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Rui Miranda e Rodrigo Carvalho decidiram ignorar a crise e criar a Nutri Ventures.
Lançam agora série de animação avaliada em 7,5 milhões

Rui e Rodrigo exportam
desenhos animados

16/03/2012 | 09:23 | Dinheiro Vivo

Dois portugueses preparam -se para lançar um a série de

anim ação infantil avaliada em  7 ,5 m ilhões de euros. Em  2010,

Rui Miranda e Rodrigo Carvalho decidiram  ignorar as notícias

da crise e criaram  a em presa Nutri Ventures, que em prega 7 0

pessoas.

Rodrigo Carvalho formou-se em engenharia aeroespacial e Rui Miranda

em gestão, mas hoje apresentam-se como "contadores de histórias" e

estão à frente do maior projeto de animação feito em Portugal.

Quando, há dois anos, a série começou a ganhar forma, a dupla de jovens

tinha um objetivo: montar uma empresa na área de entretenimento que

contasse histórias sobre alimentação saudável a crianças dos quatro

cantos do mundo.

"Criar uma marca internacional desde raiz era o objetivo", recorda Rui

Miranda, 39 anos.

Por isso, "todo o estilo gráfico, história e conteúdos foram desenhados

de forma a que fossem globalmente aceites e depois adaptados

ligeiramente para cada mercado", explica.
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 Dois portugueses preparam-se para
lançar uma série de animação infantil
avaliada em 7,5 milhões de euros

Com um orçamento total de 7 ,5 milhões de euros, perceberam que era

preciso ter "massa critica para ter sucesso" e por isso fizeram parcerias

"com a Organização Mundial de Saúde, com os ministérios da Educação e

da Saúde e com associações de nutricionistas de vários países", conta.

O pré-lançamento da série Nutri Ventures vai acontecer no sábado, no

Cinema São Jorge, em Lisboa. Mas dentro de pouco tempo estará em

vários pontos do mundo. Em outubro, os heróis e v ilões destas

aventuras vão entrar nas casas de miúdos brasileiros, húngaros, polacos

e israelitas e estão a decorrer as negociações para que ainda em 2012

chegue ao Reino Unido, Itália, México e China.
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