SUGESTÃO DE PAUTA

Quatro empresas de games gaúchas passam na primeira fase
de edital da Ancine
Em dezembro de 2016 a Agência Nacional do Cinema – Ancine – lançou o seu primeiro edital
voltado diretamente à produção de obras audiovisuais brasileiras independentes de jogos
eletrônicos. Quatro empresas associadas da Associação de Desenvolvedores de Jogos do RS
- ADJogosRS passaram pela primeira fase de seleção do edital: Southbox, de Passo Fundo;
Imgnation, de Santa Maria, IzyPlay, de Pelotas e Epopeia, de Porto Alegre.
O edital segue os moldes mais antigos de publishers, em que a empresa responsável por cobrir
os custos da produção também passa a ter direito sobre os lucros até que o investimento
retorne. É o que explica o diretor de criação da IzyPlay, Everton Baumgarten Vieira, que
destaca a importância que o edital traz para o mercado de games como um todo.
“Foi muito importante esse primeiro passo da Ancine. Primeiramente, por ser mais burocrático
e visando muito o retorno do investimento para eles. O que não ocorre mais com os projetos de
financiamento de editais para filmes. É um caminho natural, uma evolução dos editais, que
ficarão mais flexíveis para focar na receita do desenvolvedor”, salienta Everton, que considera
a decisão da Agência um importante marco e espera que os games trilhem o mesmo caminho
da indústria cinematográfica no país.
A resposta do edital, através das quatro empresas gaúchas selecionadas, ajuda a reforçar a
efetividade do trabalho da ADJogosRS no mercado do estado. “Houve uma organização do
pessoal da Associação, se ajudando para que tivéssemos mais projetos das empresas
associadas aprovados”, exaltou Orlando Fonseca, da Imgnation.
“A Associação foi muito importante para o sucesso nessa primeira fase. Através da
ADJogosRS pudemos participar de um evento em que o pessoal da Ancine tirou diversas
dúvidas em relação ao edital, bem como um especialista em editais que pode responder
diversas perguntas dos associados”, explicou Daniel Merkel, co-fundador da Southbox. Ele
também salientou a importância de a Associação oferecer este evento em transmissão online,
facilitando para a empresa que é baseada no interior do estado.
Para Gustavo Silveira, Sócio da Epopeia, a aprovação na primeira etapa demonstra a
maturidade da empresa para além de criar jogos. ”A primeira etapa dedicava-se a
apresentação de documentação, e termos sido aprovados mostra que estamos bem
preparados também como administradores e gestores de negócios”, avalia. Agora, a empresa
passa para a fase de defesa de conceito e jogabilidade, e Gustavo acredita que o projeto da
Epopeia está bem alinhado com as expectativas da Ancine, pois tem uma veia cultural forte e
temática atualizada da literatura clássica brasileira.
Este foi o primeiro edital lançado pela Ancine voltado ao investimento na produção de obras
audiovisuais brasileiras independentes de jogos eletrônicos. A Chamada Pública PRODAV
14/2016 vai disponibilizar R$ 10 milhões em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA),
que deverão resultar na produção de 24 jogos eletrônicos para a exploração comercial em
consoles, computadores ou dispositivos móveis. O edital ainda conta com mais duas fases.
Sobre a ADjogosRS (www.facebook.com/ADJOGOSRS)
A Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul – ADjogosRS,
entidade gestora do Arranjo Produtivo Local de Jogos Digitais do Estado do RS - APL Games
RS, foi fundada em 2013, em Porto Alegre, para promover e fomentar a indústria gaúcha e
possui hoje 30 empresas associadas. Desde então, a associação trabalha na interlocução com
órgãos governamentais e privados, compartilhando e estimulando informações de todos os
setores associados (estudantes, profissionais e empresas), construindo eventos que

demonstrem todo o potencial que a produção de um game pode fornecer para o crescimento
de diversos setores econômicos do estado e, consequentemente, do país.
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