uma entre cada duas residências 
francesas possui um vídeo game.  A venda de softwares se compõe basicamente de jogos, sendo 21% para 
computadores de mesa e 11% para aparelhos portáteis. O mercado está atualmente saturado com a venda de 
consoles (hardware) de ultima geração da chamada Geração 8 (PS4, Xbox One e outros como o Wii U), além 
dos consoles portáteis (PS Vita, 3DS). Entre janeiro e setembro de 2014, um milhão de consoles foram 
vendidos.  
 
 
OS SUPORTES DE CONSUMO 
 
Entre os diferentes suportes para jogos, o computador continua sendo o principal, na frente dos consoles de 
salão e do celular, sendo que o rápido desenvolvimento de novos suportes digitais (tablets e smartphones) 
provavelmente os colocará em primeiro lugar, à medida que o numero de aparelhos vendidos for 
aumentando.  
 
Repartição do Faturamento (Chiffre d’affaires) em 2014 

 
Fontes : Estimação SELL, painel GfK final 2014 
 
 
EMPRESAS COM BOM DESEMPENHO 
 
A diversidade de práticas e de mercados permite que se perceba o alto nível das empresas francesas e a sua 
adaptação aos diferentes clientes. A França já é reconhecida desde os anos 80 pela qualidade de suas 
produções para consoles, e o surgimento de novos mercados digitais permite que algumas empresas se 
tornem rapidamente lideres em jogos em vídeo nas redes sociais e para celulares. Desta maneira, a empresa 
Pretty Simple transformou-se em apenas quatro anos no 2° editor mundial de jogos no Facebook. Outros bons 
exemplos são a Dont Nod Entertainment e a Amplitude Studios. 



Os jogos de vídeo fazem surgir campeões internacionais muito rapidamente: a Ubisoft passou a ser o 3° editor 
mundial de jogos de vídeo, em apenas 20 anos.  O sucesso estrondoso do editor Focus Home Interactive é 
também uma revelação dessa capacidade, única dentro da indústria cultural.  
 
 
O FINANCIAMENTO 
 
A produção é principalmente auto financiada, e os apoios públicos (Crédit d’impôt, FAJV), apesar de serem 
solicitados, participam pouco do financiamento das produções, porque são muito vinculativos, e tem um 
impacto limitado sobre o financiamento das produções em geral. 
 
Repartição dos modos de financiamento nos orçamentos de produção 

 
Fonte: Baromètre du jeu vidéo en France 2014 – SNJV/IDATE-sept 2014 
 
 
OPORTUNIDADES E DESAFIOS 
 
As oportunidades futuras do mercado estão principalmente nas soluções digitais do tipo “serviços em 
formato de jogo”. Os jogos com transmissão de dados na nuvem (cloud gaming) propõem aos jogadores uma 
experiência interativa, acessível a distancia e sem necessidade de download, sendo essa a mais forte 
tendência de modelo econômico para os próximos anos. Paralelamente ao crescimento dos jogos portáteis, 
sociais e on-line, uma nova geração de consoles com múltiplas telas está se desenvolvendo rapidamente, 
permitindo, graças aos novos sistemas de armazenamento, que os jogadores compartilhem conteúdos, 
tenham acesso ao streaming e à administração de jogos para multi-usuários, permanecendo conectados ao 
jogo e tendo uma segunda tela para continuar a partida no tablet ou no smartphone, com joy stick ou num 
console portátil, podendo ainda compartilhar suas sequencias de jogos nas redes sociais.  
 
 
UBISOFT- um sucesso no mundo e no Brasil - 
 
Ubisoft passou a ser o 3° editor mundial de jogos de vídeo, em apenas 20 anos. A Empresa tem uma presença 
internacional forte, com 29 estúdios espalhados em 6 continentes e conta com mais de 10 000 colaboradores. 
Vários jogos criados pela Ubisoft se tornaram sucessos mundiais (Assassins Creed com 91 miliões de jogos 
vendidos, Far Cry com 28 miliões, Just dance com 54 miliões). No Brasil, a empresa conseguiu criar uma forte 
comunidade de fãs (4 milhões de fãs na página Facebook, quase 400 000 no canal youtube), e as vendas no 
continente da América Latina cresceu de 600% desde 2011 (1,5 milhões de jogos vendidos em 2014)!  
 

 
 
 



Programação do Foco França  
 
A programação das sessões francesas (pré-estreias, cartes blanches, filmes nas seleções) será disponível daqui a 
pouco.    
 
Programação Anima Forum 2015 - RJ 
 
Dia 11 de Julho – sábado  
 
 10:00 às 13:00  Masterclass  – Um olhar não convencional sobre as tecnologias para animação - 
Bastien Dubois (Sala Forum)  
 
Animador profissional e viajante apaixonado, Bastien conta suas aventuras ao redor do mundo em uma série 
de diários de viagens animados com um pout-pourri de técnicas de animação que vão das mais tradicionais às 
mais avançadas.  
 
Papo Animado – Bastien Dubois 
Rio de Janeiro - Dom, 12 de julho, 21h – Cidade das Artes Teatro de Câmara 
São Paulo - Sex, 17 de julho, 21h – Cinemateca Brasileira 
 
 
13:00 às 14:00 Demonstração - TVPaint (Sala Forum) 
 
Apresentação do software TVPaint Animation 11. Serão apresentadas as principais funcionalidades do 
software e explicado como ele pode ser usado para criar um filme de animação. 
 
Entrada Franca - senhas distribuídas meia hora antes.   
 
 
Dia 12 de Julho – domingo 
 
15:00 às 17:30 Mesa-redonda – Distribuição de Animação Independente (Sala Forum) 
 
 Animações independentes de curta e longa-metragem encontram dificuldades para serem exibidos 
nos cinemas e TVs de todo o mundo, mesmo contando com uma numerosa audiência, interessada e fiel 
revelada por festivais e pelas novas mídias digitais.  
 No Brasil, a despeito dos vários prêmios e reconhecimento internacionais alcançado pelas animações 
brasileiras nos últimos dois anos, estes filmes ainda têm muito pouco espaço nas salas e telas brasileiras. 
 Este painel apresentará iniciativas bem sucedidas e promissoras de se explorar uma janela para estas 
produções no mercado. Distribuidores, produtores e autores apresentarão casos recentes e debaterão 
modelos de distribuição visando a diversidade e qualidade na animação. 
 
 Participantes – Eric Beckman (GKids), Daniel Greco (NIP), Nicolas Schmerkin (Autour de Minuit), Alê Abreu 
(Filmes de Papel) e Marco Aurelio Marcondes(Nossa distribuidora) 
Moderador – Andrés Lieban (ABPI e ABCA) 
 
   
Dia 13 de Julho – segunda-feira 
 
15:00 às 18:00 Mesa redonda – Animação do Futuro (Sala Forum) 
  
As novas propostas da produção de animação autoral, de longa metragens e de séries para TV, na visão de 
quem acompanha e procura antecipar as tendências do mercado e a evolução tecnológica na produção e 
exibição de animações.  
 
Participantes - Moïra Marguin (Gobelins), Laure Casalini (Supinfocom), Jorge Gutierrez (Reel FX), Frederic 
Thonet (Ubisoft) e Jimmy Leroy (Viacom/ Nickelodeon) 
    
Moderador –  Jerzy Kular (RECA) 



 
   
Dia 14 de Julho – terça-feira 
 
15:00 às 17:30 Mesa-redonda – Coprodução com a França (Sala Forum) 
 
A França é hoje o lar das melhores escolas de animação e desponta na liderança da produção de animação de 
alto nível. A partir do potencial de coproduções franco-brasileiras, produtores franceses e brasileiros 
debatem as possibilidades de mercado e antecipam o alcance desta parceria na área de animação. 
Participantes – Jean Baptiste Lamotte (France Télévisions), Frédéric Puech (Planet Nemo Animation), André 
Breitman (2DLabs), Celia Catunda (Tv Pinguim ) e Sébastien Onomo (Les Films D'Ici) 
    
Moderador – Reynaldo Marchesini (Anima Business) 
 
 
Programação Anima Forum 2015 - SP 
 
Dia 17 de Julho – sexta-feira 
 
10:00 às 12:30 Masterclass  – Um olhar não convencional sobre as tecnologias para animação - 
Bastien Dubois (Sala BNDES)  
 
Animador profissional e viajante apaixonado, Bastien conta suas aventuras ao redor do mundo em uma série 
de diários de viagens animados com um pout-pourri de técnicas de animação que vão das mais tradicionais às 
mais avançadas. Ele foi premiado em vários festivais, incluindo o Anima Mundi, e desvendará para o público 
da Masterclass como usa a tecnologia para aumentar a qualidade dos filmes, ganhar tempo...e se divertir 
bastante.  
 
 
Dia 19 de Julho – domingo 
 
15:00 às 17:30 Mesa-redonda – Coprodução com a França (Sala Petrobras) 
 
A França é hoje o lar das melhores escolas de animação e desponta na liderança da produção de animação de 
alto nível. A partir do potencial de coproduções franco-brasileiras, produtores franceses e brasileiros 
debatem as possibilidades de mercado e antecipam o alcance desta parceria na área de animação. 
 
Participantes – Jean Baptiste Lamotte (France Télévisions), Frédéric Puech (Planet Nemo Animation), André 
Breitman (2DLabs), Celia Catunda (Tv Pinguim), Sébastien Onomo (Les Films D'Ici) e Márcio Yatsuda 
(Movioca) 
    
Moderador – Reynaldo Marchesini (Anima Business)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mais Informações: 
Serviço de imprensa do consulado da França no Rio de Janeiro 
Tel.: 21.3974-6609 / (21) 98121-2619 
Emmanuel Rufi (emmanuel.rufi@diplomatie.gouv.fr) 
Matthieu Thibaudault (matthieu.thibaudault@diplomatie.gouv.fr) 

mailto:emmanuel.rufi@diplomatie.gouv.fr
mailto:matthieu.thibaudault@diplomatie.gouv.fr


 


