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CANESSO, Natacha Stefanini. A animação seriada infantil e os condicionantes dos
processos criativos dos gestores nas produtoras independentes brasileiras. Orientadora:
Maria Carmem Jacob de Souza. 2020, 235f. Tese. Pós-Graduação em Comunicação e Cultura
Contemporâneas, UFBA. Salvador, 2020.
RESUMO
Esta tese tem o objetivo de identificar e discutir os condicionantes dos processos criativos dos gestores
responsáveis pelas produtoras independentes e pela realização das obras de animação seriada infantil
selecionadas na Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 01/12. Apresenta o cenário de
desenvolvimento do mercado brasileiro de animação para televisão no qual os gestores das obras
passaram a captar recursos para produção através de programas de fomento, a buscar incentivos fiscais
e prospectar parcerias comerciais dentro e fora do país. Em um primeiro momento, o trabalho trata dos
processos criativos dos gestores com a perspectiva de que os resultados obtidos com as obras não podem
ser atribuídos ao processo de criação de um indivíduo, mas da combinação de repertórios, conhecimento,
estímulos que se relacionam com o ambiente e se apropriam, exploram e reconfiguram os recursos
disponíveis resultando em ações, produtos e serviços diversos, originais e pertinentes. Para tal defesa,
articulam-se os conceitos de ‘rede de empresas’, ‘domínio’ e ‘campo’, selecionados de Csikszentmihalyi
(1996) e Gruber (2005), autores da psicologia, aos conceitos de ‘campo social’ e ‘habitus’ de Bourdieu
(1984; 2002; 2005; 2011; 2012) e de ‘mundo social’ e ‘figuração’ de Couldry e Hepp (2017), autores
da sociologia. A convergência atribuiu centralidade ao conceito de ‘domínio’, que relaciona a prática
cotidiana das diversas funções necessárias para a realização de uma obra de animação seriada; os
conhecimentos específicos dos gestores das obras; o acúmulo de capital cultural e simbólico dos
indivíduos e, consequentemente, reconhecimento e desenvolvimento das produtoras independentes no
mercado de animação; o diálogo dos gestores com outras áreas, que pode atribuir novas conformações
às suas práticas cotidianas. O ‘domínio’ também permite compreender a relação constante entre os
condicionantes internos e externos dos processos criativos na gestão da obra. Os condicionantes, por sua
vez, são apontados no segundo momento do trabalho através da narrativa do contexto político-histórico
nacional de desenvolvimento do mercado de produção seriada de animação infantil; e na relação com
as lógicas dos gestores das produtoras independentes nacionais no desenvolvimento, produção e
comercialização dos projetos de animação seriada, presente no terceiro momento da tese. Os
condicionantes foram identificados após a revisão de literatura de processos criativos e dos princípios
de marketing (KOTLER, KELLER, 2016; KOTLER, ARMSTRONG, 2015), através da observação do
mercado de animação seriada infantil e realização de entrevistas com gestores das obras produzidas a
partir da Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 01/12. São discutidos os seguintes condicionantes
externos: leis, programas de fomento, eventos (feiras e festivais), coprodução,
comercialização/distribuição, divulgação/comunicação; e o diálogo constante com os condicionantes
internos, inerentes à produtora: perfil (produtora de conteúdo, estúdio de animação ou produtora),
localização geográfica, conhecimentos e experiência da equipe. A partir da análise dos processos
criativos, definiu-se ‘domínio do gestor da animação seriada infantil’ como o intercâmbio entre cargo,
funções, conhecimentos específicos, relacionamento e conhecimento do mercado de animação seriada,
relacionamento e conhecimento de outros mercados, capitais cultural e simbólico. Os domínios dos
gestores operam na relação com os condicionantes citados e colaboram com resultados distintos nos
portfólios de cada uma das produtoras independentes brasileiras investigadas. Enquanto contexto, a
conclusão é de que está sendo construído um cenário nacional promissor para a animação seriada infantil
no Brasil, mas não há uma indústria de animação nacional consolidada.
Palavras-chave:

mercado brasileiro de animação; animação seriada infantil; processos criativos na
animação seriada; gestão da animação seriada.

CANESSO, Natacha Stefanini. Children´s serial animation and the constraints for the
managers’ creative processes in the Brazilian independent production companies. Thesis
advisor: Maria Carmem Jacob de Souza. 2020. 235f. Postgraduate in Contemporary
Communication and Culture, UFBA. Salvador, 2020.
ABSTRACT
This thesis aims to identify and discuss the constraints for the creative processes of the managers that
are responsible for the independent production companies and for carrying out the children's serial
animation projects, that were selected in the public policy program called BRDE/FSA PRODAV
01/2012. It presents the scenario of the Brazilian television animation market development in which the
projects managers started to raise funds for production through development programs, to seek tax
incentives and to prospect commercial partnerships inside and outside the country. At first, the work
deals with the creative processes of the managers with the perspective that the results obtained with the
works cannot be attributed to an individual creation process, but to the combination of repertoires,
knowledge, motivations that are related to the environment and appropriate, explore and reconfigure
available resources resulting in diverse, original and pertinent actions, products and services. For this
defense, the concepts of 'business network', 'domain' and 'field', selected by Csikszentmihalyi (1996)
and Gruber (2005), authors of psychology, are articulated with the concepts of 'social field' and 'habitus'
by Bourdieu (1984; 2002; 2005; 2011; 2012) and 'social world' and 'figuration' by Couldry and Hepp
(2017), authors of sociology. Convergence attributed centrality to the concept of ‘domain’, which relates
the daily practice of the various functions necessary for the realization of a work of serial animation; the
specific knowledge of construction managers; the accumulation of cultural and symbolic capital by
individuals and, consequently, recognition and development of independent producers in the animation
market; the managers' dialogue with other areas, which can assign new conformations to their daily
practices. The ‘domain’ also allows to understand the constant relationship between the internal and
external constraints of creative processes in the management of the serial animations productions. In the
second part of this work, the constraints are pointed out through the narrative about the national political
and historical context in the children's animation serial production market. The third part of the thesis
presents the relationship between the constraints and the Brazilian managers’ logic in the development,
production and commercialization of serial animation projects. Clarifying that the constraints were
identified after the literature review of creative processes and marketing principles (KOTLER,
KELLER, 2016; KOTLER, ARMSTRONG, 2015), by observing the children's serial animation market
and conducting interviews with the independent producers managers that had serial animations projects
selected in the BRDE/FSA PRODAV 01/2012. The following external constraints are discussed: laws,
development programs, events (fairs and festivals), co-production, commercialization / distribution,
communication; and the constant dialogue with internal constraints, inherent to the independent
producing companies: profile (content producer, animation studio or producer), geographic location,
knowledge and experience of the team. Based on the analysis of creative processes, 'domain of the serial
animation manager for children' was defined as the interchange between position, functions, specific
knowledge, relationship and knowledge of the serial animation market, relationship and knowledge of
other markets, cultural capital and symbolic. The managers' domains operate in relation to the
aforementioned conditions and collaborate with different results in the portfolios of each of the Brazilian
independent producers investigated. As a context, the conclusion is that a promising national scenario
is being built for children's serial animation in Brazil, but there is no consolidated national animation
industry.
Keywords:

Brazilian animation market; children's serial animation; creative processes in serial
animation; serial animation management.
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1 “NÓS VAMOS INVADIR SUA PRAIA1”. INTRODUÇÃO

Nessa pesquisa examinamos os condicionantes dos processos criativos dos gestores
responsáveis pelas produtoras independentes e pela realização das obras de animação seriada
infantil selecionadas no ano de 2012 em chamada pública de fomento nacional para o setor
audiovisual. A pesquisa teve início em março de 2016, ano marcado pelo auge do consumo da
TV Paga2, pelos canais fechados infantis destacando-se por consumo e audiência, pelo aumento
da oferta de conteúdos em video-on-demand (VoD) e pungência do mercado de produção
independente do audiovisual brasileiro.
Ao longo dos quatro anos de investigação, tornou-se comum ligar a televisão em um
canal infantil e imediatamente assistir a um episódio de animação seriada independente
nacional, circular nas salas comerciais dos cinemas e encontrar sessões de animações
brasileiras, ver curtas e longas metragens de animação produzidos por brasileiros sendo
reconhecidos e premiados internacionalmente. Ao celebrar seus cem anos em janeiro de 2017,
a animação brasileira demonstrou uma trajetória ascendente de capacidade criativa e produtiva
com reconhecimento nacional, projeção internacional e diálogo com outros setores da
economia, mas também necessidade de revisar processos de gestão, incrementar tecnologias e
programas de incentivo e fomento, investir em formação profissional e fortalecer a cadeia de
agentes nacionais.
No caso específico da animação para cinema, que inclui longa-metragem, médiametragem e curta-metragem, o Brasil foi gradativamente se destacando nas edições do Festival
Internacional de Filmes de Animação de Annecy, da França, um dos mais importantes eventos
internacionais da área. Foram premiados os longas-metragens: ‘Uma História de Amor e Fúria’
(2013) e ‘O Menino e o Mundo’ (2014); e o curta-metragem: ‘Guida’ (2015). O longametragem ‘Tito & Os Pássaros’ e o curta-metragem ‘Guaxuma’3 foram selecionados para o
Festival em 2018 e, mesmo não sendo vencedores nas suas categorias, ganharam repercussão
mundial.
O nome do capítulo homenageia a série de animação ‘Osmar. A Primeira Fatia do Pão de Forma’ da ’44 Toons’
(SP). ‘Nós vamos invadir sua praia’ é o episódio onze da primeira temporada da série.
2
Em setembro de 2016, os canais pagos registravam audiência de 8,1 pontos nas 24 horas do dia (Kantar Ibope
Media, 2016). Disponível em https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2019/10/15/ibope-da-tv-paga-cai-9no-ano-perda-de-assinantes-continua.htm?cmpid=copiaecola
3
‘Guaxuma’ é uma coprodução Brasil/França. Em 2019, ganhou o Prêmio Quirino de Melhor Curta-metragem de
Animação Ibero-Americano. “Dentre os mais de 50 prêmios conquistados por ‘Guaxuma’, cinco deles são Oscar
Qualifying: SXSW, Cinequest, Guadalajara, Hamptons e New Orleans Film Festival. A classificação o torna
elegível para concorrer a uma indicação na categoria de Melhor Curta-metragem de Animação no Oscar 2020.”
Website Assiste Brasil. Disponível em https://www.assistebrasil.com.br/
1
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Neste mesmo ano, o Brasil foi o país homenageado no evento e a delegação brasileira
contou com a participação de cinquenta e quatro produtoras que integravam os diversos projetos
parceiros da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil)4.
Além de ‘Annecy’, ‘O Menino e o Mundo’ venceu a categoria ‘melhor animação independente’
no ‘Annie Awards’ (EUA) em 2016, ano em que também foi indicado ao Oscar de Melhor
Filme de Animação. ‘Tito & Os Pássaros’ foi pré-indicado ao Oscar em 2019.
Já as séries brasileiras de animação produzidas para televisão ganharam destaque na
audiência dos canais fechados alguns anos antes da consagração das obras de cinema de
animação. Em 2009, ‘Peixonauta’, a primeira coprodução de animação nacional, foi líder de
audiência entre crianças de 04 a 11 anos em seus horários de exibição5. A parceria foi firmada
entre a produtora brasileira ‘TV Pinguim’ e o canal internacional ‘Discovery Kids’ para
produção de 52 episódios distribuídos em mais de 70 países e também exibidos em canais
abertos, a exemplo do ‘SBT’ e ‘TV Cultura’.
Cinco anos depois, a produtora repetiu o sucesso com ‘O Show da Luna’ em um
contexto de mercado considerado promissor pelos seus agentes, já que incluía a veiculação de
outras dez obras brasileiras de animação seriada; cerca de outros trinta projetos em
desenvolvimento a partir de fomento público; investimentos de mais dois canais internacionais
em programação infantil: ‘Cartoon Network’ e ‘Nickelodeon’; a aprovação da Lei no.
12.485/2011, também conhecida como Lei da TV Paga (O GLOBO, 20126).
Segundo o monitoramento do Ibope7, as produções brasileiras exibidas pelo ‘Cartoon
Network’ em 2013 - ‘Turma da Mônica’, ‘Sítio do Pica-Pau Amarelo’, ‘Historietas
Assombradas (para crianças malcriadas)’, ‘Gui&Estopa’, ‘Tromba Trem’ e ‘Carrapatos e
Catapultas’ - estavam entre as mais assistidas no canal, com uma audiência média de 15% acima
de outros programas. ‘Historietas Assombradas (para crianças malcriadas)', que estreou em

“A Apex-Brasil realiza ações diversificadas de promoção comercial que visam promover as exportações e
valorizar os produtos e serviços brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de
negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, visitas de compradores
estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira entre outras plataformas de
negócios que também têm por objetivo fortalecer a marca Brasil” (Portal ApexBrasil. Disponível em
https://portal.apexbrasil.com.br/quem-somos/). Em 2018, na 42ª edição do Festival, foram oito produções
nacionais selecionadas para as mostras competitivas. “Leica, Everything in Black and White”, da Vetor
Zero/Lobo, venceu na categoria Filmes Comissionados (publicidade), e ‘Garoto Transcodificado a Partir de
Fosfeno’, de Rodrigo Faustini, recebeu o prêmio Off-Limits na categoria Curtas.
5
Dados do Ibope, abril de 2009. “Animação brasileira é líder de audiência”. O Debate. Maio, 2009. Disponível
em https://www.odebate.com.br/na-tela/animacao-brasileira-e-lider-de-audiencia-26-05-2009.html
6
Produção de seriados de animação brasileiros se firma com 30 novos projetos em curso. O Globo, 18.07.2012.
Disponível em https://oglobo.globo.com/cultura/producao-de-seriados-de-animacao-brasileiros-se-firma-com-30novos-projetos-em-curso-5502416
7
Dados referentes aos meses de abril, maio e junho de 2013, de 2ª a 6ª feira, incluindo todos os canais.
4
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março de 2013, foi o programa mais assistido nos três meses seguintes pelo público infantil (4
a 11 anos) na TV paga (ANCINE, 20138).
Mas se a identificação do público infantil com as séries de animação nacionais e o
reconhecimento da audiência foram imediatos, as premiações internacionais exigiram outros
esforços, relacionados à circulação e difusão das obras e parcerias comerciais. Em 2016, ‘SOS
Fada Manu’, das produtoras Boutique Filmes, LightStar Studios e canal Gloob, e ‘O Show da
Luna’, da produtora TV Pinguim e Discovery Networks Latin America foram indicadas ao
‘Emmy Kids Internacional’, prêmio da Academia Internacional das Artes e Ciências
Televisivas. Em 2019, uma indicação ao mesmo prêmio foi para a série de animação ‘Irmão do
Jorel’: criada e dirigida por Juliano Enrico, produzida pelo Copa Studio, sendo a primeira
produção brasileira do canal Cartoon Network exibida para o restante do mundo. A premiação
internacional de melhor série de animação para uma obra brasileira só se deu no evento
‘Prêmios Quirinos 2019’, direcionada para a animação ibero-americana. Na ocasião, ‘Irmão do
Jorel’ recebeu o prêmio na categoria de melhor série de animação. A obra ‘Guaxuma’ também
foi premiada no evento, na categoria de melhor curta-metragem.
Este contexto promissor e ao mesmo tempo desafiador para a animação seriada infantil
brasileira foi o motor para esta pesquisa que, em um primeiro momento, observou as categorias
das obras de animação, as convergências entre as categorias e a configuração do contexto
nacional de políticas públicas para o setor. As categorias gerais da animação são estabelecidas
pelos festivais e pelos editais, documentos e publicações da área do audiovisual. Mas
concluímos que a classificação para animação denominada comercial acontece segundo os
mercados e meios aos quais as obras inicialmente se destinam e que comumente existem
interfaces entre eles.
Então, a partir dos festivais e editais, temos o longa-metragem9, o média-metragem10
e o curta-metragem11. Três categorias distintas de obras definidas pelo tempo de duração e que
priorizam a qualidade estética e a experimentação, segundo a pesquisa ‘Mapeamento da
8

Série brasileira de animação é líder de audiência infantil na TV paga. Julho, 2013. Disponível em
https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/s-rie-brasileira-de-anima-o-l-der-de-audi-ncia-infantilna-tv-paga
9
Obra cinematográfica ou videofonográfica de longa-metragem é “aquela cuja duração é superior a setenta
minutos.” (Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, Art. 1º.)
10
A obra audiovisual de média metragem é "aquela cuja duração é superior a quinze minutos e igual ou inferior a
setenta minutos". (Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, Art. 1º.)
11
A maioria dos festivais internacionais utiliza como referência obras abaixo de 30 ou 40 minutos para os curtasmetragens. No Brasil, existe a Lei do Curta que define curta-metragem como o filme "cuja duração é igual ou
inferior a 15 minutos”. Uma das propostas da Lei é conciliar a exibição de um curta-metragem antes da exibição
de um longa-metragem nas sessões comerciais de cinema. ". (Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de
2001, Art. 1º.)
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Animação do Brasil’12. O cinema é referência para técnicas, tecnologia e emprego de
linguagens visuais nestes casos. Já a série de animação, a quarta categoria, está baseada nos
modelos, princípios e regras da televisão. Para compor o mercado de animação, somam-se a
estas quatro categorias, a animação para publicidade, o videografismo, a animação técnicocientífica, a animação interativa (realidade virtual) e a animação para jogos e aplicativos.
Este trabalho se ocupa da série de animação, também denominada animação seriada,
produzida a partir de edital de fomento para televisão, mas é importante observar que a
destinação a determinado meio e/ou mercado não acontece exclusivamente ou isoladamente.
Existem princípios comuns de mercado com lógicas específicas de produção que, na
contemporaneidade, estreitam-se cada vez mais em múltiplas interfaces. Por exemplo, um
longa-metragem produzido com fomento destinado à produção para cinema será
disponibilizado na televisão ou em VOD após sua exibição nas salas de cinema. Ou ainda, as
séries de animação produzidas para os canais de televisão se popularizam no YouTube.
Também é comum um curta-metragem dar origem a uma série de animação ou a série de
animação preceder um longa-metragem. Mais recentemente, os personagens de jogos tornaramse protagonistas das séries de animação nos canais de televisão.
As categorias citadas e suas interfaces compõem o que denominamos ‘mercado de
animação’. Quando mencionado ao longo do trabalho, seja na ambiência fílmica, televisiva ou
dos outros meios, refere-se à construção econômica envolvendo pessoas físicas e jurídicas,
empresas nacionais, empresas públicas, órgãos e associações, conglomerados transnacionais
que se relacionam em níveis diferentes de influência, poder e decisão para fomentar,
desenvolver, produzir, comercializar, distribuir e mobilizar o consumo de todos os tipos de
obras citadas. Como tratamos do ‘mercado da animação seriada’, permitimos considerar, assim
como Morais (2018), uma definição para mercado relacionada às investigações econômicas
sobre televisão:

mercado é uma construção econômica que emerge da combinação de
restrições legais, relações entre entidades com condições de participar destas
transações e as restrições resultantes dos elementos que podem se tornar
institucionalizados dentro de uma dada economia ao longo do tempo
(MEEHAN; TORRE, 2011, p.65).

12

Essa é a classificação adotada no Mapeamento da Animação Brasileira: pesquisa realizada com o intuito de
retratar a animação brasileira, encomendada pelo Anima Mundi à JLeiva Cultura & Esporte e divulgada em 2019
através da plataforma disponível em http://mapeamentoanimacao.com.br/.
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Morais (2018) explica que esta definição pressupõe a “ideia de que produção,
distribuição e consumo envolvem relações de poder e controle que são frequentemente
desiguais” (MORAIS, 2018, p.45). Essas são questões importantes para a compreensão de
como as características da animação seriada se configuraram ao longo do tempo e como se
apresentam atualmente. A obra destinada a veicular, em primeiro momento, na televisão é
desenvolvida e produzida a partir de regras que dialogam com a dinâmica do meio e do mercado
que lhes são próprias. Os padrões em termos de formato, adoção de técnicas, destinação de
público atendem às demandas dos canais de televisão.
Uma questão anterior a ser esclarecida, intrínseca a qualquer obra de animação e
relacionada ao seu conceito, é a necessidade de compreender a animação como linguagem. Ou
seja, não se trata exclusivamente de uma classificação por categorias e destinações. Assim,
definir animação de maneira absoluta não é simples já que, segundo Chong (2011), envolve
diversos recursos, materiais, técnicas e tecnologia, além de contar com a fisiologia complexa
do olho humano que cria a ilusão de movimento. Como em um filme live-action13, esta ilusão
é criada a partir de uma sucessão de Quadros. Mas segundo Butler (2006), as semelhanças
terminam aí já que a câmera da produção de animação não é apontada para pessoas reais em
configurações reais:

os animadores convencionais direcionam suas câmeras para desenhos
artesanais em papel ou acetato e a animação baseada em computador gera
imagens de modelos digitais. O modo de produção da animação leva a
imperativos econômicos únicos, exige certas tecnologias e levanta questões
estéticas distintas que não se aplicam a outras formas de produção de vídeo e
filme14. (BUTLER, 2006, p. 327)

Animação, portanto, não é uma técnica, mas uma linguagem com regras próprias,
“elementos fundamentais imutáveis” e modos de apreciação específicos (CHONG, 2011, p. 8;
LUCENA JUNIOR, 2005, p. 19) que a fazem ser reconhecida como tal. No caso da animação
seriada, na qual a lógica comercial prevaleceu ao longo da sua história de formação e
reconhecimento, as relações de poder e controle mencionadas sempre estiveram presentes
interferindo nas escolhas técnicas e estéticas e nas definições de públicos.

13

Filme produzido com pessoas e animais reais. É o contraponto da animação que se utiliza de imagens e
personagens desenhadas e/ou produzidas por computador.
14
Tradução livre: “Conventional animators aim their cameras at handmade drawings on paper or cels and
computer-based animation generates images out of digital models. Animation’s mode of production leads to
unique economic imperatives, necessitates certain technologies, and raises distinct aesthetic issues that do not
apply to other forms of video and film production.” (BUTLER, 2006, p.327)
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Nos anos 1930´s, 1940´s e 1950´, o desenho teatral dos grandes estúdios de animação,
a exemplo da Warner Brothers, MGM, Paramount, imperou na animação e se potencializou
com a estética naturalista15 dos estúdios Walt Disney, na qual os personagens, cenários e
movimentos aproximam-se ao máximo do real. Nos anos 1940´s, houve uma crise institucional
no estúdio da Disney e um grupo de animadores dissidentes fundou a United Productions of
America (UPA – 1949). Em função de recursos financeiros limitados e do desejo de contrapor
os padrões estabelecidos, adotaram o estilo de animação abstrata, caracterizada por: perspectiva
achatada e distorcida que rejeitava a ilusão de profundidade; cenários minimalistas; prevalência
de cores primárias; técnica de animação limitada, com menor movimentação dos personagens
na cena e redução dos pequenos movimentos (olhos, boca, membros). (BUTLER, 2006)

Figura 1. Comparativo entre a estética naturalista da Disney e a estética minimalista da UPA.

Fonte: Fotogramas do filme ‘Fantasia’ (1940), dos estúdios Walt Disney e do ‘Gerald McBoing-Boing’ (1951)
da United Productions of America (UPA).

O estilo de animação da UPA atendeu às demandas econômicas das redes de televisão,
que precisavam de conteúdo contínuo, produzido em pouco tempo e custo relativamente baixo.
Mas foi o processo de comercialização e distribuição de conteúdo audiovisual estadunidense
denominado syndication16 que, nos anos 1950’s e 1960’s, consolidou o modelo denominado

15

Esta estética aliada ao desenvolvimento tecnológico, pode ser revisitada na animação digital foto realística,
atualmente presente nos longas-metragens do cinema de animação e games. A animação foto realística é uma
técnica de animação que tem o objetivo de alcançar o realismo. Um exemplo é o longa “Final Fantasy” de Hironobu
Sakaguchi. Trailer disponível em https://www.youtube.com/watch?v=xaI7ZPA9I1c&pbjreload=10
16
Syndication refere-se à “prática na qual o mesmo programa pode ser exibido em várias emissoras do país. [...]
O modelo de Syndication dá liberdade para que as produtoras possam negociar seus programas com diversos
canais, sem nenhuma exclusividade. Isso se dá porque, nos EUA, a liberdade das afiliadas é muito maior, com
muito mais conteúdo de responsabilidade da empresa local. [...] Existem dois grandes modelos pertencentes ao
sistema. O primeiro é o chamado First-run Syndication, no qual programas são originalmente exibidos através da
modalidade, sem nunca ter existido vínculo a nível nacional com alguma das grandes redes. Talvez o maior
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“Desenho Animado para TV17”, mantendo algumas das características citadas e abandonando
o abstracionismo e a ênfase no design visual. A história e a progressão narrativa tornaram-se
mais importantes, até porque a resolução da imagem dos primeiros aparelhos de televisão não
permitia ao público a percepção de pequenos detalhes visuais. O “Desenho Animado para TV”
incorporou outras características: (1) estrutura de programa, em função das interrupções
comerciais e da necessidade de segmentação da narrativa; (2) estrutura narrativa, na qual cada
segmento deve encorajar o público a continuar assistindo o programa após o intervalo
comercial; animação limitada, para produzir muitos episódios em pouco tempo e a custo
relativamente baixo; (3) ênfase nos diálogos; (4) mensagens pró-sociais, que atendiam às
exigências de conteúdo de diversos canais. (BUTLER, 2006)
De 1980 a 2000, houve mudanças no modelo formalizado em 1960 em função dos
avanços tecnológicos18 que impactaram diretamente os modos de produção, da expansão do
mercado de telecomunicações, implementação de modelos de gestão de negócios, de
programação e de distribuição. Entretanto, algumas características transpuseram as décadas
seguintes e atualmente podem ser identificadas nas animações para televisão: “apelo
intergeracional, marketing em massa / consumo por todas as idades, um interesse em estilo e
design (incluindo altos níveis de abstração), uso interessante e original da música, e escrita
convincente”19 (BUTLER, 2006, p.357)

A função do desenho animado foi mudando com o tempo, e acho que o
Cartoon Network é responsável por um estilo de desenho animado muito
autoral. Isso faz com que as animações tenham mais a função de fazer você
mergulhar em uma história. Elas mostram conflitos humanos, questões atuais;
falam de temas importantes para a formação da personalidade de quem assiste.
Não só da criança e do adolescente, mas do adulto também.
Hoje o desenho animado não tem tanto o intuito de vender coisas; apesar de
isso ser incrível também. O desenho tem um objetivo que vai muito além, que

exemplo de sucesso neste quesito seja o talk show The Oprah Winfrey Show, exibido de 1986 até 2011 por
centenas de redes locais, espalhadas por diferentes emissoras. [...] O segundo modelo é o Syndication de reprises
de programas que já foram exclusivos de uma emissora no passado, em suas exibições originais. Por exemplo: a
animação Os Simpsons tem exibição original exclusiva na FOX desde sua estreia em 1989. Mas, desde 1993,
temporadas anteriores são vendidas em todo o país. Então, enquanto a FOX exibe com exclusividade os novos
episódios, afiliadas de canais como CBS, NBC e ABC podem adquirir e exibir capítulos antigos da série.”
(PRADO, 2017. Disponível em http://tvhistoria.com.br/NoticiasTexto.aspx?idNoticia=3011)
17
Traduzido de: Made-for-TV Cartoon
18
Lucena Júnior (2005), no livro ‘Arte da Animação’, descreve detalhadamente o desenvolvimento de técnicas e
tecnologia no mercado de animação mundial.
19
In fact, we can discern many similarities between the cartoons of the 1940s and the 1990s: cross-generational
appeal, mass marketing/consumption by all ages, an obvious interest in style and design (including high levels of
abstraction), interesting and original use of music, and compelling writing. (BUTLER, 2006, p.357)
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é formar, trazer cultura. Isso é muito valioso. Os desenhos não são muito
produtos; são obras. Essa é a grande diferença. (ENRICO, 2018)20

Outras características podem ser adicionadas à animação infantil para televisão a partir
de estudos acerca dos regimes seriados. Teixeira (2019) sintetiza quatro modelos de séries21
dos quais dois deles orientam com maior frequência a criação nas animações para os canais
infantis: iterativo e espiral.

1) Iterativo: Série em que cada episódio se encerra em si mesmo, não há
consequências para os próximos e cada episódio não demanda conhecimento
do anterior para ser compreendido.
2) Espiral: Série em que cada episódio se encerra em si mesmo, embora haja
consequências para os próximos e os episódios tendem a não demandar
conhecimento do anterior para ser compreendido. (TEIXEIRA, 2019, p.31)

Tendo como exemplo duas das obras brasileiras indicadas ao Emmy Kids International
já citadas, é possível observar suas construções narrativas baseadas nestes modelos. Nas três
temporadas de ‘SOS Fada Manu’, cada episódio tem um arco narrativo completo com a
transformação da protagonista não cumulativa já que o aprendizado não impacta nas suas ações
no episódio seguinte. Manu, a fada protagonista, sempre se atropela como fada madrinha, piora
a situação e precisa se esforçar em dobro para corrigir seus erros. Os personagens que
acompanham Manu nas aventuras se repetem em todos os episódios do seriado. Os cenários
são mantidos. Trata-se de um modelo iterativo. A sinopse da série de animação é a seguinte:

SOS Fada Manu narra as desventuras de Manu, uma aprendiz de fada
madrinha, que pretende resolver os problemas de todos os habitantes do Reino
com seu guarda-chuva, que é, na verdade, uma varinha mágica. Junto com
seus amigos, o medroso João e o Duque, um sapo que acredita ser nobre, Manu
ajuda às inusitadas personagens de contos de fadas. Nesse reino, a Cinderela
tem um pezão, o lobinho mal sofre na mão dos três porquinhos e tem ainda a
Bruxinha Valquíria. Mas os feitiços de Manu nem sempre saem como
esperado, já que ela própria piora as situações ao achar que já sabe o suficiente

Entrevista com Juliano Enrico, autor e diretor da animação seriada ‘Irmão do Jorel’, Catraca Livre. Disponível
em https://catracalivre.com.br/entretenimento/nos-conversamos-com-o-juliano-enrico-criador-de-irmao-do-jorel/
21
Os quatro modelos de séries sintetizados por Teixeira (2019) com base em outros autores são: “1) Iterativo:
Série em que cada episódio se encerra em si mesmo, não há consequências para os próximos e cada episódio não
demanda conhecimento do anterior para ser compreendido. 2) Espiral: Série em que cada episódio se encerra em
si mesmo, embora haja consequências para os próximos e os episódios tendem a não demandar conhecimento do
anterior para ser compreendido. 3) Quase Saga: Série em que cada episódio não se encerra em si mesmo, tendo
consequências para os próximos e que os episódios tendem a demandar conhecimento dos anteriores para ser
compreendido. 4) Saga: Série em que cada episódio não se encerra em si mesmo, tendo consequências para os
próximos e que os episódios demandam o conhecimento dos anteriores para ser compreendido.” (TEIXEIRA,
2019, p.31)
20
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para resolver tudo sozinha. (Sinopse disponível no website da Boutique
Filmes, 2019)

Já em ‘Irmão do Jorel’ identifica-se o modelo espiral. Apesar do arco narrativo se
completar em cada episódio das três temporadas e ser possível assistir e compreender cada
episódio isoladamente, o público que acompanha o seriado vai perceber a evolução no arco de
personagem22, inclusão de novos personagens e expansão do universo da animação em função
da ampliação da distribuição internacional. Assim descreveu Juliano Enrico, o criador da obra:

A terceira temporada dará uma continuidade à história mostrando o irmão do
Jorel tendo que lidar com a ausência da melhor amiga Lara (que se mudou no
final da segunda temporada), tendo que fazer novas amizades. Ele vai se
aproximar mais da Ana Catarina e vai encontrar novas formas de ir para a
escola, já que não terá mais a Lara para levá-lo. Ele terá que assumir mais o
controle da própria vida. Por conta disso, Irmão do Jorel terá mais cenas com
outros personagens da trama, inclusive com os familiares como a Vovó Juju,
a Dona Danuza e o pai, Sr. Edson. [...] A cada episódio, também vamos ter
mais referências da cultura pop, brasileira e latina e americana. Desde o
começo, tive vontade de fazer algo mais global. Nunca quis fazer uma coisa
exclusiva para quem é brasileiro ou latino. Quis fazer da nossa identidade um
diferencial, uma coisa interessante. (Entrevista com Juliano Enrico, Correio
Brasiliense, 2018)23

Como já citado, a série de animação é planejada e produzida a partir dos princípios
tecnológicos, econômicos e culturais da televisão, historicamente situados em um sistema
marcado pelas regras internas dos canais, das respectivas programadoras24 e dos grupos
econômicos aos quais pertencem. Estas regras desafiam as escolhas criativas das produtoras
independentes brasileiras25 que têm em vista “a comercialização de conteúdos independentes
22

Um arco de personagem é a transformação ou a jornada interior de um personagem ao longo de uma história.
Se uma história tem um arco de personagem, o personagem começa como um tipo de pessoa e gradualmente se
transforma em um tipo diferente de pessoa em resposta às mudanças na história.
23
Disponível
em
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-earte/2018/07/17/interna_diversao_arte,695326/nova-temporada-de-irmao-do-jorel.shtml
24
“Programadoras são as responsáveis por veicular os canais às operadoras. Elas comercializam os direitos de
transmissão de determinados canais.[...] A operadora — ou multioperadora, já que muitas trabalham também com
Internet e outros tipos de transmissão de dados — é a companhia que oferece o pacote de canais para o usuário,
quem detém o meio de difusão.” (VINÍCIUS, Sérgio. UOL Tecnologia, 2009)
25
Segundo a Lei no. 12.485/2011, produtora brasileira independente é a “produtora brasileira que atenda aos
seguintes requisitos, cumulativamente: a) ser constituída sob as leis brasileiras; / b) ter sede e administração no
País; / c) 70% (setenta por cento) do capital total e votante devem ser de titularidade, direta ou indireta, de
brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos; / d) a gestão das atividades da empresa e a
responsabilidade editorial sobre os conteúdos produzidos devem ser privativas de brasileiros natos ou
naturalizados há mais de 10 (dez) anos; / e) não ser controladora, controlada ou coligada a programadoras,
empacotadoras, distribuidoras ou concessionárias de serviço de radiodifusão de sons e imagens; / f) não estar
vinculada a instrumento que, direta ou indiretamente, confira ou objetive conferir a sócios minoritários, quando
estes forem programadoras, empacotadoras, distribuidoras ou concessionárias de serviços de radiodifusão de sons
e imagens, direito de veto comercial ou qualquer tipo de interferência comercial sobre os conteúdos produzidos; /
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junto aos mercados26 de TV como parte de um sistema global” (MORAIS, 2018, p.54).
Esclarecendo que o conteúdo independente está relacionado à obra com autoria atribuída a uma
empresa classificada como ‘produtora brasileira independente’. O termo mainstream27 referese aos conglomerados de mídia.

1.2 LEI DA TV PAGA, CANAIS INFANTIS E PRODUÇÃO INDEPENDENTE

Um dos marcos contemporâneos para compreensão do mercado brasileiro de produção
independente de animação seriada infantil é a Lei no. 12.485/201128, também conhecida como
Lei da TV Paga. A Lei incrementou o mercado audiovisual estabelecendo que os canais de
espaço qualificado (CEQ)29 devem veicular um mínimo de 3h30 de conteúdo brasileiro
semanalmente em horário nobre, sendo metade de produtora independente; e os canais
brasileiros de espaço qualificado (CABEQ)30 programados por programadora brasileira
independente devem veicular, no mínimo, 12 horas diárias de conteúdo audiovisual brasileiro
produzido por produtora brasileira independente, três das quais em horário nobre.
De acordo com o cadastro de canais e programadoras da Agência Nacional do Cinema
(Ancine), órgão regulador e fiscalizador do setor, os canais infantis de espaço qualificado e
canais brasileiros de espaço qualificado programados por programadora brasileira independente
são os seguintes31:

g) não manter vínculo de exclusividade que a impeça de produzir ou comercializar para terceiros os conteúdos
audiovisuais por ela produzidos.”
26
Morais (2018) utiliza o conceito de ‘mercado’ no plural quando se refere a mercados de televisão que inclui
televisão aberta, TV por assinatura e campo público.
27
Mainstream designa a “corrente principal”. Nas artes e nas indústrias de mídia, mainstream refere-se aos
grupos economicamente dominantes e ao que “agrada a maioria da população e apresenta um conteúdo que é
usual, familiar e disponível à maioria e que é comercializado com algum ou muito sucesso.” Adaptado de
https://www.significados.com.br/mainstream/
28
Dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm
29
“Espaço Qualificado: espaço total do canal de programação, excluindo-se conteúdos religiosos ou políticos,
manifestações e eventos esportivos, concursos, publicidade, televendas, infomerciais, jogos eletrônicos,
propaganda política obrigatória, conteúdo audiovisual veiculado em horário eleitoral gratuito, conteúdos
jornalísticos e programas de auditório ancorados por apresentador.” (Lei no. 12.485/2011. Art. 2º.)
30
“Deve ser programado por programadora brasileira; veicular majoritariamente, no horário nobre, conteúdos
audiovisuais brasileiros que constituam espaço qualificado, sendo metade desses conteúdos produzidos por
produtora brasileira independente; e não ser objeto de acordo de exclusividade que impeça sua programadora de
comercializar, para qualquer empacotadora interessada, os direitos de sua exibição ou veiculação.” (Lei no.
12.485/2011. Art. 5º.)
31
Com base na ‘Classificação dos canais de programação das programadoras credenciadas na ANCINE –
06/12/2019. Disponível em https://ancine.gov.br/lei-da-tv-paga/classificacao-canais
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Quadro 1. Lista dos canais infantis de televisão paga credenciados na Ancine em 2019.
CANAL

CLASSIFICAÇÃO
DO CANAL

PROGRAMADORA

GRUPO
ECONÔMICO

BABY TV

CEQ

FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, INC FOX

BOOMERANG
BOOMERANG HD

CEQ

TURNER BROADCASTING SYSTEM
LATIN AMERICA, INC.

TIME
WARNER

CARTOON NETWORK
CARTOON NETWORK HD CEQ

TURNER BROADCASTING SYSTEM
LATIN AMERICA, INC.

TIME
WARNER

DISCOVERY KIDS
DISCOVERY KIDS HD

DISCOVERY LATIN AMERICA, L.L.C

DISCOVERY
CEQ

DISNEY CHANNEL
DISNEY CHANNEL HD

CEQ

BUENA VISTA INTERNATIONAL, INC

WALT
DISNEY

DISNEY JUNIOR
DISNEY JUNIOR HD

CEQ

BUENA VISTA INTERNATIONAL, INC

WALT
DISNEY
WALT
DISNEY

DISNEY XD
GLOOB
GLOOB HD

CEQ

BUENA VISTA INTERNATIONAL, INC

CEQ

GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA

GLOOBINHO
NATGEO KIDS
NATGEO KIDS HD

CEQ

GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA

CEQ

NICK JR
NICKELODEON
NICKELODEON HD

CEQ

TOONCAST

CEQ

TV RÁ TIM BUM!

CABEQ

FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, INC
MTV NETWORKS LATIN AMERICA
INC.
MTV NETWORKS LATIN AMERICA
INC.
TURNER BROADCASTING SYSTEM
LATIN AMERICA, INC.
FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV
EDUCATIVA

ZOOMOO BRASIL

CABEQ

ZOOMOO PROGRAMADORA SA.

CEQ

GLOBO
GLOBO
FOX
VIACOM
VIACOM
TIME
WARNER
OUTROS
OUTROS

Fonte: Adaptado do Quadro ‘Quantidade de canais de TV Paga credenciados na Ancine (2019)’. Ancine, 2019.
Disponível em https://oca.ancine.gov.br/.../files/repositorio/csv/quantidade_canais_mensal_2019.csv. Elaborado
pela autora.

Segundo Nyko e Zendron (2019), o aumento do número de canais, a hegemonia dos
estúdios internacionais para produção de longas-metragens, que dificulta a entrada de novas e
pequenas produtoras, e o impulso oferecido pelas cotas para obras brasileiras na TV por
assinatura foram os fatores que ampliaram a produção independente das animações seriadas
nacionais. “No que se refere às animações para a TV, a Agência Nacional do Cinema (Ancine)
registrou um crescimento de 110% no número de registros, por ano, entre 2013 e 2017.”
(NYKO; ZENDRON, 2019, p.8) Em 2017, foram lançadas 78 obras seriadas. Em relação a
2016, quando foram lançadas o total de 164 obras brasileiras de animação, houve quase 30%
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de crescimento no montante que inclui curtas-metragens, médias-metragens e longasmetragens. (NYKO; ZENDRON, 2019, p.8)
Observa-se que nesse cenário “o rótulo de independente não impede que os produtores
negociem com o capital internacional” (MORAIS, 2019, p.54; COSTA, 2016)

[...] torna cada vez mais difícil identificar as redes e alianças formadas entre
produtores, exibidores e distribuidores, bem como as estratégias lançadas para
alcançar o público. Os modos de produção, disseminação e consumo passam
a operar em escala global, através de fluxos simultâneos (local, nacional,
regional, transnacional). (MORAIS, 2019, p.54)

Deste modo, determinados projetos de animação seriada demandam um arranjo
complexo de negociações globais, envolvimento de mais de uma equipe de trabalho que pode
incluir o relacionamento com equipes de organizações nacionais e/ou internacionais. No caso
específico da produção independente nacional de obras seriadas de animação que concentraram
esforços no fomento público, sem necessariamente orquestrar acordos internacionais, a
administração do projeto exige conhecimentos das regras e leis que regem os editais.
O desenvolvimento de arranjos e incremento nos conhecimentos de gestão foram
observados durante a investigação que teve como ponto de partida obras seriadas de animação
infantil selecionadas para produção, na chamada de 2012, pelo Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav), programa integrante da política pública
de incentivo ao audiovisual brasileiro com ênfase em televisão. Reconhecemos que aspectos do
mercado inerentes às regras dos canais e os princípios que regeram a política pública na ocasião
são, entre outros, condicionantes ao processo de realização da animação seriada pelas
produtoras investigadas.

1.2 CONDICIONANTES DOS PROCESSOS CRIATIVOS E ETAPAS DE PRODUÇÃO DA
ANIMAÇÃO
Compreende-se como condicionante a variável interna ou externa à produtora
independente brasileira que regula ou determina a natureza ou existência das ações dos agentes
que nela atuam. Os condicionantes dos processos criativos dos gestores das produtoras são
circunstâncias que implicam nas escolhas e decisões destes profissionais durante a realização
de uma obra de animação seriada. Fundamentamos os condicionantes nos princípios de
marketing (KOTLER, KELLER, 2016; KOTLER, ARMSTRONG, 2015), definindo os
externos às produtoras em dois níveis: o das forças sociais, incluindo leis, programas de
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fomento, eventos nacionais e internacionais (feiras e festivais); e dos atores sociais, incluindo
parcerias para coprodução, comercialização/distribuição e divulgação (comunicação). Os
condicionantes internos são inerentes à produtora e incluem seu perfil (produtora de conteúdo,
estúdio de animação ou produtora), localização geográfica, conhecimentos e experiência da
equipe. Condicionantes externos e internos dialogam constantemente. Dados os mesmos
condicionantes externos a gestores em diferentes produtoras, os resultados são distintos em
função dos condicionantes internos e do modo como são estabelecidos os diálogos. A partir das
escolhas e decisões destes gestores provenientes dos condicionantes citados, verificamos os
diferentes resultados obtidos nos portfólios das produtoras independentes brasileiras
selecionadas no corpus desta pesquisa.

Quadro 2. Condicionantes dos processos criativos na gestão da produção independente da animação
seriada infantil no Brasil.

Externos
Forças sociais
Externos
Atores sociais
(Parcerias para...)
Internos

CONDICIONANTES
Leis
Programas de fomento
Eventos nacionais e internacionais
Coprodução
Comercialização/distribuição
Comunicação/divulgação
Perfil
Localização geográfica
Conhecimentos e experiência (domínio) da equipe

Fonte: Elaborado pela autora com base em KOTLER, KELLER, 2016; KOTLER, ARMSTRONG, 2015.
CANESSO, 2020.

Além dos princípios de marketing para definição dos condicionantes, o referencial
teórico adotado para examinar os processos criativos incluiu estudos da psicologia sobre as
Teorias da Criatividade (GRUBER, 2005), (CSIKSZENTMIHALYI, 1996). Como
pesquisamos a animação seriada infantil e os processos criativos são observados no coletivo da
produtora, não em um indivíduo específico e, portanto, as relações sociais são mais relevantes
e não o modo de agir e pensar de um único profissional, incluímos a Teoria Geral dos Campos
(BOURDIEU, 2005; 2013), que nos oferta conceitos que dialogam com as Teorias da
Criatividade e os ampliam, a exemplo de campo. A teoria corrobora na explicação de que o
acúmulo de capital simbólico (BOURDIEU, 2005; 2013) pode acontecer com a formação de
uma rede de empresas com as quais a produtora estabelece vínculos profissionais (GRUBER,
2005), com os processos de reconhecimento e consagração no mercado de animação e com o
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desenvolvimento dos domínios de seus colaboradores e gestores (CSIKSZENTMIHALYI,
1996). Também aproximamos a pesquisa aos Processos de Midiatização (COULDRY e HEPP,
2017) porque estes processos nos permitem observar as práticas de gestão como um arranjo de
ações individuais, ou seja, como uma figuração que, por sua vez, depende de um conjunto de
tecnologias que possibilitam desenvolver práticas distintas de comunicação, a depender das
relações de poder que se estabelecem na dinâmica da produção da animação seriada.
No exercício de convergência de áreas distintas de conhecimento, o conceito de
domínio, inicialmente apresentado aos nossos estudos por Csikszentmihalyi (1996), emergiu
como central na análise. Compreendido pela psicologia como uma orientação prática
compartilhada entre indivíduos, um domínio tem limites, mas não é fechado. Com as
contribuições da sociologia, defendemos que suas conformações dependem do acúmulo de
capital cultural e simbólico. Diversos domínios integram e cruzam-se no mundo social e suas
transformações também se devem a esta dinâmica. (BOURDIEU, 2005; 2013; COULDRY e
HEPP, 2017). O conceito de domínio ganhou relevância no entendimento das dimensões
especificas da produção da animação seriada infantil, na percepção dos múltiplos
conhecimentos de um gestor e na relação constante entre os condicionantes internos e externos
dos processos criativos na gestão da obra.
A proposta de analisar os condicionantes dos processos criativos dos profissionais
responsáveis pela gestão das produtoras independentes brasileiras responsáveis pelas obras
seriadas de animação apoiadas por um edital público nacional de fomento para produção em
2012 partiu do pressuposto de que cada produtora adotou um modelo de gestão específico que
incidiu sobre os processos criativos de realização das obras de animação seriada. As escolhas
definiram não só o resultado da obra, mas as decisões posteriores para composição do portfólio
da produtora. Importante lembrar que os gestores de cada produtora examinada estavam
imersos em bases comuns relacionadas à formação coletiva e à necessidade de uma estrutura
básica para a produção da obra seriada ficcional de animação de caráter comercial já que todos
atenderam aos critérios da chamada pública em 2012.
A formação coletiva e a estrutura básica de produção estão relacionadas às dimensões
específicas da produção da animação seriada infantil, que se organiza em etapas e envolve
diversos profissionais com conhecimentos específicos do setor: produtor executivo, diretor
criativo, roteirista, designer para storyboard (ou storyboarder), designer de cenários e objetos
(props), de personagens e de som, diretor de voz, atores, dubladores, músicos, animadores,
editores, entre outras funções. Essas funções são organizadas em etapas de produção. Para
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ilustrar, segue a ‘Sistematização do Processo de Animação’ proposta por Vidor (2018), dividida
em etapas de pré-produção, produção e pós-produção:

Figura 2. Sistematização do Processo de Animação.

Fonte:
Sistematização
proposta
por
Vidor
(UFSAM,
2018).
Disponível
em
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/desenho-industrial/2019/01/17/sistematizacao-do-processode-projeto-de-animacao/

Devemos considerar que estas etapas se referem exclusivamente à operacionalização
da produção da animação e não incluem os processos de gestão. Esta dimensão específica e
comum à produção das obras de animação seriada também admite particularidades nos
processos criativos individuais dos profissionais que atuam no mercado. O estudo dos processos
criativos coletivos, e sob a ótica da gestão, demandou a compreensão de cada uma destas
funções e domínios, que foram examinadas considerando os contextos das produtoras de
animação investigadas.
Por meio dos discursos e ações dos gestores responsáveis pelas produtoras e pelas
obras, que estão inseridos em um mercado potencialmente criativo, supõe-se a capacidade
destes gestores de estabelecerem conexões entre condições dadas nos ambientes interno e
externo às produtoras. Portanto, os contextos externos foram examinados através dos diálogos
com outras organizações, a exemplo de produtoras nacionais ou internacionais, produtoras de
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som, canais de televisão, empresas de mídia e entretenimento, associações de profissionais,
órgãos públicos, entidades de classe, promotores de eventos e festivais.
Para exemplificar essa dinâmica no mercado e os conhecimentos específicos, seguem
os créditos da animação seriada ‘Irmão do Jorel’ (3ª Temporada. Ep. 18. Meu Amigo Vicente32)
de autoria de Juliano Enrico e coproduzida pelo Copa Studio e Cartoon Network, organizações
responsáveis pela produção executiva, comercialização e distribuição da obra. Há um núcleo
fixo de roteiristas e alguns colaboradores são convidados por episódios. Os roteiristas não são
do ‘Copa Studio’, mas do núcleo criativo da produtora ‘TV Quase’. Os sócios do ‘Copa’ fazem
a produção executiva e as funções de direção de animação, assistência de direção e produção
de animação também são de responsabilidade do estúdio, sendo que Felipe Tavares acumula
esta função.
Figura 3. Irmão do Jorel: créditos roteiro e gestão da produção da obra no ‘Copa Studio'.

Fonte: Animação seriada ‘Irmão do Jorel’: 3ª Temporada. Episódio 18: Meu Amigo Vicente.
32

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=-lY8lkCtGO4
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Existe um núcleo gestor do canal Cartoon Network, com as funções de Gerente Geral,
Diretor Sênior de Produção Original, Gerentes por áreas: produção, programação e
comunicação (mídias sociais), além da Diretora Jurídica.

Figura 4. Irmão do Jorel: créditos referentes à gestão do Cartoon Network.

Fonte: Animação seriada ‘Irmão do Jorel’: 3ª Temporada. Episódio 18: Meu Amigo Vicente.

O caso da série Irmão do Jorel ilustra a complexidade na realização dos produtos
ficcionais de animação, que necessita ser aqui apresentada. A narrativa visual é construída pelos
profissionais da direção de arte, conceito visual, storyboard, composição visual, cenários e
layouts, character design (desenho dos personagens) e rigging33. “A fase do storyboard é
extremamente importante, pois é o primeiro contato com o filme através de imagens em
sequência”, segundo Graça (s/a). O storyboard possibilita a noção de quantidade de planos de
cada cena e o ritmo da animação. Após o storyboard, os diálogos são gravados e editados. As
etapas relacionadas à direção de vozes, produção sonora e musical tendem a ser terceirizadas.
Com a sequência de diálogos, é feito o animatic que é uma prévia da animação. “Essa
etapa permite avaliar melhor os planos, e nessa fase surgem, na maior parte dos casos, mudanças
em planos e cenas.” (GRAÇA, s/a) A animação é a etapa técnica operacional de concretização
da obra e precede a pós-produção, na qual são feitas a renderização34, correção de cores e
Rigging é traduzida como ‘animação esquelética’ e trata-se da técnica de animação por computador aplicada
aos personagens e objetos para a modelagem orgânica, proporcionando mais realismo ao movimento. Também
utilizada para causar deformações e distorções, comuns aos desenhos animados
34
Renderizar é compilar a sequência de processamentos digitais de som e imagem para se obter o produto final
do trabalho.
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mixagem sonora. A pós-produção não está ilustrada nas imagens a seguir, assim como a equipe
de apoio administrativo e etapas realizadas pelo estúdio de som, mas podem ser conferidas
integralmente em cada episódio de ‘Irmão do Jorel’ e nos créditos de outras séries de animação.

Figura 5. Irmão do Jorel: créditos do desenvolvimento da narrativa visual e etapas de animação.

Fonte: Animação seriada ‘Irmão do Jorel’: 3ª Temporada. Episódio 18: Meu Amigo Vicente.

Para a viabilização comercial, cada projeto de animação pode prospectar um arranjo
distinto de empresas. Em ‘Irmão do Jorel’, podemos destacar que se trata de uma obra autoral
(Juliano Enrico), com roteiristas de uma produtora de conteúdo (TV Quase), produção de um
estúdio de animação (Copa Studio) e coprodução com canal internacional.
A experiência exemplifica como os condicionantes externos podem ser interpretados
e transformados pelos agentes responsáveis pela obra em ações que mostram como certos
condicionantes internos tendem a favorecer o bom resultado dos processos criativos envolvidos.
Algumas declarações de Enrico, autor da obra, ilustram a troca de informações e de funções
recorrentes em diversas etapas do projeto e que impactaram positivamente o resultado final. A
primeira fala destacada refere-se à etapa de desenvolvimento da série:

os consultores internacionais que foram trazidos pela Brazilian TV Producers
me deram várias dicas preciosas de como apresentar o projeto. Consegui
transformar uma ideia de 200 páginas em duas. Então, o pitching com o
Cartoon Network foi a grande chance que tive de mostrar meu projeto, o
“Irmão do Jorel”. (Entrevista com Juliano Enrico, Catraca Livre, 201835)

35

Disponível em https://catracalivre.com.br/entretenimento/nos-conversamos-com-o-juliano-enrico-criador-deirmao-do-jorel/
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A segunda fala é sobre a relação com o canal e ilustra um dos condicionantes externos,
a coprodução, confirmando que os processos de gestão devem ser compreendidos como
“processos criativos” já que a perspectiva tende a ser a capacidade dos profissionais de
desenvolverem interpretações da situação, estabelecerem diretrizes e ações que resultaram em
entrega de conteúdo adequado, interessante, envolvente, cativante e, nesse caso, reconhecido
como inovador:
[...] estamos acostumados a achar que os canais de TV interferem demais...
mas a interferência do Cartoon Network foi sempre muito positiva. É legal
você jogar com o canal e entender quais as necessidades dele, as expectativas,
as ideias; no final, somos todos pessoas de conteúdo. Somos criativos.
(Entrevista com Juliano Enrico, CATRACA LIVRE, 2018)

E, por fim, a terceira fala destaca a importância da atuação do profissional que
consegue associar diversas habilidades ou áreas conexas de conhecimentos específicos que
subsidiam diversas etapas na realização da animação:
Dirigindo o “Irmão do Jorel”, eu edito, escrevo, atuo, desenho… São várias
coisas. E acho que é por isso que me interesso tanto por essa função de estar
em todas as etapas: por poder jogar junto com a equipe, absorver ideias de
todo mundo, de todos os lugares. (Entrevista com Juliano Enrico, CATRACA
LIVRE, 2018

Além destas diversas atuações de um mesmo agente social na arena da realização da
obra, outra prática recorrente dentro das produtoras brasileiras é a de um profissional ocupar
funções diferentes na arena da criação e da comercialização em obras distintas. Por exemplo,
os sócios do Copa Studio que fazem a produção executiva em ‘Irmão do Jorel’, são responsáveis
por outras atividades na série de animação ‘Tromba Trem’. A criação e direção são de Zé
Brandão; produção executiva de Felipe Tavares; direção de arte de Rodrigo Martins
“Soldado”36. Nas produtoras de pequeno porte, com equipe reduzida, é frequente o acúmulo de
cargos de gestão, como produção executiva, aos considerados de criação, a exemplo de
consultoria de roteiro. Neste sentido, houve o esforço na pesquisa para identificar quem é (são)
responsável(eis) ou compartilha(m) a gestão das obras, pois é um dos indicativos do perfil da
produtora e pode refletir no modo de administração e desenvolvimento do portfólio. Esta foi
uma das premissas da pesquisa e, em função das configurações descritas, a condução adotada
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Créditos de ´Tromba Trem´: Temporada 01. Episódio 04: A Ilha de Búfalos. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=yWOmAk7gpn8&list=PL8xiGGMPWmwCKG22tXgov9s-7684IGnUC
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foi a observação dos arranjos de profissionais e empresas que cada produtora organizou para a
viabilização da ficção seriada animada em sua totalidade.
A obra de animação seriada, como foi exposto, é um trabalho coletivo complexo no
qual pode existir o reconhecimento da autoria, como no caso de ‘Irmão do Jorel’, que é creditada
a Juliano Erico. Entendemos que os processos criativos não são associados unicamente a este
autor, às funções de roteiro, direção ou ao storyboard. A defesa aqui é a de que existem
processos criativos exercidos pelos responsáveis pela gestão das arenas comerciais da obra que
são fundamentais para a concretização da ideia, paralelos e complementares à criação de
roteiros, cenários e personagens, e que definem os resultados alcançados. E, também, que estes
processos criativo da gestão estão condicionados a diversas variáveis ambientais. Neste
contexto, sucitamos a seguinte questão de pesquisa: “quais são e como são operacionalizados
os condicionantes dos processos criativos dos gestores responsáveis pelas produtoras
independentes brasileiras na realização das obras de animação seriada infantil fomentadas
por programas integrantes das políticas públicas nacionais para o audiovisual?”
A investigação dos condicionantes dos processos criativos destes profissionais tem
potencial para se tornar uma orientação de ‘como fazer’, um método de execução ou,
simplesmente, proporcionar ferramentas, esquemas, orientações e dinâmicas para observar o
mercado brasileiro de produção da animação seriada. Observamos os fluxos de informação
disponibilizados por profissionais responsáveis pela gestão comercial da produção da obra
seriada de animação com outros profissionais que atuam nos diversos setores de confecção das
séries em produtoras independentes brasileiras que participaram Chamada Pública BRDE/FSA
PRODAV 01/12. Destacaram-se os diferentes níveis de envolvimento com diversos propósitos,
assim como os modos de manifestação discursiva dos aspectos da criatividade e da inovação
como metas finais, valores que se buscava alcançar e os capitais de reconhecimento a serem
atingidos. No caso específico da animação seriada infantil, gerar propriedade intelectual com
consequente entrelaçamento entre audiovisual, produtos licenciados, games e outras
possibilidades no mercado de entretenimento tem sido, por exemplo, uma meta almejada
declarada pelas produtoras brasileiras, que se empenham para tornar seus projetos
economicamente viáveis.
A análise dos condicionantes externos e internos que fizeram parte das situações
vividas por essas produtoras buscou demarcar, assim, os processos criativos dos agentes sociais
envolvidos tanto na gestão da arena comercial quanto na arena da realização que subsidiaram
os resultados alcançados. O procedimento metodológico adotado pode ser dividido em três

37

etapas: a primeira etapa definiu a base teórica que orientou as questões investigadas, a segunda
etapa foi de observação do mercado nacional de animação seriada, das produtoras e respectivos
gestores e a terceira etapa foi de identificação dos condicionantes internos e externos. Estes são
os organizadores da estrutura da tese.
A primeira etapa foi cumprida através de revisão de literatura para aproximação de
conceitos da psicologia e sociologia. Na segunda etapa foi realizada a revisão de literatura para
identificar contextos históricos da produção de animação no Brasil relevantes para a pesquisa,
experiências anteriores a 2012 e instituições que pudessem integrar a rede de empresas das
produtoras para realização das obras de animação seriada. Nesta etapa também foi feita a análise
documental de editais e documentos publicados pela Ancine; dos dados do Sistema Integrado
das Áreas Finalísticas (SIF); de matérias, reportagens e entrevistas disponíveis na internet, nos
sites e redes sociais das produtoras selecionadas, de 2012 a 2019; de matérias, reportagens e
entrevistas disponíveis na internet sobre o contexto do mercado e das políticas públicas para o
audiovisual; e dos relatórios do Fórum AnimaMundi, de 2012 a 2019. Ainda nesta etapa, o
levantamento de dados primários foi realizado através da observação do mercado, com a
participação em eventos com profissionais do audiovisual e da animação, aplicação de
questionários e realização de entrevistas com as produtoras que compõem o corpus da pesquisa.
A terceira etapa foi de revisão e adequação da literatura de planejamento em marketing e análise
do material coletado na etapa dois para a definição dos condicionantes internos e externos. Estas
três etapas foram orientadoras para a estruturação da tese, como detalhado a seguir.

1.3 ORGANIZAÇÃO DA TESE
A tese está organizada a partir do seguinte objetivo geral: ‘identificar e discutir os
condicionantes dos processos criativos dos gestores responsáveis pelas produtoras
independentes e pela realização das obras de animação seriada infantil selecionadas na
Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 01/12’. O corpus de investigação desta pesquisa é
delimitado pelas dez obras de animação seriada infantil selecionadas na Chamada e que foram
produzidas, comercializadas e veiculadas até 2019.
As respectivas produtoras podem ser classificadas como produtoras, produtoras de
conteúdo ou estúdios de animação. Essas categorias independem das suas razões sociais e estão
relacionadas à natureza da prestação de serviço. Produtoras atuam no mercado audiovisual com

38

animação e live action; produtoras de conteúdo são especializadas no desenvolvimento da ideia
para obras de animação e live action, podem fazer a gestão dos projetos, geralmente escrevem
os roteiros, mas terceirizam os serviços operacionais de produção do audiovisual; estúdios de
animação são especializados nas etapas operacionais de obras para o mercado de animação e
incorporam as fases do desenvolvimento do projeto, mas podem prestar serviços a outras
produtoras em apenas uma das fases. As ficções seriadas de animação e suas respectivas
produtoras contempladas pelo PRODAV 01/2012 estão listadas a seguir.

QUADRO 3. Obras selecionadas na Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 01/2012 e produzidas,
comercializadas e veiculadas até 2019, com as respectivas produtoras.
OBRA
Tadinha
Planetorama
Carrapatos e Catapultas
Tromba Trem
Filosofinhos
Oswaldo
Vincantados (SOS Fada Manu)
Historietas Assombradas
A Mansão Maluca do Professor Ambrósio
Osmar, a primeira fatia do pão de forma

PRODUTORA
Truque Produtora de Cinema / Origem Produtora de
Conteúdo)
Cabong Studios Ltda
Zoom Elefante Produção Cinematográfica Ltda
Copa Studio Produtora Audiovisual Ltda (Glaz
Entretenimento Ltda)
Otto Desenhos Animados
Birdo Filmes de Animação
Boutique Filmes e Produções Ltda
Glaz Entretenimento Ltda (Copa Studio Produtora
Audiovisual Ltda)
Tortuga Studios Produtora de Filmes Ltda
44 Toons Produções Artísticas Ltda

Fonte: Baseado no resultado da Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 01/2012. Elaborado pela autora .

A tese está organizada em quatro capítulos, além desta Introdução (‘Nós Vamos
Invadir Sua Praia’37) e das Conclusões (‘A Última Figurinha’38). Os títulos dos capítulos foram
escolhidos a partir dos nomes dos episódios das obras que participam do corpus de investigação.
O próximo capítulo, Capítulo 2, denominado ‘Caixa de Luz’39, apresenta o contexto da pesquisa
e a trajetória metodológica. Detalha as três etapas do procedimento metodológico, sendo a
primeira teórica para tratar dos processos criativos, a segunda empírica sobre a produção
independente de animação seriada brasileira e a terceira para definir e analisar os

O nome do capítulo homenageia a série de animação ‘Osmar. A Primeira Fatia do Pão de Forma’ da ’44
Toons’ (SP). ‘Nós vamos invadir sua praia’ é o episódio onze da primeira temporada da série.
38
O nome do capítulo homenageia a série de animação ‘Oswaldo’ da ‘Birdo’ (SP). ‘A Última Figurinha’ é o
quarto episódio da primeira temporada da série.
39
O nome do capítulo homenageia a série de animação ‘Carrapatos e Catapultas’ da ‘Zoom Elefante’ (PR). ‘Caixa
de Luz’ é o primeiro episódio da primeira temporada da série.
37

39

condicionantes. O capítulo também expõe a composição do corpus da pesquisa, a caracterização
do público infantil, como as produtoras foram selecionadas e a preparação do corpus de
investigação. Em seguida, os procedimentos metodológicos estão organizados em levantamento
de dados secundários e primários. Por fim, estão disponíveis o tratamento e análise dos dados
empíricos e as limitações da pesquisa.
O Capítulo 3, ‘Fundo Profundo’40, apresenta a abordagem téorica adotada ao longo da
pesquisa com o intuito de iluminar as características e complexidades que constituem a
elaboração conceitual de processos criativos aplicado à esfera de gestão da produção da
animação seriada infantil. A princípio, foram investigados o conceito de criatividade, as teorias
da criatividade, o processo criativo individual e as teorias sistêmicas contemporâneas da
criatividade de Gruber (2005) e Csikszentmihalyi (1996).
Em um segundo momento, os conceitos chaves destas teorias – ‘indivíduo’, ‘domínio’
e ‘campo’ - foram aproximados aos conceitos de Bourdieu (1984, 2002, 2005): ‘habitus’ e
‘campo’. A pesquisa expandiu apropriando-se dos conceitos de ‘mundo social’ e ‘figurações’,
desenvolvidos por Couldry e Hepp (2017), tidos como referência nos estudos sobre
midiatização. Os citados autores foram selecionados porque partilham de algumas
características: oferecem ferramentas teórico-metodológicas aplicáveis à complexidade das
relações sociais permeadas por ganhos e constrangimentos; pressupõem estruturas sociais
dinâmicas e mutáveis; analisam a relação entre os participantes da investigação e entre eles e o
contexto; reconhecem a influência entre recursos, fatores institucionais, níveis e graus
diferentes de participação que determinados atores têm dentro de uma mesma condição dada.
Neste capítulo estão elaboradas as questões de pesquisa e a simulação teórica do campo social
da animação seriada infantil brasileira.
O Capítulo 4, ‘Grandes Navegações’41, está composto por marcos históricos, políticos
e legais da animação infantil brasileira com ênfase nas últimas duas décadas e nas iniciativas
voltadas à produção de séries de animação. O objetivo é descrever as iniciativas que
contribuíram com referências para a constituição do mercado de animação brasileiro, a exemplo
de ‘Maurício de Sousa Produções’ e ‘Pinguim Content’. Nesta etapa do trabalho, são detalhados
os aspectos relacionados às políticas públicas do audiovisual no Brasil e aos programas de
fomento para a animação seriada e, portanto, relacionados aos condicionantes externos às

O nome do capítulo homenageia a série de animação ‘Tromba Trem’ do ‘Copa Studio’ (RJ). ‘Fundo Profundo’
é o episódio quarenta e oito da série.
41
O nome do capítulo homenageia a série de animação ‘A Mansão Maluca do Professor Ambrósio’ da ‘Tortuga
Studios’ (SP). ‘Grandes Navegações’ é o décimo sexto episódio da série.
40
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produtoras em um dos níveis: o das forças sociais (leis, programas de fomento, eventos
nacionais e internacionais). Neste nível, algumas instituições foram mapeadas e organizadas
em um Quadro, utilizado para observar a interação das produtoras do corpus da pesquisa com
as mesmas.
Com o título de ‘Com Unhas e Mentes’42, o Capítulo 5 discute os condicionantes
externos dos processos criativos relacionados aos atores sociais (parcerias para coprodução,
comercialização/distribuição e divulgação/comunicação) e a interação com os condicionantes
internos (perfil, localização geográfica, conhecimentos e experiência da equipe), apropriandose do desenvolvimento do conceito de domínio, já citado. Dado o diálogo entre os
condicionantes dos processos criativos dos gestores, estão apresentados os resultados obtidos
com cada obra. O capítulo encaminha para as conclusões da tese, nas quais são retomadas as
questões discutidas e apresentado o desenvolvimento do portfólio de cada produtora de 2012 a
2019, indicando os domínios internalizados pelos gestores.
A tese foi desenvolvida no Programa de Pós Graduação em Comunicação e Cultura
Contemporâneas (PósCom) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) com apoio acadêmico
do Grupo de Pesquisa CP-Redes, coordenado pelo professor Dr. Othon Jambeiro. Foi orientada,
em um primeiro momento, durante o desenvolvimento do referencial teórico e seleção do
corpus da pesquisa, pelo prof. Dr. Fábio Ferreira; e na fase posterior, de definição dos
condicionantes e análise, pela professora Dra. Maria Carmem Jacob de Souza e financiamento
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb). Durante o percurso de quatro
anos absorveu contribuições do Grupo de Pesquisa A-Tevê, através de diálogos entre
pesquisadores, da participação em projetos de extensão e eventos promovidos pelo grupo.
A interface estabelecida entre as teorias de áreas de conhecimento distintas, psicologia
e sociologia, aplicadas a um fenômeno comunicacional, que permitem refletir sobre processos
criativos na gestão de uma obra de animação seriada pretende ser a primeira contribuição do
trabalho. A segunda é a proposta de reflexão sobre os condicionantes destes processos criativos
e os resultados obtidos na prática cotidiana profissional dos gestores, fomentando futuros
debates sobre a gestão de obras audiovisuais e a produção de animação seriada infantil no
Brasil. Em âmbito específico, contribui com as discussões acadêmicas sobre animação infantil
e amplia os temas nas perspectivas dos grupos de pesquisa citados protagonizando reflexões
sobre os processos criativos e produtivos no campo da comunicação.

O nome do capítulo homenageia a série de animação ‘SOS Fada Manu’ da ‘Boutique Filmes’ (SP). ‘Com
Unhas e Mentes’ é o oitavo episódio da série.
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2 “CAIXA DE LUZ”43. COORDENADAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS.

O presente capítulo tem o objetivo de explicitar os procedimentos teóricometodológicos, etapas e estratégias adotadas na tese. Apresenta os objetivos da tese, com a
definição dos condicionantes dos processos criativos e composição do corpus da pesquisa. Em
seguida, as fases da investigação, o tratamento e análise dos dados e, por fim, as limitações da
metodologia.
Como citado na Introdução, o procedimento metodológico adotado foi dividido em
três etapas: a primeira etapa definiu a base teórica que contribuiu com o desenvolvimento do
conceito de ‘domínio’ e orientou as questões investigadas; a segunda etapa foi de observação
do mercado nacional de animação seriada, das produtoras e respectivos gestores; a terceira etapa
identificou os condicionantes internos (perfil da produtora, localização geográfica,
conhecimentos e experiência da equipe) e externos (leis, programas de fomento, eventos
nacionais

e

internacionais,

coprodução,

comercialização/distribuição

e

divulgação/comunicação) dos processos criativos.

2.1 OBJETIVOS DA TESE
O objetivo geral da tese foi definido como ‘identificar e discutir os condicionantes dos
processos criativos dos gestores responsáveis pelas produtoras independentes e pela
realização das obras de animação seriada infantil selecionadas na Chamada Pública
BRDE/FSA PRODAV 01/12’. A proposta está relacionada ao modelo de negócio e gestão que
cada produtora adota em um projeto específico e como seus gestores integram equipe,
conhecimentos técnicos e tecnologias e parcerias institucionais.
Não se pretendia, portanto, decupar roteiros e observar as escolhas criativas a partir
das ideias individuais dos profissionais envolvidos, tampouco propor qualquer questão que
envolva perfil psicológico e comportamental do público alvo. O público infantil, neste caso,
define o segmento mercadológico de atuação das produtoras e as variáveis envolvidas, a
exemplo de demandas de canais e categorias de premiação.
Outra consideração importante é que existem obras e produtoras reconhecidas no
mercado brasileiro de animação como casos de sucesso em modelos de negócios, a exemplo de
Como citado na Introdução, o nome do capítulo homenageia a série de animação ‘Carrapatos e Catapultas’ da
‘Zoom Elefante’ (PR). ‘Caixa de Luz’ é o primeiro episódio da primeira temporada da série.
43
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‘Peixonauta’ e ‘Show da Luna’, da PinGuim Content44, e ‘Galinha Pintadinha’, da Bromélia
Produções45. Trabalhos anteriores de outros pesquisadores46 exploraram estas experiências que
continuam sendo amplamente debatidas nos eventos da área. Mas como será explicado ao longo
deste capítulo, o corpus da pesquisa foi construído a partir de um edital da política pública do
audiovisual nacional com o intuito de incorporar outras experiências de produção, algumas não
pesquisadas, e incluir questões relevantes ao fomento do setor, a exemplo da Lei da TV Paga e
de programas de incentivo ao desenvolvimento, produção e comercialização das obras de
animação seriada infantil no Brasil.
A partir do objetivo geral, o trabalho está estruturado em três dimensões, resultantes
das três etapas percorridas durante a pesquisa e estruturantes dos três capítulos seguintes. A
primeira dimensão trata dos processos criativos na gestão de obras seriadas infantis e contempla
o objetivo específico 01: Propor um diálogo entre as teorias da criatividade e teorias da
sociologia que subsidie a análise dos processos criativos dos gestores da produção da
animação seriada infantil brasileira.
A segunda dimensão contextualiza a produção independente da animação seriada no
Brasil, com o intuito de compreender as estratégias de produção de conteúdo, as lógicas de
mercado, distribuição e programação das obras. Cumpre o objetivo específico 02: Identificar
as instituições envolvidas na produção independente de animação infantil no Brasil e as
relações estabelecidas entre elas, envolvendo as produtoras selecionadas.
A terceira dimensão demonstra como os condicionantes dos processos criativos dos
gestores da produção independente da animação seriada no Brasil foram definidos.
Esclarecemos que os condicionantes estão relacionados à observação do contexto do corpus
proposto nesta investigação, portanto são reconfiguráveis em pesquisas futuras. A terceira
dimensão foi delineada a partir dos resultados obtidos nas duas dimensões anteriores, como será
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Conheça a animação brasileira exportada para 96 países que virou parceira da ONU. TelePadi. Folha de São
Paulo. 28/09/2018. Disponível em https://telepadi.folha.uol.com.br/animacao-brasileira-show-da-luna-fazparceria-com-onu-em-favor-da-sustabilidade/ Consulta em 17/08/2018.
45
'Galinha Pintadinha' ultrapassa Rihanna e se torna canal musical mais popular no YouTube mundial. O Globo.
20/02/2018. Disponível em https://oglobo.globo.com/cultura/galinha-pintadinha-ultrapassa-rihanna-se-tornacanal-musical-mais-popular-no-youtube-mundial-22414644 Consulta em 17/08/2018.
46
GATTI JUNIOR, Wilian; GONCALVES, Marilson Alves; BARBOSA, Ana Paula Franco Paes Leme. UM
ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE A INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ANIMAÇÃO PARA A TV. REAd.
Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre), Porto Alegre , v. 20, n. 2, p. 461-495, Aug. 2014 . Available from
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explicado a seguir e cumpre o objetivo específico 03: Refletir sobre o relato dos gestores das
produtoras independentes selecionadas na Chamada Pública Prodav 01/2012 acerca dos
processos criativos dedicados ao desenvolvimento, produção e comercialização dos projetos
de animação seriada infantil.

2.1.1 Dimensão 01. Processos criativos
As teorias da criatividade, no campo da psicologia, têm abordagens diversas e ênfases
distintas. Estudam o indivíduo, o processo, o modo de solução de um problema, entre outros.
Nesta tese, criatividade não está associada ao gênio criativo e ao processo individual de criação,
mas à combinação de ideias, repertórios, conhecimento e estímulos que se relacionam com o
ambiente e se apropriam, exploram e reconfiguram os recursos disponíveis resultando em ações,
produtos e serviços diversos, originais e pertinentes. Assim, foi necessário fazer um percurso
nas abordagens disponíveis para selecionar aquelas que apresentaram ferramentas teóricometodológicas mais apropriadas para estudar os processos criativos de obras audiovisuais que
envolvem equipe, múltiplas habilidades, conhecimentos técnicos e diálogo constante com o
mercado.
A pesquisa iniciou com base no que defende González Rey (1999). O autor afirma que
a subjetividade do indivíduo se constrói no campo da sua ação, nos espaços sociais
historicamente constituídos e que “a criatividade é uma condição que o sujeito configura em
seu desenvolvimento, não um dom que o acompanha desde que nasce” (GONZÁLEZ REY,
1999). Com a compreensão de que a análise é baseada em sistemas com variáveis de naturezas
diversas que se relacionam e se configuram a partir de intercâmbios, dois autores da psicologia
foram selecionados: Csikszentmihalyi (1996) e Gruber (2005).
Csikszentmihalyi (1996) nos apresentou o sistema criativo que, além do indivíduo,
inclui outros dois componentes: ‘domínio’ e ‘campo’. Domínio é definido como detenção de
um conjunto de regras simbólicas e procedimentos, enquanto campo é o que inclui todos os
indivíduos que atuam para estabelecer o domínio (CSIKSZENTMIHALYI, 1996). Já Gruber
(2005) considerava o indivíduo criativo único e não isolou o processo do objeto de estudo,
defendendo que o indivíduo criativo é um sistema em evolução e que seu desenvolvimento é
multidirecional, multicausal e imprevisível. O autor afirmou que ao desenvolverem diversos
projetos, os indivíduos realizam conexões entre eles. Isso resulta em um “conjunto de
metáforas”, que em constante desenvolvimento levam à criatividade. Desta maneira,
aproximou-se ao conceito de ‘domínio’ de Csikszentmihalyi. Outra contribuição importante de
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Gruber (2005) foi a indicação para mapeamento da ‘rede de empresas’ com as quais um criativo
ou um projeto se relaciona. A ‘rede de empresas’ reflete motivações e compromissos
ideológicos, intelectuais e estéticos. (GRUBER, 2005)
Investigar um fenômeno comunicacional impôs o desafio teórico de aproximar os
conceitos selecionados no campo da psicologia aos da sociologia. Buscamos autores estudados
ao longo da nossa formação acadêmica com contribuições passíveis de diálogo com os
conceitos de ‘domínio’, ‘campo’ e ‘rede de empresas’ (GRUBER, 2005). Assim, os autores das
Teorias da Criatividade citados foram aproximados da Teoria Geral dos Campos, de Bourdieu
(1984; 2002; 2005; 2011; 2012) e com a proposta de construção de uma realidade mediada, de
Couldry e Hepp (2017). Foram adotados os conceitos de ‘campo social’ e ‘habitus’, de
Bourdieu; e ‘mundo social’ e ‘figurações’, de Couldry e Hepp.
Os conceitos de ‘campo’ para Csikszentmihalyi (1996), ‘campo social’ para Bourdieu
(1984) e ‘mundo social’ para Couldry e Hepp (2017) foram os primeiros aproximados,
distinguidos e relacionados. Com a progressão da pesquisa, as convergências entre estes três
conceitos, detalhadas no próximo capítulo (Capítulo 3), atribuíram maior relevância ao conceito
de ‘domínio’ que, por sua vez, ganhou centralidade na investigação.
Nossa proposta ao conceito de ‘domínio’ relacionou a prática cotidiana das diversas
funções necessárias para a realização de uma obra de animação seriada; os conhecimentos
específicos dos gestores das obras; o acúmulo de capital cultural e simbólico dos indivíduos e,
consequentemente, reconhecimento e desenvolvimento das produtoras independentes no
mercado de animação; o diálogo dos gestores com outras áreas, que pode atribuir novas
conformações às suas práticas cotidianas. O ‘domínio’ também permite compreender a relação
constante entre os condicionantes internos e externos dos processos criativos na gestão da obra.
Direcionar o olhar para os processos criativos dos gestores no desenvolvimento das
obras com o conceito de domínio ampliado e através da relação com os condicionantes nos
permitiu definir um cenário de produção de animação seriada infantil que, a partir de políticas
públicas, foi precursor de estratégias de coprodução, comercialização e comunicação no Brasil.
Esta dimensão foi cumprida através da revisão de literatura dos autores citados e desenvolvida
no Capítulo 4.
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2.1.2 Dimensão 02. Produção independente de animação seriada
A partir de outras pesquisas sobre a animação brasileira foi traçado o contexto políticohistórico nacional de desenvolvimento do mercado de produção seriada de animação infantil.
Duas iniciativas precursoras, Maurício de Sousa Produções (MSP) e TVPinguim, indicaram
caminhos para a compreensão das lógicas de produção e comercialização das obras.
Regulação e fomento foram estudados a partir da Lei da TV Paga (Lei nº 12.485/11) e
dos aspectos referentes ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro
(Prodav), resultado do amadurecimento das políticas públicas brasileiras para o setor
audiovisual. Concebido para promover os conteúdos de produção nacional nas televisões por
assinatura, relacionou-se aos princípios da Lei da TV Paga, entre outros fatores. As chamadas
do Prodav iniciaram em 2008, mas apenas com sua reformulação em 2012 foi que selecionou
número significativo de projetos, como detalhado na ‘composição do corpus’ neste capítulo.
O corpus da pesquisa foi delimitado pelas obras de animação seriada infantil
selecionadas nesta chamada, produzidas, comercializadas e veiculadas até 2019. As
características das produtoras responsáveis pelos projetos foram definidas com a observação
das trajetórias das obras no período estabelecido, verificando o que foi aprendido, quais
parcerias foram realizadas e como os portfólios das produtoras evoluíram.
Nesta dimensão da pesquisa, observamos a importância dos pré-licenciamentos,
coproduções, das terceirizações, das parcerias com produtoras de som e da contratação de
especialistas nas áreas de animação. Passamos a compreender que para os projetos atingirem
seus objetivos mercadológicos, as negociações com canais foram fundamentais.
Outras relações interinstitucionais aconteceram para a formação e especialização de
profissionais, para a participação de feiras e eventos de negócios, festivais e premiações. As
informações obtidas nesta dimensão orientaram a construção de uma lista de organizações que
compõem o campo da animação seriada infantil brasileira. O estudo do mercado de animação
também nos concedeu condições para propor condicionantes para os processos criativos,
lapidados de acordo com a explicação da Dimensão 3. Os resultados obtidos nesta dimensão
compõem o Capítulo 4 da tese.
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2.1.3 Dimensão 3. Condicionantes
Os condicionantes tratados neste trabalho foram obtidos com a análise do mercado de
animação e aprimorados a partir dos princípios de marketing47, que atendem à análise de
ambientes organizacionais e elaboração de planos estratégicos de marketing48 e comunicação.
A orientação dos autores da área para tal elaboração é inicialmente levantar informações sobre
a organização (empresa) e sobre os atores sociais próximos a ela, os que afetam sua capacidade
de atender aos seus clientes; e sobre as forças sociais que afetam estes atores sociais. O conjunto
de atores sociais é denominado microambiente e o conjunto de forças sociais, macroambiente.
Juntos, microambiente e macroambiente compõem o ambiente de marketing (KOTLER,
KELLER, 2016; KOTLER, ARMSTRONG, 2015).
Em um primeiro momento, será explicado o macroambiente e quais condicionantes
aos processos criativos das produtoras independentes puderam ser identificados nesta
investigação. Ressaltando que uma das motivações da pesquisa foi o cenário econômico,
político e jurídico-normativo brasileiro. Como já citado, partir de 2008, houve incentivo à
produção de animação infantil, entre outros programas para o desenvolvimento do setor
audiovisual.
No macroambiente estão as condições comuns a todas as organizações que atuam em
determinado mercado. São fatores econômicos, socioculturais, políticos-legais, tecnológicos e
ambientais. As variáveis deste ambiente são classificadas pelos autores da área de marketing
como incontroláveis pelas organizações, ou seja, estas não podem interferir individualmente e
diretamente nas forças sociais para gerar alterações de mercado. A depender da condição
objetiva de uma empresa, dos seus recursos materiais e humanos, das suas práticas diárias e das
relações que estabelece no seu microambiente, as variáveis do macroambiente podem se tornar
oportunidades ou ameaças no planejamento e condução dos negócios (KOTLER, KELLER,
2016, pp. 97-99).
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A definição de marketing é revisada a cada três anos por um grupo de pesquisadores da American Marketing
Association (AMA) e a aprovada em 2017 pelo conselho da associação é a seguinte: “marketing é a atividade,
conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que têm valor para clientes,
parceiros e sociedade em geral.” (AMA, 2017. Disponível em https://www.ama.org/the-definition-of-marketingwhat-is-marketing/)
48
“O plano de marketing é um documento escrito que resume o que o profissional de marketing aprendeu sobre o
mercado e indica como a empresa planeja atingir seus objetivos de marketing. Contém diretrizes táticas para os
programas de marketing e alocações financeiras durante o período de planejamento.” (KOTLER, ARMSTRONG,
2015, p. 77)
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Assim, estas forças sociais podem compor um contexto amplo e comum de
condicionantes externos aos processos criativos da produtora e atuarem no microambiente, ou
seja, no conjunto de atores sociais com os quais a produtora se relaciona. Na perspectiva do
marketing, o microambiente é composto pela própria empresa, seus fornecedores, empresas
intermediárias de mercado, concorrentes, públicos em geral49 e clientes, sendo estes
considerados os mais importantes: “Os clientes são os atores mais importantes no
microambiente da empresa. O objetivo de toda a rede de entrega de valor é engajar clientesalvo e criar fortes relacionamentos com eles.” (KOTLER, ARMSTRONG, 2015, p.96)
No contexto específico de cada produtora, extraímos a relação da produtora
independente com os atores sociais do microambiente no processo de entrega de uma série de
animação com capacidade de engajar o público infantil. Kotler e Armstrong (2015, p.201)
explicam que a criação de valor e consequente engajamento do público é resultado das seguintes
estratégias: segmentação, diferenciação e posicionamento. No caso do mercado de produção
independente de animação, a segmentação é a escolha que a produtora faz acerca de para qual
público produzir; a diferenciação é a relação que a obra produzida estabelece com outras obras
direcionadas ao mesmo público, comparando formato, linguagem, conteúdo e qualidade
técnica; o posicionamento é como essa diferenciação é interpretada e lembrada pela audiência.
Portanto, os condicionantes externos dos processos criativos da gestão da animação
seriada infantil nas produtoras independentes brasileiras foram definidos a partir de forças
sociais (macroambiente) e atores sociais (microambiente). O ponto de partida da investigação
foi uma chamada pública para produção de uma obra para televisão (que incluía a possibilidade
de produção de série de animação), o Prodav 01/2012. Enquanto forças sociais, no cenário havia
a política pública para o audiovisual, programas específicos para desenvolvimento do mercado
nacional de animação e a tramitação da Lei da TV Paga. A ênfase estava nos fatores políticoslegais do macroambiente e nos atores sociais do microambiente envolvidos no fomento e
financiamento das obras, incluindo os canais, que ditaram as regras para segmentação,
diferenciação e posicionamento. Desta forma, como ilustra o Quadro a seguir (QUADRO 4),
estabelecemos os seguintes condicionantes externos: leis, programas de fomento, eventos
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Fornecedores são os provedores de recursos necessários para a empresa produzir bens e serviços. As empresas
intermediárias de mercado ajudam a empresa a promover, vender e distribuir seus produtos para os compradores
finais: revendedores, empresas de distribuição física, agências de serviços de marketing e intermediários
financeiros. Os concorrentes são empresas que entregam algum tipo de valor (produtos e serviços) da mesma
natureza aos mesmos clientes. Público é qualquer grupo que tem um interesse real ou potencial ou afeta a
capacidade de uma organização de alcançar seus objetivos: grupos financeiros, de mídia, governos, colaboradores,
associações de classe, instituições sem fins lucrativos. (KOTLER, ARMSTRONG, 2015, p.94-97)
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(feiras e festivais), do macroambiente; coprodução, comercialização/distribuição, comunicação
/divulgação, do microambiente.
QUADRO 4. Quadro resumo dos condicionantes externos dos processos criativos na gestão da
produção independente da animação seriada infantil no Brasil.
AMBIENTE EXTERNO

CONTEXTUALIZAÇÃO

Macroambiente Forças
sociais

Cenário sociocultural,
econômico, político e legal

Microambiente

Empresas/instituições

Atores
sociais

CONDICIONANTES
EXTERNOS
Leis
Programas de fomento
Eventos internacionais e
nacionais (feiras e festivais)
Coprodução
Comercialização/distribuição
Comunicação/divulgação

Fonte: Elaborado pela autora. CANESSO, 2020.

Para a análise dos condicionantes externos, o levantamento de informações
socioculturais, econômicas, políticas e legais oferece condições de estabelecer o cenário no qual
as produtoras atuam, ou seja, o macroambiente. Mas, como detalhado, a proposta teórica de
marketing também invoca os atores sociais, sendo indispensável pensar em quem compõe esse
ambiente. Por este motivo, além das teorias da psicologia que proporcionam conceitos para
observação dos processos criativos dos gestores das produtoras, foram adotados conceitos da
sociologia. São estes que permitem compreender a relação indivíduo/ambiente, a atuação e
importância das empresas/instituições e, portanto, os condicionantes do ambiente externo
referentes ao microambiente.
Já os condicionantes internos são inerentes à produtora e incluem seu perfil (produtora
de conteúdo, estúdio de animação ou produtora), localização geográfica, conhecimentos e
experiência da equipe. Apesar de estarem aqui sistematizados, é importante destacar que
compreendemos os condicionantes externos e internos imbricados entre si nos processos
criativos de gestão. Na atividade profissional cotidiana, sob a ótica dos gestores, os
condicionantes externos e internos compõem um sistema sem limites específicos no qual outras
variáveis estão presentes e, portanto, outros condicionantes podem ser definidos, sem
necessariamente – e nem aconselhável - a reflexão enquanto variáveis isoladas. Nesta pesquisa,
verificamos os diferentes resultados obtidos nos portfólios das produtoras independentes
brasileiras selecionadas, a partir das escolhas e decisões dos gestores perante os condicionantes
citados. Entretanto, outros condicionantes podem ser acrescidos em estudos posteriores, a
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exemplo de ‘tecnologia desenvolvida/adotada’, enquanto condicionante externo, e ‘porte e
faturamento’, enquanto condicionante interno.
A seguir, reproduzimos o QUADRO 2, já apresentado na Introdução, que contém a
síntese dos condicionantes externos e internos.

QUADRO 2. Condicionantes dos processos criativos na gestão da produção independente da animação
seriada infantil no Brasil (reproduzido da p.13)

Externos
Forças sociais
Externos
Atores sociais
Internos

CONDICIONANTES
Leis
Programas de fomento
Eventos nacionais e internacionais
Coprodução
Comercialização/distribuição
Comunicação/divulgação
Perfil
Localização geográfica
Conhecimentos e experiência (domínio) da equipe

Fonte: Elaborado pela autora com base em KOTLER, KELLER, 2016; KOTLER, ARMSTRONG, 2015.
CANESSO, 2020.

O aperfeiçoamento dos condicionantes, aliado ao desenvolvimento do conceito de
domínio, nos proporcionou o ferramental teórico analítico para analisar os processos criativos
dos gestores da produção da animação seriada infantil nacional. A análise compõe o Capítulo
5 da tese. Nesta etapa, foi realizada a análise de matérias, reportagens e entrevistas disponíveis
na internet, nos sites e redes sociais das produtoras selecionadas, de 2012 a 2019; e dos
relatórios do Fórum AnimaMundi, de 2012 a 2019. O levantamento de dados primários foi
realizado através da observação do mercado, com a participação em eventos com profissionais
do audiovisual e da animação e realização de entrevistas com gestores das produtoras que
compõem o corpus da pesquisa.

2.2 QUADRO-SÍNTESE DA PESQUISA

Nesta pesquisa, foram observados os aspectos estruturais de mercado e os fenômenos
interinstitucionais vivenciados na concepção, produção e comercialização da animação infantil
brasileira e como este conjunto de fatores poderiam definir condicionantes externos que
dialogariam com condicionantes internos das produtoras e definiriam os processos criativos dos
seus gestores e o resultado das obras. Para isso, definiu-se que seria adotada a pesquisa
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qualitativa construída em concordância com o que defendem Bodgan e Biklen (1982)50 sobre
sua natureza: a ênfase é no processo e não no produto final; o ambiente é a principal fonte de
dados; os dados são predominantemente descritivos e admite-se uma variedade de métodos de
coleta, como observação e entrevista; a análise tende a ser indutiva, mas com um contexto
teórico que oriente a coleta e análise dos dados.
O Quadro a seguir (QUADRO 5), baseado em modelos propostos por Barros (2008) e
Morais (2018), ilustra a correlação entre as dimensões da pesquisa, os objetivos específicos,
procedimentos metodológicos explorados e os capítulos da tese.

QUADRO 5. Quadro síntese da pesquisa.
DIMENSÃO DA
PESQUISA

OBJETIVO ESPECÍFICO

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

CAPÍTULO
DA TESE

Dimensão 01

Propor um diálogo entre as
teorias da criatividade e
teorias da sociologia que
subsidie a análise dos
processos criativos dos
gestores da produção da
animação seriada infantil
brasileira.

Revisão de literatura:
criatividade, processos criativos,
Teorias da Criatividade
(GRUBER, 2005),
(CSIKSZENTMIHALYI,1996);
Teoria Geral dos Campos
(BOURDIEU, 2005; 2013);
Processos de midiatização
(COULDRY e HEPP, 2017).

Capítulo 3.

Identificar as instituições
envolvidas na produção
independente de animação
infantil no Brasil e as relações
estabelecidas entre elas,
envolvendo as produtoras
selecionadas.

Revisão de literatura:
contexto histórico da produção
independente de animação;
constituição atual do mercado
de animação brasileiro.
(MORENO, 1978); (CHONG,
2011); (LUCENA JÚNIOR,
2005); (GOMES, 2008);
(FOSSATTI, 2011);
(GARZON, 2012).

Capítulo 4.

Dimensão 02

Processos
Criativos

Produção
independente de
animação
seriada

Análise documental: (1) editais
e documentos publicados pela
Ancine, dados do Sistema
Integrado das Áreas Finalísticas
(SIF); (2) matérias, reportagens
e entrevistas disponíveis na
internet sobre o contexto do
mercado e das políticas públicas
para o audiovisual.
Dimensão 03
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Refletir sobre o relato dos
gestores das produtoras
independentes selecionadas
na Chamada Pública Prodav

Análise documental:
(1) portfólios das produtoras e
fichas técnicas das obras;

Capítulo 5.
Condicionantes

BODGAN, R. & BIKLEN, S. K. Qualitative Research for Education, Boston: Allyn and Bacon Inc, 1982.
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01/2012 acerca dos processos
criativos dedicados ao
desenvolvimento, produção e
comercialização dos projetos
de animação seriada infantil.

(2) matérias, reportagens e
entrevistas disponíveis na
internet, sites e redes sociais das
produtoras selecionadas, de
2012 a 2019; (3) relatórios do
Fórum AnimaMundi 2012 a
2019.
Levantamento de dados:
Observação do mercado, através
de participação em eventos com
profissionais do audiovisual e
da animação;
Entrevistas com as produtoras
que compõem o corpus da
pesquisa.

Nota: Elaborada pela autora, baseada nos trabalhos de Barros (2008) e Morais (2018).

2.3 COMPOSIÇÃO DO CORPUS

Com uma primeira definição de estudo sobre processos criativos na animação infantil,
envolvendo produções independentes e políticas públicas para o audiovisual, a próxima etapa,
ainda em 2015, foi delimitar o corpus de investigação. Isso envolveu duas preocupações:
determinar o público infantil; selecionar as produtoras e respectivas obras de série de animação.

2.3.1 Público infantil
Um dos critérios adotados para selecionar público infantil foi a classificação
indicativa51 ‘Livre’. No Brasil, a classificação indicativa é uma competência do Ministério da
Justiça, através da Secretaria Nacional de Justiça (SNJ). O objetivo é fornecer às famílias algum
critério de seleção para crianças e adolescentes acessarem produtos audiovisuais, que incluem
toda a programação para televisão, cinema, DVD, jogos eletrônicos e de interpretação. A
classificação indicativa se divide em Livre, 10, 12, 14, 16 e 18 anos e está relacionada ao
conteúdo narrativo da obra.
Além da classificação indicativa, há uma segmentação compartilhada entre produtores
e meios de comunicação para criação e produção de obras infantis baseada nos estudos de
51

A Classificação Indicativa é embasada na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nas
Portarias MJ nº 1.100/2006 e nº 1.220/2007 e no Manual da Nova Classificação Indicativa (Portaria SNJ nº
8/2006). A Portaria MJ nº 1.100/2006 regulamenta a Classificação Indicativa de diversões públicas, especialmente
obras audiovisuais destinadas a cinema, vídeo, DVD, jogos eletrônicos e de interpretação (RPG) e as Portarias MJ
nº 1.220/2007 e SNJ nº 14/2009 regulamentam as obras audiovisuais destinadas à televisão. O Guia Prático de
Classificação Indicativa publicado pela SNJ esclarece, de maneira didática, as características de cada faixa etária
e os horários permitidos para sua exibição, no caso de televisão (Classificação Indicativa: Guia Prático)
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desenvolvimento humano. Padrões psicológicos e comportamentais são adicionados à
classificação sociodemográfica. O trabalho de Jean Piaget (1896-1980) com a educação de
crianças é base para compreensão dos estágios do desenvolvimento intelectual, cognitivo, social
e emocional. Desta maneira, a produção de conteúdo infantil direciona-se para crianças de 0 a
2 anos; 3 a 5 anos, chamada fase pré-escolar; 6 a 8 anos; 9 a 12 anos. As produtoras direcionam
os projetos obedecendo estas faixas etárias, podendo existir alguma variação nestes intervalos.
Sampaio e Cavalcante (2012) fazem uma revisão histórica do processo de elaboração
dos critérios de qualidade da obra audiovisual destinada aos públicos infantil e infantojuvenil.
Resume-se aqui que há um referencial inicialmente constituído a partir das discussões sobre o
papel da televisão pública com preservação das seguintes funções: garantia democrática; social;
política; identitária; estímulo à participação sociocultural; estímulo à diversidade. Critérios
também emergem a partir de questões vivenciadas pelos agentes do mercado que convergem
seus anseios e experiências em encontros com outros profissionais, a exemplo do que acontece
no Festival Internacional Prix Jeunesse. Trata-se de uma iniciativa da Fundação Prix Jeunesse,
criada em Munique em 1964 e que tem relevância porque, além de mostra competitiva, “assume
o caráter de fórum de debate sobre a qualidade internacional da programação infantil”
(SAMPAIO; CAVALCANTE, 2012, p.37). O Festival Internacional Prix Jeunesse, que premia
obra audiovisual por critério de qualidade, define três categorias: até 6 anos, de 7 a 11 anos, de
11 a 15 anos. Ou seja, onze anos é a idade considerada de transição.
As produtoras independentes desenvolvem projetos infantis observando os critérios de
desenvolvimento das crianças, mas também a lógica de segmentação dos canais. Alguns
exemplos: o ZooMoo, pertencente às empresas Blue Ant Media, Beach House Pictures e
Natural History New Zealand, é um canal com conteúdo multiplataforma para público préescolar; o Discovery Kids, uma joint-venture entre Discovery Networks e a empresa de
brinquedos Hasbro, classifica-se como destinado ao público pré-escolar; o Gloob, canal da
Globosat, tem a proposta de atingir como público primário crianças de 6 a 8 anos; o
Nickelodeon Brasil, pertencente à Viacom International Media Networks The Americas e The
Walt Disney Company, declara ter como público alvo crianças e pré-adolescentes; o ‘Cartoon
Network’, da Warner Bros. Global Kids & Young Adults, posiciona-se como “o melhor lugar
para cartoons”, afirmando que em sua programação estão os desenhos animados infantis mais
divertidos e os personagens favoritos do público, incluindo crianças e adultos que gostam de
animação.
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Nas negociações dos projetos, definir a idade do público é fundamental, assim como
temática e formato. Os anúncios a seguir ilustram as variações nas faixas etárias às quais as
obras estão direcionadas. A produção brasileira ‘O Show da Luna!’ (Earth to Luna!), da
Pinguim Content, é direcionado para crianças de 3 a 6 anos. ‘Jungle Beat’, da Sunrise
Productions, para público de 4 a 8 anos.
Figura 6: Anúncios de ‘Earth to Luna!’, da Pinguim Content, para crianças de 3 a 6 anos e ‘Jungle Beat’,
da Sunrise Productions, para público de 4 a 8 anos.

Fonte:
Anúncios
publicados
na
Revista
TV
https://issuu.com/worldscreen/docs/tv_kids_licensing_expo__annecy___na

Kids.

Disponível

em

Definimos previamente investigar animações seriadas infantis por maior entrosamento
e fruição pessoal de obras para este público. Confirmamos, durante o projeto de pesquisa, que
o mercado adota a segmentação por faixa etária, com impacto no perfil de programação dos
canais fechados de televisão. Assim, fechamos o corpus de investigação com todas as obras
declaradas pelas produtoras como animação seriada para público infantil inclusas na Chamada
Pública BRDE/FSA PRODAV 01/12 e produzidas até 2019.

2.3.2 Seleção das produtoras
Com base nos estudos anteriores sobre o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e sobre
a Agência Nacional de Cinema (Ancine) como aluna especial da disciplina de Políticas
Culturais no Programa Multidisciplinar de Pós Graduação em Cultura e Sociedade, do diálogo
com a pesquisa de Kátia Morais52 no CP-Redes e da pertinência com a proposta de observar
produção independente e animação seriada, optou-se por eleger as produtoras e respectivas
obras a partir dos editais do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro
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(Prodav). Os primeiros estudos investigaram as Chamadas Públicas de 2008 a 2013 e resultaram
em dois artigos53. O texto da justificativa a seguir pode ser encontrado nestes trabalhos
anteriores, com algumas alterações.
O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav) foi
instituído pelo artigo 4º da Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006. Ampliando o que já foi
citado, suas políticas públicas foram relacionadas aos princípios da Lei da TV Paga
(comunicação audiovisual de acesso condicionado, inscritos no art. 4º da Lei nº 12.485, de 12
de setembro de 2011), à política nacional do cinema (Art. 2º da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001) e à Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade e das
Expressões Culturais da Unesco (Decreto nº 6.177, de 1º de agosto de 2007).
Seu objetivo geral é “expandir a produção independente de conteúdos audiovisuais,
com qualidade técnica e artística e diversidade de gêneros, formatos, autores, públicos-alvo e
origens regionais” (REGULAMENTO GERAL DO PRODAV, 201354). Também se propõe a
atuar nos arranjos produtivos locais; expandir conteúdos de produção nacional nas televisões
por assinatura e on demand; integrar cinema, televisão e internet para melhorar a circulação das
obras; contribuir com ambientes organizacionais de inovação aptos a dialogar, negociar e
estabelecer concorrência para o crescimento e visibilidade do mercado nacional como um todo
(CANESSO; FERREIRA, 2019).
As chamadas do Prodav iniciaram em 2008 e o resultado final da Chamada Pública
MCT/FINEP/FSA – PRODAV – 01/2008 contemplou 05 (cinco) projetos no total, sendo 02
classificados como infantil/infantojuvenil. Em 2009, 23 projetos estavam entre os selecionados
finais, sendo 09 infantil/infantojuvenil. Em 2010, foram 21 projetos, sendo 12
infantil/infantojuvenil, mais de 50% do total de projetos selecionados. Houve um esforço da
produção nacional para ocupar os espaços nos canais fechados de televisão destinados às
crianças, até então quase 100% programados com obras internacionais, com exceção dos canais
públicos e educativos, a exemplo da TV Rá-Tim-Bum, da Fundação Padre Anchieta
(CANESSO; et al., 2018).
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Em 2011, não foi publicada chamada. Foi o ano de transição dos Governos Lula-Dilma
e revisões nos processos do Ministério da Cultura. Também foi aprovada a Lei no 12.485 (Lei
da TV Paga) e houve a reconfiguração do papel da Ancine. Em 15 de março de 2012, o Banco
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) foi credenciado pelo Comitê Gestor do
FSA. Neste ano, a chamada pública obedeceu ao mesmo padrão dos anos anteriores, mas
incrementou corpo técnico e investimentos financeiros, sendo denominada Chamada Pública
BRDE/FSA PRODAV 01/2012 (CANESSO; FERREIRA, 2019).

Esta Chamada Pública destina-se à seleção, em regime de fluxo
contínuo, de projetos de produção independente de obras audiovisuais
brasileiras destinadas à exploração comercial inicial nas janelas de
radiodifusão de sons e imagens ou de comunicação eletrônica de massa
por assinatura, no formato de obra seriada (minissérie ou seriado) do
tipo ficção, documentário e animação ou de documentários com
metragem superior a 52 minutos, visando a contratação de operações
financeiras, exclusivamente na forma de investimento. Os projetos
poderão ser inscritos na modalidade aporte de recursos na produção.
(Portal BRDE/FSA)
Portanto, a Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 01/2012 foi a primeira após a
revisão dos processos de gestão. Ficou disponível para inscrições de projetos de 18.06.2012 a
31.05.2014, enquanto havia recursos disponíveis. O último resultado desta chamada foi
publicado em 16.07.2014. Um novo edital foi lançado em 26.12.2013, a Chamada Pública
BRDE/FSA PRODAV 01/2013. Recebeu doze retificações para suplementação de recursos até
julho de 2018. Por ter permanecido aberto durante o período de realização desta pesquisa, este
último não foi incluído no corpus da investigação. Um outro motivo para escolha da Chamada
Pública BRDE/FSA PRODAV 01/2012 foi a concentração dos projetos de animação. A partir
de 2013 foram lançadas chamadas para ‘programação de conteúdo para a televisão’, ‘núcleos
criativos’, ‘laboratórios de desenvolvimento’, o que dispersou as inscrições das produtoras e de
projetos, inclusive com cancelamento por parte das produtoras de alguns projetos já
selecionados em 2012, que optaram por inscrição em alguma destas chamadas citadas.
Lembro aqui que a proposta foi observar as estratégias das produtoras a partir das suas
obras, por conseguinte, a existência delas no corpus proposto é condição primeira. Também se
considerou que o tempo de produção de um seriado de animação infantil é longo. Em uma
perspectiva otimista com participação de fomento, apenas para produção, sem incluir as etapas
de desenvolvimento e comercialização, o mínimo é de dois anos. Como o trabalho necessita do
processo do projeto, tê-lo em fase mais avançada possível foi relevante. O outro fator para a

56

escolha foi a expectativa de que quanto mais antiga a chamada, mais experiência no mercado
pode ter sido adquirida pelos produtores e gestores dos projetos, proporcionando-lhes melhores
condições objetivas para avaliar suas obras e, principalmente, seus processos, assim como para
o analista localizar dados secundários.

2.3.3 Preparação do corpus de investigação

A partir da Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 01/2012, com oitenta e um (81)
projetos aprovados no total, foram inicialmente extraídos vinte e um (21) projetos de animação.
Três projetos foram descartados por serem animações para adultos: ‘As Aventuras do Homem
Cueca’, da ‘Galáxia Filmes do Brasil Ltda’; ‘Angeli The Killer’, da ‘Coala Produções
Audiovisuais Ltda’; ‘Coração das Trevas’, da ‘Karmatique Imagens Ltda’; e três para público
infanto-juvenil: ‘As aventuras de Fujiwara Manchester’, da ‘3 Tabela Filmes e Produções
Artísticas Ltda’; ‘Os Under-Undergrounds’, da Tortuga Studios Produtora de Filmes Ltda;
‘Zica e os Camaleões’, da Cinema Animadores. Os demais projetos foram organizados em três
tabelas categorizadas por estados, a primeira do Rio de Janeiro, a segunda de São Paulo e a
terceira unindo os estados da Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. Esta última contou com apenas
quatro projetos e por isso reúne quatro estados.
Inicialmente, as tabelas foram preenchidas com os dados divulgados pela Ancine na
referida chamada: data da divulgação do resultado, proponente, título do projeto, Unidade da
Federação e investimento do FSA (R$); e, em seguida, com os dados do Sistema Integrado das
Áreas Finalísticas (SIF) também da Ancine: sinopse e status da obra. Ainda no SIF, foi realizada
a busca pelo nome do proponente para verificar quantos projetos estão registrados no sistema e
se há outra animação sob mesma responsabilidade em execução. Essa informação apoia a
composição do portfólio das produtoras.
Após esgotar as informações disponíveis no SIF, os nomes de todos os proponentes
foram lançados individualmente na busca do Google Maps. Os endereços foram incluídos na
tabela e um mapa foi gerado por cidade com todas as produtoras apontadas. Em seguida, no
sistema de busca do Google, foi realizada a busca pelo nome do proponente. Os endereços de
websites e redes sociais encontrados foram adicionados em uma coluna, assim como email e
telefone de contato. Estes últimos dados foram extraídos a partir de uma visita aos websites das
empresas e confirmados no website da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI), assim como
os contatos (nomes, e-mails e telefones). As atividades das produtoras também foram copiadas
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dos seus websites. No caso de inexistência, a busca pela produtora e seu CNPJ, ainda no Google,
revela a(s) área(s) de atuação na(s) qual(is) foi registrada na Junta Comercial do seu estado.
Também foi realizada uma pesquisa pelo nome da obra adicionada da palavra
“animação” nas buscas do Google, YouTube e Vimeo. Entre as obras do Rio de Janeiro, quatro
não foram localizadas: ‘Planeta Palavra’, ‘Maximais’, ‘O menino que vendia palavras’ e ‘Seis
na Ilha’. No caso de ‘Seis na Ilha’, a sinopse também não está disponível no SIF. ‘Maximais’ e
‘O menino que vendia palavras’ foram selecionados em 2013 na LINHA 02 (Desenvolvimento
de Projetos de Conteúdo para TV) e as obras não estão disponíveis até o momento de escrita
desta tese. Entre as de São Paulo, ‘Uli, o pequeno marinheiro’ não foi localizada. Desta forma,
o corpus de investigação passou a contar com dez projetos, contemplando as principais
produtoras brasileiras de animação seriada, incluindo estados fora do eixo Rio-São Paulo e,
portanto, considerada consistente para atender aos objetivos propostos. Na tabela a seguir,
encontra-se organizado em ordem alfabética por estados e produtoras.
QUADRO 6. Composição do corpus da pesquisa: produtoras e suas respectivas obras organizadas por
estado.

01

ESTADO
BA

02
03
04

PR
PR
RJ

05
06
07
08

RS
SP
SP
SP

09

SP

PRODUTORA
Truque Produtora de Cinema (Origem Produtora
de Conteúdo)
Cabong Studios Ltda
Zoom Elefante Produção Cinematográfica Ltda
Copa Studio Produtora Audiovisual Ltda (Glaz
Entretenimento Ltda)
Otto Desenhos Animados
Birdo Filmes de Animação
Boutique Filmes e Produções Ltda
Glaz Entretenimento Ltda (Copa Studio
Produtora Audiovisual Ltda)
Tortuga Studios Produtora de Filmes Ltda

10

SP

44 Toons Produções Artísticas Ltda

OBRA
Tadinha
Planetorama
Carrapatos e Catapultas
Tromba Trem
Filosofinhos
Osvaldo
Vincantados (SOS Fada Manu)
Historietas Assombradas
A Mansão Maluca do Professor
Ambrósio
Osmar, a primeira fatia do pão de
forma

Fonte: Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 01/2012. Elaborado pela autora.

Da tabela original publicada como resultado da Chamada Pública BRDE/FSA
PRODAV 01/2012, foram acrescentadas as informações em parênteses porque sem elas não foi
possível realizar as pesquisas específicas obra/produtora.
O primeiro caso é o projeto da Truque Produtora de Cinema, coprodutora da obra
‘Tadinha’ que atualmente compõe o portfólio da Origem Produtora de Conteúdo. Esta por sua
vez, tem a equipe responsável pela criação da estória e é a produtora que se dedicou ao
desenvolvimento de animação seriada infantil, ampliou o seu portfólio e é um dos exemplos
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nacionais na proposta de formatos e prospecção de coproduções nacionais55. Portanto foi a
mantida na investigação.
O outro caso é a troca de nome da animação ‘Vincantados’, que passou a se chamar
‘SOS Fada Manu’. Segundo a produtora, ‘Vincantados’ foi uma ideia inicial para o projeto e se
referia a ‘Vizinhos Encantados’. Ao avançar com roteiros e storyboards, perceberam que o
nome não representava a proposta da série. Todos os contratos e registros na Ancine e FSA
estavam com esse nome que só pôde ser alterado quando a produção iniciou. A primeira
mudança foi para ‘SOS Fada Madrinha’, mas quando o nome foi para o registro no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), houve recurso de um canal. A decisão final foi pelo
nome ‘SOS Fada Manu’, com registro da marca, notificação à Ancine e publicação em Diário
Oficial da União.
A fusão Copa Studio Produtora Audiovisual Ltda e Glaz Entretenimento Ltda em 2015
é outro fator a considerar. Atualmente, o Copa Studio se dedica ao desenvolvimento de
conteúdo original com ênfase em projetos de animação seriada, enquanto a Glaz, além de
administrar os projetos, produz filmes e séries em live action para televisão e streaming. Com
esta mudança organizacional e reestruturação interna, ‘Historietas Assombradas’ passou a
integrar o portfólio do Copa Studio e sua gestão criativa é feita na sede da produtora no Rio de
Janeiro. Temos, portanto, ‘Tromba Trem’ e ‘Historietas Assombradas’ sob a responsabilidade
do Copa Studio e Glaz Entretenimento.

2.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

No decorrer da pesquisa, levantamos dados secundários e primários da pesquisa. Os
dados secundários possibilitaram a revisão bibliográfica e a descrição das obras inscritas em
determinados contextos de produção. O levantamento de dados primários absorveu a lógica de
funcionamento do mercado de animação nacional, as experiências específicas das produtoras,
além de aproximar a pesquisadora aos processos criativos dos gestores das obras e de alguns
agentes importantes da cadeia produtiva do setor.

Ducca Rios, diretor e criador da ‘Origem Produtora de Conteúdo’, participou da mesa ‘Coprodução BrasilBrasil: o que falta?’ no Anima Fórum 2019.
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2.4.1 Levantamento de dados secundários
A Dimensão 1 da pesquisa, referente aos processos criativos, teve a revisão
bibliográfica como procedimento metodológico que redundou no esforço de aproximação de
conceitos chave da pesquisa, desenvolvimento do conceito de ‘domínio’ e, em momento
posterior, diálogo com os condicionantes externos e internos dos processos criativos dos
gestores que atuam nas produtoras da animação seriada, com o intuito de propor esquemas
analíticos: o primeiro é o diagrama do campo da animação seriada infantil brasileira, que situa
as posições das instituições que dele participam com base nos capitais econômico e simbólico
(BOURDIEU, 1984; 2002; 2005; 2011; 2012). Esse diagrama orientou a observação da
configuração do mercado de animação. O segundo, com base no conceito de domínio, propõe
questões para analisar o desenvolvimento das obras e os resultados obtidos pelas produtoras
entre o período de 2012 a 2019. Os esquemas analíticos estão disponíveis no Capítulo 3.
Já a dimensão 2, referente à produção independente da animação seriada infantil,
utilizou-se do primeiro esquema analítico e adotou a revisão de literatura e análise documental
para a contextualização histórica e do mercado nacional. Enquanto a dimensão 3, que elaborou
os condicionantes baseados nas informações das duas dimensões anteriores, adotou os mesmos
procedimentos metodológicos com outras fontes, acrescentando os dados primários obtidos nas
entrevistas. aplicando as informações no segundo esquema analítico e resultando no Capítulo 4
da tese.

A análise documental segue detalhada:

- Matérias, reportagens e entrevistas disponíveis na internet sobre o contexto do mercado
audiovisual e de animação e das políticas públicas para o audiovisual:
As principais informações sobre as políticas públicas para o audiovisual foram obtidas
nos websites do extinto Ministério da Cultura e da Ancine. Além das notícias publicadas pela
Ancine, estão diponíveis seções nomeadas de ‘Artigos’, ‘Folhetos’ com conteúdo didático,
‘Livros’ incluindo “Uma nova política para o audiovisual. Agência Nacional do Cinema, os
primeiros 15 anos” (2017) e ‘Apresentações’ com informações específicas sobre temas
demandados por eventos da área.
O mercado audiovisual e de animação foi constatemente observado desde que o projeto
deste trabalho foi elaborado em 2015. As instituições nacionais que atualizam notícias
especializadas são a Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA), Apex-Brasil
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(Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) e BRAVI (Brasil
Audiovisual Independente), esta mais próxima à dinâmica mercadológica da animação seriada
envolvendo canais, festivais e premiações.
A comemoração dos cem (100) anos da animação brasileira em 2017 potencializou a
publicação de notícias, assim como a homenagem ao Brasil, no ano seguinte, no Festival de
Cinema de Animação Annecy (França). Os principais jornais e revistas nacionais deram
destaque para o setor e para as obras premiadas, a exemplo do longa-metragem ‘Tito e os
Pássaros’ e do curta ‘Guaxuma’. A ênfase é para o cinema de animação, mas quando se trata
de discutir o mercado, estas contribuições, apesar de repetitivas em alguns casos, são valiosas.
Os websites dos festivais também foram fonte de pesquisa: AnimaMundi, ComKids e
Academia Brasileira de Cinema (Brasil); Prêmio Emmy Kids Internacional (EUA); Festival de
Cinema de Animação de Annecy (França); MipCom/MIP Junior (França); Prêmio Quirino
(Espanha); Festival Ventana Sur (Argentina); Festival Internacional de Animação de
Chilemonos (Chile). A mesma ressalva sobre a ênfase no cinema de animação deve ser feita
nas publicações dos festivais. Entretanto, temporadas ou episódios entram em algumas
categorias, a exemplo de ‘SOS Fada Manu’, indicada para Emmy Kids Internacional 2016 e,
em 2019, ‘Irmão do Jorel’ (não compõe o corpus da pesquisa) do ‘Copa Studio’, vencedor do
prêmio Quirino de melhor série de animação.

- Editais e documentos publicados pela Ancine e dados do Sistema Integrado das Áreas
Finalísticas (SIF):
Para a definição do corpus de investigação foi necessário estudar o ‘Plano de Diretrizes
e Metas para o Audiovisual’ (2013), o ‘Regulamento Geral do Prodav’ (2104) e os resultados
das Chamadas Públicas do Prodav de 2008 a 2013. Anterior a isso, para a compreensão das
diferenças entre os programas que compõem a política pública do audiovisual brasileiro, os
documentos referentes ao Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), disponíveis no portal do Banco
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), foram explorados.
As informações do Sistema Integrado das Áreas Finalísticas (SIF) foram utilizadas
para refinamento da seleção inicial. Trata-se de um banco de dados da Ancine com o cadastro
de todas as produtoras, suas respectivas obras, status do projeto e os valores captados de
diversas fontes.
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- Matérias, reportagens e entrevistas disponíveis na internet, nos sites e redes sociais das
produtoras selecionadas, de 2012 a 2019:
Como já citado, a caracterização das produtoras e dos domínios dos gestores foi feita
com base referencial teórico e a partir das informações encontradas sobre a obra selecionada e
sobre o portfólio da produtora (2019 a 2012), utilizando o mecanismo de busca do Google56. A
busca iniciou pelas redes sociais da produtora, em seguida da obra e do seu criador, caso
existam. Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn são utilizados. A partir destas, as indicações
de notícias, reportagens, entrevistas foram acessadas. Algumas entrevistas estão disponíveis no
Youtube. E, por fim, foi realizada uma busca pelo nome da produtora e outra pelo nome da obra
adicionada da palavra ‘animação’. As publicações que mais ofereceram resultados são: Estadão,
Folha/UOL, Revista de Cinema, Tela Viva, Meio&Mensagem, Nexo, Omelete.com.

- Conteúdo produzido pelas escolas de design e animação:
Para a compreensão dos processos criativos e das técnicas de animação empregadas
pelos agentes envolvidos, as publicações associadas às escolas de design e animação também
contribuíram porque além de disponibilizarem tutoriais, dicas de profissionais, publicam
entrevistas com os criadores das obras em evidência e sucitam discussões sobre o mercado. A
‘Quanta Academia de Artes57’, por exemplo, disponibiliza a Revista Digital e Canal no
YouTube. A ‘Escola Saga58’ tem um blog e o Canal no YouTube, além das redes sociais.

- Relatórios do Anima Fórum de 2012 a 2019:
O Anima Fórum é, de acordo com seus realizadores, “um ponto de convergência dos
profissionais brasileiros e estrangeiros interessados no aprimoramento e desenvolvimento da
animação brasileira.” Acontece anualmente junto com o Festival AnimaMundi, incluindo na
programação palestras, mesas redondas, masterclasses e sessões de coaching para projetos de
animação previamente inscritos e selecionados. As edições geram publicações desde 2007, os
Relatórios Anima Fórum. Estes relatórios estão disponíveis no Issuu, a partir da página do
Anima Fórum, e a análise deste material em retrospectiva proporciona a dimensão do mercado
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A pesquisadora está ciente de que o mecanismo não é isento de direcionamentos. Não são utilizadas ferramentas
para anular a política de privacidade do Google que declara: “o Chrome armazena os URLs das páginas visitadas,
um arquivo em cache de textos, imagens e outros recursos dessas páginas e [...] uma lista de alguns dos endereços
IP vinculados a partir dessas páginas.” Portanto assume que os resultados são encaminhados pelo mecanismo de
busca do Google baseados no histórico de pesquisa, em tópicos relacionados por grupos de interesse e no que
outras pessoas estão mais pesquisando no momento.
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Disponível em https://quantaacademia.com/
58
Disponível em https://saga.art.br
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nacional, seu amadurecimento, o relacionamento com o mercado internacional, temas e seus
modos de abordagem e assuntos relevantes a cada ano. No geral, os convidados apresentam
seus processos criativos, portfólios, modos de fazer, técnicas e tecnologias disponíveis e
aplicadas, debatem fomento, inovação de mercado, estratégias de marketing, comercialização,
distribuição, critérios de premiação, papel dos realizadores, públicos, inclusão, ensino e
formação. As apresentações são seguidas de questões da platéia, que também compõem os
relatórios.
- Mapeamento da Indústria de Animação Brasileira59:
Uma parceria entre AnimaMundi e JLeiva Cultura & Esporte, o Mapeamento da
Indústria de Animação Brasileira, segundo a apresentação do projeto na plataforma digital, foi
realizada em três etapas, sendo a primeira com envio de questionários online a empresas, free
lancers e autores individuais; a segunda, um grupo focal com trabalhadroes da área; a terceira,
entrevistas com especialistas, professores, diretores de festivas, representantes de segmentos
envolvidos na cadeia produtiva e gestores públicos. A pesquisa foi aplicada além do eixo RioSão Paulo e é a primeira iniciativa de sistematização de dados específicos sobre a animação
brasileira.
É relevante a este trabalho porque disponibiliza informações sociais, demográficas e
econômicas sobre as produtoras e perfil das produções. Com os cruzamentos disponíveis é
possível segmentar o mercado por variáveis, a exemplo de geográfica e natureza de serviços
prestados, sugerir os principais modelos de negócios, assim como traçar uma perspectiva geral
do mercado nacional.
2.4.2 Levantamento de dados primários
O levantamento de dados primários foi realizado através de entrevistas
semiestruturadas e participação em cursos e eventos e serão descritos a seguir. As entrevistas
foram complementares à análise de obras e portfólios das produtoras, estes centrais à estrutura
metodológica da tese.
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Disponível em http://mapeamentoanimacao.com.br
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2.4.2.1 Instrumentos de coleta
O instrumento de coleta utilizado foi a entrevista semiestruturada com o objetivo de
adicionar à pesquisa a percepção dos gestores das obras sobre os domínios necessários para o
desenvolvimento da obra e as contribuições dos seus processos criativos.
A entrevista também foi lançada em um formulário online (formulário disponível no
ANEXO 2), transformando-se em um questionário estruturado, organizado na plataforma
gratuita Google Forms60, utilizando recursos de questões discursivas curtas e longas, múltipla
escolha, caixa de seleção e escala linear. O objetivo foi facilitar o envio de questões para os
gestores que se dispuseram a colaborar, mas não queriam participar de entrevista.
Com trinta (30) questões, sendo mais duas desdobramentos de respostas afirmativas,
o formulário está dividido em duas seções. A primeira seção conta com dez (10) questões e
solicita a identificação da produtora, atuação e formação do profissional responsável pelo
preenchimento, pontos fortes e pontos a serem melhorados na empresa e na condução dos
projetos e a percepção geral do profissional sobre criatividade. A segunda seção é composta
pelas vinte (20) outras perguntas e são referentes à obra selecionada na Chamada Pública
BRDE/FSA PRODAV 01/2012 e acontecimentos decorrentes dela: estágio atual da obra,
aprendizados,

parcerias,

outros

projetos,

coproduções,

recursos,

investimentos,

responsabilidades da equipe, reconhecimento do gênio criador e percepção geral sobre os
processos criativos.
Apesar de todos os questionários/entrevistas estarem identificados e o corpus de
investigação poder ser reconhecido, em função de compor o resultado de um edital definido de
política pública, a apresentação dos resultados do levantamento de dados primários manterá o
sigilo das fontes, conforme combinado com os entrevistados.
O desafio da entrevista foi não conhecer os profissionais responsáveis pela gestão da
obra. Ao entrar em contato com o ‘Fale Conosco’ das produtoras, a solicitação não chega a
estes responsáveis, principalmente nas de médio e grande porte. A estratégia adotada, portanto,
foi localizar os nomes destes profissionais nas fichas técnicas das obras e contactá-los nas redes
sociais: Instagram, Twitter e LinkedIn.
O segundo desafio é sensibilizar o produtor e conseguir que dedique algum tempo da
sua rotina profissional para as respostas. Mas a importância de pesquisas para o setor vem sendo

“O Formulários Google é um aplicativo de administração de pesquisas incluído na suíte do Google Drive,
juntamente com o Google Docs, o Planilhas Google e o Apresentações Google. O Forms apresenta todos os
recursos de colaboração e compartilhamento encontrados no Documentos, Planilhas e Apresentações.”
Traduzido de https://www.google.com>forms>about
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reconhecida nas produtoras e aumentou em função da já citada iniciativa da parceria entre o
‘AnimaMundi’ e a empresa ‘JLeiva’. Em 2018, o ‘Projeto de Mapeamento da Animação no
Brasil’61 foi lançado com o objetivo de “consolidar os dados deste mercado em expansão e
apontar tendências de desenvolvimento da indústria para os próximos anos” (Portal
AnimaMundi62). A plataforma e os resultados da primeira etapa foram divulgados um ano
depois durante o ‘AnimaFórum 2019’, em São Paulo, o que contribui para a conscientização da
necessidade de integração de educação, formação e pesquisa na cadeia produtiva do
audiovisual.
Como citado, as entrevistas foram realizadas a partir de um questionário
semiestruturado e tiveram o objetivo de compreender especificidades dos processos criativos
relacionadas ao modo como os produtores refletem sua prática. As perguntas foram lançadas e
os entrevistados ficaram livres em termos de tempo para respondê-las de acordo com o
cotidiano da sua produtora, para emitir opiniões pessoais e também para questionar sobre algum
assunto relacionado ao da pesquisa.
O critério de seleção de produtoras para as entrevistas foi a característica geral da
produtora. A perspectiva inicial, que foi cumprida, era entrevistar uma produtora de conteúdo63,
um estúdio de animação64 e uma produtora com portfólio misto (cinema, televisão, VoD, live
action). Ao todo foram quatro (04) entrevistas presenciais com modelos de negócios distintos
e em cidades diferentes (Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro) que tiveram duração média de
uma hora cada. As respostas foram transcritas e a publicação manterá o sigilo das fontes e das
cidades de origem.
Os agendamentos foram feitos via email e, em dois casos, houve um contato prévio
presencial no qual foi explicado o objetivo da pesquisa e a importância da entrevista e
participação da produtora. Nesse sentido, importante destacar que o sucesso na coleta de
informações primárias é em função da participação da pesquisadora em cursos e eventos ao
longo dos quatro anos de doutorado. Além da aproximação e diálogo com produtores, foi
possível observar a articulação entre os profissionais, produtoras e demais instituições do
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Disponível em http://mapeamentoanimacao.com.br/
Disponível em https://www.animamundi.com.br/pt/lancamento-do-projeto-de-mapeamento-da-animacaobrasileira/
63
A produtora de conteúdo se dedica à concepção da ideia, ao desenvolvimento do roteiro e à produção executiva
da obra. As outras etapas da produção da animação são terceirizadas ou coproduzidas. As estruturas internas podem
variar de uma produtora para outra em função dos domínios da equipe.
64
O estúdio de animação é especializado. Mantém, além da estrutura básica de criação e produção executiva,
profissionais que dominam técnicas e tecnologias da animação.
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mercado do audiovisual e da animação. A seguir estão listadas as experiências relevantes de
conhecimento e observação.
- Cursos de formação complementar (realizados em 2016): ‘Produção Audiovisual Infantil de
Qualidade: da inspiração à realização’, da ComKids (à distância), e o de ‘Escrita de Roteiros
para Seriados’, do Estação do Drama (UFBA). Do primeiro, participaram, na qualidade de
estudantes, profissionais experientes de todo o Brasil, como Vânia Lima, diretora de conteúdo
da TemDendê e Paula Taborda, produtora executiva do Gloob, que contribuíam com relatos
sobre os desafios do mercado brasileiro de produção infantil e, ao participarem dos chats,
traziam relatos das suas experiências como produtoras. O curso também foi importante para
melhorar repertório, conhecer a produção de animação da América Latina e os conteúdos
europeus premiados nos últimos festivais internacionais. O segundo teve a roteirista de
animação e crítica de cinema, Amanda Aouad, e o especialista em roteiros e programas
audiovisuais, Gustavo Erick, como coordenadores e professores. Além do conhecimento das
fases de elaboração de um roteiro, foi possível vivenciar a criação coletiva e as questões
objetivas, mas principalmente subjetivas, que envolvem a etapa de concepção e criação da obra
observando os desafios da contação de uma história ficcional, do trabalho em equipe e da
elaboração e apresentação de um pitching65.

- NordesteLab (2016, 2017, 2018) e o RioContentLab (2016): eventos que aconteceram em
Salvador com participação de responsáveis pelos canais fechados infantis – Cartoon Network,
ZooMoo, TV Ra-Tim-Bum. Nas edições, foram realizados diversos pitchings, inclusive uma
sessão apenas com projetos de animação. Também foi possível participar da Masterclass e
conversar com Reynaldo Marchesini, consultor referência do mercado nacional de animação,
sócio-diretor da Flamma, empresa especializada em produção executiva e direção artística para
projetos de obras infantis. Outros contatos importantes foram com Victor Lopes e Krishna
Mahon, o primeiro diretor e roteirista e a segunda executiva de programação, ambos consultores
de projetos. E, ainda, estes eventos explicitaram a percepção do mercado acerca das políticas
públicas e dos critérios de seleção do Prodav, pois além de produtoras e canais, sempre
contaram com representantes da Ancine, BNDES e responsáveis pelo fomento do audiovisual
nas esferas estadual e municipal.
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Apresentação pública das obras com a intenção de comercializá-las com os canais e/ou conquistar coprodutores.
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- AnimaMundi e Anima Fórum (2018, 2019): a participação em dois anos consecutivos nos
eventos que acontecem simultaneamente e sob a mesma organização foi importante em 2018
para ampliar os contatos com os produtores de animação e em 2019 para consolidar informações
para a pesquisa. Além das mostras de animações, o AnimaMundi promove palestras, debates e
mesas redondas com profissionais da área, agentes de cultura e educadores abertas ao público.
O Anima Fórum é um espaço de diálogo do mercado de animação que engloba questões
relacionadas às oportunidades e desafios da animação nacional em relação ao cenário mundial,
relatos de experiência de profissionais e estúdios, debates sobre aspectos técnicos e artísticos
das obras, apresentação de plataformas e tecnologias. Enquanto espaço de observação da
pesquisa foi determinante, pois proporcionou informações objetivas sobre agentes centrais e
articuladores da cadeia produtiva da animação, assim como sobre espaços, méritos e tensões do
cinema de animação e da animação comercial destinada à televisão e multiplataformas.
Segundo o próprio portal do AnimaMundi, este se tornou uma plataforma de animação que
oferece experiências para animadores, educadores, produtoras e animaníacos.
Durante a realização dos dois eventos observamos a participação e engajamento do
público e as áreas de maior interesse; quem são os entusiastas e os apoiadores; como são
construídos os discursos e as iniciativas para a formação de profissionais; quais são os
profissionais e empresas de destaque; como acontecem os diálogos internacionais; qual a
agenda de debates a cada ciclo. O festival, que cresceu ao longo dos anos em participação de
público, número de projetos inscritos e diversidade de debates, realizou em 2019 sua 27ª edição
com dificuldades financeiras, sem os patrocinadores estatais que viabilizavam o evento e a
partir de um financiamento coletivo. Apesar da desaceleração de investimentos públicos em
todo o setor, o evento aconteceu com a dimensão planejada e marcado por discursos de
pertencimento, reforçando o texto de abertura do folder da programação do Anima Fórum:
“Hoje, mais do que nunca, este espaço é de vocês.”

- Participação em eventos acadêmicos: nos quatro anos de doutorado, a participação
em eventos, a exemplo do Mediacom/Lusocom, Intercom, Enecult, Congresso Internacional
sobre Culturas, GEMInIS, Encontro Internacional de Economia Criativa, foi importante para
debater a pesquisa, apresentar resultados parciais e incentivar a publicação de artigos. Todos
eventos citados são abrangentes em relação aos temas gerais e na diversidade de trabalhos.
Destacaram-se, portanto, ao longo da investigação, dois eventos mais recentes e específicos, o
Seminário Narrativas Seriadas (Seriais) e o Seminário Brasileiro de Estudos em Animação
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(Seanima). Ambos realizados em julho de 2019, o primeiro em Salvador, promovido pelo grupo
de pesquisa a-Tevê (Laboratório de Análise de Teleficção), do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA, e pelo Grupo de Pesquisa Comunidades
Virtuais, da UFBA, da UNEB e do Instituto Federal Baiano; o segundo, no Rio de Janeiro, pela
rede de pesquisadores da animação, fundada em setembro de 2018:
Reúne estudos de discentes de graduação, mestrandos, mestres, doutores e
docentes de escolas de cinema, audiovisual, animação e design brasileiras para
a discussão de temas da animação, como área identificada com o campo do
cinema e audiovisual, e suas correlações com games, motion design e efeitos
visuais. (Website SeAnima66)

Uma característica comum dos eventos foi a aproximação da academia ao mercado do
audiovisual e da animação, o que os tornou relevantes para a reflexão sobre a fase empírica
desta pesquisa.

2.4.2.2 Tratamento e análise dos dados empíricos
Os dados empíricos foram coletados nos anos de 2018/19. Os dois primeiros anos do
doutorado estavam dedicados ao referencial teórico e à preparação da qualificação, que contou
com um estudo de caso do corpus da pesquisa. Este estudo de caso teve como objetivo verificar
como seria possível aplicar as teorias estudadas à produção da animação seriada infantil, testar
o questionário e observar quais questões deveriam ser tratadas com profundidade nas
entrevistas. Em setembro de 2017, agendamos a visita à produtora. A entrevista foi baseada em
um questionário com quarenta perguntas e o diálogo com a produtora trouxe novas informações,
já que havia liberdade para perguntar e complementar as questões. O tratamento do questionário
foi feito em Excel e as respostas extras transcritas. Deste encontro, obtivemos a revisão das
perguntas para as entrevistas. O conteúdo resultou em um artigo para a revista do mestrado
profissional em Indústrias Criativas da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap, 2019).
Com a análise minuciosa destes resultados, percebemos que havia um distanciamento
equivocado das obras e de seus gestores. Havíamos definido que aspectos estéticos e de
linguagem não seriam estudados, entretanto não olhar para a trajetória da obra em seu contexto
implicava em não ser possível discorrer sobre os processos criativos. Com a primeira
experiência de questionário/entrevista constatamos que inquirir a empresa produtora através de
um representante e tê-lo como fonte única de informações era insuficiente. Um estudo prévio e
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Disponível em http://seanima.org/content/
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minucioso das obras foi necessário como contextualização e inclusão de informações que não
foram mencionadas pelos entrevistados. Uma consideração importante sobre os gestores das
obras: todos os entrevistados demonstraram muito interesse em informação, conhecimento,
atualização e o ‘pensar sobre o fazer’ é exercício cotidiano, percebido como fundamental pelos
profissionais para revisão de processos e estímulo para novos projetos.

2.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

A primeira reflexão sobre as limitações da pesquisa está baseada nos critérios adotados
para a seleção do corpus da investigação. A obra de animação da qual este trabalho se preocupa
é específica, realizada na lógica de produção para a televisão, mesmo que seja distribuída em
outros canais posteriormente. Eliminam-se a animação para cinema, curtas e longas-metragens,
assim como a animação experimental, para games ou com fins educacionais. E é importante
frisar que considerando a animação como uma linguagem, o que é unânime entre acadêmicos
da área, cada formato tem suas próprias características e, ainda, cada iniciativa pode conter
elementos estéticos e/ou mercadológicos, entre outras variáveis, exclusivos. Desta forma, não
é possível refletir sobre os processos criativos de um longa-metragem de animação, por
exemplo, a partir da presente proposta, tida como adequada apenas à animação seriada.
Além disso, optou-se por selecionar as produtoras/obras em um edital público nacional
de produção, o que delimita o corpus pela tendência de desenvolvimento de mercado e equipara
critérios de formato e qualidade das obras. Se, por um lado, essa questão foi proposital pela
investigação não ter como mérito seu conteúdo estético e narrativo, por outro, entende-se que
há o risco de, uma vez replicada ao longo do tempo em um mercado socioeconômico diferente
que o de animação no Brasil em 2012/13, pode conter projetos muito similares e,
consequentemente, pouca contribuição de pesquisa. Caso ocorram pesquisas futuras de mesma
natureza, a sugestão é remodelar o corpus de investigação.
Do corpus selecionado, não estão incluídos os estudos de caso das produções com
maior repercussão de mercado, a exemplo de ‘Peixonauta’, ‘Show da Luna’ e ‘Galinha
Pintadinha’, como já explicado e justificado anteriormente. O modo como as produtoras e obras
foram selecionadas acarretou limitações geográficas. Se por um lado, o corpus reflete a
realidade de concentração de recursos e produção no eixo Rio-São Paulo, com predominância
para São Paulo, por outro, exclui os estados e produtoras que não tiveram obra inscrita ou
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selecionada na chamada de 2012, mas que também ganharam projeção a partir de então. Isso
ocorre com o estado de Santa Catarina67e Pernambuco68.
Outro ponto importante é a limitação da discussão sobre público infantil. Sendo a
produção de animação uma atividade com muitas variáveis, ter um segmento de consumo
definido implica em ser possível circunscrever regras, padrões, parcerias, instituições
envolvidas e modos de fazer. Entretanto, a pesquisa não discute a qualidade do conteúdo e da
programação de televisão para crianças. Também não se propõe à análise do discurso dos
produtores em relação ao tema ou a incluir aspectos da recepção.
Quanto à dimensão teórico-metodológica, denominada ‘Dimensão 1. Processos
criativos’ existe a limitação relacionada ao campo da psicologia. O referencial teórico foi
construído inicialmente com base em estudos sobre todas as teorias disponíveis em dois livros:
‘The Oxford Handbook of Creativity, Innovation and Entrepreneurship’ e ‘The Palgrave
Handbook of Creativity and Culture Research’. Em um segundo momento, após a seleção das
teorias sistêmicas, o estudo foi exaustivo e aprofundado com estudos sobre a criatividade nas
organizações, mas sem amplo diálogo com especialistas e acadêmicos do campo. Desta forma,
pretende-se, a partir deste trabalho, ampliar os debates sobre a base teórica com a compreensão
de que se propor a investigar processos criativos é investir em uma temática contemporânea,
multidisciplinar e que precisa de constante revisão. Também devemos aprofundar a relação
entre processos criativos e teorias de midiatização com a percepção de que as variáveis destas
teorias, se exploradas no contexto, contribuem com a melhor compreensão dos fenômenos
envolvidos.
Já na ‘Dimensão 2. Produção independente de animação seriada’, as limitações são
percebidas com base nos argumentos de Lindlof e Taylor (2017, 63-65) acerca do design da
pesquisa qualitativa em relação ao da pesquisa quantitativa. Uma delas é a de que se desenvolve
uma solução única para cada projeto. Ou seja, os procedimentos metodológicos adotados nesta
pesquisa precisam ser revisados se aplicados em outros casos, assim como o pesquisador
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Belli Studio tem sede em Blumenau, em Santa Catarina, e é um importante prestador de serviços de animação
2D para as produtoras brasileiras, além de ser responsável por ‘Boris e Rufus’, premiada em 2018 na categoria
série animada latino-americana no Prêmio Chilemonos, um dos principais no segmento na América Latina.
(Correio Brasiliense, 04/06/2018. Disponível em http://blogs.correiobraziliense.com.br/proximocapitulo/boris-erufus-estreia-na-tv-cultura/)
68
Mr Plot é uma empresa incubada no Porto Digital do Recife responsável pela criação de ‘Mundo Bita’. Com
DVD´s lançados desde 2013, a animação pernambucana ‘Mundo Bita’ ficou entre os brasileiros indicados ao
Grammy Latino 2018. “Os clipes de “'Bita e a Natureza" tiveram, em apenas um ano, mais de 150 milhões de
visualizações no canal da animação no YouTube. Além disso, o projeto conta com mais de 2 bilhões de
visualizações no canal em português e está presente em plataformas como Netflix, TV Brasil, Deezer e Spotify.”
(G1 PE, 20/09/2018. Disponível em https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2018/09/20/animacaopernambucana-mundo-bita-e-finalista-do-grammy-latino-2018.ghtml)
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“adaptar suas estratégias à natureza particular e ao contexto histórico da ação.” (LINDLOF;
TAYLOR, 2017, 64). Para os autores, três questões devem ser consideradas:

1. A formulação de diversos tipos de perguntas é a característica principal do
design e do início de um estudo; 2. Cada cena e situação apresenta uma
configuração de recursos exclusiva e nunca antes vivenciada, exigindo
flexibilidade estratégica por parte do investigador; 3. O pesquisador está
disposto a compartilhar o controle no cenário da pesquisa com o interesse de
aprender as regras e o significado da vida social a partir do que emerge daquele
ambiente de pesquisa69 (LINDLOF; TAYLOR, 2017, 65).

A imprevisibilidade foi comprovada na operacionalização das entrevistas, exigindo a
citada flexibilidade estratégica. Portanto aqui está o registro de que a escolha destes
instrumentos de coleta implica em não apenas revisões para pesquisas posteriores e adaptações
de acordo com seus objetivos, mas de uma disposição para dialogar e, em alguns casos, cobrar
insistentemente algum retorno dos pesquisados.
Um fator facilitador de contatos é a presença nos eventos e nas feiras de negócios do
setor audiovisual, de animação e nos congressos acadêmicos que incluíram a participação de
profissionais. A pesquisa com empresas que atuam em um mercado dinâmico, como o da
animação, exige grande esforço de prospecção.
Cada entrevista aconteceu em um contexto diferente, por mais que houvesse
procedimento padrão para agendamento. A expectativa inicial de visita às produtoras
entrevistadas não foi atendida. Como as visitas eram apenas desejáveis, mas não previstas em
etapa metodológica, as fotos em redes sociais, entrevistas em publicações e os questionamentos
sobre estrutura e equipe esclareceram questões relevantes à investigação.
No próximo capítulo, apresentamos os resultados da Dimensão 1 da pesquisa. Como
explicado, articulamos conceitos da psicologia na perspectiva de Gruber (2005) e
Csikszentmihalyi (1996) com conceitos da sociologia de Bourdieu (1984; 2002; 2005; 2012) e
Couldry e Hepp (2017) para desenvolver o conceito de ‘domínio’.

Tradução livre de: “Three considerations distinguish the design process of qualitative researches: 1. Question
formulation in myriad forms is the core feature of designing and starting a study; 2. Every scene and situation
presents a unique, never-before-encoutered configuration of features, requiring strategic flexibility on the part of
the investigator; 3. The researcher willingly shares the control in the research scene in the interest of learning the
rules and meaning of social life from the inside.” (LINDLOF; TAYLOR, 2017, 65).
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3 “FUNDO PROFUNDO”70. DIÁLOGOS COM PROCESSOS CRIATIVOS.

Este capítulo é dedicado ao referencial teórico da pesquisa e está relacionado ao
primeiro objetivo específico da tese que é propor um diálogo entre as teorias da criatividade e
as teorias da sociologia. A discussão está ancorada em três premissas contextuais: a. Os
processos criativos na produção da animação seriada infantil são colaborativos em todas as
etapas do projeto; b. Os responsáveis pela empresa produtora, ao definir seu escopo de negócio
e incluir a animação seriada infantil, assume a necessidade de criar um fluxo de informações e
interações a partir de uma lógica própria e distinta para este tipo de obra, baseada nos princípios
do mercado de televisão; c. A animação seriada examinada é um fenômeno comunicacional
contemporâneo midiatizado.
Em um primeiro momento, o capítulo define os cargos e funções do gestor de obra de
animação seriada infantil na estrutura organizacional das produtoras independentes brasileiras,
para assim apresentar quais os agentes responsáveis pelos processos criativos analisados nessa
pesquisa. Em seguida, são apresentados os conceitos das teorias sistêmicas da psicologia para
a criatividade, sob a ótica de Gruber (2005) e Csikszentmihalyi (1996). Os autores se atêm ao
indivíduo e suas transformações na interação com o ambiente, na construção de referências e
validação da criatividade. Aos conceitos de domínio e campo (Csikszentmihalyi, 1996) da
psicologia estão integrados os princípios para a construção do capital cultural e simbólico,
tratado por Bourdieu (1984; 2002; 2005; 2012). A Teoria Geral dos Campos de Bourdieu
integra este referencial teórico e os conceitos de habitus, campo e capitais possibilitam a
compreensão das relações entre a posição das produtoras independentes selecionadas no
mercado da animação infantil e o acúmulo de capitais sob a ótica das ações dos gestores que
nelas atuam.
Considerando que estas produtoras operam na lógica da mídia71, enfatizando
linguagens e modos de produção para televisão, são incluídos os conceitos de ‘figuração e
‘mundo social’, desenvolvidos por Couldry e Hepp (2017). Os autores investigam o fenômeno
de midiatização nas perspectivas cultural e institucional. Trata-se de um olhar sociológico sobre
as tensões e nuances na construção de modelos de interação entre as práticas profissionais e os

Como citado na Introdução, o nome do capítulo homenageia a série de animação ‘Tromba Trem’ do ‘Copa
Studio’ (RJ). ‘Fundo Profundo’ é o episódio quarenta e oito da série.
71
“O termo lógica da mídia refere-se ao modus operandi institucional, estético e tecnológico dos meios, incluindo
as maneiras pelas quais eles distribuem recursos materiais e simbólicos e funcionam com a ajuda de regras formais
e informais. [...] a lógica da mídia também influencia a natureza e a função das relações sociais, bem como os
emissores, o conteúdo e os receptores da comunicação.” (HJARVARD, 2012, p.65)
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ambientes onde se concretizam, contribuindo para a observação dos condicionantes internos e
externos dos processos criativos daqueles que atuam institucionalmente com animação seriada
infantil. O capítulo se encerra com a proposta do conceito de ‘domínio’ a partir da intersecção
entre as teorias citadas e o contexto já citado da pesquisa.

3.1 A ANIMAÇÃO SERIADA INFANTIL E SEUS NÚCLEOS DE GESTÃO
Na Introdução, foi apresentada a ‘Sistematização do Processo de Animação’ proposta
por Vidor (2018), dividida em etapas de pré-produção, produção e pós-produção, com funções
específicas detalhadas. Com adaptações ao trabalho de Kellison (2005, p.5-7) que detalha o
trabalho de produção para a televisão, amplia-se aqui o processo para “cinco estágios da
produção”. São cinco etapas gerais: a ideia (desenvolvimento do projeto), o planejamento (préprodução), a execução (produção), o produto final (pós-produção) e próximos passos
(comercialização e distribuição). Kellison (2005) denomina a função de ‘produtor’ como o
responsável pela gestão da obra72 - que engloba os cinco estágios, aquele que opera de acordo
com a demanda de cada estágio e a especificidade de cada projeto. O produtor precisa ter a
habilidade de supervisionar, coordenar e ou atuar em
amplo espectro - do criativo ao tecnológico, desde a primeira sugestão de uma
ideia até sua transmissão final, da busca de finanças ao marketing [...]
encontrar, escrever, desenvolver e lançar uma ideia; orçamento de um script;
negociar um acordo; garantir financiamento; planejamento, filmagem e
edição; e criar uma equipe de pessoas talentosas com grandes atitudes.73
(KELLISON, 2005, p.3)

Nos créditos das duas obras selecionadas pelo AnimaTV - ‘Carrapatos e Catapultas’
(Zoom Elefante) e ‘Tromba Trem’ (Copa Studio) – a função ‘Produção’ atuando em “amplo
espectro” é assumida institucionalmente. Ou seja, a ‘Zoom Elefante’ assina a produção de
‘Carrapatos e Catapultas’ e o ‘Copa Studio’, a produção de ‘Tromba Trem’. Em ambos, a gestão
das obras é feita conjuntamente entre os responsáveis que assinam as funções de Criação,
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Kellison (2005) explica o desafio de definir as funções de um produtor já que no mercado estadunidense, o título
pode ser atribuído a um grande investidor, a um gerente do projeto ou a um ator que teve alguma contribuição
além da atuação. A autora aponta para o fato de que o título de produtor pode ser uma ferramenta de negociação,
uma moeda de troca que as empresas se utilizam como recompensa a prestação de serviços de naturezas diversas.
Mas este trabalho se atém às definições objetivas propostas pela autora.
73
Traduzido e adaptado de: “A producer’s talents cover a broad spectrum—from creative to technological, from
the first hint of an idea to its final broadcast, from finding finances to marketing. In this chapter and throughout
the book, we’ll explore the producer’s role: finding, writing, developing, and pitching an idea; budgeting a script;
negotiating a deal; securing financing; planning, shooting and editing; and creating a team of talented people with
great attitudes.” (Kelisson, 2005, p.3)
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Direção e Produção Executiva. O criador/diretor aproxima-se ao que Kellison (2005) define
como ‘showrunner’ de um programa de televisão. É o responsável pela direção criativa geral
da obra, é o escritor principal e/ou coordena os demais roteiristas e storyboarders na progressão
do seriado. Além de gerenciar a ideia na produtora, participa de pitchings e das estratégias de
comercialização e promoção da obra. Já o produtor executivo elabora e acompanha os
planejamentos, participa da negociação dos acordos, acompanha contratos, configura e controla
o orçamento (adaptado de KELLISON, 2005, p.10-11).
Observar quais são as funções dos responsáveis pelas decisões estratégicas que
envolvem as diversas etapas de produção das obras de animação seriada infantil nas produtoras
independentes brasileiras foi um modo de compreender como organizam seus processos de
gestão. Os casos examinados permitiram destacar dois modelos de gestão distintos: o de uma
produtora de conteúdo (Zoom Elefante), que terceiriza a produção da animação; e o de um
estúdio de animação (Copa Studio), que tem estrutura tecnológica e equipe para desenvolver
uma gestão ampliada e coordenada de todo o projeto.
Nos créditos do episódio ‘A máquina de fazer carrapatos mafiosos’ de ‘Carrapatos e
Catapultas’, da ‘Zoom Elefante’ (Figura 7), é possível identificar as funções de gestão ampliada
que implica na coordenação das etapas de Criação, Direção e Produção Executiva. Pela
produtora ainda são exercidas as atividades relacionadas ao roteiro, de direção de vozes e
assistência de produção. Os processos de animação e áudio foram feitos por Belli Studio e
Studio Santa Produtora de Áudio, respectivamente. Estas empresas também são produtoras
independentes e, portanto, disponibilizam gestores para os projetos, com os quais a “produtora
mãe” (Zoom Elefante) dialogou e negociou especificidades técnicas e conformidades com o
orçamento. A coprodução com a TV Brasil implica na integração de uma outra equipe de
trabalho com profissionais que podem colaborar em uma etapa específica ou durante todo o
projeto, a depender dos termos do acordo inicial. No caso dos canais, existe a preocupação em
compatibilizar o conteúdo com seu perfil de audiência, garantir qualidade técnica, entrega do
produto, mas a ênfase da atuação é na comercialização, programação e promoção da obra.
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Figura 7. Créditos do episódio ‘A máquina de fazer carrapatos mafiosos’ de ‘Carrapatos e Catapultas’,
da ‘Zoom Elefante’.

Fonte: Youtube. Episódio disponível em https://www.youtube.com/watch?v=BubQJLnTdxo

Os créditos do episódio ‘Mistério de Meia Treta’ de ‘Tromba Trem’, do ‘Copa
Studio’(Figura 8), também indicam a gestão da obra sendo realizada pela Criação, Direção e
Produção Executiva. As funções de Direção de Arte, Desenho de Personagem e Direção de
Animação assumem posições importantes em um estúdio de animação, já que a obra é
executada internamente. O diálogo externo relacionado à gestão permanece no âmbito da
coprodução com os canais.
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Figura 8. Créditos do episódio ‘Mistério de Meia Treta’ de ‘Tromba Trem’, do ‘Copa Studio’
.

Fonte: Youtube. Episódio disponível em https://www.youtube.com/watch?v=4YNLbApwhB8

Com a análise destes exemplos foi possível esboçar duas estruturas organizacionais de
gestão criativa e coletiva para a animação seriada infantil nas produtoras independentes
brasileiras que coincidem nos seus núcleos de gestão. A primeira baseada na ‘Zoom Elefante’,
uma produtora de conteúdo, e a segunda no ‘Copa Studio’, um estúdio de animação. No caso
da ‘Zoom Elefante’, a animação e o áudio acontecem externamente, em outras produtoras, e
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contam com gestões próprias de processos. Na coprodução há diálogo entre os gestores das
empresas envolvidas para os processos decisórios. Nos dois casos, os gestores das produtoras
dialogam com os profissionais do canal delegados para gerir a obra coproduzida. As estruturas
estão ilustradas nos diagramas a seguir:

Figura 9. Núcleos de gestão na produtora de conteúdo de animação e no estúdio de animação.

Fonte: Elaborado pela autora.

Verificamos que mesmo com estruturas organizacionais e funções diferentes
agregadas aos processos de gestão, a exemplo de direção de vozes (Zoom Elefante) e direção
de arte (Copa Studio), existe um núcleo de gestão comum composto pelas funções de criação,
direção e produção executiva que, coletivamente, assumem a produção em amplo espectro da
obra (Kellison, 2005). A este núcleo é que se atribuem os processos criativos de gestão
investigados neste trabalho, independentemente de quem os assume. Estes núcleos podem
variar em outras produtoras ou, inclusive, na mesma produtora, de acordo com a natureza do
projeto, das parcerias e coproduções firmadas. Ao arranjo organizado é atribuída a criatividade
colaborativa que pressupõe o diálogo constante entre todos os envolvidos nos projetos e que
será debatida a seguir em perspectiva teórica.
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3.2 CRIATIVIDADE COLABORATIVA DOS GESTORES: CONTRIBUIÇÕES DA
PSICOLOGIA

A revisão bibliográfica realizada para esta investigação, com o intuito de organizar
uma proposta teórica e analisar os condicionantes dos processos criativos dos gestores da obra
de animação, teve início no campo da psicologia. Zhou e Shalley (2008, p.7-11) explicam que
existem duas amplas abordagens empíricas na psicologia organizacional: uma observa as
diferenças individuais e outra, os processos cognitivos. Delas, surgem alguns modelos
conceituais para descobrir em quais estágios cognitivos a performance criativa pode ser
potencializada através das habilidades, motivações e engajamento do indivíduo ou grupos.
Para este trabalho, foram selecionados dois modelos74 que refletem sobre um “sistema
criativo” com interação indivíduo/ambiente e pressupõem variáveis externas implicadas na
performance criativa. São eles: a Abordagem dos Sistemas Evolutivos para o Estudo do
Trabalho Criativo, de Howard Gruber (2005) e o Fluxo da Criatividade, de Mihaly
Csikszentmihalyi (1996). Neles, a “criatividade resulta de um sistema complexo de interações
e fatores interligados” e seus conceitos chave são “sistemas em evolução, rede de empresas,
domínio e campo, gatekeepers75, criatividade colaborativa, caos e complexidade” (KOZBELT;
BEGHETTO; RUNCO, 2010, p.28).
Estes conceitos são desenvolvidos ao longo deste capítulo sob a perspectiva da
criatividade colaborativa, ou seja, a equipe envolvida na produção da animação seriada entende
que é uma área marcada por funções bem específicas e que exige conhecimentos e habilidades
individuais, mas a colaboração entre grupos de trabalho é o que garante a concretização da obra.
Como já defendeu Sawyer (2012), os projetos do mercado audiovisual:
[...] são criados por grandes equipes de pessoas, cada uma com habilidades
especializadas, que precisam trabalhar juntas e colaborativamente para gerar
o produto final. Os estudiosos do cinema ocasionalmente tentaram impor o
mito do gênio solitário na criação do filme, atribuindo a criatividade ao diretor.
Mas, embora o diretor tenha uma posição criativa única, ao contrário do
pintor, ele ou ela não pode criar um filme sem uma grande equipe de suporte76.
(SAWYER, 2012, p.326, tradução nossa.)
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Para outros modelos consultar Zhou e Shalley (2008, p.7-11).
Elemento que possibilita entrada e saída de informação, pessoas e processos, a depender da situação posta.
76
Tradução livre de: “[...] they’re created by large teams of people, each with specialized skills, who have to work
together collaboratively to generate the final product. Film scholars have occasionally attempted to impose the
lone-genius myth onto movie creation, attributing the creativity to the director. But although the director has a
unique creative position, unlike the painter, he or she can’t create a movie without a large support staff.”
(SAWYER, 2012, p.326)
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Exemplificando: no blog da Birdo, estúdio de animação que compõe o corpus desta
pesquisa, foram publicadas duas entrevistas com seus colaboradores, uma com a Artista de
Comp77 e outra com o Supervisor de Storyboard. Seguem dois trechos:

Eu trabalho diretamente com os Diretores (são eles que fazem os briefings,
dão notes e aprovam cada etapa de comp), os Supervisores de Animação e
Cenário (quando há notes específicas envolvendo essas áreas), e os Produtores
(que cuidam do andamento do projeto). (Bruna Skrzypek78, Artista de Comp)
Acho que trabalhar em uma série de animação exige trabalho em equipe 100%
do tempo. Mesmo que você esteja fazendo um storyboard sozinho, você
precisa ter noção da linha de produção como um todo e saber como suas
escolhas vão impactar os outros times. Por exemplo, se eu criar uma sequência
com vários ângulos de câmeras, isso significa que teríamos um número de
cenários muito alto a ser feito, o que impactaria a equipe de BG. Por isso é
sempre importante ter em mente que dependemos um do outro para que a
equipe entregue um produto bom e no prazo combinado. (Gabriel Franklin79,
Supervisor de Storyboard)

As falas confirmam as interações no desenvolvimento das obras e os processos de
criatividade colaborativa. A primeira, de Skrzypek, define a dependência das etapas com os
gestores e a segunda, de Franklin, representa uma posição de gestão e indica a preocupação
com recursos – humanos, tecnológicos e financeiros – e com o resultado do trabalho. Tecendo
internamente a complexidade destas atividades estão os gestores que, por sua vez, desenvolvem
processos criativos colaborativos em todas as etapas do projeto. Como apresentado em
‘Carrapatos e Catapultas’ e ‘Tromba Trem’, a partir dos créditos das obras, foram definidos os
arranjos de gestão das obras.
A seguir estão desenvolvidos os dois modelos acima sinalizados que deram
consistência analítica aos processos criativos dos gestores das produtoras. Em primeiro lugar,
trata-se da Abordagem dos Sistemas Evolutivos de Howard Gruber, que enfatiza a importância
das redes de empresas nas dinâmicas criativas dos gestores. Em seguida, é abordado o Fluxo da
Criatividade, de Mihaly Csikszentmihalyi, que conceitua e relaciona ‘indivíduo’, ‘domínio’ e
‘campo’.
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Profissional responsável pela montagem das cenas e definição dos efeitos na animação.
Como é trabalhar na Birdo como Artista de Comp? Disponível em
https://www.birdo.com.br/blog/2019/6/28/como-trabalhar-na-birdo-como-artista-de-comp
79
Como é trabalhar na Birdo como Supervisor de Storyboard? Disponível em
https://www.birdo.com.br/blog/2019/6/13/como-trabalhar-na-birdo-como-supervisor-de-storyboard
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3.2.1 Gruber: indivíduo e rede de empresas
No livro ‘Creativity, Psychology and the History of Science’, publicado em 2005, após
a morte de Howard Gruber, é possível compreender que a Abordagem dos Sistemas Evolutivos
baseia-se na abordagem cognitiva da psicologia com base na Teoria da Evolução das Espécies
de Darwin. Gruber (2005) considerou o indivíduo criativo único e não isolou o processo do
objeto de estudo, defendendo que o indivíduo é um sistema em evolução e que seu
desenvolvimento é multidirecional, multicausal e imprevisível.
Este sistema (indivíduo) é composto por subsistemas: conhecimento, propósito e
afeto, que são interligados e apresentam-se em níveis. O primeiro nível é o sistema de crenças
do indivíduo que passa por evolução ao longo do tempo. O segundo é o campo de motivação
que é articulado não por recompensas, mas por propósitos pessoais em longo prazo. Gruber
explicou que o trabalho criativo é orquestrado e diversas “iluminações” acontecem ao longo do
tempo, compondo o processo evolutivo do sistema de crenças. O terceiro nível é o afeto que
deve se apresentar através de posturas positivas, coragem, paixão e prazer do indivíduo perante
situações que o impactam, ou seja, que o afetam. Gruber (2005) defendeu que as pessoas
trabalham com ‘conjuntos de metáforas’ em seus pensamentos e que estes conjuntos unidos
caracterizam um processo de desenvolvimento que leva à criatividade.
O ambiente interno da produtora é composto por diversos sistemas (pessoas em suas
funções) que se articulam em níveis de crenças, motivações e afetos não só individuais, mas
relacionados à função que exercem. São organizados pelos indivíduos que compõem os núcleos
gestores, entre outros profissionais da produtora, que, por sua vez, também se articulam e
operam em função dos objetivos de cada projeto e dos propósitos organizacionais. Há evolução
dos profissionais e dos grupos de trabalho com o processo de desenvolvimento das obras. Como
são obras seriadas e levam a média mínima de dezoito meses para produção com intervalos
entre temporadas, são comuns os aprimoramentos em função de treinamentos, novas parcerias,
aquisição ou evolução tecnológica, ampliação da equipe de trabalho, entre outros fatores.
Outra chave do pensamento de Gruber (2005) é a de ‘rede de empresas80’. Segundo o
autor, uma vez mapeada, a ‘rede de empresas’ apresenta um sistema de metas que envolvem os
individuos que nelas atuam, descreve como nesses ambientes se pode trabalhar temas e projetos
díspares, consecutivamente ou simultaneamente, e continuamente evoluir o senso de relação
entre os diversos assuntos. Tecer a rede de empresas que envolveu cada obra, em ordem

Compreende-se empresa como “um conjunto de projetos e atividades que o indivíduo desenvolve por um longo
tempo, às vezes, por décadas.” (GRUBER, 2005, p.22)
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temporal, nas produtoras selecionadas no corpus da pesquisa permitiu refletir sobre motivações
e compromissos ideológicos, intelectuais e estéticos dos individuos atuantes nos núcleos
gestores (GRUBER, 2005).

3.2.1.1 Condicionantes e os processos criativos em Gruber (2005)
As contribuições de Gruber (2005) nos permitiram estabelecer as primeiras relações
entre condicionantes internos e externos. Retomando que os condicionantes internos foram
classificados como perfil da produtora, sua localização geográfica e os conhecimentos e
experiência dos gestores; e os condicionantes externos, como leis, programas de fomento,
eventos

nacionais

e

internacionais

(feiras

e

festivais),

coprodução,

comercialização/distribuição, divulgação.
As produtoras, enquanto organizações, têm condições de controlar os condicionantes
internos, optando por investir nos profissionais, na empresa e/ou na obra e desenvolver
determinado fator, tornando-o diferencial competitivo. Seguem dois exemplos de diferencial
competitivo entre as produtoras que compõem o corpus desta pesquisa, a 44 Toons e a Tortuga
Studios: a 44 Toons se apresenta como um estúdio de animação especializado em conteúdo
original. Já a Tortuga Studios declara que é uma produtora de animação e live action, que
desenvolve conteúdo para televisão, cinema, web e games e que é especializada em projetos de
branded entertainment81. Ser reconhecida como especializada em conteúdo original ou como
produtora com ampla atuação no mercado audiovisual e especializada em branded
entertainment são exemplos de diferenciais competitivos.
Externamente, o diferencial competitivo contribui para o reconhecimento das
especificidades da produtora no mercado de animação. Internamente, dialoga com a evolução
das crenças, propósitos, motivações dos gestores e com as escolhas que fazem para desenvolver
suas carreiras profissionais e o portfólio da produtora. Portanto, o diferencial competitivo da
produtora é o resultado de um conjunto de escolhas dos seus gestores perante os condicionantes
internos e que interfere na estruturação da ‘rede de empresas’. A ‘rede de empresas’ se
concretiza a partir das ações realizadas perante os atores sociais e as forças sociais. Como citado
no capítulo anterior, atores sociais e forças sociais deram origem aos condicionantes externos
definidos nesta pesquisa.
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Nota nossa: Branded entertainment é a criação de ambientes de interação da marca com seu público,
proporcionando a este situações de ação, decisão e compartilhamentos, tendo a tecnologia como aliada na
personalização de conteúdos.
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3.2.2 Csikszentmihalyi: indivíduo, domínio e campo
Gruber (2005) integrou indivíduo e rede de empresas e proporcionou um referencial
teórico analítico para investigação dos processos criativos. Csikszentmihalyi (1996), por sua
vez, refletiu o ‘indivíduo’ em seu ambiente, agregando os conceitos de ‘domínio’ e ‘campo’. O
ambiente do indivíduo tem dois aspectos importantes: o domínio, que é cultural ou simbólico,
e o campo, que é social.

3.2.2.1 Indivíduo e etapas do pensamento criativo
No livro ‘Creativity. Flow and the psychology of discovery and invention’,
Csikszentmihalyi (2007) apresenta o processo criativo cognitivo nas etapas de Preparação,
Incubação, Iluminação e Verificação. Divide a fase de Verificação em Avaliação e Elaboração.
A etapa de Elaboração, por sua vez, inclui quatro importantes condições: atenção ao
desenvolvimento do trabalho; atenção aos objetivos e à condução das atividades; manutenção
dos conhecimentos exigidos pela área, utilizando técnicas eficientes, informações completas e
selecionando as melhores e mais adequadas teorias; ouvir os colegas e fazer o melhor na
“venda” da ideia/produto. O autor ressalta que o processo não opera de maneira linear, suas
etapas se sobrepõem, se alteram na ordem de apresentação ao problema e o retorno às etapas
anteriores é constante.
Csikszentmihalyi (2007) aprimorou o modelo clássico de processo criativo
formalizado pelo psicólogo social inglês Graham Wallas (1926) no início do século vinte,
dividido apenas em quatro etapas. Nele, após a apresentação de uma dada tarefa, a primeira
etapa é a de Preparação que exige organização das ideias, compreensão do problema, pesquisa
e orientação. É um trabalho consciente e analítico que dará lugar à segunda etapa, que é a de
Incubação. Neste momento, inicia o trabalho inconsciente de associações e eliminação das
informações julgadas pelo processo mental como excessivas ou desnecessárias. Surge a
Iluminação, considerado um momento de “flash” de ideia. Geralmente é precedida da intuição
e, muitas vezes, perturbada pela urgência dos fatores externos. Por fim, Wallas apresentou a
fase de Verificação, na qual se avalia a proposta e se desenvolve a ideia (LUBART, 2007).
Wallas previa e admitia o retorno a uma das etapas do processo, assim como a sobreposição
delas, entretanto não eliminou o caráter linear e temporal do modelo, desenvolvido para
pesquisa da criatividade individual.
Ao apresentarem estes modelos, Wallas (1926) e Csikszentmihalyi (1996) referiramse às etapas do pensamento criativo, que elenca fatores relacionados ao indivíduo e à forma
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particular do seu trabalho. Importante diferenciar as etapas do pensamento criativo dos
processos criativos, elaborados por Gruber (2005) e Csikszentmihalyi (1996) quando propõem
teorias da criatividade enquanto sistemas.

Csikszentmihalyi adotou uma abordagem de "sistemas" e destacou a interação
do indivíduo e seu ambiente. [...] De acordo com a perspectiva deste sistema,
um indivíduo usa informações de um domínio e as transforma ou as amplia
através de sua personalidade, processos cognitivos e motivação. O campo
avalia e seleciona as novas ideias apresentadas. O domínio, um sistema
simbólico culturalmente definido, preserva e transmite produtos criativos para
outros indivíduos e gerações futuras. (ZHOU; SHALLEY, 2008, p.10,
tradução nossa82)

Csikszentmihalyi (1996) também define elementos subjetivos e objetivos para que o
fluxo de criatividade seja ativado. Atendo-se aos aspectos objetivos relacionados ao indivíduo
é possível listar: foco e concentração, ter objetivos claros e procurar retorno imediato das ações;
buscar equilíbrio entre desafios e habilidades; combinar ação e consciência com o mínimo
possível de distração; superar o medo e entender que não há problema no fracasso. O autor
sugere que se busque e se criem ambientes inspiradores. O espaço da casa e do trabalho devem
refletir necessidades e gostos, assim como os objetos devem revelar as intenções. Ter um ritmo
e uma rotina é importante, deve-se descobrir a melhor hora para trabalhar e descansar, pensar e
agir, estar sozinho ou com outras pessoas.
Além destes aspectos, Csikszentmihalyi (1996) afirma que a localização geográfica
pode potencializar a criatividade. Estar no lugar certo pode proporcionar uma posição
privilegiada de acesso ao domínio necessário ao campo porque a informação não é difundida
de maneira uniforme, concentra-se em diferentes áreas geográficas. O ambiente ao entorno pode
possibilitar um maior número de interações, trocas e efervescência de ideias; e, ainda,
proporcionar novas oportunidades àquelas pessoas dispostas a romper os paradigmas.
Como visto na descrição do corpus da pesquisa no capítulo anterior, essa reflexão
justifica nossa proposta de elencar o perfil e a localização geográfica das produtoras como
condicionantes internos. Um estúdio de animação desenvolve diálogos internos constantes entre
os profissionais especialistas em todas as etapas da animação, enquanto a produtora de
Tradução livre: Csikszentmihalyi (1988, 1996) took a “systems” approach and highlighted the interaction of the
individual and his or her environment. The individual’s environment has two salient aspects: the domain, which is
cultural or symbolic, and the field, which is social. According to this system’s perspective, an individual uses
information from a domain and transforms or extends it through his or her personality, cognitive processes, and
motivation. The field evaluates and selects from the new ideas presented. The domain, a culturally defined
symbolic system, preserves and transmits creative products to other individuals and future generations. (ZHOU;
SHALLEY, 2008, p.10)
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conteúdo, pela sua natureza, domina o desenvolvimento do projeto, roteiro e gestão e estabelece
diálogos e interações externas sobre a produção. Já a localização geográfica é relevante porque
a concentração da indústria audiovisual do Brasil está no eixo Rio-São Paulo. De acordo com
os produtores, este fator impacta na contratação de equipe qualificada e no relacionamento
próximo e cotidiano com os players do mercado.

3.2.2.1.1 São Paulo: o centro nacional de negócios
Como local e privilégio informacional em função da área geográfica são citados por
Csikszentmihalyi (1996) ao refletir sobre os processos criativos do indivíduo, abre-se este
tópico dissonante à estrutura do capítulo para discorrer sobre este fator que permeia as
discussões sobre audiovisual no Brasil e que, inclusive, balizou a revisão das políticas públicas
para o setor entre 2008 e 201783. Esta pesquisa indicou, desde a seleção do corpus de
investigação nos editais do Prodav, a concentração da produção independente de animação
brasileira na cidade de São Paulo. Os dados do Mapeamento da Animação no Brasil84
(AnimaMundi/JLeiva, 2019) reforçam essa concentração, conforme ilustrado na Figura 10. Das
455 respostas obtidas, sendo 179 de empresas e 278 de free lancers, o estado de São Paulo está
muito à frente dos demais com 184 respostas, mais que o dobro de respostas do estado do Rio
de Janeiro, o segundo colocado.
Figura 10. Quantitativo de participantes da pesquisa ‘Mapeamento da Animação no Brasil’

Fonte: ‘Mapeamento da Animação
http://mapeamentoanimacao.com.br/
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no

Brasil’

(AnimaMundi/JLeiva,

2019).

Disponível

em

Lei no. 11 473/2006 destinou 30% dos recursos do FSA a produtoras brasileiras estabelecidas no Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, mas o percentual não era cumprido. Foi criado o Programa Brasil de Todas as Telas e houve
suplementação de recursos para as linhas do Prodav com o intuito de atender demandas das regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste.
84
Mapeamento da Animação no Brasil. Disponível em http://mapeamentoanimacao.com.br/

84

O produtor e showrunner baiano Amadeu Alban, em entrevista para o canal do
Youtube Imprensa Mahon85, apontou para o desafio de “sobreviver no audiovisual” fora do eixo
Rio-São Paulo. Ele, que mantém um núcleo de criação e produção em Salvador, mudou-se para
São Paulo pela necessidade de manutenção e proximidade da rede de negócios. Explicou que
as pessoas circulam nos mesmos lugares na cidade, passam a se conhecer e se encontram com
mais frequência. No momento de discutir e selecionar projetos, seja nos canais ou produtoras
para coprodução, o “saber quem são” favorece a decisão de parcerias. Alban suscitou a seguinte
questão:

Pensa no nosso colega produtor que está em Aracaju, que está em Salvador,
que está em Manaus, que está em Recife e que não vai no mesmo cinema que
você (referindo-se à entrevistadora Krishna Mahon enquanto executiva de
canal). [...] Que vínculo que se estabelece? Que olho no olho que se
estabelece? Então acho que esse é o grande desafio. Como driblar isso?
(ALBAN, 2019)

A entrevista se encerra sem desenvolver o debate sobre esse ponto, mas confirmando
um dos condicionantes aos processos criativos apontados por Csikszentmihalyi (2007): o lugar
e a importância do encontro entre os indivíduos para fomentar seus processos criativos e
organizar sua rede de negócios.
Especificamente no mercado de animação há uma estratégia similar à de Alban, mas
mais robusta. A fusão Copa Studio e Glaz Entretenimento, duas produtoras do corpus desta
pesquisa, pode contribuir com a reflexão. A holding Glaz Entretenimento foi viabilizada em
2015 através do fundo Investimage 1 Funcine 86.

Quando veio o Investimage, decidimos que era preciso reforçar algumas áreas
da empresa que já existiam, ao invés de criarmos novos braços. A animação
sempre foi muito forte na Glaz, mas não tínhamos nosso próprio estúdio.
Então, no lugar de começarmos um estúdio novo, principalmente porque a
animação requer todo um universo específico, achamos melhor conversar com

‘Quer dicas de um showrunner de sucesso?’ Canal YouTube Imprensa Mahon. 30.04.2019.
https://www.youtube.com/watch?v=n1pq3TkJhRU
86
“Lançados em 2003, a partir de regulamentação editada pela Ancine (IN n.º 17, de 7/11/03) e pela Comissão de
Valores Mobiliários (ICVM n.º 398), por força da MP 2.228-1/2001, os Fundos de Financiamento da Indústria
Cinematográfica Nacional – Funcines são produtos fiscais e financeiros que oferecem a pessoas físicas e jurídicas
a possibilidade de investir uma parcela do imposto de renda devido na cadeia de valor da indústria audiovisual
brasileira e obter, em contrapartida do investimento realizado, ganhos financeiros e/ou mercadológicos em curto e
médio prazos.” O Funcine. Disponível em http://investimage.com.br/funcine/
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a Copa Studio, que é nossa parceira há anos, para buscar essa sinergia de
ideias”. (Mayra Lucas, CEO da Glaz. Entrevista para a Filme B87, 2015)

O Copa Studio tem sede do Rio de Janeiro e a Glaz Produtora, antes da fusão, tinha
sede no Rio de Janeiro e em São Paulo. A formação desta nova empresa dividiu as atividades.
Segundo matéria do Filme B88 (2015), “os setores comerciais, financeiros, de concepção e
desenvolvimento dos projetos ficarão concentrados em São Paulo. Já as atividades de produção
serão alocadas no Rio de Janeiro.” Esta estrutura organizacional reitera aspectos objetivos do
fluxo da criatividade: aumenta o foco nas atividades e o equilíbrio entre desafios dos projetos e
habilidades dos profissionais envolvidos.
Com isso, há o reforço de três questões empíricas: São Paulo se confirma como centro
de negócios no Brasil, também para a animação; as atividades entendidas formalmente como
de gestão (ex. produtor) dialogam constantemente com as compreendidas como de criação (ex.
criador), já que concepção e desenvolvimento atuam em conjunto com comercial e financeiro,
confirmando que todas as atividades são criativas; os núcleos de produção podem funcionar em
outras cidades, conectados às atividades de gestão/criação. Nesta última, deve-se considerar
que no caso citado, o Copa Studio está no eixo Rio-São Paulo e um outro desafio, que seria o
de contratação de profissionais qualificados, é superado pela proximidade entre as duas cidades,
grande número de instituições de ensino existentes nas capitais, cursos livres disponíveis e por
projeto próprio de formação de jovens, o Estúdio Escola de Animação89.
Outro fator a ser considerado é a concentração dos escritórios dos canais infantis
internacionais. O Cartoon Network tem sede em São Paulo e sucursal no Rio de Janeiro. O
grupo Discovery Networks Latin America / US Hispanic, responsável pelo Discovery Kids, tem
escritório em São Paulo. As análises de outras obras/produtoras aprofundam essas questões nos
Capítulos 3 e 4.

3.2.2.2 Dominio e campo
Com base nos estudos da psicologia, os processos criativos individuais podem ser
especializados e colaboram com o sistema criativo que opera em um projeto. O exercício de
compreensão da lógica ou dos modos de funcionamento desse sistema por parte do indivíduo
‘Produtora Glaz se une a estúdio de animação’. Filme B, 2015. Disponível em
http://www.filmeb.com.br/noticias/nacional-producao/produtora-glaz-se-une-estudio-de-animacao
88
‘Produtora Glaz se une a estúdio de animação’. Filme B, 2015. Disponível em
http://www.filmeb.com.br/noticias/nacional-producao/produtora-glaz-se-une-estudio-de-animacao
89
Trata-se de um programa de ensino e disseminação da linguagem da animação brasileira, correalizado pela
Baluarte Cultura e Copa Studio. Estúdio Escola de Animação. Disponível em http://estudioescola.com.br/
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resulta em conhecimento, que incide sobre o aprimoramento do seu processo criativo pessoal.
Csikszentmihalyi (1996) explica que

Uma pessoa que quer dar uma contribuição criativa não deve apenas trabalhar
dentro de um sistema criativo, mas também reproduzir o sistema em sua
mente. Em outras palavras, a pessoa precisa aprender as regras e o conteúdo
do domínio, assim como os critérios de seleção, preferências do campo. Na
ciência, é praticamente impossível contribuir criativamente sem internalizar o
conhecimento fundamental do domínio90. (CSIKSZENTMIHALYI, 1996, ebook, tradução nossa.)

Em uma obra de animação seriada infantil, o sistema criativo que nela opera é
considerado coletivo e os vários processos se cruzam, pois existe diálogo constante dos
especialistas que compõem as equipes envolvidas e principalmente seus gestores precisam ter
os conteúdos dos domínios e as regras de seleção e preferências do campo internalizados.

3.2.2.2.1 Domínio
Sawyer (2012, p.59) destaca que a psicologia tende a definir ‘domínio’ relacionandoo às atividades mentais, envolvendo a linguagem simbólica interna, as representações e as
operações sobre essas representações. Exemplifica com o domínio da música que “envolve
notas, melodias, harmonias, ritmos, [...]” (SAWYER, 2012, p.59). Mas afirma que domínio
também envolve o conjunto das práticas cotidianas. Como já citado, Zhou e Shalley (2008)
expandem o conceito para “um sistema simbólico culturalmente definido, que preserva e
transmite produtos criativos para outros indivíduos e gerações futuras.” (ZHOU; SHALLEY,
2008, p.10)
Para Csikszentmihalyi (1996, e-book), domínio é “um conjunto de regras e
procedimentos simbólicos”. O domínio é estruturado e, conforme explica o autor, transmitido
culturalmente. Trata-se de conhecimento acumulado, organizado e associado a determinada
área que engloba três dimensões relevantes: clareza na estrutura, a centralidade com a cultura91
e a acessibilidade. Ou seja, o domínio precisa ser compartilhado por uma sociedade, ser aceito

Tradução livre de: “A person who wants to make a creative contribution not only must work within a creative
system but must also reproduce that system within his or her mind. In other words, the person must learn the rules
and the content of the domain, as well as the criteria of selection, the preferences of the field. In science, it is
practically impossible to make a creative contribution without internalizing the fundamental knowledge of the
domain.” (CSIKSZENTMIHALYI, 1997, e-book)
91
Para Csikszentmihalyi, a criatividade está para a evolução cultural assim como a mutação genética está para a
evolução biológica. Cultura é aqui compreendida como um conhecimento compartilhado pelos indivíduos ao
longo dos anos.
90
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perante as regras e critérios estabelecidos no contexto de tempo e espaço dado, ser
compreendido e estar disponível aos membros de determinado campo social92.
Na produção da animação seriada infantil, identificamos três grupos de fatores para
relacionar ao domínio. O primeiro grupo é o de conhecimentos e objetivos dos profissionais
para exercer cargos e funções necessárias à realização de uma obra: criador, diretor, produtor
executivo, roteirista, diretor de arte, storyboarder, designer de cenários, designer de objetos,
designer de personagens, animador, diretor de vozes e som, comp (efeitos), rigging, entre
outros. Estas atividades se conectam à natureza da obra: às características da animação, às
técnicas e tecnologias aplicadas, à linguagem narrativa e visual, aos modelos de serialidade, aos
padrões técnicos e audiência da televisão, ao público para qual se destina; e, portanto, integram
o domínio.
Um segundo grupo de fatores que compõem o domínio é o de conhecimento dos valores
organizacionais da produtora - representados através do seu perfil, do perfil dos projetos
desenvolvidos e em como é percebida pelos players - e o modo como os gestores conduzem
seus fluxos de trabalho. Podemos ainda incluir um terceiro grupo de fatores, o de conhecimento
das regras dos sistemas simbólicos relacionados ao mercado de animação: sistemas de
reconhecimento e consagração, regulamentação, papel de outras organizações.
O domínio da animação seriada infantil, composto por todos os elementos citados, deve
ser internalizado pelos profissionais que desejam atuar com a produção de obras para este
mercado. Pensar a produção da animação seriada com o conceito de domínio (Csikszentmihalyi,
1996, e-book) nos permite afirmar que o reconhecimento de uma obra como criativa tem mais
probabilidade de acontecer quando os gestores são engajados e interessados pela atividade,
possuem amplo acesso às informações relativas ao domínio e quando estas informações são
objetivas, relevantes e aprofundadas. O reconhecimento se concretiza no campo, como descrito
a seguir.

3.2.2.2.2 Campo
A noção de campo para Csikszentmihalyi (1996) pode ser explicada partir dos requisitos
para realização de um pitching de animação seriada. A correlação foi inspirada em Sawyer
(2012) que destacou que, em algum momento na elaboração de um projeto, há a necessidade
de externalizar a criação e de expô-lo à interação social com o campo. Para tanto, o indivíduo
92

Adotamos o conceito de campo social de Bourdieu considerando que a aceitação e validação de um domínio
depende das disputas dos agentes para validar e legitimar suas representações em determinado espaço simbólico.
Essa proposta está desenvolvida ao longo deste capítulo.
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deve estar atento a determinados critérios: escolher o momento certo e utilizar seu
conhecimento acerca das personalidades e instituições; desenvolver uma narrativa sobre sua
criação que seja adequada às circunstâncias de desenvolvimento histórico do domínio,
moldando seu conhecimento com o que irá ressoar entre outros membros do campo; estar
inteirado à política do campo para convencer seus membros a selecionar sua criação.
(SAWYER, 2012, p.216)
E do que se trata o pitching? Sob os critérios citados por Sawyer e os específicos
relacionados aos domínios da animação, trata-se da apresentação da obra pelos seus gestores a
um grupo de especialistas - executivos de canais, executivos de conglomerados de
entretenimento, outros produtores - que irá comentá-la, julgá-la e talvez selecioná-la para
coprodução, veiculação, comercialização e/ou licenciamento de produtos. Neste exemplo,
remetemo-nos ao conceito de campo de Csikszentmihalyi (1996, e-book). Para o autor, o campo
é composto por aqueles que negociam com a cultura e decidem se um novo produto, obra ou
ideia deve integrar o domínio. São os responsáveis pelas organizações envolvidas na sua
constituição objetiva, das quais dependem sua existência; pela educação formal para atuação
profissional; pelos que estão nas instâncias governamentais, de regulação e controle.
Csikszentmihalyi (1996, e-book) exemplifica com o campo das artes visuais:

o campo consiste nos professores de artes, curadores de museus,
colecionadores de arte, críticos, administradores das fundações e
agências do governo [...]. É este campo que seleciona quais novos
trabalhos de arte merecem ser reconhecidos, preservados e
lembrados93” (CSIKSZENTMIHALYI, 1996, e-book. Tradução livre).
O conceito de campo para o autor, que deste ponto em diante denominaremos ‘campo
da criatividade94’, correlaciona indivíduo e domínio. A interação entre os três elementos –
indivíduo, domínio, campo – define a dinâmica dos processos criativos, que aplicado à
elaboração de uma obra, determina uma lógica produtiva em constante retroalimentação na qual
o resultado alcançado em uma etapa ou processo pode sugerir mudanças nas etapas anteriores,
além de definir etapas posteriores.

“The field consists of art teachers, curators of museums, collectors of art, critics, and administrators of
foundations and government agencies [...]. It is this field that selects what new works of art desserve to be
recognized, preserved, and remembered.” (Csikszentmihalyi, 1996, e-book)
94
Adotamos os conceitos de ‘campo’ de Csikszentmihalyi e de Bourdieu. Para diferenciá-los, denominamos o
conceito de Csikszentmihalyi de ‘campo da criatividade’.
93
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Reforçamos que tais mudanças estão sujeitas à validação de profissionais do campo para
compor o domínio. Neste sentido, quando o campo oferece mais abertura ao diálogo e
oportuniza o fluxo de informações referentes a um domínio, também aumenta a possibilidade
de contribuições criativas. Observamos, portanto, que o gestor precisa ter acesso aos vários
sistemas simbólicos no campo e que o campo precisa responder a novas ideias.

3.2.2.3 Condicionantes e os processos criativos em Csikszentmihalyi (1996)
As contribuições de Csikszentmihalyi (1996) nos fornecem a relação direta entre
domínio e condicionantes internos (conhecimento/experiência dos gestores) e entre campo da
criatividade e condicionantes externos. A prática do domínio de um produtor executivo, por
exemplo, estruturado e formado pelo conjunto de regras e procedimentos simbólicos da função,
está condicionada aos seus conhecimentos e experiência como gestor. Os resultados obtidos em
determinado projeto são definidos pelo modo como este gestor dialogou o domínio no campo,
identificou as oportunidades do mercado e decidiu como operar com os condicionantes
externos: leis, programas de fomento, eventos nacionais e internacionais (feiras e festivais),
coprodução, comercialização/distribuição e divulgação.
Além disso, as interseções entre condicionantes internos e externos se intensificam
quando refletidos na perspectiva de Csikszentmihalyi, já que o campo da criatividade mantém
e renova o domínio, enquanto o domínio sustenta o campo da criatividade. As ideias do autor
nos permitem afirmar que os resultados obtidos com a obra de animação seriada podem ser
mais vantajosos em termos de reconhecimento se o gestor trabalhar, em primeira instância, com
mais atenção ao nível do campo. Estabelecer o diálogo permanente entre condicionantes
internos e externos a partir das oportunidades do campo é considerar que os processos criativos
são co-criados na relação indivíduo/domínio/campo.

3.2.3 Síntese das teorias da criatividade
Foram extraídos três conceitos fundamentais das teorias da criatividade de Gruber e
Csikszentmihalyi: rede de empresas, domínio e campo. Estes conceitos relacionam os
condicionantes internos e externos, já que pensamos a construção da rede de empresas a partir
das escolhas dos gestores que, por sua vez, estão de acordo com o perfil da produtora e demais
estratégias de investimentos internos. Entendemos que a rede de empresas de uma produtora se
constitui na interação dos seus gestores com o mercado: na participação em eventos, na escolha
por coprodução, na comercialização e distribuição e divulgação das obras. No processo de
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construção desta rede, os gestores internalizam os domínios necessários para tal e os mantêm
em constante diálogo com o campo da criatividade.
O conceito de domínio expande os condicionantes internos no sentido que o
conhecimento e a experiência são compreendidas não apenas como um percurso de
educação/formação formal individual, mas como o capital cultural e simbólico adquirido ao
longo do tempo na interação com o meio, como explicaremos melhor nas aproximações com
as abordagens sociológicas. Já o conceito de campo da criatividade nos faz refletir sobre a
existência de estruturas de gestão externas às produtoras, integrantes de outras instituições que
legitimam conhecimentos e práticas do mercado de animação, estabelecendo critérios
específicos para a negociação de coprodução, comercialização, distribuição e divulgação e
critérios amplos para propor leis, programas de fomento e para participação de eventos.
Nomeamos critérios específicos os que podem ser negociados pelo gestor e têm relação com o
domínio. Nomeamos critérios amplos aqueles que não são negociáveis e são válidos para todas
as produtoras.

3.3 APROXIMAÇÕES COM AS ABORDAGENS SOCIOLÓGICAS

As teorias da criatividade, mesmo que sistêmicas e que reconheçam a influência dos
fatores sociais na produção e reconhecimento do trabalho, têm o objetivo de planejar e elaborar
intervenções para estimular os indivíduos e prepará-los para agir criativamente. Nesta pesquisa,
tratamos os processos criativos na perspectiva sociológica, interessando-nos observar os
condicionantes internos e externos dos processos criativos na gestão das produtoras que atuam
na produção independente da animação seriada infantil.
Os conceitos da psicologia desenvolvidos por Gruber (2005) - ‘rede de empresas’ - e
Csikszentmihalyi (1996) - ‘domínio’ e ‘campo da criatividade’-, que se referem aos processos
criativos, foram aproximados às contribuições das teorias sociológicas de Pierre Bourdieu
(1984; 2002; 2005; 2012) e Nick Couldry e Andreas Hepp (2017). Estes autores têm obras
extensas e complexas, portanto, não se pretendeu esgotar a discussão teórica neste trabalho,
mas contribuir com um aporte teórico-metodológico que possibilitasse a investigação. Os
conceitos de ‘domínio’ e ‘campo da criatividade’ (Csikszentmihalyi, 1996) foram aproximados
à noção de ‘campo social’ (Bourdieu, 1984; 2002; 2005; 2012). Compreender os processos
criativos com a análise da ‘rede de empresas’ (Gruber, 2005) também se amplia com a noção
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de ‘mundo social’ (Couldry, Hepp, 2017) e a influência das instituições em um ambiente
midiatizado.
Veremos que o conceito de ‘domínio’ adquiriu centralidade nesta proposta teórica
metodológica, organizada a seguir com as contribuições de Pierre Bourdieu - a contextualização
de campo social e habitus - e as contribuições de Nick Couldry e Andreas Hepp - com mundo
social e figuração.

3.3.1 Contribuições de Pierre Bourdieu
O conceito de ‘domínio’ pode ser aproximado ao de ‘segunda natureza’, adotado por
Bourdieu para explicar ‘habitus’, segundo Thiry-Cherches (2006). Trata-se da “aprendizagem
explícita ou implícita, e funciona como um sistema de esquemas geradores de estratégias que
podem ser objetivamente conformes aos interesses dos seus autores, sem terem sido concebidas
com tal fim” (Bourdieu, 1984:119). É parcialmente autônoma, depende do indivíduo, mas está
relacionada ao meio e é construída historicamente com acúmulo de conhecimento.
O conceito de domínio também tem relação com os capitais valorizados e próprios de
determinada ambiência que, por sua vez, indicam as posições dos indivíduos ou grupos nessa
ambiência específica de atuação. O acúmulo desses capitais adquiridos ao longo do tempo,
dentre eles, o capital cultural, remete ao que Bourdieu (1996) denomina trajetória social: “série
das posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente ou por um mesmo grupo de
agentes em espaços sucessivos (a mesma coisa valeria para uma instituição, da qual há apenas
história estrutural [...])” (BOURDIEU, 1996, p.292).
Os capitais culturais95 (conhecimentos, sentidos às atividades) podem se tornar capitais
simbólicos (aqueles que associam valor, importância a esses capitais culturais), produzidos e
apropriados pelos indivíduos que fazem parte de grupos que compartilham esses saberes
(BOURDIEU, 2012, p.12). Esses conhecimentos podem ser produzidos por especialistas que
participam de um grupo relativamente autônomo de produção e circulação, ou seja, que
apresentam um maior grau de autonomia diante de pressões econômicas e políticas
hegemônicas.
O autor contempla as diferenças de posições e lutas entre os agentes que atuam nos
grupos o que corrobora a percepção que os domínios ou conhecimentos especializados e
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A acumulação de capitais é um mecanismo de distinção no campo, que explicamos a seguir no texto. Outros
capitais são previstos por Bourdieu: capital econômico, capital social, capital político e capital simbólico. A
diferenciação das posições dos indivíduos pelo capital simbólico está intrinsicamente ligada à lógica específica do
campo no qual opera e está relacionada à reputação, relacionamentos e conhecimentos.
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valorizados pelos agentes em seus ambientes de atuação não são produzidos e adquiridos apenas
por meio de consensos e aproximações, mas também por meio de tensões e disputas. Quanto
maior o volume de determinados saberes maior será a condição dos agentes de agirem segundo
seus interesses e terem maior liberdade em seus processos criativos. Os saberes e a liberdade
criativa podem facilitar a obtenção de títulos e premiações, ou seja, do capital cultural
institucionalizado que concede e amplia o reconhecimento dos agentes no grupo em que se
insere.
O conceito de domínio, regras e procedimentos próprios de uma prática especifica,
ainda pode ser aproximado ao conceito de campo em Bourdieu, ao nomos96, ou a lei
fundamental do campo, pois encontra-se “instituído a um só tempo nas estruturas objetivas de
um universo socialmente regulado e nas estruturas mentais daqueles que o habitam e que
tendem por isso a aceitar como evidentes as injunções inscritas na lógica imanente de seu
funcionamento.” (BOURDIEU, 2002, p.78) Nomos é o conjunto de leis gerais que possibilita
a diferenciação do campo. Nomos é invariável e “todo campo, como produto histórico, tem um
nomos distinto.” (THIRY-CHERQUES, 2006).
Para Bourdieu (2005, p. 105-7), o sistema da indústria cultural obedece à lei da
concorrência para conquista do maior mercado possível. Como a animação seriada integra o
mercado de produção de obras para televisão, os princípios de hierarquização entre produtores
acontecem em função do sucesso de público, medido pelos índices de venda ou pela notoriedade
fora do grupo de produtores. As disputas externas pela busca da legitimidade no campo
impactam na estrutura dos domínios nas produtoras, estando estes relacionados aos capitais
específicos, que definem as funções nas produtoras; e capitais culturais, que definem funções e
posições e, consequentemente, determinam princípios de hierarquização.
Detalhamos, a seguir, o conceito de campo para Bourdieu, que denominamos apenas
‘campo’, para diferenciar do conceito de Csikszentmihalyi, e complementamos a proposta de
convergência entre psicologia e sociologia com a noção de ‘habitus’, que explica o sentido
prático e a prática do indivíduo (do gestor) conformada por diversos domínios (da animação
seriada infantil).

“A lei, segundo a filosofia grega da Antiguidade, explicada como uma convenção dependente do artifício
humano ou, para outras correntes, das leis da natureza, em ruptura com as legitimações jurídicas fundamentadas
na religiosidade e na tradição.” Dicionário de sinônimos Google.
96
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3.3.1.1 Campo
O conceito de campo para Bourdieu (2005; 2012) é mais amplo que o conceito de
campo (da criatividade) para Csikszentmihalyi e exige a compreensão de uma especialização,
de onde se produz um bem, obra ou produto, quem são os produtores, onde estão os
consumidores e quais são as intâncias de consagração. Instância de consagração para Bourdieu
pressupõe espaços de reconhecimento da obra, que inclui especialistas, mas também públicos
e instituições capazes de atribuir algum tipo de valor simbólico ou capital simbolico às obras e
seus produtores/empresas. Como já citado, existe disputa e tensões na estrutura do campo e o
processo de autonomização do campo no espaço social gera um sistema de produção e
circulação de bens simbólicos, compreendido como “sistema de relações objetivas entre
diferentes instâncias definidas pela função que cumprem na divisão do trabalho de produção,
de reprodução e de difusão de bens simbólicos” (BOURDIEU, 2005, p.105). O campo é um
espaço estruturado de posições, mas não é uma estrutura fixa. Aumenta sua autonomia na
medida que fortalece suas demarcações internas, através das diferenciações internas entre os
capitais daqueles que dele participam e da diferenciação externa em relação a outros campos.
O livro ‘Animation Development: From Pitch to Production’ de David B. Levy (2009)
é uma construção do campo (BOURDIEU, 2005) da animação, sem que o autor tenha este
objetivo. Ao explicar o processo de negociação, produção e comercialização de uma obra de
animação, Levy delimita posições, cita as tensões, define os capitais dos agentes que participam
do campo. Sobre o processo de negociação da ideia (que inclui o pitching), o autor afirma que
é um erro criar estratégias exclusivamente para os executivos e suas empresas. Defende que a
obra é para o público. Mas quando cita os três fatores que afetam as chances de se alcançar o
público, parece esquecê-lo porque não cita características relacionadas diretamente a ele, a
exemplo de perfil psicodemográfico e/ou comportamental, interferindo na criação da obra.
Refere-se exclusivamente ao habitus dos gestores da obra, suas trajetórias e suas condições de
acompanhar o mercado. São eles:
1. A qualidade e o mérito do discurso de quem apresenta o projeto, que inclui a
qualidade da Biblia da animação. Enfatiza a performance nos encontros e reuniões;
2. Os ativos dos criadores e gestores, reputação no mercado e conquistas anteriores;
3. Elementos externos à obra e produtora, a exemplo de tendências e modismos,
gostos, preferências dos executivos e como estes moldam a rede de negócios das empresas e a
relação com o mercado.
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O autor reforça que o ponto de vista da criação deve ser voltado para o público, mesmo
com a ciência de que um projeto pode ser aceito em função da rede de conhecimentos dos seus
gestores ou da coerência com as demandas atuais. Nas suas palavras:

Um criador pode obter um acordo de desenvolvimento estritamente a partir de
sua reputação ou relacionamento com um executivo de desenvolvimento.
Outro criador pode não ter relacionamento anterior ou reputação conhecida,
mas pode ter surgido com uma ideia perfeitamente executada que estava
totalmente em harmonia com a atual agenda de desenvolvimento da rede. Não
podemos esperar alcançar o equilíbrio perfeito. Tudo o que podemos fazer é
[...] pensar em nosso público. (LEVY, 2009, p.1056. Kindle Book, tradução
nossa97)

O campo da produção de animação seriada participa do campo das indústrias de mídia,
no qual o capital econômico e o capital simbólico são prioritariamente almejados que, por sua
vez, são proporcionados pela audiência e seguem a lógica da concorrência (BOURDIEU, 2012).
Por isso a razão em “pensar no público.”
Além da audiência, do campo da produção de animação seriada brasileira, participam
as empresas internacionais de entretenimento, canais abertos e fechados de televisão, empresas
de VOD, distribuidoras; empresas de softwares; prestadores de serviço de casting de atores de
voz; estúdios de som; prestadores de serviço autônomos com diversos domínios: desenhistas,
ilustradores, storyboarders, roteiristas, animadores, entre outros; escolas de animação; agentes
governamentais, agentes econômicos e de créditos; associações de animadores e outras
entidades representativas do setor; produtores de eventos e festivais; produtoras, produtoras de
conteúdo, estúdios de animação.
Cada produtora ocupa uma posição98 no campo de acordo com o habitus incorporado
pelos seus gestores, trajetória e capitais adquiridos. O campo da animação seriada tem regras
específicas para conquistas de posições. “Apenas quem tiver incorporado o habitus próprio do
campo tem condições de jogar o jogo e de acreditar na importância desse jogo” (LAHIRE,
2002, p.48). Na disputa interna, cada agente desenvolve suas estratégias e Bourdieu (2005)
afirma que existem estratégias de conservação mais frequentemente correspondentes aos

Tradução livre de: “A creator may score a development deal strictly from her reputation or relationship with a
development executive. Another creator may have no prior relationship or known reputation but may have come
in with a perfectly executed idea that was fully in harmony with that network’s current development agenda. We
can’t hope to achieve the perfect balance. All we can do is take Mr. TenNapel’s advice and think about our
audience.” (LEVY, p.1056. Kindle Book)
98
“posição é objetivamente definida por sua relação objetiva com outras posições ou, em outros termos, pelo
sistema das propriedades pertinentes, isto e, eficientes, que permitem situá-la com relação a todas as outras na
estrutura da distribuição global das propriedades.” (BOURDIEU, 2005, p.261)
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dominantes e estratégias de subversão aos dominados. Uma passagem do livro de Levy (2009)
ilustra as regras do jogo e estratégias de conservação:

Assim como um animador é contratado para animar e seguir instruções
específicas, o mesmo acontece com um executivo de desenvolvimento
contratado para trabalhar dentro das diretrizes de uma empresa (rede) e para
encontrar e ajudar a desenvolver programas (de televisão) que se adequem ao
seu mandato criativo e ao modelo de negócios. Os executivos de
desenvolvimento não são contratados para serem ativistas e virar todo um
sistema. (LEVY, p.1057. Kindle Book, tradução nossa99)

Postas as questões acerca do conceito de campo importantes a esta investigação, segue
um esboço do campo da animação seriada infantil brasileira com o intuito de desenvolvê-lo ao
longo da análise. Trata-se de um diagrama com as posições de representações institucionais dos
indivíduos (agentes) em função de prováveis capitais econômico e simbólico. As empresas de
mídia acumulam mais capital simbólico e econômico. As produtoras são centrais no campo e
permeadas por outras organizações já citadas. A audíência está representada por uma nuvem
que “se espalha” e envolve o campo. A dimensão e cores das caixas de texto, assim como o
corpo das letras foram escolhidos para facilitar a visualização e interpretação e não configuram
sentidos específicos na imagem.

Figura 11. Esboço do campo da animação seriada infantil

Nota: Baseado nos conceitos de campo social de Bourdieu (2005; 2012). Elaborado pela autora

Tradução livre de: “Much like an animator is hired to animate to set of specific instructions, so is a
development executive hired to work within a network’s guidelines and to find and help develop shows that suit
its creative mandate and business model. Development executives are not hired to be activists and turn a whole
system on its ear.” (LEVY, p.1056. Kindle Book)
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3.3.1.2 Habitus
O conceito de habitus tem origem na filosofia clássica e na noção grega de hexis, que
significa estar em boa ou má condição, portar-se bem ou mal. Foi desenvolvido por Bourdieu,
mantendo a relação original com o estado corporal e integrando estruturas objetivas e subjetivas
aos indivíduos, que são denominados ‘agentes’ pelo autor. O intuito era conservar a maneira de
ser do indivíduo, que Bourdieu considerava o sentido fundamental de condição de existência,
articulando suas ações ou práticas com o social em um princípio de interiorização, reprodução
e perpetuação de condições objetivas externas.
Bourdieu definiu habitus como

princípio gerador e unificador que retraduz as características intrínsecas e
relacionais de uma posição em um estilo de vida unívoco, isto é, em um
conjunto unívoco de escolhas de pessoas, de bens, de práticas. [...] Os habitus
são diferenciados; mas são também diferenciadores. [...] ...são princípios
geradores de práticas distintas e distintivas [...] (BOURDIEU, 2011, p.21-22)

A noção de habitus tem a função de explicar o sentido prático e a prática como
estratégia. Trata-se do “saber fazer” perante determinada situação e posição no campo. O agente
na posição de gestor de uma obra de animação se relaciona com um sistema de estratégias que
pertencem a essa posição. Suas ações podem ser conscientes e inconscientes e estão ligadas ao
“sistema das aspirações e das ambições legítimas para os ocupantes desta classe de posições.”
(BOURDIEU, 2005, p. 161) O autor explica que a estrutura objetiva do campo produz um
sistema de signos, índices e sanções que se materializa nos objetos, nas condutas e nas palavras
daqueles que pertencem ao campo.
Como já detalhado, dos processos criativos da animação participam inúmeros
indivíduos com naturezas e níveis de domínios diversos. Os gestores das obras, devido ao
habitus incorporado conformado por diversos domínios, podem ocupar posições que lhe
possibilitam atuar com maior autonomia no campo social. Com maior potencial para promover
mudanças, os gestores podem impactar nos domínios e, consequentemente, nas disposições dos
indivíduos/agentes que, por sua vez, podem ocupar determinada posição no campo e –
distintivamente – serem considerados mais ou menos criativos. A teoria da criatividade
compreende que o indivíduo/agente desenvolve estratégias conscientes para ser aceito pelo
campo da criatividade e que essas estratégias contribuem para a manutenção da estrutura do
domínio.
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3.3.1.3 Condicionantes e as contribuições de Bourdieu
Apesar da complexidade e diversidade, os níveis de especialização no campo da
animação seriada infantil brasileira são facilmente identificados. Isso acontece porque os
cargos, funções de cada cargo e as hierarquias são delimitadas, declaradas, reconhecidas e
estabelecem relações sociais objetivadas na obra. Assim como todos os agentes envolvidos nos
processos criativos têm um “conjunto de esquemas de percepção fundamentais [...] utilizados
para classificar e qualificar as pessoas ou os objetos nos diferentes domínios da prática.”
(BOURDIEU, 2013, p. 436)
Mas dizer que níveis de especialização são facilmente identificados não significa
afirmar que são homogêneos e se repetem em todas as obras de animação. Uma das
possibilidades de observar a centralidade das produtoras na cultura do campo é através do nível
de especialização das suas estruturas organizacionais e como cada uma atua no mercado de
animação: produz obra comercial e/ou artística; produz apenas animação; produz apenas
conteúdo infantil; produz para cinema, televisão e/ou multiplataformas; faz co-produção
nacional e/ou internacional; é produtora de conteúdo ou também operacionaliza a animação.
Aqui relacionamos o autor à análise dos condicionantes internos com a observação do perfil da
produtora e composição de equipe, com funções que exerce na produção da obra e atividades
que terceiriza.
O nível de especialização, que entendemos como resultado do habitus incorporado e
como a prática do domínio no campo da criatividade, influencia o acúmulo de capitais dos
gestores das obras e, consequentemente, no reconhecimento da produtora no campo social.
Entendemos que o conceito de campo em Bourdieu é mais amplo e implica em ganho dos
capitais: econômico, político, social, cultural e simbólico estabelecidos por Bourdieu.
Associamos os capitais cultural e simbólico ao domínio e, com isso, interpretamos a posição
que os gestores creditaram às suas produtoras no campo e como operam com canais, outras
produtoras, empresas de entretenimento, Ancine, financiadores, instituições de ensino e
organizadores dos festivais e premiações. Destacamos que estas instituições são compostas por
agentes que estabelecem regras, procedimentos e critérios objetivos que, uma vez seguidos e
cumpridos, dão acesso ao campo social da animação.
Este conjunto de regras e leis gerais diferenciam o campo social da produção de
animação dos demais campos das indústrias de mídia e também estabelecem as estruturas
objetivas que os agentes do campo reconhecem como responsáveis pelo seu funcionamento.
Uma vez identificadas as estruturas, deve-se observar como operam a manutenção,
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internalização e renovação dos domínios. Com este arcabouço teórico e com o contexto sóciopolítico das produtoras independentes, identificamos os condicionantes externos relacionados
à coprodução, comercialização/distribuição e divulgação/comunicação

3.3.2 Contribuições de Nick Couldry e Andreas Hepp
Os processos criativos são intersubjetivos e produzem “suas realidades” nas práticas
cotidianas, segundo os autores das Teorias da Criatividade. Desta mesma forma, Couldry e
Hepp (2017) caracterizam o ‘mundo social’ e proporcionam condições para ampliar a reflexão
sobre os conceitos de ‘rede de empresas’ (Gruber, 2017) e de ‘domínio’ (Csikszentmihalyi,
1996).
Os autores desenvolvem a ideia de ‘domínio social’ que, da mesma forma que
‘domínio’, pode ser percebido como uma habilidade de determinado indivíduo. A proposta de
‘domínio social’ mantém limites e características relacionadas ao ‘dominio’, como clareza na
estutura e centralidade da cultura do campo da criatividade, mas amplia a compreensão de
acessibilidade, pois explica o cruzamento com outros domínios e seus processos de
midiatização e institucionalização, que não são considerados nas teorias da criatividade. Além
disso, atribui ao ‘domínio social’ uma fonte objetiva de recursos simbólicos, a mídia.
A animação seriada é um fenômeno comunicacional no qual os domínios dos
profissionais e gestores das obras naturalmente se relacionam em um contexto midiatizado.
Portanto, ao se refletir sobre a manutenção dos domínios, o acúmulo de capitais, a definição
das posições, as tensões internas do campo, como vimos em Bourdieu, essa variável deve ser
contemplada.
Detalhamos, a seguir, o conceito de mundo social para Couldry e Hepp e
complementamos as contribuições entre psicologia e sociologia com a ferramenta conceitual
denominada figuração. Após os conceitos, exemplificamos com o projeto ‘Any Malu’, do
‘Combo Studio’, que não compõe o corpus desta pesquisa, mas ilustra como os domínios de
um gestor de uma obra de animação podem transcender o campo social da animação seriada e
os modos de produção podem se alterar principalmente no ambiente das mídias digitais.

3.3.2.1 Mundo Social
O mundo social é um mundo de construção comunicativa. Isso não é o mesmo que
dizer que todas as práticas sociais são comunicativas, mas que a comunicação dá sentido ao
mundo. Couldry e Hepp (2017) explicam três pontos que consideram fundamentais para a
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compreensão do mundo social: 1. O mundo social é intersubjetivo; 2. A realidade cotidiana é a
base do mundo social; 3. O mundo social é internamente diferenciado e interrelacionado pelos
domínios sociais.
Em resumo, o mundo social é a esfera intersubjetiva das relações sociais que
nós, como seres humanos, experimentamos. Essas relações estão enraizadas
na realidade cotidiana, uma realidade atual sempre entrelaçada com a mídia
em algum nível. O mundo social é, por sua vez, diferenciado em muitos
domínios de significado, embora também seja unido por múltiplas relações de
interdependência e restrição. (COULDRY; HEPP, 2017, p.32. Tradução
livre100)

Os autores destacam que a construção do mundo social envolve práticas de
comunicação moldadas por processos de longo prazo de institucionalização e materialização,
denominados ‘media’. Tem-se, dessa forma, a explicação do mundo social “profundamente
midiatizado”101. O grau de interdependência institucionalizada nas práticas cotidianas com a
mídia cria um tipo distintivo de complexidade social que invoca a compreensão das relações
estruturais em rede e arranjos subjetivos102, assim como a interrelação entre os indivíduos,
impossibilitando o entendimento de um indivíduo sem o contexto do mundo social.
Retomando a discussão sobre os domínios, Couldry e Hepp (2017, p.23) afirmam que
o mundo social é diferenciado em vários domínios. O domínio social pode ser identificado a
partir de uma determinada orientação prática compartilhada pelas pessoas desse domínio. Os
domínios não são fechados, mas existem limites que se cruzam com outros domínios. Os
domínios são parte de um mundo social mais amplo. “A mídia desempenha um duplo papel em
relação a esses domínios sociais: primeiro, estimulam a diferenciação desses domínios,
oferecendo uma grande variedade de recursos simbólicos; segundo, suportam a interseção
desses domínios sustentando a comunicação entre eles.” (COULDRY; HEPP, 2017, p.23.
Tradução livre103.)

Tradução livre de: “In summary, the social world is the intersubjective sphere of the social relations that we as
human beings experience. Those relations are rooted in everyday reality, a reality nowadays always interwoven
with media to some degree. The social world is, in turn, differentiated into many domains of meaning, even though
it is also bound together by multiple relations of interdependence and constraint”. (COULDRY; HEPP, 2017, p.32)
101
Couldry e Hepp utilizam o conceito de ‘deep mediatization’ para explicar a construção da comunicação do
mundo social institucionalizado por um conjunto de medias. Nas interações simbólicas emergem processos de
mudança sócio-cultural. ‘Deep’ se refere a um processo de longa data, com crescente aceleração, acumulação,
interrelação e atuação em diversas dimensões, caracterizando um ambiente extremamente complexo. No artigo
‘Conceptualising Mediatization’, os autores discutem amplamente as abordagens sobre o conceito de midiatização.
102
Couldry e Hepp fazem uma ampla discussão sobre Networks e Assemblages. (Ver COULDRY; HEPP, 2017)
103
“Media play a double role in relation to these social domains: first they stimulate the differentiation of these
domains by offering a high variety of symbolic resources; second, they support the intersection of these domains
by sustaining communication across them.” (COULDRY; HEPP, 2017, p.23)
100
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3.3.2.2 Figuração
A ferramenta conceitual denominada ‘figuração’ foi proposta por Norbert Elias
(1978). O autor sugeriu pensar os indivíduos como figurações que são formadas e reformadas
em um processo aberto e permanente. Segundo Couldry e Hepp (2017), são três as dimensões
de como as figurações se estabelecem: Quadros de relevância, ator-constelação e práticas
comunicativas.
Primeiro, as pessoas envolvidas em uma figuração compartilham propósitos. Ou seja,
”Quadros de relevância de uma figuração expressam seu significado social como uma maneira
distinta de agirem juntos” (COULDRY; HEPP, 2017, p.81. Tradução livre.104) Segundo, a
figuração é composta por pessoas, não objetos e tecnologias, relacionadas umas às outras em
maneiras de ser específicas (por exemplo, pai e filho na família). Ator-constelação é um
“arranjo de ações individuais que são característicos daquela figuração, mas a constelação
também é aberta a mudanças” (COULDRY; HEPP, 2017, p.81. Tradução livre.105). Terceiro,
“cada figuração é baseada em certas práticas que, por sua vez, dependem de um conjunto de
objetos e tecnologias” (COULDRY; HEPP, 2017, p.81. Tradução livre. 106). Tratam-se de
práticas distintas de comunicação.
Em paralelo às dimensões, as figurações envolvem relações de poder e construção de
pertencimento. As relações de poder da figuração não correspondem apenas à posição do atorconstelação. Além da posição, acontecem em outros dois níveis: no nível das práticas e na
inscrição do poder no contexto de mídia. Por fim, a prática intensiva de uma figuração favorece
as conexões, aumenta compartilhamentos e experiências em comunidade. As mídias digitais
potencializam esse contexto. (COULDRY; HEPP, 2017, pp.84-85)
É possível conectar o conceito de figuração ao indivíduo e aos domínios. Os gestores
estabelecem os Quadros de relevância para julgar a obra ou produto como criativo ou não, assim
como agem juntos ao definirem regras, conteúdos e procedimentos ao domínio. São eles que
estão nas posições de poder e são responsáveis pela manutenção da interdependência entre
domínio e ação (deles e dos demais indivíduos), pois atribuem as relações de significado entre
domínio, indivíduo e campo. Além disso, o gestor pode ser ator da figuração correspondente à

“The relevance-frames of a figuration express its social meaning as adistinct way of acting together.”
(COULDRY; HEPP, 2017, p.81)
105
“An arrangement of individual actions that is characteristic for that figuration, but the constellation is also open
to change”. (COULDRY; HEPP, 2017, p.81)
106
“Each figuration is based on certain practices that in turn depend on an ensemble of objects and
technologies.” (COULDRY; HEPP, 2017, p.81)
104
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sua prática cotidiana (por exemplo: produtor executivo), mas também da figuração da
instituição que representa (por exemplo: o estúdio de animação), sendo possível agregar outras
figurações (por exemplo: consultor, professor de gestão, etc). Dada a condição complexa de
unir as figurações, tem-se o que Couldry e Hepp denominam ‘figurações das figurações’. E se
há figurações compreendidas como centro de poder ligadas a outras figurações, os arranjos
simbólicos estabelecidos por elas serão mais significativos. Neste caso, mais relevantes ao
domínio criativo e, portanto, devem disponibilizar novos elementos para compor as figurações
dos atores individuais (indivíduo). (COULDRY; HEPP, 2017, pp.88-92)
Algumas considerações finais sobre figurações e teoria da criatividade : 1. indivíduos
externos às produtoras podem compartilhar as mesmas figurações dos pertencentes a elas; 2. as
figurações estão sujeitas a mudança, consequência das próprias figurações dos indivíduos; 3. as
figurações não implicam em consenso. São situacionais e/ou conflituais: os conflitos são
comuns, frequentes, integram as figurações e são considerados necessários entre os indivíduos;
4. as figurações se fortalecem com a institucionalização das estruturas, devido à
interdependência entre elas. Então, quanto mais estruturado o domínio, mais poder e
pertencimento terão as figurações e vice-versa, exigindo mais potência na figuração do
indivíduo.

3.3.2.3 Projeto Any Malu - Combo Studio
O Combo Estúdio se apresenta como um “estúdio de animação e ilustração que atua
em todas as mídias”. Com sede no Rio de Janeiro, presta serviço em todas as etapas de um
projeto, “roteiros, criação de personagens, storyboards, animação, dublagem, sonorização,
edição, pós-produção, etc”, e produz animação para web, aplicativos e jogos (Website Combo
Estúdio107). Também oferece um curso online de animação com ênfase no uso de tecnologias.
Um dos seus projetos é Any Malu que converge os serviços de ilustrações, animação, Youtube
e marketing digital. Any Malu é uma personagem de animação que interage com o “mundo
real”. É definida como “a primeira Youtuber 100% animada”. A página do projeto Any Malu
no website do Combo Estúdio (Figura 12) apresenta a personagem aproximando-a da audiência
e, apropriando-se da linguagem das youtubers, além de solicitar curtidas e seguidores.
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Website Combo Estúdio: http://www.comboestudio.com.br/
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Figura 12. Página do projeto Any Malu no website do Combo Estúdio.

Fonte: Website Combo Estúdio. Disponível em http://www.comboestudio.com.br/

O canal do Youtube ‘O (sur)real mundo de Any Malu’ foi lançado em 2015 e após
algumas interações com personagens do ‘Cartoon Network’, o canal internacional fechou
contrato com a produtora em 2019 para exibir os conteúdos já existentes e produzir outros
novos. Um programa exclusivo da Any Malu passou a ser exibido pelo ‘Cartoon Network’ em
toda a América Latina. O interessante do universo narrativo de Any Malu é que se transpõe
para outras mídias, inclusive como notícias, com o mesmo contexto de uma youtuber “real”.
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Ou seja, ela é tratada pelos veículos de comunicação como uma jovem de 18 anos de
personalidade extrovertida e humor ácido, que tem a mãe como produtora e diretora dos
conteúdos exibidos nas redes sociais. A seguir alguns exemplos de notícias dos websites ‘Tela
Viva’ (Figura 13) e ‘Notícias da TV’ (Figura 14). Este último incluiu um podcast de entrevista
com a personagem.
Figura 13. Notícia veiculada no Website ‘Tela Viva’

Fonte: Website ‘Tela Viva’. Matéria disponível em https://telaviva.com.br/11/03/2019/cartoon-network-contrataany-malu-primeira-youtuber-brasileira-de-animacao/

Figura 14. Notícia veiculada no Website ‘Notícias da TV’

Fonte: Website ‘Notícias da TV’. Matéria disponível em https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/aposdrags-na-netflix-estudio-brasileiro-faz-animacao-no-cartoon-network-25288

Marcelo Pereira, um dos fundadores do Combo Estúdio e que ocupa o cargo de Diretor
Executivo na produtora, foi palestrante no AnimaMundi 2019 e relatou que mesmo com a
popularidade das plataformas digitais, há “muita dúvida em como e por que produzir animações
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para esse mercado” (PEREIRA, Entrevista Estadão, 2019108). Segundo ele, o maior desafio é
manter o conteúdo relevante. O projeto fez um caminho inverso dos estudados no corpus desta
pesquisa: começou nas plataformas digitais buscando sempre conexões com a televisão, através
de interação com personagens dos canais fechados, personalidades reais e apelos da Any Malu,
como “Me contrata, Cartoon”. Importante observar que os processos criativos que tornavam as
figurações dos gestores “elásticas” a outros campos sociais, se reconfiguram aos domínios do
campo social da animação e se assemelham às de outros projetos, a exemplo do citado “Irmão
do Jorel”:
Estamos produzindo uma série que exige bastante participação do Cartoon.
Compartilhamos as ideias ainda no estágio inicial, fazemos apresentações de
episódios e vamos produzindo junto com a colaboração do time criativo do
Cartoon. Esse processo tem se mostrado não só eficiente, mas muito divertido
(PEREIRA, Entrevista Estadão, 2019109).

Por um lado, o projeto mantém as características da animação seriada, os limites da
cultura do campo social e seus processos criativos, com o compartilhamento com o canal,
também passam a ser atribuídos aos que ocupam posições dominantes (Cartoon Network). Por
outro, amplia a acessibilidade, porque traz um histórico de ‘curtidas’ e audiência das redes
sociais, amplia a diversidade de domínios da equipe, contribui com novas perspectivas para as
lógicas de produção reconhecidas como “tradicionais” e com o cruzamento de domínios de
outros campos. Esta é a relevância de também considerar os processos criativos pelo mundo
social, observando a manutenção simbólica no contexto de midiatização.

3.3.2.4 Condicionantes e as contribuições de Couldry e Hepp
Com a premissa de que os processos criativos, além de se conformarem na lógica do
campo social, também são desenhados e definidos através de interações simbólicas baseadas
em tecnologias para produção e distribuição, explicamos como os conceitos de mundo social e
figuração foram articulados com os processos criativos e com a definição de seus
condicionantes.
O mercado de produção de animação seriada infantil é composto por empresas que
atuam em diversas áreas da cadeia produtiva do audiovisual. Estas empresas, além de conexões
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entre si, mantêm diálogo com instituições de ensino, entidades de classe, fomentadores das
obras e do mercado como um todo. Participam de arranjos produtivos e conectam-se umas às
outras no desenvolvimento dos projetos. Além disso, podem desenvolver estratégias de
comunicação com públicos diversos (empresas, audiência, entre outros). A estrutura objetiva
do campo social da produção da animação seriada infantil é um contexto institucional
midiatizado.
Um dos esforços da pesquisa foi identificar as principais redes do mercado e os
arranjos que cada produtora organizou para comercializar a obra. As conexões poderiam indicar
a intersubjetividade entre as posições das produtoras e demais instituições no campo social. A
intersubjetividade, como característica do mundo social, reforçou a necessidade de identificar
as estratégias de comunicação como condicionante externo e não apenas os acordos para
coproduções e comercialização das obras, ampliando a pesquisa.
Também foi importante o conceito de figuração para destacar como os gestores atuam
diversificadamente de uma obra para outra na mesma produtora e como isso pode refletir
demandas em termos de especialização de domínios e hierarquização da prática cotidiana. Os
níveis de especialização puderam ser observados através dos condicionantes internos, que por
sua vez, contribuem com a definição dos atores-constelações, dos Quadros de relevância e
tecnologias disponíveis.
Os estudos de Couldry e Hepp, realizados em fase avançada da pesquisa,
potencializaram a reflexão sobre a necessidade de diálogo entre condicionantes internos e
externos, da mesma forma que confirmaram a relevância do conceito de domínio, já que a
manutenção da realidade cotidiana, proposta pelos autores dialoga com a lei fundamental do
campo social, de Bourdieu. Também demandaram a observação de como uma prática se
comporta em relação à outra e como se afetam, no sentido de reflexão, adaptação,
transformação e fortalecimento de cada uma. A natureza coletiva e interdisciplinar da prática
da produção da animação seriada e a teoria dos processos criativos definem os domínios como
resultados relacionais de especialização, acúmulo de capitais, autonomia e lei fundamental, em
constante renovação.
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3.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO

Neste capítulo foram apresentadas as articulações entre os conceitos referentes à
criatividade e aos processos criativos no campo da psicologia (GRUBER, 2005;
CSIKSZENTMIHALYI, 1996) e os seguintes conceitos da sociologia: habitus e campo social
(BOURDIEU, 1984; 2002; 2005; 2012); figurações e mundo social (COULDRY, HEPP, 2017).
O desenvolvimento da pesquisa identificou o conceito de ‘domínio’ como central para dialogar
processos criativos e seus condicionantes.
Elaboramos, portanto, a seguinte proposição: ‘domínio’ relaciona a prática cotidiana
das diversas funções necessárias para a realização de uma obra de animação seriada; os
conhecimentos específicos dos gestores das obras; o acúmulo de capital cultural e simbólico
dos indivíduos e, consequentemente, reconhecimento e desenvolvimento das produtoras
independentes no mercado de animação; o diálogo dos gestores com outras áreas que,
ciclicamente, pode atribuir novas conformações às suas práticas cotidianas. O ‘domínio’
permite compreender a relação constante entre os condicionantes internos e externos dos
processos criativos na gestão da obra.
Para obtenção desta proposta, inicialmente discutimos os processos criativos sob a
ótica da gestão, estabelecendo qual(is) função(ões) nas produtoras independentes brasileiras são
responsáveis por essa atividade, já que o ambiente organizacional nestas instituições conta com
equipe reduzida e/ou é dinâmico em função de acolher projetos de diversos, seja em termos de
linguagem ou de formato. A partir de dois exemplos retirados de obras do corpus da pesquisa,
foi extraído um núcleo de gestão composto pelos indivíduos que exercem as funções de criação,
direção e produção executiva. O triângulo de funções é responsável por produzir a obra na sua
totalidade. Essa configuração foi comparada com as das outras obras do corpus da pesquisa
para verificar quais são as lógicas de composição de cargos de gestão operando no campo da
animação seriada.
A gestão compartilhada é uma das características dos processos criativos dos
profissionais responsáveis pela realização de uma obra de animação seriada infantil. Na prática,
todas as etapas do projeto exigem processos colaborativos e diálogos constantes com outros
profissionais da equipe. Estes têm domínios internalizados, que os tornam aptos a ocupar
determinadas funções (roteirista, storyboarder, animador, etc) e realizar atividades que lhes são
definidas. Especificamente nesta investigação, em função das escolhas do corpus de
investigação, os princípios do mercado de televisão prevalecem.
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Com base em Gruber (2005), pensar a partir da construção de uma ‘rede de empresas’
nos possibilitou situar a produtora e seu portfólio de obras, identificar as empresas com as quais
se relaciona e verificar se há algum “senso de evolução’, como defende o autor. Verificamos
se, de 2012 a 2019, as produtoras trabalharam suas redes de empresas para fortalecer atuação
em termos de público, distribuição, técnicas e tecnologia, estrutura física, recursos humanos,
formação profissional. Com relação à localização geográfica, a cidade de São Paulo é
reconhecida como o centro de negócios no Brasil.
Csikszentmihalyi (1996) nos apresentou o conceito de ‘domínio’, articulado ao de
‘indivíduo’ e ao ‘campo da criatividade’. A psicologia reflete sobre o senso prático do
‘domínio’ e indica o acúmulo de fatores simbólicos para sua formatação. Buscando melhor
compreensão destes fatores simbólicos, aproximamos aos conceitos de campo social e habitus
(BOURDIEU, 1984; 2002; 2005; 2011; 2012) e mundo social e figuração (COULDRY; HEPP,
2017). Além do desenvolvimento do conceito de domínio já apresentado, que apoiou a
articulação entre os condicionantes dos processos criativos, elaboramos um esboço do campo
da animação seriada infantil brasileira.
Como já citado, um dos primeiros passos da investigação foi identificar a rede de
empresas que as produtoras constituíram ao longo dos anos (2012-19), para em seguida,
verificar qual o senso de evolução de cada uma (GRUBER, 2005) e as relações com os
condicionantes internos e externos. O capítulo seguinte apresenta o caminho trilhado para
composição desta rede, com os marcos históricos, políticos e legais da animação infantil
brasileira nas últimas duas décadas e nas iniciativas voltadas à produção de séries de animação.
Estão detalhados os aspectos relacionados às políticas públicas do audiovisual no Brasil e aos
programas de fomento para a animação seriada e, portanto, relacionados aos condicionantes
externos às produtoras em um dos níveis: o das forças sociais (leis, programas de fomento,
eventos nacionais e internacionais).
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4 “GRANDES NAVEGAÇÕES”110. CONTEXTO HISTÓRICO E POLÍTICO DA
ANIMAÇÃO SERIADA INFANTIL BRASILEIRA.
Este capítulo contextualiza a produção independente da animação seriada infantil no
Brasil, com o intuito de compreender as estratégias de produção de conteúdo, as lógicas de
mercado, distribuição e programação das obras. O conteúdo apresentado a seguir é uma síntese
do que foi investigado no que definimos como ‘Dimensão 2’ da pesquisa e, por sua vez, cumpre
o segundo objetivo específico da tese que é “identificar as instituições envolvidas na produção
independente de animação infantil no Brasil e as relações estabelecidas entre elas, envolvendo
as produtoras selecionadas”.
Uma das primeiras demandas que o fenômeno investigado exigiu foi a compreensão
de que a lógica de produção e os processos criativos de uma animação seriada são específicos
e distintos dos desenvolvidos em uma obra de animação que tem o cinema como primeira janela
de exibição. Pudemos perceber no corpus da pesquisa que o domínio de um gestor para
desenvolver um longa-metragem de animação impacta nos processos de reconhecimento e
desenvolvimento do portfólio da produtora e, consequentemente, direciona os processos
criativos da animação seriada. Como fizemos um constante exercício de distinção entre obras
para cinema e televisão, decidimos iniciar este capítulo com uma revisão de literatura,
destacando as contribuições das pesquisas e publicações para o campo da produção da animação
nacional, diferenciando o que foi investigado sobre cinema de animação e o que foi produzido
sobre série de animação.
Em seguida, discorremos sobre questões históricas que contribuíram com o
desenvolvimento do mercado nacional de animação seriada e destacamos duas iniciativas
precursoras: Maurício de Sousa Produções (MSP) e TVPinguim, com ênfase em ‘Peixonauta’,
aprofundando as etapas de produção e gestão da animação seriada. Na sequência, detalhamos
os aspectos relacionados às políticas públicas do audiovisual no Brasil e aos programas de
fomento para a animação seriada. Ao fim do capítulo, incluímos a lista de organizações que
compõem o campo da animação seriada infantil brasileira extraída durante o levantamento de
dados da pesquisa.
Lembramos que os condicionantes externos dos processos criativos da gestão da
animação seriada infantil nas produtoras independentes brasileiras foram definidos a partir de
forças sociais (macroambiente) e atores sociais (microambiente). Este capítulo, além das

Como citado na Introdução, o nome do capítulo homenageia a série de animação ‘A Mansão Maluca do
Professor Ambrósio’ da ‘Tortuga Studios’ (SP). ‘Grandes Navegações’ é o décimo sexto episódio da série.
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incursões acadêmicas e da contextualização histórica da animação, descreve as forças sociais,
ou seja, o cenário da política pública nacional para o setor audiovisual apoiada pela Lei da TV
Paga e pelos programas de fomento das obras de animação. Deste cenário, definimos as leis, os
programas de fomento e os eventos (feiras e festivais), também descritos neste capítulo, como
condicionantes externos. Ainda tratando dos condicionantes externos, o próximo capítulo
analisa os aspectos relacionados aos atores sociais (coprodução, comercialização/distribuição,
comunicação/divulgação) e o diálogo com os condicionantes internos (perfil, localização
geográfica, conhecimentos e experiência da equipe).
4.1 PESQUISAS BRASILEIRAS SOBRE ANIMAÇÃO
A história demorou a ser bem contada, como descrito por Marcello Tassara111, em
2005. No prefácio do livro ‘Arte da Animação’, afirmou que a animação despertava pouco
interesse teórico e a bibliografia revelava “um panorama surpreendentemente esquálido”
(TASSARA, 2005, em Lucena Junior, 2005, p.9). Nesteriuk (2011) corrobora a afirmação,
demostrando que apesar da animação despertar grande interesse do público112, as obras
produzidas no país ficam restritas aos profissionais e acadêmicos da área.
Por pouco mais de duas décadas, a referência brasileira unânime foi Antonio Moreno
com ‘A experiência brasileira no cinema de animação’(1978) em parceria com a Embrafilme.
No livro, aponta o mercado promissor da animação e também as dificuldades enfrentadas pelos
brasileiros. Moreno relata a declaração de Seth, pseudônimo de Álvaro Marins, considerado o
precursor da animação brasileira, de que “a qualidade só era possível com um bom
financiamento e material adequado para a realização de um filme animado, coisa que já
acontecia entre os americanos e que, aqui, mesmo as informações técnicas demoravam muito a
chegar.” (MORENO, 1978, p.67) Termina o livro com depoimentos de profissionais da época
que detalham suas trajetórias na animação e expõem as dificuldades para produzir, exibir e
distribuir o audiovisual brasileiro.
As publicações mais recentes sobre o tema são “A História da Animação Brasileira”
(2008), de Andréia Prieto Gomes; “Cinema de animação: um diálogo ético no mundo encantado
das histórias infantis” (2011), de Carolina Lanner Fossatti; e “Estrutura de produção dos longa
metragens de animação do Brasil” (2012), de Gabriela Maria Garzon.
111
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mundial, com mais de 100.000 espectadores por edição. (NESTERIUK, 2011, p.13)
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Gomes (2008) descreve as origens da animação no Brasil, seus precursores, os
festivais, a história dos principais órgãos do cinema brasileiro, as primeiras produtoras de
animação do país e as coproduções internacionais. O livro de Fossatti (2011) também relaciona
animação infantil e cinema. Mas no primeiro capítulo há uma contextualização histórica que
inclui a “era da televisão”, a animação digital e a animação no Brasil. Já Garzon (2012)113, em
sua dissertação de mestrado, descreve com minúcias as principais obras de animação, incluindo
a filmografia de todas as obras de animação brasileiras destinadas ao cinema.
Em âmbito regional, Buccini lançou ‘História do Cinema de Animação em
Pernambuco’ (2017) contando a história geral do cinema de animação com ênfase na identidade
cultural nordestina para, em seguida, dividir a animação pernambucana em dois períodos:
analógico (1968-1999) e digital (2000-2017). O segundo é subdivido em ‘Um bom começo’
(2000-2004), ‘O boom da produção’ (2005-2010) e ‘Fase contemporânea’ (2011-2017). O livro
de Buccini contribui como registro histórico singular da animação de Pernambuco e de
experiências acadêmicas, já que inclui sua trajetória como realizador e professor de cinema de
animação. O autor narra estudos e práticas com conteúdos ministrados nas universidades,
criação de núcleos de produção e cursos de extensão, a exemplo do Projeto Animando Histórias:

As atividades do projeto começaram no início do ano de 2009, quando
contávamos com a participação de apenas dois alunos. [...] demos início a
nossa primeira tarefa: pesquisar histórias de domínio público do folclore
nordestino para serem roteirizadas. Foi escolhido um conto popular
nordestino ‘O Macaco e o Rabo’, publicada no livro infantil Contos Populares
do Brasil. [...] Devido à falta de estrutura básica e de material humano, o
projeto foi interrompido por quase um ano. Em 2010, resolvi colocar como
tarefa principal da disciplina de Animação 2D, ministrada por mim, a
animação das cenas do filme. [...] Ao final do semestre tínhamos boa parte das
sequências do filme prontas, mesmo que ainda precisassem ser corrigidas e
finalizadas. [...] O filme ficou pronto em 2011 [...]. No fim das contas,
tínhamos uma animação de oito minutos, realizada totalmente por alunos,
bastante simples tecnicamente mas que teve uma boa aceitação em festivais.
Foram mais de cinquenta participações até o momento. (BUCCINI, 2017,
p.200)

Esta experiência evoluiu e deu origem ao ‘Maquinário – Laboratório de Animação’ da
Universidade Federal de Pernambuco. São artigos publicados vinculados ao projeto de pesquisa
‘Cultura e Linguagem Visual no Cinema de Animação’, coproduções com projetos externos e
a produção de ‘O Cangaceiro’, selecionado para participar do Dia Internacional da Animação,
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Federal de Minas Gerais com orientação do Professor Doutor Luiz Nazario.
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do Anima Mundi e premiado internacionalmente no 2º Festival de Curtas-metragens de Faro
(Farcume), em Portugal. (BUCCINI, 2017)
Já a última publicação lançada no Brasil sobre o tema integra um projeto da Associação
Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine), tendo a parceria da Associação Brasileira de
Cinema de Animação (ABCA), do Grupo Editorial Letramento e do Canal Brasil. Trata-se do
livro ‘Animação Brasileira 100 Filmes Essenciais’ (2018), lançado em junho no Festival
Annecy, na França, ocasião em que o Brasil foi homenageado. É uma seleção e relato de “cem
animações brasileiras que marcaram a história do cinema nacional e ainda 20 artigos históricos
que registram os principais movimentos e personagens da centenária história, iniciada com o
curta-metragem “O Kaiser”, dirigido por Seth e lançado em fevereiro de 1917”. (Website
Abraccine114)
As publicações citadas até então concentram-se nas pesquisas e relatos do cinema de
animação. Esta última faz menção à animação comercial “popularizada pela estética
estadunidense de personagens animados” e que “influenciou a produção de entretenimento
audiovisual no Brasil” (FIALHO, Abraccine, 2018, p.363). Um dos artigos do livro, de autoria
de Nesteriuk (p. 376), contempla a parceria entre cinema e televisão, citando a consagrada
‘Turma da Mônica’ e outras produções, explicando o hibridismo entre curta e longa metragens
e séries de animação:

A ideia do curta como espaço de experimentação e formação também é válida
neste trânsito da animação entre cinema e televisão. O curta ‘AmigãoZão’,
dirigido por Andrés Lieban em 2005, por exemplo, deu origem à série ‘Meu
AmigãoZão’, uma coprodução Brasil-Canadá-Estados Unidos, no ar desde
2010. (NESTERIUK, Abraccine, 2018, p.376)

Nesteriuk é o responsável pelo livro que trata especificamente da animação seriada
brasileira em um período de desenvolvimento do mercado audiovisual nacional. ‘Dramaturgia
de Série de Animação’ (2011) surgiu da proposta de registro das experiências do Programa
AnimaTV, que iniciou em 2008 e será explicado na próxima seção deste capítulo.
Assim como o Programa, o livro é um marco para a animação seriada nacional, pois
explicita a consolidação da experiência brasileira discorrendo sobre a história e características
das séries de animação produzidas no país. Com ênfase na dramaturgia, explora as etapas da
produção da série de animação, explicando universo, cenários e personagens. Ao final,
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apresenta os estudos de caso das séries selecionadas no AnimaTV: ‘Tromba Trem’ e
‘Carrapatos e Catapultas’, acrescidos de entrevistas com seus realizadores.
No circuito acadêmico e, portanto, restrito como apontado por Nesteriuk, foi localizada
a contribuição também específica e anterior ao livro: a tese de Sydenstricker (2010)
desenvolvida na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA), ‘Sobre criar e
contar histórias seriadas para TV e animação: aventuras gósmicas115’. Além da autorreflexão
como roteirista do projeto, a pesquisadora aponta para os desafios das práticas profissionais e
das demandas das instâncias de produção, comercialização, técnicas, tecnológicas e das
pressões dos públicos e das organizações envolvidas em todo o processo de realização de uma
animação seriada infantil. (SYDENSTRICKER, 2010, p. 12).
Em 2014, foi publicado, pela Revista Eletrônica de Administração (REAd/Porto
Alegre), o artigo ‘Um estudo exploratório sobre a indústria brasileira de animação para a TV’
de autoria de Gatti Junior, Gonçalves (in memoriam) e Barbosa, que se propôs a “entender
como produtoras nacionais conseguiram criar, produzir e exibir seu conteúdo na TV num
mercado historicamente dominado por grandes estúdios internacionais” (GATTI JUNIOR,
GONÇALVES (in memoriam) e BARBOSA, 2014, p.465). Apresenta um panorama geral da
indústria nacional de animação para televisão e o diferencial competitivo de três empresas
nacionais precursoras da animação seriada: Flamma116, TV PinGuim117, 2DLab118. Este
trabalho é importante porque destaca os diferenciais de cada produtora e como estes refletem
nos resultados dos projetos.
Atualmente, Schirigatti (2019) desenvolve um projeto de pesquisa em design de
narrativas nas indústrias de mídia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
que inclui investigações sobre a animação brasileira e suas relações com o mercado
internacional. Publicou, em 2019, um artigo no qual identifica e caracteriza os modelos dos

‘Aventuras Gósmicas’, de autoria da roteirista/pesquisadora, foi uma das dez propostas selecionadas (única nas
Regiões Norte e Nordeste) pelo Ministério da Cultura (MinC) através de edital público nacional para financiamento
de desenvolvimento da bíblia (ou projeto) de venda do programa. A obra passou a ser gerenciada pela Santo Forte
Imagem e Conteúdo, empresa de produção audiovisual que, entre março de 2008 e maio de 2009 respondeu pelo
projeto junto ao MinC. (SYDENSTRICKER, 2010, p. 11)
116
A Flamma é uma produtora da capital paulista, fundada em meados de 2004, por dois sócios, Reynaldo
Marchezini e Fábio Yabu. É responsável por ‘Princesas do Mar’. (GATTI JUNIOR, GONÇALVES (in memoriam)
e BARBOSA, 2014)
117
A TV PinGuim foi fundada em 1989 por dois sócios (hoje são três com a entrada de Ricardo Rozzino): Célia
Catunda e Francisco (Kiko) Mistrorigo. É responsável por ‘Peixonauta’ e ‘Show da Luna’. (GATTI JUNIOR,
GONÇALVES (in memoriam) e BARBOSA, 2014)
118
Fundada na cidade de Porto Alegre em 1998 por Andrés Lieban, ainda com o nome Laboratório de Desenhos,
a 2DLab começou, como grande parte das produtoras brasileiras, produzindo animações para o mercado
publicitário. É responsável por ‘Meu AmigãoZão’. (GATTI JUNIOR, GONÇALVES (in memoriam) e
BARBOSA, 2014)
115
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processos produtivos na animação, diferenciando o destino da animação – televisão, cinema,
plataformas de vídeo on demand (VOD) – e propondo esquemas visuais e fluxogramas para
projetos comerciais e não comerciais. Estes também são denominados projetos autorais.
Outro trabalho em curso que tem a animação seriada como fenômeno de reflexão é o
de Marcelo Lima Oliveira, doutorando em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela
Universidade Federal da Bahia (UFBA), com a pesquisa ‘Serialidade e Narrativa nos Desenhos
Animados: O Caso de Steven Universo’. Também como roteirista e realizador, pensa as
estratégias narrativas das obras, mas indicando seus condicionantes mercadológicos com ênfase
nas demandas dos canais fechados.
É possível, ainda, citar os coordenadores da ‘Rede de Pesquisadores SeAnima’, que
desenvolvem pesquisas diversas incluindo animação, motion design, efeitos visuais e jogos.
São eles: Carla Schneider (UFPEL/RS), Claudia Bolshaw (PUC/RJ), Gabriel Filipe Santiago
Cruz (UVA/RJ); Guilherme Carvalho da Rosa (UFPEL/RS); Jennifer Serra (CAV/SP), João
Paulo Amaral Schlittler (USP/SP), Leonardo Marques (ESPM/RJ), Milena Szafir (UFCE/CE),
Rebeca Recuero (UFPEL/RS), incluindo Sérgio Nesteriuk (UAM/SP).
Os autores que se dedicam a estudar o mercado de animação infantil no Brasil atribuem
o seu desenvolvimento à tecnologia e à estética do cinema, também nos seus primeiros anos,
aos investimentos do mercado publicitário em animação comercial e, atualmente, aos
investimentos dos canais segmentados a este público. A seção a seguir contém a revisão
bibliográfica da história da animação brasileira, identificando o que foi produzido para o
público infantil e, após o surgimento da televisão, quais obras foram direcionadas ao meio,
destacando os precursores já citados: ‘Peixonauta’ e ‘Maurício de Sousa Produções’ (MSP).
Parte deste texto foi apresentado no XIII Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura
(Enecult/2017) e está publicado nos Anais119 do evento.

4.2 PRIMEIRAS ANIMAÇÕES BRASILEIRAS: CINEMA E TELEVISÃO

Com cem anos completados em 22 de janeiro de 2017, a história da animação brasileira
tem origem no trabalho dos cartunistas que desejaram dar movimento aos desenhos publicados
nos jornais ou almanaques no início do século XX. Nosso marco inicial na animação é ‘O
Kaiser’ (1917), de Seth, uma animação de cunho político, portanto não dirigida ao público
119

XIII Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult/2017) Anais disponíveis em
http://www.cult.ufba.br/enecult/programacaoxv/apresentacao-em-grupos-de-trabalho-nos-14-eixostematicos/anais/
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infantil, que ficou apenas dois dias em cartaz. No mesmo ano e também em cartaz por poucos
dias, foi exibido ‘Traquinices de Chiquinho e seu inseparável amigo jagunço’, da Kirs Films,
que, segundo jornais da época, atraiu uma grande platéia infantil porque os personagens já eram
conhecidos das crianças através da revista ‘Tico-Tico’ (MORENO, 1978; FOSSATTI, 2011).
Moreno (1978) cita ‘Aventuras de Bille e Bolle’, com fotografia de Gilberto Rossi e desenhos
de Eugênio Fonseca Filho, como uma produção realizada em São Paulo em 1918. E, ainda,
‘Macaco Feio, Macaco Bonito’ (1929) de João Stamato e Luiz Steel. Esta animação faz
referência ao Mickey, Popeye, Gato Félix e conta a estória da fuga do único animal de um
zoológico, um macaco. Foi inspirada na estética do trabalho dos irmãos Fleischer120.
O cinema de animação tem muitos pontos de contato com os quadrinhos além
de terem nascido em uma mesma realidade social. Os dois mantém uma
estreita relação, evidenciada pelo fato de muitos quadrinhos terem sido
transpostos para o cinema de animação, e vice versa. [...] Foi, no entanto, o
desenvolvimento do cinema que proporcionou um meio verdadeiramente
prático para mover os desenhos. (MORENO, 1978, p. 28)

Apenas na década de 40 é que teremos, enquanto produção brasileira, a aproximação
da animação com o cinema. Humberto Mauro e Manoel P. Ribeiro desenvolveram um filme
para crianças com bonecos animados, ‘O Dragãozinho Manso’ (1942). A trajetória de Mauro
foi recentemente resgatada e registrada em um artigo de Léo Ribeiro para o website da
Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA)121:

[...] o cineasta entrou para o INCE, Instituto Nacional do Cinema Educativo,
criado pelo Ministério da Educação e Saúde de Gustavo Capanema e dirigido
pelo antropólogo Edgard Roquette-Pinto. Rodou mais de 357 filmes, com
temas tão variados como astronomia, agricultura, folclore e música. É nesse
contexto que Mauro filmou “Dragãozinho Manso”.[...] A produção
cinematográfica do INCE pode ser dividida em duas fases. A primeira é de
1936 até 1947, quando Roquette-Pinto se aposenta. “Dragãozinho Manso” foi
produzido em 1942. Nesse primeiro momento do INCE, a influência de
Roquette-Pinto é bem patente, conforme a utopia educativa típica da Era
Vargas. Roquette-Pinto não limitava a criação artística de Humberto Mauro,
mas a sua presença ideológica se faz presente nos filmes, pela escolha dos
temas e pelos critérios de sua realização. (RIBEIRO, Website ABCA, 2009)

120

Os irmãos Fleischer - Max, Joe e Dave - criaram Betty Boop, Marinheiro Popeye e Super Homem, entre
outros personagens com características antropomorfas que se tornaram os primeiros concorrentes da animação
realista dos estúdios Disney. Max Fleischer era um especialista em animação para teatro e foi responsável pela
patente do rotoscópio em 1910.
121
Disponível em http://www.abca.org.br/humberto-mauro-e-a-animacao-brasileira/
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As obras brasileiras de animação, sejam infantis ou não, se mantêm na história do
cinema e na da publicidade até praticamente o final do século XX. É o que prova Garzon (2012)
quando descreve nossas principais produções: ‘Sinfonia Amazônica’ (1953), ‘Piconzé’ (1972),
‘Cassiopéia’ (1992), ‘O Grilo Feliz’ (2001), ‘A Turma da Mônica’ (2004), ‘Xuxinha e Guto
contra os monstros do espaço’ (2005), ‘Wood & Stock – Sexo, Orégano & Rock-and-Roll’
(2005). Das obras pesquisadas por Garzon, podemos destacar apenas ‘A Turma da Mônica’
com narrativas criadas para televisão, mas também para livros, games e transposição de
personagens e conteúdos para redes sociais, parques temáticos e produtos licenciados. As obras
são traduzidas em quatorze línguas e exportadas para quarenta países. Garzon explica que
Maurício de Sousa começou o negócio em casa, mas que isso não significa que o negócio era
tratado de forma amadora:
Cada detalhe foi planejado e, inclusive, inspirado em Walt Disney — criador
do Mickey e de uma das maiores companhias de mídia e entretenimento do
mundo. Atualmente, o desenho animado “Turma da Mônica” é exibido no
Brasil pelo Cartoon Network e seus canais-irmãos Tooncast e Boomerang. Os
personagens também estrelaram três filmes de animação: "As Aventuras da
Turma da Mônica” (1982), “A Princesa e o Robô” (1983) e “Uma Aventura
no Tempo” (2007); além de dois especiais para TV e vídeo em live-action:
“No Mundo de Romeu e Julieta” (1979) e “A Rádio do Chico Bento” (1989).
(CAPLAN, 2016)

Israel (2016) demonstra que a animação brasileira para televisão começa a “colher
frutos” apenas no final de 2000. Antes disso, nossos animadores dedicavam-se à publicidade.
O pioneiro Seth, logo após desenvolver ‘O Kaiser’ teve seu reconhecimento no mercado
publicitário. O caminho de Seth foi seguido por muitos outros artistas, cartunistas e animadores
contribuindo inclusive para o reconhecimento internacional da publicidade brasileira. Walbercy
Ribas Camargo foi um dos expoentes que ganhou o Leão de Veneza no Festival de Filmes
Publicitários com a baratinha do inseticida Rodhox (1971)122. Após o prêmio para a primeira
animação brasileira no exterior, com uma baratinha feia, suja e que apelava para não ser
exterminada, Camargo se desprendeu do “padrão Disney” de animação realista e inovou a
estética dos comerciais da Sharp: cores vibrantes, som alucinante e personagens fantasiosos123.
Camargo fundou a Associação Brasileira de Cinema de Animação (Abracam) para
defender os interesses da classe, reivindicar financiamento estatal e garantia de distribuição

122

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=GaMcRv2x6-o
O maravilhoso mundo das imagens, dos sons e das cores. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=0umRy5_CE64
123
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para curta metragens de animação. Ele afirmava que um dos impedimentos do mercado era
operar na lógica da produção publicitária. A publicidade, além de ser uma produção automática
porque tem assunto dirigido e o objetivo de venda, cobra um preço muito alto na etapa de
produção do filme. E isso não deveria acontecer na animação de entretenimento:

A base não pode ser em moldes do filme comercial, pois, embora o filme
terminado seja, no fundo o produto, ele, produto, depende apenas dele mesmo.
Portanto, o orçamento da sua produção deve ficar mais abaixo. (MORENO,
1978, p. 111).

Com muita experiência na animação para publicidade, mas também com o sonho da
animação independente, trabalhou por quinze anos no seu primeiro longa de animação ‘O Grilo
Feliz’ (2001).

O Grilo Feliz deu início a uma série de animações que pretende transmitir ao
seu público alvo, crianças de 2 a 10 anos, mensagens positivas, sem violência
que possa interferir na formação do seu caráter. Valores como otimismo,
lealdade, amizade, respeito à natureza são sempre abordados nas histórias e
transmitidos com humor e sutileza. São 13 (ou 26) episódios, feitos em
animação 2D, a serem lançados em breve. Walbercy, que terminou o roteiro
de O Grilo Feliz 2, queixa-se dos mesmos problemas, que enfrentou ao
realizar O Grilo Feliz, que, entre contratempos profissionais e pessoais,
consumiu vinte anos de sua vida. Na verdade, "não levou esse tempo todo na
prática. Ele ficou muito tempo parado", confessa Walbercy.” (GARZON,
2012, p.45)

‘O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes’124 (2009) é o segundo longa de Walbercy Ribas
Camargo, em computação gráfica e versões 3D e foi realizado em outro momento da animação
brasileira. Contou com alguns patrocinadores, a exemplo da Petrobras, C&A, Eurofarma,
Redecard e Tilibra, e o incentivo da Lei do Audiovisual e do Governo do Estado de São Paulo.
Camargo à frente do seu estúdio de animação StartAnima, com sede em São Paulo,
chega a 2019 com três séries de animação no seu portfolio125: ‘O Grilo Feliz e seus amigos’,
‘Buzzu na escola intergaláctica’ e ‘Boris na estrada’. Sua consagração internacional é em
função das animações para publicidade, que renderam, além do já citado Leão de Veneza, Leão
de Cannes, Clio Awards, ACC Awards Japan e International Film & TV Festival of New York.
Também é reconhecido pelo longa-metragem de animação ‘Lino’ (2016)126, que utilizou a

124

Página oficial: http://www.startanima.com.br/longa-metragens/o-grilo-feliz-e-os-insetos-gigantes-longa
Portfólio completo disponível em http://www.startanima.com.br/a-start#o-estudio
126
Página oficial do filme disponível em https://www.facebook.com/LinoOFilme/
125
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mesma tecnologia de animação da Pixar127 e é conjuntamente assinado pela Fox Film do Brasil.
Segundo a Secretaria Especial da Cultura (SEC, 2018), ‘Lino’ foi uma das vinte maiores
bilheterias de filmes nacionais de 2017. O orçamento de R$ 8,3 milhões é muito baixo em
relação ao mercado internacional128, sendo que R$ 4,5 milhões foram captados pela Lei do
Audiovisual, R$ 1 milhão via Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e pouco mais de R$ 200
mil por outros editais não citados pela SEC.
A StartAnima enfrentou e superou as dificuldades de um mercado no qual os
profissionais não se sustentavam financeiramente produzindo animação, exceto para a
publicidade. Além disso, a animação para publicidade era incentivada no contexto dos anos
60, quando a televisão chegou ao Brasil, pois proporcionava alguma vantagem: os comerciais
em animação viabilizavam as correções que sempre eram solicitadas pelos anunciantes e
eliminavam as tradicionais e já entediantes garotas-propaganda com mensagens e cartelas ao
vivo.
Outra produtora a ser citada pela relevância na animação para publicidade nos anos 60
é a Lince Filmes (1958), posteriormente renomeada Lynxfilm, de Cesar Memolo Júnior:

Ruy Perotti era o diretor responsável pelas peças de animação do estúdio, cujo
pioneirismo e qualidade possibilitou se tornar a maior produtora do ramo no
país. Dos cerca de dez mil filmes de propaganda produzidos pela Lynxfilm até
o encerramento de suas atividades enquanto produtora, em 1987 (tornando-se
hoje parte do Grupo Casablanca), mais de 3000 peças são de animação.
Durante a década de 1960, tal formato chegou a ultrapassar a metade da
produção do estúdio. (MENDES, 2014, p.50)

Segundo Mendes (2014), as contribuições da Lynxfilm foram a criação de uma lógica
de mercado, seguida por outras produtoras, de produzir sob encomenda diretamente para seus
clientes e também prestar serviços para outras agências de propaganda e de formação de novos
profissionais. Juntamente do animador francês Guy Boris Lebrun129 (Studios Guy), a Lynxfilm
ajudou a criar duas escolas de animação informais (MENDES, 2014, p.50). Alguns novos
profissionais da animação seguiram o estilo de Perotti, que Mendes (2014) chama de “estilo

127

Trata-se do Pixar´s Renderman: um software de geração de imagens que renderiza as animações mais
rapidamente.
128
Os longas de animação norte americanos ‘Pets: a vida secreta dos bichos’ e ‘Como treinar seu dragão 3’ tiveram
orçamentos em torno de US$ 75 milhões e US$ 129 milhões, respectivamente.
129
Lebrun, nascido na França, veio para o Brasil em 1949. Desenvolveu personagens famosos em animação para
a publicidade, a exemplo do Gato das pilhas Eveready. Foi o primeiro profissional da área a idealizar a animação
no processo de alfabetização. Perfil disponível em https://filmow.com/guy-boris-lebrun-a393452/
Matéria publicada sobre o projeto em Revista Filme Cultura. Nov/Dez, 1966, p. 45.
http://revista.cultura.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Filme-Cultura-n.02.pdf
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econômico de inventividade visual”. O outro era o estilo mais detalhista dos estúdios de Lebrun,
dedicados à área didático/educacional, a exemplo da série ‘Alfabeto Animado’ (1966).
Na mesma década de encerramento das atividades da Lynxfilm, a Embrafilme
promoveu o acordo Brasil-Canadá (1985) com um intercâmbio cultural e tecnológico entre o
Brasil e o National Film Board do Canadá. Na ocasião foram criados núcleos para produção de
animação. Segundo Gomes (2011), “em 1986, Marcos Magalhães130 coordenou, em parceria
com profissionais canadenses, um curso que se tornou referência na história da animação
brasileira”. Foi desta experiência que saíram nomes de destaque nacional que passaram a atuar
em TV, cinema, publicidade, curtas e séries. O relevante é que diversificaram o mercado
atuando em estúdios no exterior, promovendo oficinas e descentralizando a produção da
animação concentrada apenas em São Paulo, nesta época. Foi deste encontro também que mais
três profissionais se uniram a Marcos Magalhães para criar, em 1993, o Festival Anima Mundi,
já citado no Capítulo 2 : Aida Queiroz131, Cesar Coelho132 e Léa Zagury133 (GOMES, 2011134).
O Anima Mundi desmistificou a ideia de que animação é apenas para a criança e incentivou a
produção nacional de curtas metragens, o que potencializou, principalmente, a produção do
cinema de animação.
Durante o 11º Anima Mundi foi criada a Associação Brasileira de Cinema de
Animação135 (ABCA). Atualmente a ABCA tem associados em todas as regiões brasileiras e,
de acordo com seu website, atua em cinco focos básicos: pesquisa, fomento, formação
profissional, difusão e distribuição.

Nota adicionada nesta tese. “Marcos Magalhães ganhou o prêmio especial do júri de Cannes de 1982 com seu
curta ‘Meow!’, realizou também ‘Animando’ (1983, filmado no NFB/Canadá), ‘Mao Mãe’ (1979), ‘Tem boi no
trilho’ (1988), ‘Precipitação’ (1990), ‘Pai Francisco entrou na roda’ (1997) e ‘Dois’ (2000 - como artista visitante
na University of Southern Califórnia). Coordenou ‘Planeta Terra’, filme coletivo feito por 30 animadores
brasileiros para o ano internacional da paz da ONU. Dirigiu, ainda, o inusitado ‘Estrela de oito pontas’ (1996), em
parceria com o pintor Fernando Diniz.” (GOMES, 2011)
131
“Aida Queiroz, uma das idealizadoras do festival, ganhou o prêmio Coral Negro de melhor animação no festival
de Havana 1986 com seu curta ‘Noturno’. Ela co-dirigiu ‘Tá Limpo’ com César Coelho e Marcos
Magalhães; ‘Alex’ (premiado em Havana em 1987), com César Coelho e ‘Petróleo! Petróleo’, também com César
Coelho.” (GOMES, 2011)
132
“César Coelho, também autor de ‘Informística’ (1986), começou a carreira como ilustrador e chargista. Duas
vezes selecionado para programas de intercâmbio com o NFB/Canadá, especializou-se em técnicas de animação
industrial. Aida e César dirigem a Campo 4 desenhos animados, a maior produtora de animação tradicional do Rio
com grandes clientes na publicidade e na TV.” (GOMES, 2011)
133
“Léa Zagury recebeu título de mestrado em cinema no departamento de Animação Experimental do California
Institute of the Arts. Co-dirigiu ‘Uma cidade contra seus coronéis’ e é autora dos curtas ‘Instinto
Animal’, ‘Slauaghter’, ‘Salamandras’ e ‘Karaiba’. Léa trabalha em projetos de animação e ilustração como freelancer em Los Angeles, em videografia submarina e desenvolve documentários para TV.” (GOMES, 2011)
134
História da Animação Brasileira. Artigo disponível em http://brasilannima.blogspot.com/2011/08/historia-daanimacao-brasileira-por.html
135
Website em http://www.abca.org.br/abca/
130
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Da citada iniciativa de capacitação da Lynxfilm, saíram os profissionais que
trabalhariam com animação, principalmente para publicidade, nos próximos anos no Brasil.
Como detalha Mendes (2014) foi nesta época e no contexto da publicidade que Maurício de
Sousa e seus personagens iniciaram na animação136. Mas a publicidade apenas se apropriava
dos personagens, não respeitava suas personalidades e os utilizava de acordo com o uso dos
produtos e desejos dos anunciantes. Contrariado, Maurício de Sousa buscou autonomia criativa
e fechou contrato diretamente com as marcas Cica e Proeme, que patrocinaram o estúdio Black
& White & Color para produção das suas animações. Foi o início de muitas outras parcerias
comerciais que tornaram Maurício de Sousa a referência da animação infantil brasileira,
inclusive para televisão a partir dos anos 70.
Em um mercado exclusivamente ocupado por produções americanas e japonesas, o
Estúdio Daniel Messias Cinema de Animação, criado em 1975, animou o primeiro curta não
publicitário de Maurício de Sousa para ser lançado em horário nobre da Globo, na véspera de
natal, ‘O Natal da Turma da Mônica’ (1976). Era um projeto piloto para outras séries de
animação para televisão que seriam veiculadas na Globo e na Tupi e que tinham como objetivo
aumentar o conhecimento das histórias em quadrinhos de Maurício de Sousa, que havia feito
um contrato internacional de distribuição com a United Press International (UPI). Mais tarde,
fechou um acordo com a TV Manchete para criação de vinhetas, mas o projeto não se
concretizou. Após um contrato com a Editora Globo para distribuição dos quadrinhos, foi
exibido na Globo outro curta de animação natalino, ‘Estrelinha de Belém’ (1987). Com
patrocínio da Danone, Maurício de Sousa desenvolveu, em 1988, outro projeto para produção
de curtas de animação para cinema, vídeo e televisão. O último projeto, para ser lançado
diretamente em vídeo sem passar pelo cinema, foi ‘Chico Bento, Óia a Onça!’ (1990).
Tal como os filmes anteriores, este material teve os custos de sua produção e
distribuição bancados por clientes do próprio estúdio na época, como a
Perdigão e a loja de artigos de caça e pesca de São Paulo Lojas Mabel.
Segundo Mauricio de Sousa em uma crônica sobre o tema, esta fase de
produção do estúdio – a última enquanto Black & White & Color – fora
descontinuada em razão do prejuízo sofrido na estratégia de distribuição dos
filmes adotada na época. (MENDES, 2014, p.58)

136

O primeiro comercial foi na década de 60 para o extrato de tomate da Cica com o elefante Janjão, a Mônica e
sua mãe. https://www.youtube.com/watch?v=sZ1VDGrUPpo
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Maurício de Sousa volta a fazer animações a partir de 1996 com parceiros comerciais
e internacionalização da produção. Conquista definitivamente o mercado de televisão com a
entrada no canal fechado Cartoon Network. Atualmente, o conteúdo dos Estúdios Maurício de
Sousa ou Maurício de Sousa Produções (MSP) integra o portal do canal. São vídeos, jogos e
extras, incluindo algumas breves narrativas de como surgiram os primeiros personagens e quais
foram as inspirações criativas iniciais.
A partir das pesquisas de Moreno (1978), Garzon (2012) e Mendes (2014) sobre a
trajetória das animações de Maurício de Sousa e seu pioneirismo na exibição de produção
brasileira de animação infantil em televisão, podemos pontuar que algumas dificuldades foram
superadas a partir de um modelo de negócio que se articulou com grupos de mídia e buscou
marcas consagradas como patrocinadoras das produções. Além disso, mesmo os curtas de
animação produzidos de 1975 a 1990, não atrelados ao mercado publicitário, tinham como
objetivo a divulgação de algum outro projeto de Maurício de Sousa, relacionando-se com a
ampliação ou internacionalização do mercado de revistas em quadrinhos. Neste caso, a
produção de animação infantil para televisão de Maurício de Sousa manteve a lógica
publicitária.
Outro ponto importante é a inovação. Os personagens foram criados de acordo com as
demandas dos públicos137 da MSP. Há um princípio de segmentação na gestão criativa de cada
projeto. ‘A Turma do Penadinho’ (2008), por exemplo, saiu dos quadrinhos e transformou-se
em série com 26 episódios em computação gráfica para a TV Cultura. Outro exemplo é ‘Turma
da Mônica Jovem’, com quadrinhos lançados em 2008 e desenho animado em 2015, também
exibido pelo Cartoon Network. A estética dos mangás japoneses e a tradução em diversas
línguas atingem pré-adolescentes e adolescentes de todo o mundo, sendo uma das revistas em
quadrinhos mais vendidas no mundo138. Vale reforçar, portanto, que a empresa Maurício de
Souza Produções é considerada um estúdio de quadrinhos e não uma produtora ou estúdio de
animação. Mas como já detalhado, além dos quadrinhos, atua com cinema e animação, eventos
e exposições, parques e espetáculos, games e apps, produtos licenciados, conforme detalhado
na aba superior do website institucional ‘Maurício de Souza Produções’.

137

Definimos públicos como públicos organizacionais, ou seja, um canal, uma programadora, além da audiência,
são públicos dos estúdios de animação e das produtoras.
138
http://www.jornalopcao.com.br/opcao-cultural/turma-da-monica-mostra-para-o-mundo-forca-das-hqsbrasileiras-74213/
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Figura 15. Website institucional ‘Maurício de Souza Produções’. As abas indicam a diversidade na
atuação da MSP: quadrinhos, cinema e animação, eventos e exposições, parques e espetáculos, games e
apps, revistas especiais, Donas da Rua, Lojinha, Contato.

Fonte: Website ‘Maurício de Souza Produções’. Disponível em http://turmadamonica.uol.com.br/home/#home

No Anima Fórum 2019, realizado em São Paulo, a equipe criativa da MSP,
representada por André Rocca, Bruno Honda Leite e Marcos Saraiva, apresentou os seus
principais projetos de animação seriada e a trajetória de construção de propriedade intelectual
das obras e personagens139. As animações são exibidas no Cartoon Network, na TV Cultura e
a MSP tem canais oficiais no YouTube: um canal institucional140; o ‘Turma da Mônica141’, em
português e espanhol; e o ‘Monica Plus142’. No canal ‘Turma da Monica’ é lançado um vídeo
novo toda sexta-feira da ‘Turma da Mônica’ ou do ‘Chico Bento’ e toda quarta-feira um da
‘Mônica Toy’, que é uma animação minimalista inspirada em toy arts143 para adolescentes e
adultos.
Durante a apresentação no evento, os profissionais explicaram que estavam com trinta
e oito (38) projetos no escopo da empresa em momentos diferentes de produção e que o

Os relatos foram extraídos pela pesquisadora da apresentação ‘Maurício de Sousa – uma jornada animada’,
que aconteceu no dia 26 de julho de 2019, no Anima Fórum em São Paulo com a presença de profissionais da
MSP.
140
Canal MSP – Maurício de Sousa Produções. Disponível em
https://www.youtube.com/channel/UC6bvaeZ7n1LYynzjrIVWudg/channels
141
Canal ‘Turma da Monica’. Disponível em
https://www.youtube.com/channel/UCV4XcEqBswMCryorV_gNENw
142
Canal ‘Monica Plus’. Disponível em https://www.youtube.com/channel/UC54BNgZlPoWZg-Jg66Dt9SA
143
Toy Arts são brinquedos de arte produzidos para adolescentes e adultos. São destinados para colecionadores e
como peça de decoração. Podem ter série limitada e, comumente, são baseados em super-heróis e personagens de
filmes, quadrinhos e animação.
139
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planejamento estratégico era desenvolvido para as famílias de personagens, considerando o que
poderia ser criado na linha do tempo de cada família para impactar diversas faixas etárias.
Citaram ‘Turma da Mônica Jovem’, ‘Turma da Mônica Clássica’, ‘Monica Toy’, ‘Astronauta’,
‘Penadinho’, ‘Papa Capim’, ‘Turma da Mata’, ‘Chico Bento’. A ideia é que cada família, tratada
como uma marca, possa impactar públicos diferentes com produtos audiovisuais diversificados
ao longo do tempo.
Entre alguns exemplos estava ‘Astronauta - Propulsão144’, uma série de animação para
adultos, coproduzida com Birdo Studio e HBO. É a primeira série de animação produzida pelo
canal no Brasil. ‘Astronauta’ figura como personagem dos quadrinhos infantis desde 1963, mas
ganhou uma estética visual que de nada lembra o menino com roupa azul e amarela dentro de
uma redoma de oxigênio. A animação adulta, com a primeira temporada de seis episódios, foi
baseada na graphic novels145 ‘Magnetar’, escritas por Danilo Beyruth. Aliás, esta é uma das
estratégias que vêm sendo adotadas pela MSP: desenvolver as graphic novels para no futuro
lançar o conteúdo audiovisual. Isso também aconteceu com o longa-metragem em live action
‘Turma da Mônica: Laços’146 (2019) que contou com mais de 1,5 milhão de espectadores ao
ser exibido nas salas de cinemas brasileiros.
Outro exemplo não lançado e não nomeado na apresentação foi o de um seriado préescolar com conteúdo didático para o Gloobinho, canal infantil multiplataforma da Globo.
Trata-se de uma obra em 3D, com 52 episódios de 7 minutos cada. Segundo os palestrantes da
MSP, o projeto é complexo porque exige rigor no conteúdo, pois deve impactar crianças na
primeira infância e também ser interessante para seus pais. Saraiva relatou que se tratava de um
desafio por diversos fatores: tecnologia aplicada (3D), formato (muitos episódios), conteúdo
educativo com consultoria pedagógica especializada, múltiplos públicos. Nos três anos de préprodução, consideravam como um aprendizado para futuros projetos que, segundo ele,
pretendem ser “mais pesados” e para mais de um segmento, o que verificamos como tendência
para a animação seriada.

Com foco na origem do personagem das HQs, ‘ASTRONAUTA – PROPULSÃO’ será composta por seis
episódios. O herói espacial foi criado por Maurício de Sousa em 1963 e, no ano de 2012, ganhou nova interpretação
do quadrinista Danilo Beyruth. A versão repaginada será base da trama, mais adulta e complexa, misturando
aventura com ficção científica. Teaser disponível em https://www.youtube.com/watch?v=LMxKDO2F62s
145
Graphic novels podem ser traduzidas como romance gráfico. São narrativas mais densas e complexas
apresentadas em quadrinhos.
146
Turma da Mônica: Laços bate 1,5 milhão de espectadores e faz R$ 22 milhões. UOL Filmes e Séries.
18.07.2019. Disponível em https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2019/07/18/turma-da-monicalacos-bate-15-milhao-de-espectadores-e-faz-r-22-milhoes.htm?cmpid=copiaecola
144
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Em 2019, a MSP comemorou seus 60 anos com mais de 400 personagens e 4000
produtos licenciados, segundo matéria da Veja São Paulo (2019)147. Como planos para os
próximos anos, estão listados a expansão para o mercado asiático; além de ‘Astronauta’, a
animação para ‘Turma da Mônica Jovem’; as sequências em live action para ‘Laços’; a
adaptação de outras graphic novels; e parques temáticos ‘Turma da Mônica’.

4.2.2 TV PinGuim e Peixonauta: conteúdo divertido, didático e educativo
Além das animações da MSP, despontou, ao longo desta investigação, a animação
‘Peixonauta’ por ser a primeira série de animação infantil produzida inteiramente no Brasil a se
tornar líder de audiência na televisão fechada, segundo a Kantar Ibope148.
Criada e produzida pela TV Pinguim em associação com o Discovery Kids,
estreou em 2009 no Discovery Kids, em 2011 no SBT, em 2012 na TV
Cultura, em 2013 na TV Brasil, em 2015 na TV Aparecida. Além da TV,
Peixonauta está disponível no Playkids, Netflix, Now, YouTube e ITunes.
Fora do Brasil a série é exibida em mais de 90 países. (Website da TV
Pinguim)

‘Peixonauta’ é uma série de animação educativa para crianças em fase pré-escolar,
entre 4 e 7 anos, que tem como protagonista um peixe detetive, agente da O.S.T.R.A.
(Organização Secreta para Total Recuperação Ambiental), que vive fora d´água com a ajuda de
um escafandro. A exploração terrestre tem o objetivo de defender o meio ambiente e conta com
o apoio dos amigos Marina (menina símbolo da razão) e Zico (macaco símbolo da anarquia).
Os mistérios são desvendados com a ajuda de uma “POP”, uma bola mágica que traz pistas aos
personagens e do Agente Chumbo Feliz, um peixe-oráculo dorminhoco que habita as
profundezas do mar. A primeira temporada foi ao ar no dia 20 de abril de 2009. A segunda
estreou também no canal Discovery Kids, em fevereiro de 2013, totalizando 104 episódios de
11 minutos.
Em 2009 já havia um esforço para a retomada da produção audiovisual nacional para
cinema e televisão. As linhas de fomento Prodav149 e Prodecine150 foram lançadas em 2008
pela Ancine e a primeira temporada de ‘Peixonauta’, mesmo não contando com financiamento

147

Maurício de Sousa Produções completa 60 anos com plano de expansão. VEJA SÃO PAULO de 03 de julho
de 2019, edição nº 2641. Disponível em https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/msp-sessenta-anos-expansao/
148
Mede a audiência, mas não divulga ranking anual. Divulga semanalmente os programas mais vistos no horário
nobre na TV paga.
149
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav)
150
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro (Prodecine)
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público, foi impulsionada pelo Artigo 39 da MP 2228-1/01151, que, em regras gerais, isentava
os canais do pagamento da CONDECINE se investissem 3% do valor das remessas
internacionais em produções nacionais. Mas, para além do contexto, o modelo de negócio pode
explicar o sucesso da série. A produtora foi fundada em 1989 por Célia Catunda e Kiko
Mistrorigo com foco no conteúdo infantil. Destacam-se algumas falas de Catunda, em entrevista
para Fernanda Mendonça em 2015 (PORTAL ADMINISTRADORES.COM152):
- “Quando pensamos em criar a série, já a visualizamos com um formato
internacional, em relação à duração e ao número de episódios, como também
em relação ao conteúdo”
- “A TV PinGuim sempre apostou na produção de conteúdo infantil, mas
como não existia no Brasil espaço para a produção independente nos canais
de TV, a empresa resolveu buscar o mercado internacional através de
programas de exportação” (PORTAL ADMINISTRADORES.COM, 2015)

À época, destacou ainda a importância da regulamentação e fomento:

- "A lei da TV paga foi um marco para a produção independente brasileira,
pois, com as cotas, abriu-se o diálogo entre os produtores nacionais e canais a
cabo”
- “Precisamos aumentar o número de produções e agilizar o acesso aos
recursos para viabilizá-las. Tecnologicamente estamos distantes dos Estados
Unidos e as cifras investidas são ainda mais díspares. Porém, em termos de
narrativa e criatividade, podemos competir de igual para igual” (PORTAL
ADMINISTRADORES.COM, 2015)

Sobre a construção de networking e participação em eventos internacionais:
- “Estabelecemos um network muito forte com canais de TV no mundo todo
e ‘Peixonauta’ foi sendo vendida gradualmente” (PORTAL
ADMINISTRADORES.COM, 2015)

“Desde a sua regulamentação, esse dispositivo tem sido responsável pela inserção de obras audiovisuais
brasileiras nas grades de TV por assinatura no Brasil e no exterior. Ele possibilita que as programadoras
internacionais se beneficiem da isenção do pagamento da CONDECINE, caso invistam 3% do valor de sua remessa
de recursos ao exterior na produção de obras brasileiras independentes.” (ANCINE, Mecanismos de Fomento). A
Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional - CONDECINE foi instituída
pela Medida Provisória 2.228-1/2001. A contribuição incide sobre a veiculação, a produção, o licenciamento e a
distribuição de obras cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais, bem como sobre o pagamento, o
crédito, o emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, de
importâncias relativas a rendimento decorrente da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou
por sua aquisição ou importação, a preço fixo. Ampliou a receita em 2011, com a aprovação da Lei da TV Paga,
pois também arrecada sobre os serviços de telecomunicações passíveis de distribuir conteúdos audiovisuais.
152
http://www.administradores.com.br
151
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Como destaca Mendonça (2015), para a produção da primeira temporada da série
‘Peixonauta’, a TV Pinguim fez uma operação de financiamento junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que quitou em 2013. No início de 2014, fez
outro financiamento para investimentos até 2017 em plano de negócios com recursos destinados
à produção, marketing, internacionalização e licenciamentos.
Segundo Catunda, em entrevista a IstoÉ Dinheiro (2011), ‘Peixonauta’ proporcionou
estabilidade financeira à TV Pinguim. Após a primeira temporada, foi realizada a peça de teatro
‘Peixonauta da TV para o Teatro’ (2011) e lançado o filme ‘Peixonauta – Agente Secreto da
O.S.T.R.A’ (2012), uma compilação de cinco episódios do seriado, sem inovações. Também
foi produzida a série ‘Peixonáuticos’153 (2012) com a participação de crianças, em live action,
que interagem com os personagens. Os produtos licenciados ‘Peixonauta’ já faziam sucesso
entre as crianças. Em 8 de maio de 2013, aconteceu o encontro de ‘Licenciados Peixonauta’
para apresentar e discutir resultado de pesquisas com os personagens e a marca, além de
programar novos eventos, instalações e outras possibilidades de interação com o público. Após
o lançamento da segunda temporada do seriado na televisão, foi realizado o musical ‘Cantando
com o Peixonauta’ (2014) e a peça teatral ‘O Indiozinho’ (2016). Com esta última, a produtora
inaugurou o seu próprio núcleo teatral. E, ainda, um segundo longa-metragem era previsto para
janeiro de 2017, mas foi lançado em janeiro de 2018 com uma estória criada especialmente para
o cinema. Este em 3D com distribuição da RioFilme. Por fim, há jogos e aplicativos com os
personagens.
- “Agora, o Peixonauta virou uma empresa dentro da empresa, com a
capacidade de viabilizar outras ideias. Graças ao peixe astronauta, está sendo
possível começar novos projetos antes mesmo de atraírem financiamento
externo”. (ISTOÉ DINHEIRO, 2011. Entrevista com Catunda.)

Com capitais econômico e cultural acumulados com ‘Peixonauta’, a produtora foi
reconhecida pelo conteúdo educativo mundialmente relevante com o seriado de animação ‘O
Show da Luna!’. Além de repetir o sucesso de distribuição e público de ‘Peixonauta’, a obra foi
indicada em 2017, na categoria pré-escolar, como finalista em um dos maiores prêmios
internacionais para conteúdo infantil, o International Emmy Kids Awards. O vencedor foi ‘Hey
Duggee’, do Reino Unido.

153

São 52 episódios de meia hora e 100 interprogramas de 2 minutos. Episódios disponíveis no YouTube.
Primeiro episódio: https://www.youtube.com/watch?v=04oIcVzuLTU
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No processo de internacionalização dos negócios, a produtora ‘TV PinGuim’ foi
denominada ‘Pinguim Content’. Em 2019, completou trinta anos de atuação no mercado de
entretenimento para crianças, ressaltando a importância de conciliar diversão, audiência,
conteúdo educativo com duas camadas de narrativa: uma para as crianças, outra para os adultos,
conforme declarado por Mistrorigo durante uma sessão das Organizações das Nações Unidas154
(ONU/2018). Nela, apresentou a proposta de uma nova série que tem como tema o
desenvolvimento sustentável. Produzida em parceria com duas instituições internacionais,
World Observatory of Human Affairs e United Nations Global Compact, será globalmente
distribuída com o objetivo de contribuir com a formação de uma geração de jovens proativos
capazes de influenciar os hábitos familiares e, consequentemente, impactar positivamente o
ambiente ao entorno.
Ao longo da sua trajetória, a ‘Pinguim Content’ produziu as séries ‘Rita’, ‘De Onde
Vem?’, ‘As aventuras de Teca’, ‘Entre Pais e Filhos’, veiculadas no Brasil pela ‘TV Cultura’,
‘Canal Futura’ e ‘TV Escola’. Lançou a série ‘Gemini 8’, um sci-fi para crianças exibido no
Disney Channel e também disponível em histórias em quadrinhos (HQ). No portfólio atual da
produtora constam ‘Charlie. O entrevistador de coisas’, série desenvolvida no Núcleo Criativo
da Pinguim Content; e ‘Cantando com Ping e Pong’:

O projeto nasceu a partir do edital de co desenvolvimento entre Brasil e
Canadá, realizado pela SPcine e Canada Media Fund, em 2015. Após o
desenvolvimento, a série entrou em coprodução com quatro canais canadenses
TVO, TFO, Tele Quebec e Knowledge Network e na América latina foi
adquirida pela Discovery Kids. A produção foi realizada em 18 meses, com
roteiros escritos no Brasil e Canadá e animação inteiramente produzida no
Brasil. (Website Pinguim Content, 2020155)

A ‘Pinguim Content’ também criou e produziu o longa-metragem ‘Tarsilinha’, que
retrata o universo das obras de Tarsila do Amaral, com lançamento previsto para 2020. E outros
três projetos estão em desenvolvimento: o longa-metragem ‘Nihonjin’, adaptado do livro de
Oscar Nakasato e vencedor do prêmio Jabuti em 2012; as séries de animação ‘Roqueiros do
Espaço’ e ‘Tatá’. No website da produtora, além do portfólio, visualiza-se a cronologia dos
trabalhos e um vídeo institucional com as etapas/funções de produção de um projeto, resumidas
nas imagens a seguir.

154

TVPinguim com O Show da Luna! na ONU. Vídeo disponível no YouTube em
https://www.youtube.com/watch?v=LCjgnLHoiEE
155
Website TVPinguim. Disponível em https://tvpinguim.wixsite.com/tvpg?lang=pt

127

Figura 16. Etapas/funções de um projeto de animação infantil na Pinguim Content.

Fonte: Imagens retiradas do vídeo institucional da Pinguim Content. Disponível em https://youtu.be/il4qoVb4-5Y.
Quadro elaborado pela autora.

Os Quadros que descrevem o processo produtivo da animação na ‘Pinguim Content’
aproximam-se da ‘Sistematização do Processo de Animação’ (VIDOR, 2018) apresentada na
Introdução e expande com o que Kellison (2005, p.5-7) denomina ideia (desenvolvimento do
projeto) e próximos passos (comercialização e distribuição), conforme descrito no Capítulo 3.
Etapas anteriores ao que Vidor (2018) define como pré-produção estão descritas em três
funções: produção executiva, direção e criação, coordenação. Na primeira imagem, confirmase o que já foi debatido no capítulo anterior: a gestão das obras é feita coletivamente. Além da
imagem com a equipe da produtora (última imagem), a imagem referente à produção executiva
é a única que inclui um grupo de pessoas em discussão coletiva. Os “próximos passos” são
representados por licenciamento, teatro e eventos e marketing e são responsáveis pela expansão
do universo narrativo da obra seriada ou do longa-metragem.
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A MSP e a Pinguim Content são exemplos de que o mercado brasileiro de animação
infantil encontrou um caminho de viabilidade econômica a partir de financiamentos, fomento,
das negociações com canais da televisão fechada, coproduções internacionais e licenciamentos.
Os modelos de negócio são diferentes, mas convergem nos resultados. A MSP, com origem e
tradição na mídia impressa, inicia a criação com a referência dos personagens dos quadrinhos.
A Pinguim Content, por sua vez, sempre criou obras de animação. Mas ambas desenvolvem
projetos, não apenas obras, licenciando produtos e investindo em eventos culturais e
promocionais.
Destas experiências, confirmamos que as conexões com os canais de televisão fechada
e o mercado internacional de entretenimento são constantemente prospectadas pelos gestores
das obras seriadas de animação. A partir do contexto político e legal do corpus da pesquisa
apresentado a seguir, outras conexões institucionais foram vislumbradas.
4.3 ANIMAÇÃO SERIADA: REGULAMENTAÇÃO E FOMENTO156
No panorama socioeconômico e político brasileiro entre 2008 e 2016157, o Audiovisual,
através do Ministério da Cultura (MinC), foi tratado como estratégico. Em primeiro lugar, para
desenvolver uma das áreas da indústria criativa, aproveitar potencial local, apropriar-se de
tecnologia global e elaborar produtos internacionalmente competitivos de um mercado
autossustentável. Em segundo, através destes produtos, divulgar o país no mundo e consagrálo através de seus atores e produções. E, em terceiro, alcançar metas sociais de inclusão e direito
à cidadania, não só proporcionando maior visibilidade às manifestações culturais, grupos
étnicos e minorias, mas também retroalimentá-los para maior consciência de seu papel social.

pela primeira vez o par cultura e comunicação foi considerado central, em uma
gestão do MinC, para a construção de políticas culturais, especificamente uma
política para o audiovisual, abrangente e articulada com diversos atores
sociais. (MOREIRA, BEZERRA e ROCHA, 2010, p. 153).
156

Este texto foi atualizado a partir de dois artigos publicados: (1) CANESSO, Natacha Steanini; Ferreira, Fábio
Almeida . O AUDIOVISUAL E A PRODUÇÃO INDEPENDENTE PARA TELEVISÃO NO BRASIL. In:
Alvaro Daniel Costa. (Org.). Cultura, cidadania e políticas públicas 3. 1ed.Ponta Grossa: Antonella Carvalho de
Oliveira, 2019, v. 3, p. 175-184. (2) CANESSO, N.S. ; MORAIS, K. ; JAMBEIRO, O. ; FERREIRA, F. . O Prodav
e a produção audiovisual infantil e infantojuvenil no Brasil. In: Madalena Oliveira; Silvino Lopes Évora. (Org.).
Livro de Atas do XII Congresso da Lusocom - Cibercultura, regulação mediática e cooperação. 1ed.Braga:
LASICS - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS), 2018, v. 246, p. 409-421.
157
Esse período compreende entre o segundo mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (01/01/2007 –
01/01/2011) e o da Presidente Dilma Rousseff (01/01/2011 – 31/08/2016). Foi um trabalho estruturado na gestão
do Ministro Gilberto Gil (2003 – 2008), dado continuidade pelo Ministro Juca Ferreira (2008-10 / 2015-16) e pelas
Ministras Ana de Hollanda (2011-12), Marta Suplicy (2012-14) e interinamente Ana Cristina Wanzeler (2014).
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As experiências com a Lei Rouanet158 e a Lei do Audiovisual159 mostraram que os
recursos, oriundos da iniciativa privada, restringiram-se aos projetos de produtoras com
experiência no mercado e às produções de longas metragens. O estudo da Agência Nacional do
Cinema (Ancine) de 2006 confirmou que
entre os 749 projetos de produção de obra audiovisual, 579 (77,3%) são
projetos cinematográficos de longa-metragem. Os projetos de típica
destinação para a televisão – séries, programas de TV ou telefilmes – totalizam
apenas 79, pouco mais de 10% do total de projetos de produção (10,5%). (...)
as leis de incentivo na prática representaram um modelo de produção de
longas-metragens cinematográficos, desconsiderando a necessidade de
investimentos nos demais elos da cadeia produtiva (IKEDA, 2012).

Nesta conjuntura de números alcançados e novas perspectivas, o Ministério da Cultura,
através dos órgãos governamentais específicos dedicados ao setor audiovisual, precisava
interferir como promotor de novas possibilidades de fomento. Criou-se, então, o Fundo Setorial
do Audiovisual (FSA - Lei no. 11.437, de 28 de dezembro de 2006 e regulamentado pelo
Decreto no. 6.299, de 12 de dezembro de 2007), que na lógica “par cultura e comunicação”,
integrou o Fundo Nacional de Cultura (FNC), destinado a articular toda a cadeia produtiva da
atividade audiovisual no Brasil e “atuar em gargalos específicos, identificados com base em
diagnósticos, pesquisas e estudos técnicos”. (Diretrizes e Metas do FSA)
O FSA foi inicialmente composto por programas para cinema e televisão e expandido
para incluir produções independentes para multiplataformas e games. Este trabalho selecionou
o incremento realizado na área de produção independente para televisão e, portanto, destaca o
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav). Mas antes de
desenvolver as questões sobre o FSA, Ancine e Prodav, pontua-se que a produção de animação
brasileira pôde contar com recursos do fomento indireto através da regulamentação do Art.1º-
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A Lei Rouanet (Lei no. 8.313/91) institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que tem o objetivo
de apoiar e direcionar recursos para investimentos em projetos culturais. Os produtos e serviços que resultarem
desse benefício serão de exibição, utilização e circulação públicas. O mecanismo de incentivos fiscais da Lei
Rouanet é apenas uma forma de estimular o apoio da iniciativa privada ao setor cultural. Ou seja, o governo abre
mão de parte dos impostos, para que esses valores sejam investidos na Cultura. Podem solicitar o apoio por meio
da Lei Rouanet pessoas físicas que atuam na área cultural, como artistas, produtores e técnicos, e pessoas jurídicas,
como autarquias e fundações, que tenham a cultura como foco de atuação. As propostas enviadas ao Ministério da
Cultura (MinC) podem abranger diversos segmentos culturais, como espetáculos e produtos musicais ou de teatro,
dança, circo, literatura, artes plásticas e gráficas, gravuras, artesanato, patrimônio cultural (museus) e audiovisual
(como programas de rádio e TV).” (EBC, 2016. Disponível em http://www.ebc.com.br/cultura/2016/04/leirouanet-entenda-como-funciona-lei-de-incentivo-cultura)
159
A Lei do Audiovisual (Lei no. 8.685/93) criou mecanismos específicos para o fomento às atividades do
audiovisual através de dedução de imposto de renda dos contribuintes pessoas física e jurídica que invistam em
desenvolvimento e/ou coprodução das obras ou aquisição das cotas representativas dos direitos de comercialização
das obras de produtoras independentes brasileiras. Prevê deduções até o término do exercício fiscal de 2019.
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A160, em março de 2007, e da regulamentação do Art.3º-A161, em outubro de 2008, ambas da
Lei do Audiovisual.

4.3.1 O Fundo Setorial do Audiovisual, Lei da TV Paga e Ancine
O Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) é um fundo destinado ao desenvolvimento da
cadeia produtiva do audiovisual no Brasil. Foi criado pela Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de
2006, e regulamentado pelo Decreto nº 6.299, de 12 de dezembro de 2007. O FSA é gerido por
um Comitê Gestor que tem a Agência Nacional do Cinema (Ancine) como responsável pela sua
Secretaria Executiva. Em seu primeiro desenho, foi composto por três Programas: o Programa
de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro (Prodecine), o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav) e o Programa Cinema Perto de Você, com
o intuito de dar acesso, fortalecer e modernizar o cinema no país. Outras atividades poderiam
ser propostas pelo Comitê Gestor a qualquer momento pelo chamado ‘Programas em Potencial’.
Sua conformação possibilitou o fortalecimento do mercado nacional a partir de uma
relação mais próxima entre cinema e televisão, convergindo setores público e privado para o
estímulo da produção audiovisual nacional. As ações do FSA são orientadas para

a promoção de um ambiente favorável ao desenvolvimento e crescimento
sustentado de tal indústria, de modo integral e articulado, atuando ao longo de
todos os elos da cadeia produtiva e de suas interrelações, sempre com a visão
do todo, mediante o suporte aos diferentes agentes essenciais do sistema.
(Diretrizes do FSA)

“A ANCINE torna pública a regulamentação do art. 1º-A, novo mecanismo de fomento à produção audiovisual
introduzido na Lei nº. 8.685/93 (Lei do Audiovisual) pela Lei nº. 11.437/06. A Instrução Normativa nº 59 altera e
introduz o mecanismo do art. 1º-A nos dispositivos da Instrução Normativa nº 22, de 30 de dezembro de 2003.
De acordo com a norma legal, é possível captar recursos incentivados por meio do art. 1º-A para a produção de
obras audiovisuais brasileiras de produção independente nos seguintes formatos: longa, média e curta-metragem;
telefilme; minissérie; obra seriada; e programa para televisão de caráter educativo e cultural.
A Instrução Normativa nº59 estabelece ainda que o limite máximo de aporte de recursos por projeto para os
incentivos previstos nos artigos 1º e 1º-A da Lei nº 8.685/93, somados, é de R$ 4.000.000,00.” Disponível em
https://ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/ancine-regulamenta-art-1-da-lei-do-audiovisual
161
“O artigo 3º-A autoriza empresas de TVs abertas e programadoras de TV por assinatura (nacionais ou
estrangeiras) a investirem parte do imposto devido sobre a remessa de recursos enviados ao exterior – derivados
da aquisição de direitos de transmissão de obras audiovisuais ou eventos internacionais – na co-produção de obras
audiovisuais brasileiras de produção independente. O contribuinte estrangeiro pode investir até 70% do imposto
devido e os recursos podem ser aplicados no desenvolvimento de projetos de produção de obras cinematográficas
de longa-metragem brasileiras de produção independente, e na co-produção de obras cinematográficas e
videofonográficas brasileiras e de produção independente de curta, média e longas-metragens, documentários,
telefilmes e minisséries.” Disponível em https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/ancineregulamenta-artigo-3-da-lei-do-audiovisual
160
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Com a perspectiva de convergência e articulação foi que se elaborou um sistema de
recursos com intervenção direta, diferente da Lei do Audiovisual. O FSA é administrado e
movimentado pelos seus agentes financeiros162 e centraliza os recursos gerados pela própria
atividade audiovisual porque conta com as arrecadações da Contribuição para o
Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine)163 e parte do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL)164. Os aportes financeiros têm valor máximo, são
estabelecidos pelo Regulamento Geral do Prodav (2014) e variam de acordo com a demanda
dos projetos: suporte automático, proposição antecipada e desenvolvimento. No caso da obra
seriada de animação, o valor máximo é de R$10.000,00 por minuto (Regulamento Geral do
Prodav, 2014).
As aplicações do FSA podem ser em investimento, financiamento, equalização e
valores não-reembolsáveis. Trata-se de um sistema de arrecadação e distribuição de recursos
que
induz a uma maior articulação entre produtores e exibidores e representa uma
ampliação do fomento direto do governo ao setor, possibilitando, em médio
prazo, um equilíbrio com os recursos terceirizados por meio de renúncia fiscal.
Logo, teoricamente, o mecanismo opera dentro de uma lógica estratégica de
sustentabilidade do setor. (DA RIN, 2010, Itaú Cultural)

Como indica Nesteriuk (2011, p.123), uma nova fase foi inaugurada com a produção
de séries, longas-metragens e obras para distribuição em plataformas VOD. No caso específico
da animação independente para televisão aberta ou por assinatura, o autor marca a importância
da linha de financiamento do FSA lançada em 2010, na qual uma empresa emissora ou
programadora de televisão assumia a responsabilidade pela aquisição da primeira licença de
exploração comercial da série e pela exibição em sua janela de programação.
Foram oito projetos contemplados com cerca de R$ 6,7 milhões, exibidos a partir de
2012: ‘Osmar, a Primeira Fatia do Pão de Forma’ (44 Toons/TV Cultura), ‘Zica e os
“Os agentes financeiros credenciados até o momento (novembro/2019) são o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, a Caixa
Econômica Federal e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, cada um deles responsáveis
por linhas de ação distintas ou ainda, no caso do BNDES, responsável por contratar o repasse os recursos junto a
bancos de desenvolvimento, agências de fomento e/ou bancos públicos credenciados como agentes financeiros
para fins de operação das linhas de ação do Fundo.” Disponível em https://fsa.ancine.gov.br/estruturagovernanca/agentes-financeiros Parênteses da autora.
163
A Condecine foi instituída pela Medida Provisória no. 2.228-1/2001 e incide sobre a veiculação, a produção, o
licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais, bem como
sobre o pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou intermediários
no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente da exploração de obras cinematográficas e
videofonográficas ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo.
164
O FISTEL é um fundo contábil, formado pela arrecadação de Taxas de Fiscalização de Instalação e
Funcionamento cobradas pela Agência Nacional de Telecomunicações.
162
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Camaleões’ (Cinema Animadores/TV Brasil), ‘Historietas Assombradas para Crianças
Malcriadas’ (Glaz Entretenimento/TV Brasil), ‘Meu Amigãozão’ (LD Laboratório de
Desenhos/TV Brasil), ‘O Baú do Lú’ (Neoplastique Entretenimento/TV Cultura), ‘Boa noite,
Martha’ (Otto Desenhos Animados/TV Cultura), ‘Brichos’ (Tecnokena Audiovisual e
Multimídia/TV Brasil) e ‘Godofredo’ (Um Filmes/TV Cultura).
Neste contexto de expansão, a Ancine recebeu “novas competências relativas à
regulação e ao desenvolvimento do mercado de conteúdos audiovisuais para televisão” (PDM
2013, p.25). Essas competências também estão relacionadas à aprovação da Lei no 12.485/11.
Conhecida como Lei da TV Paga, instituiu porcentagem de conteúdo nacional e de participação
de obras de produtoras independentes brasileiras nos canais de televisão por assinatura. Para a
Ancine, “o marco regulatório dinamizou o mercado, gerou demanda por novos conteúdos
brasileiros e ampliou o financiamento da produção independente. A produção de conteúdo
brasileiro saltou de 1.007 horas em 2011 para 3.884 horas em 2013”.
O mais relevante da Lei foi “estabelecer cotas de programação na TV por assinatura,
buscando prover uma oferta de conteúdos mais representativos da diversidade e da pluralidade
da sociedade brasileira, conforme os princípios constitucionais” (IKEDA, 2012). Da Rin (2010)
reforça que o papel da Ancine foi fundamental para proporcionar condições regulatórias para
que as causas da concentração crescente do fomento indireto, que distorce a economia setorial,
fossem atacadas na raiz.
Este trabalho não tem o objetivo de debater função e desempenho de órgãos estatais.
Mas o momento no qual está sendo redigido é de intenso debate sobre as perspectivas da cultura
no país. O governo empossado em janeiro de 2019 extinguiu o Ministério da Cultura, promoveu
censura ao audiovisual nacional e intervenções na Ancine. Há não só preocupação em toda a
cadeia produtiva da animação, mas atrasos na produção das obras e incertezas quanto ao
encaminhamento de novos projetos. Isso exige da pesquisa um breve registro do panorama
atual.
Como já citado, a Lei no 12.485/11 garantiu à Ancine condições técnicas e legais de
atuação como “agência reguladora que tem como atribuições o fomento, a regulação e a
fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil” (Portal Ancine). Mas a Ancine
já havia sido criada em 2001 no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso,
regulamentada em 2002 com autonomia administrativa, passando a ser vinculada ao Ministério
da Cultura em 2003, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo entrevista
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com Vera Zaverucha165 (2019) para o Coletivo Audiovisual pela Democracia, a Ancine foi
pensada porque já se previa o desenvolvimento do setor audiovisual global e nacional e a
estrutura da Secretaria do Audiovisual disponível na época não comportaria a complexidade e
demandas das políticas públicas específicas que estavam sendo planejadas para o setor.
De 2006 a 2017, a agência encontrou “poucos paralelos nos demais órgãos reguladores
e cresceu ainda mais a partir do início de 2013” (CARTA CAPITAL, 2019). Durante este
período, traduziu a política cultural do plano do governo e, mesmo sob críticas acerca da
distribuição dos recursos e participação dos grupos de mídia como coprodutores, conciliou
demandas dos mercados de mídia, pautando-se nos pontos apontados por Morais (2018, p. 104):

(1) a ampliação da oferta no cinema nacional e facilitação de acesso às obras;
(2) ampliação da participação de produção nacional na TV Paga e no VoD;
(3) investimento em distribuição; (4) fortalecimento da produção
independente; (5) capacitação dos agentes de audiovisual para qualificação
dos produtos, serviços e métodos; (6) aprofundamento do ambiente
regulatório; (7) aprimoramento dos mecanismos de financiamento; (8)
estímulo à competitividade da produção audiovisual nacional; (9) promoção
da cultura; (10) estímulo à inovação; (11) regionalização; (12) maior inserção
do audiovisual na formação educacional no país. (MORAIS, 2018, p.104)

Mas houve uma demanda crescente de trabalho incompatível com o quantitativo do
seu Quadro técnico e, em 2019, o Tribunal de Contas da União (TCU) suspendeu o repasse de
recursos públicos federais até que a Ancine pudesse comprovar condições operacionais para
analisar as prestações de contas dos contratos firmados. Junto a esta questão, o presidente da
agência foi afastado por denúncias ao Ministério Público Federal (MPF) e a diretoria esvaziada
porque os mandatos venceram e novos diretores não foram nomeados. Em 2020, a situação se
agravou porque a Ancine declarou não ter recursos para pagar os projetos já aprovados no FSA.
Além do colapso no FSA e, portanto, no fomento dos projetos, agentes do setor, a
exemplo de Zaverucha e Ivanov166, alertam para uma questão que impacta diretamente a
produção da animação seriada: o crescimento e não regulamentação das plataformas VOD. Sem
o papel regulatório da Ancine, o mercado pode se desenvolver em função de empresas como

“Em 2011 foi nomeada diretora da Ancine para um mandato de quatro anos, que teve seu término 2015. [...]
Atuou por mais de 30 anos na área pública, ocupando diversos cargos nas instituições responsáveis pelas políticas
de financiamento e regulação do setor audiovisual, tais como: diretora da Ancine, secretária de Estado para o
Desenvolvimento do Audiovisual, e diretora da Fundação do Cinema Brasileiro. [...] Com três livros lançados,
Como se faz um filme (1980); Lei do Audiovisual Passo a Passo (1986); e Desvendando a Ancine (2017), segue
sua trajetória atuando como especialista na área da regulação audiovisual, consultora e professora.” (REVISTA
VERSAR, 2019) Disponível em https://www.revistaversar.com.br/vera-zaverucha/
166
Realizadora. Ex-sócia da Gullane Filmes, ex-diretora do Sindicato da Indústria Audiovisual de São Paulo, exdiretora da Ancine.
165
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Netflix e Disney, que atuam como coprodutoras e distribuidoras. Entretanto, as produtoras
independentes brasileiras não irão deter o patrimônio das obras. Também se perde na
regionalização do conteúdo, na diversidade dos temas, os contratos de trabalho não obedecem
à dinâmica de desenvolvimento do mercado audiovisual interno e a lógica das grandes
corporações internacionais é de contratação de serviços baratos e transitórios, que, neste
quesito, o Brasil concorre com mercados como da China, Índia e Coréia.

4.3.2 O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro
(Prodav)
Como já citado no Capítulo 2, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do
Audiovisual Brasileiro (Prodav) foi instituído pelo artigo 4º da Lei nº 11.437, de 28 de
dezembro de 2006. Suas políticas públicas estão relacionadas aos princípios da Lei da TV Paga
(comunicação audiovisual de acesso condicionado, inscritos no art. 4º da Lei nº 12.485, de 12
de setembro de 2011), à política nacional do cinema (Art. 2º da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001) e à Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade e das
Expressões Culturais da Unesco (Decreto nº 6.177, de 1º de agosto de 2007). Tem como
objetivo geral “expandir a produção independente de conteúdos audiovisuais, com qualidade
técnica e artística e diversidade de gêneros, formatos, autores, públicos-alvo e origens
regionais” (Regulamento do Prodav, 2014). Também se propõe a atuar nos arranjos produtivos
locais; expandir conteúdos de produção nacional nas televisões por assinatura e on demand;
integrar cinema, televisão e internet para melhorar a circulação das obras; contribuir com
ambientes organizacionais de inovação aptos a dialogar, negociar e estabelecer concorrência
para o crescimento e visibilidade do mercado nacional como um todo.
O planejamento do Prodav levantou áreas prioritárias de atuação e definiu 06 (seis)
módulos a serem implementados de 2013 a 2016: módulo de desenvolvimento de projetos,
módulo de desenvolvimento regional, módulo de produção de conteúdos, módulo de
infraestrutura de produção, módulo de difusão e circulação de conteúdos, módulo de inserção
internacional. Como já citado, o Regulamento prevê que outras linhas podem ser criadas nos
Planos Anuais de Investimentos.
As chamadas do Prodav se iniciaram em 2008, através de quatro etapas: chamada
pública, habilitação, pré-seleção e resultado final. Até 2010, o FSA realizava quatro chamadas
por ano, uma para cada Linha (A, B, C e D), sendo a linha B a única específica do Prodav e
Produção para TV. As demais Linhas do FSA foram destinadas ao Prodecine. O resultado final
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da Chamada Pública MCT/FINEP/FSA – PRODAV – 01/2008 contemplou 05 (cinco) projetos
e o investimento final previsto foi no total de R$ 3.125.878,80. Em 2009, 23 projetos estavam
entre os selecionados finais, com um montante de R$ 17.757.222,00. Em 2010, foram 21
projetos com investimento previsto de R$ 19.980.000,00.
Em 2011, não foi publicada chamada. Foi o ano de transição dos Governos Lula-Dilma
e consequente revisões nos processos do MinC. Também foi aprovada a Lei no 12.485 e, como
citado, houve a reconfiguração no papel da Ancine. Em 15 de março de 2012, o Banco Regional
de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) foi credenciado pelo Comitê Gestor do FSA. “Foi
a primeira instituição financeira contratada de BNDES no molde de agente financeiro central
(...) para operação das linhas de produção e distribuição de obras audiovisuais para cinema e
televisão” (Portal FSA). Como já citado no capítulo 2, a chamada pública obedeceu ao mesmo
padrão dos anos anteriores em relação ao seu destino, mas ampliou o corpo técnico e adicionou
agente financeiro, deixando de ser linha B do programa e passando a ser denominada Chamada
Pública BRDE/FSA PRODAV 01/2012.

Esta Chamada Pública destina-se à seleção, em regime de fluxo contínuo, de
projetos de produção independente de obras audiovisuais brasileiras
destinadas à exploração comercial inicial nas janelas de radiodifusão de sons
e imagens ou de comunicação eletrônica de massa por assinatura, no formato
de obra seriada (minissérie ou seriado) do tipo ficção, documentário e
animação ou de documentários com metragem superior a 52 minutos, visando
a contratação de operações financeiras, exclusivamente na forma de
investimento. Os projetos poderão ser inscritos na modalidade aporte de
recursos na produção. (Portal BRDE/FSA)

No total foram selecionados 81 projetos e previsão total de investimento de R$
84.690.320,40. A Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 01/2013, também de fluxo
contínuo, publicou resultados até julho de 2019 com previsão total de investimento do FSA de
R$ 367.225.328,35 e mais de 350 projetos.
Em 2013, a Ancine publicou o Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual
(PDMA) com um estudo de mercado e apontou para o crescimento na demanda de obras
nacionais para televisão. O Plano previu ações até 2020 e destacou a importância das pequenas
empresas do setor, do desenvolvimento da cadeia produtiva regional e da necessidade de
internacionalização das obras. Em função disso, são instituídos os Prodav’s 02, 03, 04 e 05;
para produção para grades de programação de televisão aberta e por assinatura, para núcleos
criativos e desenvolvimento de projetos. Em 2014, os Prodav´s 06 e 07 indicam o
amadurecimento do setor. São chamadas destinadas ao financiamento de ações para aqueles
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que obtiveram bom desempenho comercial ou se destacaram em premiações, mostras ou
festivais, respectivamente.
Entretanto, a análise dos resultados das citadas chamadas deram a compreensão de que
apesar do aumento de participação das produções das regiões norte, nordeste e centro-oeste,
ainda havia um déficit em relação ao sul e principalmente ao Sudeste. Frente a este cenário e
também com os desafios de “expandir o mercado interno, universalizar o acesso da população
aos serviços audiovisuais e transformar o Brasil em um dos cinco maiores centros produtores e
programadores de conteúdos do mundo” (Ancine), foi lançado em 2014, o Programa Brasil de
Todas as Telas. Nele foi previsto maior percentual de investimento nas regiões norte e nordeste,
editais regionais para produção de conteúdo para televisão pública, recursos para núcleos
criativos e desenvolvimento de projetos167.
Foi uma ação governamental, não ministerial ou setorial, com quatro eixos que
integraram capacitação, produção e difusão de conteúdos brasileiros, acesso, democratização e
modernização de espaços e equipamentos. O primeiro para desenvolvimento de projetos,
roteiros, marcas e formatos, com aporte financeiro maior, a partir do envolvimento de
instituições regionais; o segundo de capacitação e formação profissional, com parceria do
Ministério da Educação com criação do Pronatec Audiovisual e de 20 cursos em 12 capitais; o
terceiro para produção e difusão de conteúdos brasileiros, articulando produtores,
distribuidores, programadores, TV´s públicas e parceiros internacionais, prevendo ações em
outros países; e o quarto tratou-se do Programa Cinema Perto de Você para abertura e
modernização de salas de cinema em todo o território nacional.
Nesta proposta de maiores investimentos para a regionalização, surgiram os Prodav’s
de 08 a 12 para “projetos de produção independente de obras audiovisuais brasileiras, com
destinação inicial ao campo público de televisão (segmentos comunitário, universitário,
educativo e cultural)” (Prodav, 2014). Os dois Prodav´s seguintes foram 13 e 14, lançados em
2016 e replicados em 2017. O Prodav 13 é a linha de núcleos criativos que renova os editais
anteriores do Prodav 03. O Prodav 14 surgiu da discussão da Ancine com o setor de games
sobre a necessidade de impulsionar projetos brasileiros importantes.

“O mecanismo mais utilizado para estimular a regionalização é a reserva da destinação de recursos para
determinadas regiões, a partir do dispositivo legal previsto na Lei 11.437/061, da seguinte forma: no mínimo, 30%
(trinta por cento) do valor para projetos de produtoras localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e;
no mínimo, 10% (dez por cento) para projetos de produtoras localizadas na Região Sul ou nos Estados de Minas
Gerais e Espírito Santo; ficando os demais 60% (sessenta por cento) dos recursos disponíveis para serem
disputados em igualdade de condições pelas 27 Unidades Federativas.” Relatório anual de Gestão do Fundo
Setorial do Audiovisual, 2017.
167
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A partir do exposto, as chamadas do Prodav podem ser organizadas de acordo com o
Quadro a seguir.

QUADRO 7. Quadro resumo dos objetivos de cada linha de atuação do Prodav.
PRODAV
Prodav 01
Prodav 02

OBJETIVO
Produção
Produção

DESTINO DE INVESTIMENTO DO FSA
Produção independente de audiovisual para televisão
Produção independente pré-selecionada por canal de televisão
aberta ou fechada
Prodav 03
Desenvolvimento
Núcleos criativos
Prodav 04
Desenvolvimento
Laboratórios de desenvolvimento
Prodav 05
Desenvolvimento
Desenvolvimento de projetos
Prodav 06
Suporte Automático
Desempenho comercial
Prodav 07
Suporte Automático
Desempenho artístico
Prodav 08
TVs Públicas
Produção de conteúdos para TV´s Públicas – Norte
Prodav 09
TVs Públicas
Produção de conteúdos para TV´s Públicas – Nordeste
Prodav 10
TVs Públicas
Produção de conteúdos para TV´s Públicas – Centro-Oeste
Prodav 11
TVs Públicas
Produção de conteúdos para TV´s Públicas – Sudeste
Prodav 12
TVs Públicas
Produção de conteúdos para TV´s Públicas – Sul
Prodav 13
Desenvolvimento
Renovação de Núcleos Criativos
Prodav 14
Produção
Produção de jogos eletrônicos para exploração comercial em
consoles, computadores ou dispositivos móveis
Fonte: Sistema do FSA. Disponível em http://www.brde.com.br/fsa/. Elaborado pela autora.

Em 2018, em meio à crise institucional da Ancine, todas as linhas de atuação FSA
foram suspensas, houve nova revisão nos modelos de editais e seis seleções para cinema e
televisão baseadas em mérito e desempenho das produtoras foram publicados. Em 2019, outras
duas. Para televisão, seguiram abertas a Chamada Pública BRDE/FSA Fluxo Contínuo para
Televisão 2018168 e a Chamada Pública BRDE/FSA Coprodução Internacional 2019169. Esta
última indicou uma nova fase das produções seriadas brasileiras, incluindo a animação, que é a
de elaboração de projetos e modelos de negócios pensados para atuar em mercado global.

4.3.3 Mecanismos utilizados nas produções de animação seriada
No desenvolvimento de políticas públicas para o setor audiovisual, a produção de
animação nacional foi contemplada com o AnimaTV e o PIC Novos Formatos. Já os gestores
das produtoras independentes perceberam a importância do investimento na etapa de
“Projetos de produção independente de obras audiovisuais brasileiras, destinadas ao mercado de televisão, no
formato de obra seriada de ficção, documentário, animação, variedades e reality-show e de telefilmes de ficção,
documentário e animação, selecionados automaticamente em regime de fluxo contínuo.” Disponível em
http://www.brde.com.br/fsa/chamadas-publicas/producao/
169
“Seleção, em regime de fluxo contínuo, de projetos de produção independente de obras audiovisuais brasileiras
de longa-metragem de ficção, documentário e animação ou destinadas ao mercado de televisão, no formato de
obra seriada de ficção, documentário, animação, variedades e reality-show e de telefilmes de ficção, documentário
e
animação,
realizadas
em
regime
de
coprodução
internacional.”
Disponível
em
http://www.brde.com.br/fsa/chamadas-publicas/producao/
168
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desenvolvimento dos projetos de animação e obtiveram sucesso na seleção dos editais para este
fim. Explicamos estes mecanismos nos próximos dois tópicos.

4.3.3.1 AnimaTV e PIC Novos Formatos
O AnimaTV foi o primeiro programa nacional de fomento para produção de séries de
animação para serem exibidas em TVs públicas e destinadas a crianças e jovens. Foi realizado
entre 2008 e 2011 pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura do governo
brasileiro, em associação com os canais TV Cultura e TV Brasil (especialistas do campo
criativo) e apoio da Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA)170. Inicialmente
foram 17 projetos selecionados, de 250 inscritos, para participarem de sete oficinas de
desenvolvimento: narrativa, comercialização, produção, direção de arte, mercado,
licenciamento e criação transmídia171. Após finalização dos pilotos e exibição em vinte
emissoras públicas de todo o território brasileiro, dois deles foram premiados, considerando
critérios de uma comissão julgadora e da votação do público (audiência dos canais públicos):
‘Carrapatos e Catapultas’, da Zoom Elefante e ‘Tromba Trem’ do Copa Studio. (ABCA, 2010)
As duas vencedoras do AnimaTV, receberam, como as outras 15 selecionadas, R$ 110
mil para produção do episódio-piloto e, como finalistas, R$ 950 mil para produção, em um ano
(entre início de 2010 e 2011) de mais doze episódios da série. Os produtores que participaram
do projeto assinaram contratos de coprodução com os canais TV Brasil e TV Cultura.
‘Carrapatos e Catapultas’ também foi uma das três vencedoras do PIC Novos Formatos
em 2010, uma realização do Brazilian TV Producers (BTVP). Segundo o Portal
Brasil/MinC/SAV, o Brazilian TV Producers foi criado em 2004:

tem como objetivo promover o conteúdo audiovisual independente no
mercado internacional. O programa viabiliza parcerias entre empresas
brasileiras e estrangeiras. (por meio de coproduções, vendas e pré-vendas para
canais de TV, Internet, telefonia celular e novas mídias). É realizado pela
Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão (ABPI-TV)
em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil) e a Secretaria do Audiovisual do Ministérios da
Cultura. (Portal Brasil/MinC/SAV)

170

Criada em 2003 por um grupo de vinte e nove profissionais da animação de cinco estados brasileiros (RJ, SP,
PB, RS, PR) com o intuito de fortalecer a categoria em diversas instâncias e representá-la junto a entidades públicas
e privadas (WEBSITE ABCA)
171
Transmedia storytelling ou narrativa transmídia são “[…] histórias que se desenrolam em múltiplas plataformas
de mídia, cada uma delas contribuindo de forma distinta para a compreensão do universo ficcional” (JENKINS,
2008, p.384)
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O PIC Novos Formatos selecionou 25 projetos audiovisuais para um workshop com
consultores e profissionais de destaque no mercado internacional. No último dia, a obra da
Zoom Elefante foi escolhida por atender aos critérios de excelência e pertinência do projeto
para o mercado internacional; adequação do tema, formato e abordagem; potencial de
desenvolvimento em plataformas digitais, demonstrando que os domínios foram internalizados
pelos indivíduos e aplicados no projeto.
O AnimaTV e o PIC Novos Formatos também deram condições para que os
selecionados transitassem em feiras internacionais do mercado audiovisual, a exemplo do
MIPCOM 2010 em Cannes.
A ABPI-TV (Associação Brasileira de Produtoras Independentes de TV), por
meio de seu projeto internacional Brazilian TV Producers (BTVP), uma
parceria com a Apex-Brasil e a SAv/MinC, organiza a participação de
empresas brasileiras neste e em outros importantes eventos internacionais com
o objetivo de ampliar a participação do setor audiovisual brasileiro no
mercado internacional. Nestes encontros, os produtores têm oportunidade de
contatar os executivos dos maiores canais e distribuidoras do mundo.172
(Portal Brasil / MinC / SAV)

Para as produtoras, a participação em eventos internacionais possibilitou
principalmente o diálogo com empresas que oferecem tecnologia financeiramente mais
acessível à produção das animações 2D, a exemplo do mercado chinês e indiano.

4.3.3.2 Núcleos criativos
A Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 03 foi realizada de 2013 a 2017 e são
editais específicos para núcleos criativos. Trata-se de uma atividade de desenvolvimento na
qual alguns profissionais do audiovisual, a exemplo de diretores e produtores, são reunidos em
torno dos roteiristas para desenvolvimento de uma carteira de, no mínimo, cinco projetos ao
longo de dezoito meses.

172

Cerca de 65 profissionais integraram a comitiva brasileira no referido ano. As produtoras independentes que
participaram do MIPCOM 2010: 2DLab, 44 Toons, Amazing Graphics, Animassauro, Animatório, Belli Studio,
Bossa Nova Films, Cadux.com, Casablanca Content, Cinevideo, Cisup, Copa Studio, Elo Company
(Distribuidora), Enigma Filmes, Estricnina, Flamma, Grifa, Gullane, Magma Cultural, Martinelli Films,
Medialand, Mixer, Movi&Art, Prodigo, Publigibi/Vardi Comics, Rocambole Produções, Santo Forte Imagem,
Selva Filmes, Split Filmes, Studio Sumatra, Synapse Brazil (Distribuidora), Tortuga Studios e TV PinGuim, além
do Programa AnimaTV representando outras 17 empresas. Disponível em http://www.cultura.gov.br/noticias-sav//asset_publisher/QRV5ftQkjXuV/content/produtoras-independentes-participam-do-mipcom-em-cannes383932/10889
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Designa-se Núcleo Criativo a reunião de profissionais criadores, organizados
por empresa brasileira independente e sob a direção de um líder indicado por
esta, com a finalidade de desenvolver de forma colaborativa uma Carteira de
Projetos de obras audiovisuais. (BRDE/FSA PRODAV173)

Assim como o fomento da produção, os editais para desenvolvimento de obras são
importantes para a cadeia do audiovisual, pois incentivam a criação coletiva, aprimoram ideias
já existentes e possibilitam conduzir o projeto até uma fase de amadurecimento e adequação, o
que, consequentemente, potencializa as prospecções para coprodução. Além disso, o apoio
financeiro via FSA implica na garantia às empresas produtoras brasileiras independentes dos
“direitos patrimoniais integrais sobre marca, formato, obra e elementos derivados relacionados
ao desenvolvimento de projeto” (Edital BRDE/FSA PRODAV 03), ponto considerado positivo
para o fortalecimento do mercado nacional.
No caso da animação seriada, cinquenta e cinco (55) projetos com destinação inicial
para televisão paga e/ou televisão aberta foram desenvolvidos a partir dos editais de 2013 a
2016, segundo a Ancine174. Entre eles, estão cinco propostas de produtoras que compõem o
corpus desta pesquisa: Núcleo 44 (44 Toons, 2013), Núcleo Criativo Boutique Filmes
(Boutique Filmes, 2013), Anima Bahia (Origem Comunicação, 2013), Núcleo Criativo Cabong
(Cabong Studios, 2015), Glaz (Glaz Entretenimento, 2015).

173

Disponível em https://www.brde.com.br/fsa/chamadas-publicas/desenvolvimento/chamada-publica-brdefsaprodav-032017/
174
De acordo com dados públicos referentes às Chamadas Públicas PRODAV 03 de 2013, 2014, 2015 e 2016,
todas destinadas ao investimento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) em Núcleos Criativos (desenvolvimento
de carteiras de projetos audiovisuais). Foram contabilizados os projetos devidamente classificados como de
animação/obra seriada com destinação para TV Paga e/ou TV Aberta. Disponível em
https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/ancine-divulga-dados-das-chamadas-p-blicas-de-n-cleoscriativos
A Ancine divulgou um calendário bianual de financiamento 2016/2017 que inclui ‘LD Laboratório de Desenhos’
(2DLab) e ‘Griot Produções’ (Griot Filmes), potencialmente produtoras de animação, mas as informações
específicas dos projetos selecionados não estão disponíveis. Portanto, foram excluídas do quantitativo total.
Disponível em https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/apresentacoes/Vencedores.pdf
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QUADRO 8. Quadro resumo dos Núcleos Criativos das produtoras que compõem o corpus da pesquisa
de acordo com o resultado das Chamadas Públicas PRODAV 03 de 2013, 2014, 2015 e 2016.
ANO

PROPONENTE

44 TOONS PRODUÇÕES
2013 ARTÍSTICAS LTDA
44 TOONS PRODUÇÕES
2013 ARTÍSTICAS LTDA
44 TOONS PRODUÇÕES
2013 ARTÍSTICAS LTDA
BOUTIQUE FILMES E
2013 PRODUÇÕES LTDA
ORIGEM COMUNICAÇÃO
2013 LTDA
ORIGEM COMUNICAÇÃO
2013 LTDA
ORIGEM COMUNICAÇÃO
2013 LTDA
ORIGEM COMUNICAÇÃO
2013 LTDA
2015 CABONG STUDIOS LTDA
2015 CABONG STUDIOS LTDA
2015 CABONG STUDIOS LTDA
2015 CABONG STUDIOS LTDA
2015 CABONG STUDIOS LTDA
GLAZ ENTRETENIMENTO
2015 SA.
GLAZ ENTRETENIMENTO
2015 SA.

NÚCLEO

TÍTULO PROJETO

NÚCLEO 44

CHICO INVENTOR
E BRUXINHA BIBI

NÚCLEO 44

CORDÉLICOS

DURAÇÃO
NÚM.
EPISÓDIO
EPISÓDIOS
(MIN)

26

11

1

5

NÚCLEO 44
VILA RÉ
NÚCLEO CRIATIVO
BOUTIQUE FILMES PAPAYA BULL

52

11

3

30

ANIMA BAHIA

BELATRIX

13

7

ANIMA BAHIA

BILL, O TOURO

26

1

ANIMA BAHIA

PÉRSIO

1

5

ANIMA BAHIA
NÚCLEO CRIATIVO
CABONG
NÚCLEO CRIATIVO
CABONG
NÚCLEO CRIATIVO
CABONG
NÚCLEO CRIATIVO
CABONG
NÚCLEO CRIATIVO
CABONG

TORI, A DETETIVE
AS TATUAGENS DO
VOVÔ
BARBAROS &
BARBADOS

13

7

3

30

3

30

DECOMPOSISHOW

3

30

O DIA EM QUE...
UM DESENHO
MUITO LEGAL
EUGÊNIA E OS
ROBÔS
MAIKE MALDITO E
CAPACETE

3

30

3

30

1

26

1

26

GLAZ
GLAZ

Fonte: Ancine, 2018. Adaptado pela autora. Informações disponíveis em https://www.ancine.gov.br/pt-br/salaimprensa/noticias/ancine-divulga-dados-das-chamadas-p-blicas-de-n-cleos-criativos

Em 2018, o balanço ministerial realizado junto a alguns dos produtores de animação
no Brasil sobre a importância do financiamento público175 constatou que o mercado brasileiro
de animação atingiu seu melhor cenário em termos econômicos e de reconhecimento
internacional. A possibilidade da participação das produtoras independentes brasileiras é
atribuída pelo poder público aos incentivos do FSA e da Lei da TV Paga, que alavancaram e
mantinham a produção nacional. Os mecanismos de fomento foram essenciais para que
atualmente o país tenha representatividade nos principais eventos internacionais de animação e
que a produção nacional seja reconhecida como criativa e com alto nível técnico.
175

Ascom/MinC. Brasil lança maior número de animações em 22 anos. Fevereiro, 2018. Disponível em
http://pnc.cultura.gov.br/2018/02/16/brasil-lanca-maior-numero-de-animacoes-em-22-anos/
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4.4 EVENTOS DO MERCADO DE ANIMAÇÃO

Os eventos, incluindo mostras, feiras de negócios e festivais, são espaços importantes
para ampliar a rede de negócios da produtora, compreender e renovar os domínios dos gestores
das obras, além da possibilidade de acúmulo de capitais, através de acordos comerciais e
premiações. Classificamos os eventos como internacionais e nacionais em função do território
no qual acontece. Eventos fora do Brasil foram considerados internacionais e os que acontecem
no país, nacionais, mesmo que classificados pelos organizadores como eventos internacionais.
Quando citamos o condicionante externo ‘eventos’, estamos nos referindo aos festivais
nos quais as produtoras realizam a pré-inscrição das obras. Caso selecionadas, são exibidas no
festival e podem concorrer a premiações. O objetivo é tornar a animação conhecida e
consagrada no campo. Também nos referimos aos eventos de mercado, nos quais os gestores
participam de feiras, rodadas de negócios e pitchings. O objetivo é a coprodução e/ou
comercialização das obras. Os exemplos são o MIFA e o Kidscreen. Nos festivais e nos eventos
de mercado são realizadas conferências, palestras, debates e cursos, como parte da
programação.
Os principais eventos internacionais para os produtores de obras de animação são o
Festival de Animação de Annecy e o MIFA (International Animation Film Market), sendo este
o evento de mercado integrado à programação do festival, que acontecem na França. Já o
Kidscreen Summit, realizado em Miami, é um evento de referência entre os profissionais de
conteúdo do entretenimento para o público infantil. Todo ano, a Brazilian Content, programa
de exportação da BRAVI (Brasil Audiovisual Independente), organiza uma delegação brasileira
por evento.
Como citado na Introdução, a participação e reconhecimento das obras brasileiras nas
edições dos festivais e eventos de mercado aconteceram gradativamente. O país destacou-se em
Annecy, em 2018, um ano após a animação brasileira comemorar seus cem anos. Participou do
evento com cinquenta e quatro empresas, ampliou o espaço de negócios no MIFA, ganhou
repercussão internacional com a seleção do longa-metragem ‘Tito & Os Pássaros’ e o curtametragem ‘Guaxuma’ e, segundo a BRAVI, assinou acordos importantes de coprodução:

A Hype.cg, produtora de Porto Alegre comemorava na sexta-feira (15) a
assinatura de acordo de coprodução com o Chile, no valor de US$ 1 milhão

143

para a série de animação pré-escolar ‘Guitar & Drum’. “As negociações
começaram no início do ano e se concretizaram aqui em Annecy”, revelou o
CEO da empresa, Gabriel Garcia.
A Spirit Animation também era só animação. Sem trocadilho, Fernando
Macedo anunciou a concretização do projeto de um longa-metragem 3D e stop
motion, uma coprodução Brasil, Argentina e Peru. Outros dois negócios estão
em andamento com Índia e Alemanha, sendo uma série 2D e um longa. Já Cid
Makino e Jonas Brandão, da Split Studio, comemoravam a parceria com
Sebastién Onomono e a produtora francesa Les Films d’Ici para o
desenvolvimento do longa-metragem ‘Na trilha das borboletas azuis’.
(PORTAL BRAVI, JUNHO, 2018176)

Especificamente no caso da animação seriada infantil e para as obras e/ou produtoras
deste corpus de pesquisa, destacamos outras premiações: o Emmy Kids International Awards
da Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas e Prêmios Quirinos de Animação
Ibero-americana. Como já citado, em 2016, ‘SOS Fada Manu’, das produtoras Boutique Filmes,
LightStar Studios e canal Gloob foi indicada ao Emmy Kids International. Em 2019, uma
indicação ao mesmo prêmio foi para a série de animação ‘Irmão do Jorel’, do Copa Studio.
‘Irmão do Jorel’ foi premiada nos Prêmios Quirinos 2019.
No início da implementação do FSA, em 2009, o piloto da série ‘Osmar. A primeira
fatia do pão de forma’ ganhou o prêmio MIP Junior no Festival de Cannes, eleito por um júri
infantil. E recentemente, em 2020, Otto Guerra (Otto Desenhos Animados), cineasta e
animador, foi anunciado como um dos novos membros da Academia de Artes e Ciências
Cinematográficas de Hollywood. Estes marcos são importantes para reconhecermos o percurso
de reconhecimento dos gestores e das obras nacionais.
Como eventos internacionais latino-americanos importantes para os gestores
brasileiros, citamos o Ventana Sur que “reúne todos os diferentes atores da indústria audiovisual
para promover a coprodução, financiamento e distribuição internacional de conteúdo latinoamericano” (WEBSITE BRAVI) e o Festival Internacional de Animación Chilemonos.
Citamos, ainda, o maior festival canadense, país onde muitos de nossos animadores buscam
formação e construção de rede de negócios, o Ottawa International Animation Festival.
No Brasil, o maior evento de negócios na área de entretenimento e audiovisual é o
Rio2C e o maior festival é o AnimaMundi, no qual também acontece o Anima Fórum como
parte da programação no Rio de Janeiro e em São Paulo. Muitos eventos na área de animação
são promovidos localmente e regionalmente. Os de maior repercussão são o ‘Festival

176

Delegação brasileira comemora resultados positivos em Annecy. Junho, 2018. Disponível em
http://bravi.tv/delegacao-brasileira-comemora-resultados-positivos-em-annecy/
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Internacional de Cinema Infantil’ (FICI), no qual o curta-metragem ‘Tadinha’, que deu origem
à série, ganhou prêmio de melhor animação brasileira em 2011; o Festival comKids, em São
Paulo; e o Animage, no Recife. Na sequência está o Quadro com os eventos citados divididos
em internacionais e nacionais e em ordem alfabética.

QUADRO 9. Eventos nacionais e internacionais que contribuem com a promoção da animação infantil.

EVENTO INTERNACIONAL
Emmy Kids International Awards
Festival de Animação de Annecy
Festival de Cannes
Festival Internacional de Animación
Chilemonos
International Animation Film Maker (MIFA)
Kidscreen Summit
MIPCOM KIDS
Ottawa International Animation Festival
Prêmios Quirinos de Animação Ibero-americana
Prix Jeunesse International
Ventana Sur
EVENTO NACIONAL
Animage
Festival AnimaMundi /Anima Fórum
Festival comKids
Festival Internacional de Cinema de Animação
(FICI)
Rio2C

LOCAL
Cannes / França
Annecy / França
Cannes / França
Santiago / Chile
Annecy / França
Miami / EUA
Cannes / França
Ottawa / Canadá
Tenerife / Espanha
Munique / Alemanha
Buenos Aires / Argentina
LOCAL
Recife / Brasil
Rio de Janeiro e São Paulo / Brasil
São Paulo / Brasil
Florianópolis / Brasil
Rio de Janeiro / Brasil

Fonte: Elaborado pela autora.

Durante uma das entrevistas realizadas com os gestores, conversamos sobre a
participação das produtoras nos festivais internacionais. O(A) gestor(a) respondeu que o tempo
de experiência no mercado lhes mostrou que “só participa quem se inscreve”. O que parece
óbvio tornou-se um investimento estratégico na equipe da produtora. Foi contratado um
profissional para acompanhar as datas dos festivais e eventos de mercado, estudar os
regulamentos e regras de participação, compartilhar os critérios de cada chamada e fazer as
inscrições das obras.
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4.5 SÍNTESE DO CAPÍTULO

A produção da animação seriada infantil foi pontuada neste capítulo com obras,
produtoras, organizações e programas que contribuíram para o desenvolvimento do mercado
nacional. Registramos as principais produções acadêmicas sobre a animação brasileira. Esse
primeiro passo da pesquisa foi dado em função da necessidade de conhecer o que, quem e onde
se investiga a produção da animação nacional para cinema e para televisão. Existe a tradição de
estudos sobre técnicas da animação e produção para o cinema. Já as pesquisas sobre a animação
seriada são escassas e muita informação precisa ser extraída dos veículos de comunicação e
órgãos oficiais do setor audiovisual.
Quanto aos registros históricos da animação, as primeiras iniciativas e o que se
relaciona com a produção atual foram privilegiados na narrativa. Evitamos detalhar aspectos
técnicos e tecnológicos, porque alguns livros já cumprem essa função (MORENO, 1978;
LUCENA JUNIOR, 2005; FOSSATTI, 2011). Os dois casos destacados, MSP e Pinguim
Content, além de serem precursores da animação seriada infantil brasileira, suscitam discussões
importantes porque são organizações com longevidade no mercado nacional, exploram modelos
de negócios distintos e são acessíveis para produção de conteúdo sobre suas iniciativas. Nos
dois casos, existem entrevistas com os gestores dos projetos, matérias sobre as obras em
diversos veículos de comunicação, canal no Youtube e o website institucional com informação
qualificada. São empresas que podem funcionar como comparativos às produtoras do corpus
investigado.
Aliado ao contexto histórico, discorrer sobre os aspectos legais e de fomento
evidenciou as instituições do campo da animação seriada infantil, listadas no QUADRO 10, e
possibilitou descrever o que classificamos de condicionantes externos do macroambiente.
Tratamos aqui das forças sociais, variáveis do mercado sobre as quais as produtoras não
exercem controle, mas sofrem influências. Além das leis e programas de fomento, incluímos os
eventos nacionais e internacionais, que podem contribuir com o acúmulo de capital simbólico
aos gestores e reconhecimento das obras e produtoras.
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Quadro 10. Instituições que participam do campo da animação seriada infantil brasileira
CATEGORIA
Instituição financeira

Instituição governamental

Associação / Sindicato

Festival / Premiação

Canal / Streaming

Produtora Nacional

Instituição Internacional

INSTITUIÇÃO
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP
Caixa Econômica Federal – CEF
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE
Agência Nacional de Cinema – Ancine
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos –
Apex – Brasil
Ministério da Cidadania
Secretaria Especial da Cultura
Associação Brasileira de Críticos de Cinema – Abraccine
Associação Brasileira de Cinema de Animação – ABCA
Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão BRAVI
Sindicato da Indústria Audiovisual de São Paulo
Se Anima
Emmy Kids International Awards
Festival de Animação de Annecy
Festival de Cannes
Festival Internacional de Animación Chilemonos
International Animation Film Maker (MIFA)
Kidscreen Summit
MIPCOM KIDS
Ottawa International Animation Festival
Prêmios Quirinos de Animação Ibero-americana
Prix Jeunesse International
Ventana Sur
Animage
Festival AnimaMundi /Anima Fórum
Festival comKids
Festival Internacional de Cinema de Animação (FICI)
Rio2C
Cartoon Network
Disney Channel
TV Cultura
TV Escola
TV´s Pùblicas
Globo Multiplataforma
Netflix
Flamma
2DLab
Pinguim Content
Maurício de Sousa Produções – MSP
Organização das Nações Unidas – ONU
National Film Board of Canada
Produtoras – China, Coréia, Índia

Fonte: Elaborado pela autora.

A observação destes condicionantes (leis, fomento, eventos) dos processos criativos
indica que o domínio de um gestor precisa ser desenvolvido com habilidades gerais
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relacionadas à qualificação técnica para a elaboração de projetos audiovisuais adequados aos
editais de fomento. Isso inclui o conhecimento das leis de incentivo, dos regulamentos dos
programas de fomento e dos mecanismos de prestação de contas. Também exige conhecimentos
específicos em animação seriada para equalizar tamanho e habilidades da equipe, estrutura
física e financeira capazes de cumprir o objetivo estabelecido.
O domínio do gestor deve incluir sua capacidade de apresentar projetos, de conhecer
outros projetos, de observar e entender as oportunidades do mercado e prospectar
relacionamentos comerciais relevantes para o desenvolvimento não só da obra, mas do portfólio
da produtora. Portanto, dominar os elementos narrativos do projeto, discernir sobre a elaboração
de uma Bíblia de animação, estar preparado para o pitching e defender a viabilidade da proposta
contemplam o domínio exigido nos eventos, festivais e feiras de negócios da área.
No próximo capítulo, damos continuidade à descrição dos condicionantes externos dos
processos criativos dos gestores das obras, acrescentando os condicionantes externos
relacionados aos atores sociais e analisando a relação destes com os condicionantes internos, a
partir das experiências empíricas declaradas pelos gestores das produtoras investigadas.
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5 “COM UNHAS E MENTES”177. DIÁLOGOS ENTRE CONDICIONANTES
EXTERNOS E INTERNOS.

No capítulo anterior, apresentamos os condicionantes externos aos processos criativos
a partir de forças sociais (macroambiente), definidos como leis, programas de fomento e
eventos de mercado. Destacamos indivíduos, projetos e produtoras que contribuíram e/ou
participam da constituição do mercado brasileiro de animação seriada. Com isso, identificamos
as instituições envolvidas na produção independente de animação infantil no Brasil e as relações
estabelecidas entre elas.
Neste capítulo, o objetivo é refletir sobre o relato dos gestores das produtoras
independentes selecionadas na Chamada Pública Prodav 01/2012 acerca dos processos criativos
dedicados ao desenvolvimento, produção e comercialização dos projetos de animação seriada.
São discutidos os processos criativos dos gestores das obras de animação seriada relacionandoos aos condicionantes externos e internos. Como detalhado no Capítulo 2, os condicionantes
externos foram elaborados a partir das variáveis do macroambiente e do microambiente das
produtoras independentes brasileiras. Alguns condicionantes externos, portanto, situam-se em
dois níveis de interferência: o primeiro, que inclui as leis e fomento, no qual as produtoras não
interferem diretamente; e o segundo, no qual as produtoras atuam, dialogam, negociam e
desenvolvem seus projetos de animação para o público infantil de televisão, gerando valor não
só para a produtora e seus gestores, mas também para cadeia de negócios do setor.
A contribuição de cada produtora a esta cadeia está relacionada aos seus
condicionantes internos, ou seja, perfil de atuação, localização geográfica, recursos materiais e
humanos, que por sua vez, podem ser estruturados e modificados de acordo com os objetivos
do núcleo de gestão das produtoras e exigências dos projetos. Portanto, a interação entre
condicionantes externos e internos orienta os processos criativos dos gestores em cada
produtora, define seu portfólio de obras e a trajetória dos profissionais envolvidos.
Este capítulo foi organizado em função dos condicionantes externos com os quais as
produtoras interagem: coprodução, comercialização/distribuição e comunicação.

Como citado na Introdução, o nome do capítulo homenageia a série de animação ‘SOS Fada Manu’ da
‘Boutique Filmes’ (SP). ‘Com Unhas e Mentes’ é o oitavo episódio da série.
177
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5.1 COPRODUÇÃO

O projeto realizado em associação com empresas do mercado audiovisual nacional
e/ou internacional é definido como coprodução (ANCINE. MP 2228-1/2001). O acordo pode
ser firmado a partir de um conceito, nas fases de desenvolvimento, pré-produção ou produção
da obra e, no caso da animação seriada infantil no Brasil, acontece entre produtoras nacionais,
entre produtoras e canais/streaming e/ou entre produtoras nacionais e internacionais178. O
contrato assinado pelas produtoras implica em porcentagem de detenção dos direitos
patrimoniais sobre a obra. Direitos patrimoniais são uma “categoria de direitos de autor com
repercussão econômica, suscetíveis de exploração, nos termos, limites e exceções previstos na
legislação” (ANCINE, IN nº 104, Art. 1º, X). Se o percentual de direitos patrimoniais concedido
às empresas internacionais for superior ao da produtora brasileira, a obra não é considerada
nacional. No caso de obras submetidas às chamadas públicas do Prodav, seu Regimento Geral
rege as regras sobre distribuição de direitos patrimoniais e as obras são necessariamente
brasileiras.
Um estudo de caso realizado por Gatti Junior, Gonçalves e Barbosa (2014) destaca
duas coproduções internacionais que se tornaram referências para as negociações das
produtoras independentes nacionais: ‘Princesas do Mar’, da Flamma e ‘Meu Amigãozão’, da
2DLab; e uma coprodução com canal de TV no Brasil: ‘Peixonauta’, da TV Pinguim, já descrita
no Capítulo 4.
A Flamma enveredou na coprodução internacional porque a produtora, fundada em
2004, não atendia aos requisitos de experiência e histórico de produções exigidos pelos
mecanismos públicos de fomento no país. A trajetória de um dos sócios, Reynaldo Marchesini,
como executivo de vendas de uma empresa internacional de distribuição de conteúdo, a Mega
Distribuidora, responsável pelas marcas Nelvana, Southern Star, Disney, BBC e Nintendo,
conduziu o projeto às possibilidades de coprodução internacional. Foram vinte e cinco pitchings
realizados na MIPCOM, em 2004, com o objetivo de fechar contrato de coprodução e realizar
a animação no Brasil. A animação da série seria feita por estúdios brasileiros contatados pela
Flamma, porque como produtora de conteúdo não teria equipe para produzir animação.
Entretanto, a ausência de projetos brasileiros de séries de animação no mercado internacional
178

Coprodução internacional: modalidade de produção da obra audiovisual, realizada por agentes econômicos que
exerçam atividade de produção, sediados em dois ou mais países, que contemple o compartilhamento das
responsabilidades pela organização econômica da obra, incluindo o aporte de recursos financeiros, bens ou
serviços e compartilhamento sobre o patrimônio da obra entre os coprodutores. (ANCINE, IN nº 104, Art. 1º, VIII,
IX, XI, 2012)
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na época resultou em resistência por parte dos parceiros com relação à animação a ser produzida
no Brasil.
A negociação implicou em grandes concessões, mas segundo Gatti Junior, Gonçalves
e Barbosa (2014), “o objetivo foi concretizado. A estratégia era viabilizar um primeiro projeto
para dar visibilidade à empresa e com isso avançar em novos trabalhos.” ‘Princesas do Mar’ foi
coproduzida com a Southern Star, a maior produtora independente australiana, e o estúdio
espanhol Neptuno Films produziu as animações.

A produção teve início em julho de 2006. A coordenação, produção executiva
ficou com australianos, bem como a criação dos roteiros, storyboard e o a
gravação das vozes dos personagens (o desenho é dublado em português
quando exibido no Brasil). Coube à Flamma, o character design e a aprovação
dos roteiros em conjunto com a Southern Star. Na Espanha foi feita toda a
produção da animação e a pós-produção (edição, música, trilha, finalização
etc.). A primeira temporada, com 52 episódios de 11 minutos, ficou pronta em
18 meses e logo na sequência foi produzida a segunda temporada. A maior
parte do volume de trabalho e número de pessoas envolvidas (mais de 100)
ficou na Espanha, mas a parte mais criativa foi desenvolvida pelas equipes no
Brasil e na Austrália. Os espanhóis da Neptuno não tinham influência para
mudar cenário, roteiro, personagens etc. (GATTI JUNIOR, GONÇALVES E
BARBOSA, 2014)

No caso de ‘Princesas do Mar’, os australianos foram os responsáveis pela captação
de recursos para a viabilização do projeto e os detentores dos direitos de propriedade. A Flamma
negociou o direito de distribuição e exploração de licenciamento da série na América Latina179.
Como se observa no QUADRO 11, esta primeira experiência brasileira, da Flamma, difere da
também coprodução internacional realizada pela 2DLab.
Em ‘Meu Amigãozão’, a animação seriada coproduzida pela 2DLab e a canadense
Breakthrough, houve cinquenta por cento de investimento nacional na produção, maior
envolvimento e poder de decisão da produtora e mobilização de mais de oitenta profissionais
brasileiros:

O orçamento de investimentos da produção recebeu 50% dos brasileiros e
50% dos canadenses. A parte brasileira contou com 20% da verba vinda de
179

Coproduções implicam em negociação dos Direitos Patrimoniais, Direito de Comunicação Pública, Direito de
Exploração Comercial e Direito de Renda Patrimonial. “Direito de Comunicação Pública: direito patrimonial que
permite a seu detentor comunicar publicamente a obra audiovisual; Direito de Exploração Comercial: direito
patrimonial que permite a seu detentor autorizar terceiro a explorar economicamente, de acordo com modalidade
específica, a obra audiovisual ou seus produtos derivados; Direito sobre Renda Patrimonial: direito patrimonial
que permite a seu detentor, sem transferência de domínio patrimonial no que se refere aos poderes dirigentes
associados às cotas patrimoniais, auferir, de forma parcial ou total, as receitas, derivadas da exploração econômica
da obra.” (ANCINE, IN nº 104, Art. 1º, VIII, IX, X, XI, 2012)
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contratos com a TV Brasil e a Discovery Kids (que compraram o direito de
exibirem primeiro), 40% de um empréstimo contraído junto ao BNDES (linha
ProCult) e os 40% restantes de incentivos da Lei Rouanet. Da parte canadense,
1/3 foi investido pela TV e a outra parte (2/3) de incentivos fiscais. (GATTI
JUNIOR, GONÇALVES E BARBOSA, 2014)

A parceria de coprodução com a Breakthrough resultou em um contrato com a TV
canadense Treehouse, “reconhecida internacionalmente pela qualidade de sua programação
para o público pré-escolar.” A possibilidade de investimentos brasileiros proporcionou à 2DLab
a manutenção dos direitos de propriedade da obra e, como observado, mobilização dos
profissionais da animação no Brasil, o que contribuiu com o aprimoramento dos domínios
relacionados à animação de todos os envolvidos. A equipe brasileira ficou responsável pelo
storyboard e pela animação, as viagens ao Canadá e as discussões sobre o roteiro foram
constantes. Os roteiros só eram aprovados após cinco revisões e a Treehouse disponibilizou
uma equipe pedagógica para tratar dos conceitos centrais e manter a série como um produto
internacional, sem características que definiam região ou cultura de algum dos países
envolvidos na produção. (Gatti Junior, Gonçalves e Barbosa, 2014)
Quadro 11. Produtoras brasileiras com projetos pioneiros em coprodução no mercado nacional
de animação seriada.
ASPECTOS
ANALISADOS
Modelo de produção /
Financiamento

Conceito da série

Pré-Produção
Produção
Pós-Produção
Cronograma

FLAMMA
Coprodução com produtoras internacionais
(Austrália e Espanha)
Investimento australiano
Divisão de territórios
Venda de direitos e propriedade
Animação pensada para o mercado
internacional
Desenvolvimento conjunto Flamma e Southern
Star
Southern Star
Neptuno
Neptuno
Atendeu aos requisitos do mercado
Produção em 18 meses

2DLAB
Coprodução com produtora internacional
(Canadá)
Investimento do coprodutor e recursos
públicos (BNDES)
Manutenção dos direitos de propriedade
Animação pensada para o mercado
internacional
Desenvolvimento
conjunto
2DLab
e
Breakthrough
2DLab e Breakthrough
2DLab
Breakthrough
Atendeu aos requisitos do mercado
Produção em 22 meses

Fonte: Fases e requisitos da produção. Adaptado do Quadro elaborado por Gatti Junior, Gonçalves e Barbosa
(2014). Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-23112014000200461

Com o estudo comparativo de Gatti Junior, Gonçalves e Barbosa (2014), além dos
aspectos de coprodução que continuam a ser tratados ao longo deste capítulo, confirmam-se os
condicionantes externos apresentados no capítulo anterior. Programas de financiamento e
fomento no país não só beneficiaram individualmente as produtoras independentes, mas
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produziram valor ao mercado brasileiro de animação. A 2DLab, que contou com os
investimentos nacionais, além de manter os direitos de propriedade, dispôs de maior grau de
autonomia na gestão do projeto em relação ao caso da Flamma.
Estas experiências foram de aprendizado aos gestores do mercado brasileiro de
animação seriada. Marchesini, André Breitman, Andrés Lieban, os dois últimos da 2DLab, além
de gestores e produtores, figuram como especialistas em coprodução nos principais eventos
nacionais do setor, a exemplo do Rio2C e AnimaMundi. No Brasil, Flamma e 2DLab também
trabalharam na versão desenho de animação seriada do ‘Sitio do Pica Pau Amarelo’ (2012),
primeira animação seriada produzida pela Rede Globo. A Flamma como consultora do projeto
e a 2DLab com a arte e animação. Ao longo dos anos, desenvolveram projetos próprios e são
consultoras em projetos de produtoras independentes brasileiras.
Para citar exemplos que envolvem as produtoras que participam do corpus desta
pesquisa, no Anima Fórum 2019, Marchesini participou como mediador de debates e da
articulação da primeira edição do Laboratório de Desenvolvimento de Séries, que contou com
a colaboração de profissionais da ‘Boutique Filmes e Produções’ e da ‘Birdo Filmes de
Animação’. Foram noventa projetos inscritos e os cinco selecionados receberam orientações
para evolução, adaptação e apresentação para o mercado.

o laboratório teve como objetivo identificar e incentivar projetos de animação
nacionais, e revelar novos talentos. As atividades imersivas do laboratório
envolveram os criadores selecionados e os consultores Natalia Maeda
(Roteiro, Zoo da Zu e Turma da Mônica Jovem), Rafa Gallardo (Direção de
Arte, Oswaldo) e Rodrigo Estravini (Direção de Animação, Oswaldo). (ABC
DA COMUNICAÇÃO, 2019180)

Outro trabalho da Flamma é a coprodução da série de animação ‘Lupi e Baduki’ (Ver
APÊNDICE B) com a ‘Birdo Filmes de Animação’ e o contrato de consultoria e parceria
comercial, fechado no Anima Fórum 2018, com a Cabong Studios para os projetos de séries de
animação "A Lenda da Garota", "Tatuagens do Vovô" e "Um desenho muito muito legal". O
objetivo da parceria é “lapidar criativamente e viabilizar financeiramente os projetos”
(FACEBOOK CABONG STUDIOS, 2018).
Em termos de coprodução, o projeto ‘Lupi e Baduki’ indica a profissionalização do
mercado brasileiro de animação que, atualmente, também está presente em muitos outros

‘Boutique Filmes ajuda criadores a desenvolver séries de animação infantil para o mercado’. Abc da
Comunicação. Disponível em https://www.abcdacomunicacao.com.br/boutique-filmes-ajuda-criadores-adesenvolver-series-de-animacao-infantil-para-o-mercado/
180
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projetos de obras seriadas com o intuito de distribuição internacional. Na bíblia da série
(FIGURA 17), além da ‘Birdo Filmes de Animação', outras duas empresas brasileiras assinam
o projeto, potencializando o nível técnico da animação e a condição de promoção e distribuição:
a MolToons (SP) que é especializada em animação, e a Elo Company (SP), que desenvolve
estratégias de branded content181 no audiovisual, com conteúdo multiplataforma e é referência
em licenciamento nacional e internacional. Integram o catálogo da Elo Company, os longas de
animação ‘O Menino e o Mundo’ e ‘Tito e os Pássaros’, exibido em Annecy, Toronto e Los
Angeles, além de ser premiado no Anima Mundi e pré-indicado ao Oscar de 2019 (Website Elo
Company, 2019182).
Figura 17. Ilustração da página inicial da bíblia da série de animação ‘Lupi e Baduki’ com as
marcas das empresas brasileira que participam da produção.

Fonte: Website da Flamma. Disponível em http://flamma.net.br/lupi-and-baduki-bible/

Com estes dois exemplos que durante os quatro anos de investigação emergiram como
referências, tanto nos aspectos artísticos como nos processos de gestão, é possível perceber a
evolução do diálogo entre os agentes que participam do campo da animação seriada infantil
181

Promoção da obra audiovisual através de desenvolvimento de conteúdo para diversas plataformas relacionado
ao objetivo da marca. O intuito é criar interação direta com o público consumidor através do entretenimento.
182
Elo Company. Disponível em https://elocompany.com/pt_br/
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brasileira. As produtoras se especializaram em domínios específicos, como a criação de
conteúdo educativo ou de entretenimento, direção de arte minuciosa, estratégias de
apresentação da obra, buscando produtoras que contribuíram com outros domínios também
específicos, envolvendo uma rede de empresas e profissionais que, como explicado, apresenta
a obra ao mercado com credibilidade técnica, criativa e de gestão, devido à chancela de seus
produtores.
A partir do corpus da pesquisa, apresentamos, a seguir, a verificação de como o
condicionante ‘coprodução’ impactou nos processos criativos da gestão das obras em um
cenário promissor, com experiências positivas em curso e políticas públicas de apoio às
iniciativas. Reforçando que as políticas públicas estão relacionadas aos condicionantes leis e
fomento, já tratados. Nos casos de presença de coprodução, foram observados os aspectos que
dialogam com os condicionantes internos, contribuições aos domínios do campo criativo e
construção de rede de empresas.

5.1.1 Cenários investigados de coprodução
Nos primeiros anos da década de 2010, as produtoras independentes brasileiras de
pequeno porte que investiam em animação estavam despertando para as possibilidades de
coprodução de séries e submissão de projetos ao fomento público. Considerando o corpus desta
pesquisa, o cenário era o seguinte: algumas produtoras atuavam com sucesso no mercado
publicitário, outras se dedicavam a projetos autorais e submetiam suas obras aos festivais,
outras investiam em recursos tecnológicos e contratavam jovens profissionais com pouca ou
nenhuma experiência para projetos comerciais.
A ‘Cabong Studios’, por exemplo, trabalhava para publicidade e participou da
animação do filme ‘Pôneis Malditos’, da Nissan. Criado pela agência internacional
‘Lew´Lara/TBWA’, o filme recebeu dez premiações por criatividade e desempenho nas redes
sociais183 em 2011.
Já a ‘44 Toons’, que produz ‘Osmar, a primeira fatia do pão de forma’, tem
antecedência no mercado de games e editorial:

A 44 Toons nasceu da 44 Bicolargo, uma produtora de games. O Osmar
nasceu como uma HQ underground, depois disso virou um livro animado
interativo, em CD ROM. [...] O piloto/curta foi contemplado com o edital da
Petrobras e, com o investimento, foi possível pesquisar muitas soluções que
“Pôneis Malditos” chega a 10 premiações. Website ‘Estadão’,
https://jornaldocarro.estadao.com.br/carros/poneis-malditos-chega-a-10-premiacoes/
183

2011.

Disponível

em
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foram definindo o universo do ‘Osmar’. O piloto [...] ganhou o prêmio MIP
Junior no Festival de Cannes em 2009, eleito por um júri infantil. Desde então,
a animação da produtora 44 Toons passou por várias outras transformações,
entre parcerias comerciais, mudança de faixa etária no target, novos tons de
humor e narrativa. (BOTTI, COMKIDS, 2013184)

A Origem Produtora de Conteúdo também produzia animação para publicidade e
investia em projetos autorais. O curta-metragem ‘Tadinha’, que deu origem à série, foi
coproduzido com a ‘RX30’ e ganhou prêmio de melhor animação brasileira no ‘Festival
Internacional de Cinema Infantil’ (FICI) em 2011.
Já Otto Desenhos Animados foi fundada em 1978 e se tornou referência em animação
underground no país. Ao longo dos anos, produziu os seguintes longas de animação para
adultos: ‘Rocky & Hudson’ (1994), ‘Wood & Stock: sexo, orégano e rock’n roll’ (2006), ‘Até
que a Sbórnia nos separe’ (2013) e ‘A Cidade dos Piratas’ (2018). ‘Rocky & Hudson’ foi uma
tirinha criada em 1987 pelo cartunista Adão Iturrusgarai. Inspirou o longa-metragem e, em
2019, uma série com treze episódios de sete minutos foi coproduzida com o Canal Brasil
(Globosat).
De modo geral, o perfil de cada produtora pôde definir um primeiro objetivo para a
coprodução: a produtora de conteúdo almejava uma coprodução para melhorar a qualidade
artística da animação e a condição técnica para submissão de projetos ao fomento público,
editais das iniciativas privadas e estatais; o estúdio de animação pretendia melhorar sua
capacidade de gestão sobre a obra, somar conhecimentos técnicos e artísticos, estabelecer uma
melhor relação de custo de produção x resultado final; já a produtora que contava com equipe
para atuar em todas as etapas do projeto, prospectando uma coprodução, pretendia tratar das
especificidades importantes para cada projeto.
Ao observar a coprodução das obras que compõem o corpus desta pesquisa foi possível
destacar quatro dimensões. A primeira indica a prevalência dos canais TV Brasil e TV Cultura,
a segunda refere-se à coprodução com canais dos conglomerados de comunicação que
possibilitou a internacionalização das séries de animação, a terceira relaciona coprodução ao
tempo de lançamento de cada obra e a quarta é a reflexão sobre coprodução e a localização
geográfica das produtoras, entre outros condicionantes internos: perfil e equipe.
A presença da TV Brasil e da TV Cultura como principais coprodutores dos projetos
selecionados na Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 01/2012 é a característica mais

184

BOTTI, Giovana. Osmar. De HQ underground a série de TV. Portal comKids, 2013. Disponível em
https://comkids.com.br/osmar-de-hq-underground-a-serie-de-tv/
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evidente nesta investigação. Isso se deve em função do contexto da época, citado no capítulo
anterior, de incremento das políticas públicas e de programas de incentivo ao audiovisual
nacional, incluindo a animação. A programação infantil migrava dos canais abertos para os
canais fechados; a TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta185, privilegiou suas janelas de
exibição matinais e dos finais de semana para o público infantil; a TV Brasil186 cumpria o papel
de televisão pública voltada para democratização do acesso, com produção e distribuição de
conteúdo nacional em rede. Ao participar como player187 no NordesteLab em 2016, a TV Brasil
declarou na ‘Ficha de demanda de projeto audiovisual para player’ que sua finalidade era
“complementar e ampliar a oferta de conteúdos, oferecendo uma programação de natureza
informativa, cultural, artística, científica e formadora da cidadania.”
A TV Brasil e a TV Cultura foram as coprodutoras das primeiras temporadas das duas
obras vencedoras do Anima TV - ‘Carrapatos e Catapultas’, da Zoom Elefante e ‘’Tromba
Trem’ do Copa Studio, reiterando a importância do protagonismo de canais brasileiros na
autonomia das produtoras independentes dispostas a investir em conteúdo para o público
infantil e animação seriada. Essas coproduções foram anteriores à Chamada Pública
BRDE/FSA PRODAV 01/2012 e artisticamente reconhecidas, não só por profissionais da área,
mas também pela audiência dos canais. Outro caso anterior é o da TV Rá-Tim-Bum, também
da Fundação Padre Anchieta (Rede Cultura188), que já coproduzia ‘A Mansão Maluca do
Professor Ambrósio’, da Tortuga.
A segunda dimensão relaciona a coprodução dos canais de conglomerados de
comunicação – Gloob e Cartoon Network - ao número de episódios das séries de animação. As
coproduções com o Gloob, da Globosat, resultaram em cinquenta e dois (52) episódios de onze
(11) minutos a ‘Osmar, a primeira fatia do pão de forma’, da 44 Toons, e sessenta e cinco (65)
episódios de onze (11) minutos a ‘SOS Fada Manu’, da Boutique Filmes. Esta, por sua vez,
contou com a coprodução da Lightstar Studios, estúdio de animação com experiência
“Custeada por dotações orçamentárias legalmente estabelecidas e recursos próprios obtidos junto à iniciativa
provada, a Fundação Padre Anchieta mantém uma emissora de televisão de sinal aberto, a TV Cultura e uma
emissora de TV a cabo por assinatura, a TV Rá-Tim-Bum [...]” Website TV Rá-Tim-Bum, 2019.
186
“Em 2007, o governo Lula apresentou uma nova proposta de sistema público de televisão, modificada a partir
da Medida Provisória (MP) nº 398, de 10 de outubro de 2007 (BRASIL, 2007b), que outorgou a criação da Empresa
Brasil de Comunicação, tendo a TV Brasil como a principal emissora do sistema. Dessa forma, pela fusão do
patrimônio de duas antigas emissoras públicas, a Radiobrás e a TVE, o cenário das emissoras de caráter público
no Brasil, que era composto por um vasto conjunto de emissoras heterogêneas, com finalidades e características
diversas, vê através de um único sistema de comunicação, a possibilidade da criação de uma rede nacional de
televisão pública.” (RABÊLO, 2012)
187
Players de mercado são grupos de forte expressão na sua área e que atuam no mercado com outras empresas,
investindo e colaborando.
188
A Rede Cultura é formada pela Rádio Cultura Brasil, Cultura FM, TV Cultura, TV Cultura Educação, TV RáTim-Bum e Univesp TV.
185
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internacional consolidada. Em 2012, a Lightstar Studios já havia participado da produção de
dois filmes de animação indicados ao Oscar: ‘Secret of Kells’ (2010) e ‘Chico e Rita’ (2012).
A coprodução do Cartoon Network, da Warner Bros. Entertainment, resultou em
cinquenta e dois (52) episódios de onze (11) minutos a ‘Tromba Trem’, do Copa Studio. A
parceria impactou positivamente no portfólio do estúdio de animação que manteve negócios
com o canal em ‘Historietas Assombradas (Para crianças malcriadas)’, coproduzida pela Glaz
Entretenimento. Como já explicitado neste trabalho, o Copa Studio também produz o primeiro
desenho original do Cartoon Network América Latina, ‘Irmão do Jorel’, indicado para o Emmy
Kids em 2019. Uma especificidade na coprodução de ‘Tromba Trem’ é a presença da
‘RioFilme’, empresa vinculada à Secretaria Municipal de Cultura que, de acordo com seu
website189, atua nas áreas de distribuição, expansão do mercado exibidor e formação de público.
A Birdo também produziu ‘Oswaldo’ com cinquenta e dois (52) episódios de onze (11)
minutos, mas a coprodução da segunda temporada foi realizada com a ‘Symbiosys
Entertainment’190, estúdio de animação indiano especializado em animação 2D e 3D. Nestes
quatro casos é possível destacar a importância do investimento para produção dos cinquenta e
dois (52) episódios, que proporciona condições de internacionalização da animação, já que
canais internacionais, como o Cartoon Network América Latina, só negociam séries de
animação com este número mínimo de episódios. Já citada, ‘A Mansão Maluca do Professor
Ambrósio’, da Tortuga, tem oitenta (80) episódios em quatro temporadas, mas a duração de
cada episódio é, em média, de cinco minutos e trinta segundos (5´30”).
A terceira dimensão está relacionada ao tempo de produção e lançamento da animação.
Estabelecendo um comparativo entre as produções com mais de cinquenta e dois (52) episódios,
(excluindo ‘Tromba Trem’, que participou do AnimaTV, e ‘A Mansão Maluca do Professor
Ambrósio’, que já vinha sendo produzida desde 2010) é possível observar que ‘Oswaldo’ só foi
lançado em 2017. Ou seja, seis anos após a publicação do resultado da Chamada Pública
BRDE/FSA PRODAV 01/2012. ‘Osmar, a primeira fatia do pão de forma’ foi lançado em 2013
e ‘SOS Fada Manu’ em 2015. Em 2017 também foi lançada a série ‘Planetorama’, da Cabong,
com coprodução da TV Cultura. ‘Tadinha’, da Origem, foi lançada em 2018, contou com
coprodução da Truque, produtora independente local (Salvador/BA), e foi exibida pela TVE da
Bahia. Pronta também em 2018, ‘Filosofinhos’ da Otto Desenhos Animados, até a finalização
desta tese não havia sido exibida. ‘Filosofinhos’ foi negociada com canal público que

189
190

RioFilme. Disponível em http://riofilme.com.br
Symbiosys Enterntainment. Disponível em http://symbiosysentertainment.com/about-us/
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interrompeu o planejamento da programação em função de novas diretrizes governamentais. O
estúdio de animação buscava a viabilização de exibição da série quando este trabalho estava
sendo finalizado em 2020.
Com estes três últimos casos, a quarta dimensão relaciona o tempo de produção à
localização das produtoras. A Cabong tem sede em Curitiba (PR), a Origem, em Salvador (BA),
e a Otto Desenhos Animados, em Porto Alegre (RS). Todas estão fora do eixo Rio-São Paulo e
não coproduziram com canais fechados e/ou internacionais em 2012. As comprovações foram
extraídas da análise do conjunto das produtoras, suas obras e respectivas coproduções,
conforme Quadro a seguir:

QUADRO 12. Produtoras, obras de animação seriada selecionadas na Chamada Pública
BRDE/FSA PRODAV 01/2012 e respectivas coproduções.
PRODUTORA

PERFIL

OBRA

Zoom Elefante

Produtora
de
conteúdo
Estúdio de
animação

Carrapatos e
Catapultas

Copa Studio /
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Tortuga Studios

44 Toons

Boutique
Filmes e
Produções
Origem
Produtora

Produtora

Estúdio de
Animação

Birdo Filmes de
Animação

Produtora
de
conteúdo
Produtora
de
conteúdo
Estúdio de
animação
Estúdio de
animação

Otto Desenhos
Animados

Estúdio de
animação

Cabong Studios

Fonte: Elaborado pela autora.
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Verificamos que as questões relacionadas ao condicionante externo ‘coprodução’
dialogam com os condicionantes internos e, neste caso, o perfil da produtora, a localização
geográfica e equipe foram considerados. Como exemplo, no corpus da pesquisa é possível citar,
além da localização geográfica e do perfil, os casos da Cabong (estúdio de animação/PR) e da
Origem (produtora de conteúdo/BA) que foram contempladas com editais de Núcleos Criativos
(referente a outro condicionante externo: fomento). Um conjunto de outras obras demandou a
atenção dos gestores destas produtoras para estruturação de recursos técnicos e humanos e de
novas parcerias comerciais em paralelo à gestão dos processos criativos das obras da Chamada
Pública BRDE/FSA PRODAV 01/2012, o que contribuiu com o adiamento dos lançamentos de
‘Planetorama’ e ‘Tadinha’, respectivamente.
Nestes casos, as obras dos núcleos criativos foram desenvolvidas em menos tempo.
Do Núcleo Criativo Anima Bahia, ‘Fábulas de Bulcan’ (20 episódios de 3 minutos) começou a
ser exibida no dia 12 de outubro de 2017 pelo canal infantil ZooMoo. Trata-se de uma série de
animação coproduzida com a Truq Produtora de Cinema e que já estava sendo distribuída pela
Encripta191 e disponibilizada pela plataforma de streaming ‘Play Kids’ (Website da Origem
Produtora de Conteúdo192) quando começou a ser exibida no canal. ‘Tori, a Detetive’(13
episódios de 7 minutos) também foi desenvolvida no núcleo criativo, em seguida selecionada
para produção no Prodav 01 em 2016 e estreou no ZooMoo no início de 2018, antes da série
‘Tadinha’.
Como observado por Paulo Muppet193, da Birdo, o tempo de produção de uma
animação seriada, que ele define como animação comercial, após a aprovação do storyboard é
muito relativo: “após aprovação do storyboard, eu posso aumentar a equipe de animadores e
diminuir o tempo de produção. Não existe um tempo fixo. Existe um tempo relativo em função
do tamanho da sua equipe.” Um dos projetos atuais da Birdo é ‘Ninjin194’ (2019), coproduzido
com o Cartoon Network e Pocket Trap195. Um episódio de sete minutos da série de animação é
produzido em seis semanas (em média) com equipe que inclui dezenove animadores. Um
contraste em relação a ‘Oswaldo’, aprovada em 2012, lançada em 2017, com contrato de

191

A Encripta é especializada em licenciamento e distribuição de conteúdo audiovisual para diversos segmentos
de mercado, principalmente plataformas digitais. (Encripta Brasil. Facebook.)
192
Origem Produtora de Conteúdo. Disponível em https://www.origemprodutora.com/noticias
193
‘Dicas de storyboard com Paulo Muppet’. Canal Youtube Quanta Academia. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=Ib-hhAYTtqU&t=2735s
194
Segunda série de animação original do Cartoon Network Brasil (‘Irmão do Jorel’ é a primeira) baseada no
jogo ‘Ninjin: Clash of Carrots’, da Pocket Trap.
195
Pocket Trap é um estúdio independente de desenvolvimento de jogos com sede em São Paulo.
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coprodução apenas a partir da segunda temporada.
O fato é que com a aprovação do storyboard, os condicionantes internos, que são
controláveis pelos gestores, operam quase que exclusivamente porque o desenvolvimento da
série, a estruturação da equipe e as negociações com prestadores de serviços e parceiros
comerciais, condicionadas aos fatores externos, já foram cumpridas. Mas a fala de Muppet
indica, mais uma vez, a necessidade de recursos humanos, que estão condicionados aos recursos
financeiros, para acelerar a produção da animação seriada.
No caso das animações seriadas produzidas com fomento público, existe a
dependência do recurso inicial. O dinheiro não é liberado logo após a publicação do resultado
da chamada. E esse foi um dos principais pontos negativos indicados pelos gestores das obras:
“demora para a liberação do financiamento do BRDE” (Depoimento de um gestor de estúdio
de animação).
Além disso, o valor obtido através do fomento não cobriu o valor total das obras196
que, segundo os gestores, custaram muitas vezes mais que o dinheiro levantado através do FSA.
Assim, a coprodução foi percebida como condição fundamental para concretização das mesmas
para produção de novas temporadas. Uma possibilidade era já inscrever o projeto com a
coprodução internacional desde que, como já citamos, observada a condição de obra
brasileira197. Mas as produtoras e estúdios de animação brasileiros estavam estruturando suas
equipes e seus processos em 2012:

Tivemos que reaprender tudo o que sabíamos para poder trabalhar em escala.
A equipe nunca tinha feito um projeto com escopo e prazos tão desafiadores.
Além do mais havia muitos animadores novos. O treinamento era diário e
aplicado pelos supervisores.” (Depoimento de gestor(a) de estúdio de
animação, 2018)

196

De acordo com as regras do FSA, o montante do investimento foi definido pelo Comitê de Investimentos e
limitado a 95% do orçamento de produção e 80% do orçamento total do projeto.
197
Inciso V do artigo 1º da MP Nº 2.228-1 de 2001.
- obra cinematográfica brasileira ou obra videofonográfica brasileira: aquela que atende a um dos seguintes
requisitos:
a) ser produzida por empresa produtora brasileira, observado o disposto no § 1 o, registrada na ANCINE, ser
dirigida por diretor brasileiro ou estrangeiro residente no País há mais de 3 (três) anos, e utilizar para sua produção,
no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 5 (cinco) anos;
b) ser realizada por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE, em associação com empresas de outros
países com os quais o Brasil mantenha acordo de coprodução cinematográfica e em consonância com os mesmos.
c) ser realizada, em regime de coprodução, por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE, em associação
com empresas de outros países com os quais o Brasil não mantenha acordo de coprodução, assegurada a
titularidade de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) dos direitos patrimoniais da obra à empresa produtora
brasileira e utilizar para sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e técnicos brasileiros ou residentes
no Brasil há mais de 3 (três) anos.
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Como já apresentado no caso de ‘Princesas do Mar’, da Flamma, a coprodução
internacional exige credibilidade e experiência da produtora que prospecta o acordo. Em 2012,
as produtoras com mais tempo de mercado, como a Otto Desenhos Animados e a 44 Toons,
tinham trajetória reconhecida com projetos impressos e atuavam com produção de longametragem e jogos, respectivamente. A animação seriada infantil foi um desafio para todas as
produtoras independentes que submeteram propostas ao Prodav 01/2012.
No corpus investigado, a coprodução com canais incrementou o capital econômico
dos projetos e as condições de comercialização, entretanto, impôs limites à autonomia das
produtoras. O fato é que os “diálogos com coprodutores definem o resultado da obra”,
segundo o gestor de uma produtora de conteúdo. Marchesini, gestor da Flamma, insiste em
suas Masterclasses que ao dialogar sobre uma coprodução, a produtora deve ter segurança
acerca da essência do projeto, do que precisa ser preservado e o que não está em negociação.
Para ele, o que está fora destes limites pode ser dialogado, revisitado e alterado.
A partir do relato dos gestores das obras foi possível observar a coprodução com os
canais operando de três modos, sem que um elimine o outro: acompanhamento, adaptação e
restrição. No acompanhamento, todas as etapas são discutidas e aprovadas coletivamente
com participação concomitante da produtora e do canal. Já quando ocorre a adaptação, o
canal interfere em alguma etapa ou parte do projeto. Na restrição, são impostas as limitações
e/ou cortes.
Antes de exemplificar, é importante pontuar que os canais são vistos pelos gestores
das produtoras independentes como parceiros e as relações comerciais são colaborativas e
positivas, mesmo quando há a percepção de regras mais rígidas, como é o caso de canais
fechados para o público infantil. Esses canais segmentam o público por faixa etária, temas e
abordagem, o que lhes confere diretrizes de identidade de marca e editorial que precisam ser
rigorosamente seguidas. Qualquer obra deve ter aderência a essa proposta de identidade.
A seguir, reproduzimos três relatos sobre coprodução com canais fechados. O
primeiro ilustra o acompanhamento do canal durante todo o processo de execução da obra:

No começo do projeto das temporadas, temos algumas conversas com o canal
para ver onde queremos chegar em termos de orçamento, cronograma e
editoriais. Durante a produção, o canal acompanha etapa por etapa e vai
aprovando. A equipe criativa/editorial do canal vai fazendo comentários em
sinopses, storyboards, animatics, gravação de vozes em todas as etapas. Eles
acompanham tudo.” (Depoimento de gestor(a) de produtora, 2018)
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O segundo refere-se às adaptações em ‘Osmar, a Primeira Fatia do Pão de Forma’. A
origem da narrativa é uma HQ underground que virou livro animado para público
infantojuvenil. A 44 Toons relatou o que foi necessário para exibir a série no Gloob e na TV
Cultura e para torná-la competitiva no mercado internacional:

A parceria com o Gloob surgiu quando estávamos iniciando a pré-produção
da série. Como a faixa etária do canal é mais jovem, foi preciso adequar o
projeto para essa idade. Porém era importante manter o interesse do público
mais velho, já que a TV Cultura entrou no projeto exatamente pelo diálogo
com pré-adolescentes e adultos. Isso nos obrigou a desenvolver uma série
“Família”, isso é, uma série que possa ser apreciada por crianças e adultos.
Isso nos obrigou a criar camadas distintas no roteiro, colocando piadas que
funcionassem para adultos e crianças. [...] Para deixar a série preparada para
as vendas internacionais, trouxemos um estúdio americano especializado em
roteiros de animação. Os roteiros eram traduzidos para o inglês, eles faziam
sugestões e criavam novas piadas (trabalho conhecido como “Humor Punch
Up”), os roteiros eram retraduzidos e finalizados pelo roteirista responsável.
(WEBSITE COMKIDS, 2013198)

O terceiro revela que o acompanhamento dos canais e adaptações nas obras,
relacionado à coprodução de canais fechados, foi percebido como mais rígido pelos gestores
participantes desta pesquisa quando comparado aos relatos extraídos das entrevistas com
criadores publicadas em sites especializados. Nesse sentido, os gestores entrevistados
pontuaram as restrições de uma coprodução com canais:

Quando a coprodução com o canal foi firmada para as próximas temporadas,
houve corte orçamentário e consequente orientação para que as novas histórias
fossem criadas a partir de personagens, cenários, props e trilhas já existentes.
[...] Foi necessário restringir, na sala de roteiros, as histórias para que
nenhuma nova arte (personagem, props, cenário) fosse criada. Os roteiristas
trabalharam com uma Bíblia com tudo que existia e precisavam adaptar da
história a partir das artes disponíveis. Foi uma restrição orçamentária em
função dos acordos de coprodução. (Depoimento de gestor(a) de produtora
de conteúdo)

Pudemos observar como as primeiras experiências em coprodução contribuíram
com reflexões por parte dos gestores acerca dos impactos dos acompanhamentos, adaptações
e restrições dos canais. Os limites impostos à produção exigiram dos gestores aprimoramento
dos domínios relacionados à expansão narrativa das obras para novas temporadas e,
especificamente nos estúdios de animação, à compreensão dos processos produtivos das

198

Osmar. De HQ underground a série de TV. Website ComKids. Novembro/2013. Disponível em
https://comkids.com.br/osmar-de-hq-underground-a-serie-de-tv/
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obras seriadas. Sobre essas questões, reproduzimos dois depoimentos:

Precisamos desenvolver mais camadas de motivação [...] Os conflitos
ficaram rasos. [...] Esquecemos o conflito da narrativa que precisa se
aprofundar e transformar. Isso tem a ver com o arco dramático. Deve ter um
arco dramático da série e não ser apenas episódico. [...] a música brilha
muito na série. Nas temporadas seguintes, existiu a biblioteca. [...] Ficamos
um tempo sem compor novas músicas, apenas adaptando. Mas fez tanta
falta, que vamos trazer de volta. (Depoimento de gestor(a) de produtora de
conteúdo, 2018)
Nosso aprendizado foi a melhoria da estrutura de processos de métodos para
a produção de séries. (Depoimento de gestor(a) de estúdio de animação,
2019)

Investigamos obras e produtoras que, em 2012, passavam pelas primeiras
experiências com fomento público e coproduções. O mercado brasileiro de animação seriada
começava a se profissionalizar e os interesses das produtoras se assemelhavam ao da
Flamma: consolidar portfólio com obras de referência e prospectar parcerias internacionais.
Para tanto, os gestores desenvolveram e aprimoraram domínios 199 para elaboração
do projeto com padrão de apresentação internacional e compatível com editais de fomento, que
inclui conceitos narrativos e pedagógicos, roteiros e sinopses, conceitos visuais de cenários e
personagens, criação da bíblia completa. A viabilização, estruturação física e financeira do
projeto exigiu qualificação técnica dos gestores para aplicarem projetos nos editais de fomento
da Ancine e para captação via Fundo Setorial do Audiovisual, BNDES, leis de incentivo e
parceiros da iniciativa privada, além da prestação de contas. Também se aperfeiçoaram nas
etapas de pré-produção com supervisão de roteiros, preparação e adaptação artística do
conteúdo para o formato de produção em escala. (Domínios adaptados do website da 2DLab)
Em termos de coproduções, os negócios são comumente prospectados nos eventos,
festivais e feiras de negócios da área. Para isso, as produtoras independentes precisam, além de
desenvolver as bíblias dos projetos, viabilizar a participação da produtora nos eventos e contar
com gestores preparados para os pitchings e para fortalecer sua rede de empresas. Um(a) dos(as)
gestores(as) entrevistados(as) declarou que “estavam mudando a forma de se apresentar” e o
interessante é que a resposta veio à seguinte pergunta: “os processos criativos desenvolvidos
para a gestão da obra selecionada em 2012 refletem um padrão adotado pela produtora em

199

Os domínios citados foram extraídos da lista de serviços prestados pela 2DLab ao mercado de animação,
disponível no website da produtora, e comparados aos relatados pelos gestores entrevistados.
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outros projetos?” A resposta: “Não sei. Mas estamos mudando a forma de nos apresentar”
(Depoimento de gestor(a) de estúdio de animação).
Aproveitando a resposta, trazemos outra questão não relativa à coprodução, mas
específica aos processos criativos de todos os gestores entrevistados. Ao responder “não sei”,
o gestor confirmou uma situação que se repetiu com os demais: pouca reflexão sobre o seu
trabalho como profissional criativo. Por outro lado, todos declararam a percepção de que os
processos criativos na gestão da animação precisavam ser repensados, reconfigurados e
inovados.

5.2 COMERCIALIZAÇÃO

Comercialização e distribuição são atividades associadas à cadeia produtiva do
audiovisual e, na perspectiva das políticas públicas nacionais, foram consideradas gargalos que
precisavam de atenção para que as produtoras independentes pudessem se tornar competitivas
no mercado interno e externo. Constam nas diretrizes do FSA,

incentivar a máxima circulação das obras brasileiras pelos diversos segmentos
do mercado audiovisual, no Brasil e no exterior, e induzir sua comercialização
por múltiplos agentes; induzir o pré-licenciamento de conteúdos audiovisuais
independentes; apoiar a organização das grades e faixas de programação dos
canais, estimulando procedimentos públicos e isonômicos de seleção de
conteúdos independentes; contribuir para a expansão da participação do
audiovisual na pauta brasileira de exportações” (Portal Ancine. FSA.)

Assim, o Regulamento Geral do Prodav previu que para contratação dos investimentos
do Programa, o produtor responsável pela obra deveria “comprovar pré-licenciamento do
direito de comunicação pública dos conteúdos em televisão aberta ou por assinatura no mercado
nacional.” (Regulamento Geral do Prodav, 2018, p. 28200). E para gerar a demanda contínua por
parte dos canais de televisão, a Lei da TV paga exigiu, entre outras questões, que os canais
fechados de espaço qualificado veiculassem, em horário nobre, o mínimo de três horas e trinta
minutos (3h30) semanais de conteúdos brasileiros, sendo metade produzida por produtora
brasileira independente.

“Na produção audiovisual, entende-se caracterizado o pré-licenciamento quando o pagamento pela licença é
integralizado até a primeira exibição da obra.” Regulamento Geral do Prodav. p. 28. Versão 2018. Disponível em
https://fsa.ancine.gov.br/sites/default/files/regulamento-geral-doprodav/RG_PRODAV_versao_07.11.18___Apos_Resolucoes_178_180_e_182.pdf
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Reforçamos que o pré-licenciamento é um acordo firmado entre o produtor
responsável pela obra e um canal, garantindo que a obra será veiculada após sua finalização.
No caso de obras selecionadas no Prodav, o acordo segue as normas definidas no seu
regulamento201. Já a distribuição é definida na Lei da TV Paga como:

atividades de entrega, transmissão, veiculação, difusão ou provimento de
pacotes ou conteúdos audiovisuais a assinantes por intermédio de meios
eletrônicos quaisquer, próprios ou de terceiros, cabendo ao distribuidor a
responsabilidade final pelas atividades complementares de comercialização,
atendimento ao assinante, faturamento, cobrança, instalação e manutenção de
dispositivos, entre outras. (Lei no. 12.485/2011; Art. 2º; Inciso X)

Portanto, distribuição é um processo compreendido como mais amplo que a
comercialização, que, como descrito na Lei, pode ser traduzida como uma atividade relacionada
ao consumidor final. No mercado de animação, e neste trabalho, o termo comercialização é
utilizado para descrever o processo de relacionamento das produtoras com os players do
mercado nacional e internacional com o intuito de licenciamento da obra para exibição em
diversos canais de televisão. A negociação pode incluir o licenciamento de personagens, que,
por sua vez, depende do nível de conhecimento por parte do público, consequência da sua
circulação.
Classificamos a comercialização como um condicionante externo porque, primeiro, a
animação seriada produzida com recursos do Prodav necessariamente precisa comprovar o prélicenciamento, o que exige do gestor o relacionamento com os canais locais e nacionais.
Segundo, a animação é um negócio rentável se for capaz de prolongar e segmentar seu
conteúdo, atingindo diversos públicos com maior amplitude de mercado possível.
Exige um investimento inicial elevado e um risco significativo –, por isso, é
importante associar-se a diferentes players para garantir que a sua ideia tem
potencial comercial. [...] Depois de uma série produzida, é preciso gerenciar e
fazer manutenção do branding dos seus personagens, que podem gerar
receitas ao longo de muito tempo, em diferentes escalas. (Lieban, 2DLab.
REVISTA DE CINEMA, 2015)

Como domínio, o gestor precisa saber operar com alto capital de giro e cercar-se de
mão de obra especializada, não apenas nas etapas de produção de animação, mas de
planejamento e comercialização dos projetos. Acrescentamos o que a 2D Lab julga necessário
no que se refere à comercialização: “ampliar o relacionamento com os principais players do
201

Regulamento Geral do Prodav, Capítulo VI, Seção III (2018).
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mercado nacional e internacional e ter participação consistente nos maiores mercados mundiais
para animação: Kidscreen, Annecy, MIPTV e MIPCOM” (WEBSITE 2DLAB). Assim como
citamos a Flamma e a 2DLab como pioneiras em coprodução, a partir de revisão de literatura,
exemplificamos a comercialização com algumas especificidades da Pinguim Content que
confirmam os domínios supra citados.
Segundo Pinho e Rocha (2015), o processo de internacionalização de ‘Peixonauta’
consistia em três etapas: negociação dos direitos de exibição com a distribuidora e/ou canal;
tradução para o idioma solicitado; gravação e envio do conteúdo digital. “Os dirigentes da
empresa envolviam-se diretamente nas questões ligadas ao mercado internacional, sendo
responsáveis pelo relacionamento com os diversos players na cadeia de valor do audiovisual
(distribuidoras e emissoras)” (PINHO; ROCHA, 2015)
A experiência explicita que para a comercialização da animação obter sucesso,
algumas características na narrativa devem ser antecipadamente observadas na concepção dos
roteiros e storyboards: a atemporalidade da obra, a supressão de gírias e particularidades do
país de origem, a possibilidade de adaptações nos desenhos para atender a aspectos culturais de
outros países. A outra questão, que já citamos, é o quantitativo de episódios. ‘Peixonauta’ foi
negociada no mercado internacional com duas temporadas de cinquenta e dois episódios cada.
Os passos da comercialização foram os seguintes:

As negociações com o canal Discovery Kids foram iniciadas em 2004, sendo
assinado, em 2005, um contrato com duração de cinco anos com a Discovery
Kids Latin America, que passou a ser um financiador minoritário. [...] A TV
PinGuim lançou a série Peixonauta em outras plataformas digitais (móbile e
canal do Youtube), permitindo maior visibilidade e redução da dependência
de canais televisivos. [...] A primeira venda direta para um canal de televisão
internacional foi feita para a rede árabe Al-Jazeera, maior emissora de
televisão jornalística do Catar, com transmissão em árabe e inglês, em 2009.
No mesmo período, a série foi comercializada para a E-Vision, principal canal
por satélite em Dubai, alcançando, assim, mais de 24 países. Nessa primeira
fase, além da América Latina, por meio do canal Discovery, foram realizadas
vendas para Turquia, Tailândia, Coreia, e para as TVs abertas do México e da
Venezuela. [...] A TV PinGuim entrou nos Estados Unidos, o maior mercado
mundial de animação infantil, por meio do canal Netflix, em 2010, o que fez
com que o canal Discovery se interessasse em adquirir o programa para ser
veiculado também nos EUA, no canal Discovery Family, que durante o dia
tem programação infantil e é voltado à comunidade hispânica. (PINHO;
ROCHA, 2015)

‘Peixonauta’ foi comercializado em cerca de oitenta países. Os gestores da Pinguim
Content construíram a rede de empresas da produtora participando de pelo menos quatro
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eventos internacionais ao ano. Alguns, através dos programas da Apex. Expandiram seus
domínios ao conceber o projeto como uma marca para o mercado de entretenimento, tendo
como estratégia principal o licenciamento de personagens. Fortaleceram sua posição no campo
social da animação, acumulando capital econômico, cultural e simbólico e investindo em uma
estrutura organizacional para monitoramento e análise do mercado internacional e para
indicações de adequações da obra para outros países.
Neste caso, observamos o contexto institucional midiatizado porque o licenciamento
de personagens, que foi almejado e conquistado pela produtora, dependia da presença em três
mercados fortes (PINHO; ROCHA, 2015). Isso significa dizer que são os canais de televisão
líderes em audiência em seus países que potencializam a construção da imagem da obra e de
seus personagens enquanto marca. E que o licenciamento internacional destes personagens só
é negociado quando a série de animação tem boa audiência em três países ou região (América
Latina, França e Canadá, por exemplo).
‘Peixonauta’ é um caso de sucesso em comercialização. A série de animação foi líder
de audiência no mesmo ano do seu lançamento, em 2009, no Discovery Kids Brasil e América
Latina. Os gestores já tinham experiência com o mercado de televisão e visão de que a
rentabilidade do negócio viria com a internacionalização das obras e licenciamento de
personagens. Os domínios foram aperfeiçoados durante a trajetória dos gestores e o
condicionante externo ‘comercialização’ manteve diálogo constante com os condicionantes
internos para este aprimoramento. Desde a sua fundação (1989), a produtora também trabalhou
com séries em live action para público infantil, o que lhe proporcionou vantagem competitiva
quando o mercado de animação seriada brasileiro começou a se desenvolver. Sua sede está em
São Paulo, o que facilitou os contatos com os agentes dos canais e a contratação de profissionais
com experiência internacional em gestão de obras audiovisuais.

5.2.1 Cenários investigados de comercialização
As obras de animação seriada da Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 01/2012
tinham o pré-licenciamento como pré-requisito para recebimento do recurso. Ou seja, a ideia
precisou ser comercializada em fase inicial do projeto. O processo foi facilitado para as obras
com temporadas anteriores em exibição, como a ‘A Mansão Maluca do Professor Ambrósio’;
para aquelas que surgiram a partir de curtas metragens produzidos e consagrados nos festivais
nacionais (que funcionaram como pilotos das séries), como ‘Historietas Assombradas’,
‘Tadinha’ e para as duas vencedoras do AnimaTV, ‘Tromba Trem’ e ‘Carrapatos e Catapultas’,
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que além do episódio piloto, produziram a primeira temporada da série com doze episódios
porque receberam novecentos e cinquenta mil reais cada como premiação para tal fim.
‘Historietas Assombradas’ também produziu o curta-metragem participando do AnimaTV.
Mas segundo um(a) dos gestores(as) entrevistados(as) na pesquisa, a partir de 2010, o
contexto nacional para comercialização foi favorável. Os gerentes de conteúdo dos canais de
televisão fechada percebiam que já havia maturidade na produção de animação no Brasil e que
a Lei da TV Paga seria sancionada. Eles precisavam se preparar e garantir os melhores
conteúdos. Também percebiam a obrigação de entrega de conteúdo de qualidade aos seus
públicos e queriam salvaguardar negócios com as produtoras independentes nacionais com
princípios e ideias capazes de reforçar a identidade de suas marcas e posicionamentos. Segundo
ele, o Cartoon Network foi pioneiro e lançou um pitching de conteúdos. Depois do AnimaTV,
os canais começaram a “puxar” as melhores ideias. As produtoras que, na época, comprovavam
a qualidade solicitada e atendiam os prazos se destacaram (Parágrafo elaborado com base em
depoimento de gestor(a) de produtora de conteúdo). Um post de 2019 (Figura 18), nos stories
do Instagram da Birdo confirmou a importância do cumprimento dos prazos acordados, com
orçamento e qualidade esperados pelos players.

Figura 18. Post da Birdo com resposta à pergunta de um dos seus seguidores no Instagram sobre a
maior prioridade do estúdio nos projetos.

Fonte: Stories do Instagram da Birdo. Maio/2019.
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As obras aprovadas no Prodav 01/2012, se não contaram com a coprodução da TV
Brasil e TV Cultura, promotores do AnimaTV com a Secretaria do Audiovisual e Ministério da
Cultura, garantiram o licenciamento com estes canais. ´Tadinha´ e ´Filosofinhos´ licenciaram
com as televisões locais (TVE´s). No caso de ‘Tadinha’, o Instituto de Radiodifusão Educativa
da Bahia (IRDEB) aportou R$ 225 mil para licenciamento. “O valor recebido para produção da
obra, via FSA, foi de R$ 1,2 milhão. ‘Tadinha’, cujo valor total ficou em R$ 1,65 milhão,
também recebeu aporte do Fundo de Cultura da Bahia.” (REVISTA DE CINEMA, 2015) Já a
série ‘Os Filosofinhos’ foi finalizada em 2018, mas sem exibição porque a Fundação Piratini,
responsável pela gestão da TVE/RS e pelo licenciamento da obra, foi extinta em um processo
de encerramento de diversos órgãos no estado do Rio Grande do Sul. Otto Guerra, proprietário
da Otto Desenhos Animados, reforça em suas entrevistas que aguarda as providências legais
dos órgãos estaduais.
Com estes dois casos, exemplificamos a relação entre condicionantes externos
‘fomento’ e ‘comercialização’, condicionante interno ‘localização geográfica’ e os resultados
no encaminhamento das obras em função dos domínios dos seus gestores. Nossa primeira
observação estende-se ao mercado audiovisual nacional como um todo e é constantemente
debatida nos eventos da área: a concentração de recursos no sudeste. Desde que lançadas em
2008, as políticas públicas do setor foram revisadas para minimizar as distorções regionais de
acesso aos mecanismos de fomento. Mas no quantitativo de produtoras por estado no corpus da
pesquisa ficou evidente que as que tinham mais experiência com animação em 2012 estavam
concentradas em São Paulo e, em função dos domínios dos seus gestores, tiveram mais
condições técnicas para atender às exigências das chamadas públicas nacionais.
A segunda observação, também associando ao número de episódios e ao tempo de
produção citados anteriormente neste capítulo, é a de que ‘Tadinha’ (BA) e ‘Os Filosofinhos’
(RS) são as únicas obras comercializadas apenas com canais locais. Como já citamos,
registraram os maiores tempos para finalização de uma temporada, seis anos. ‘Planetorama’, da
‘Cabong’ com sede em Curitiba (PR), também tem uma única temporada e demorou cinco anos
para ser finalizada, mas foi licenciada pela TV-Rá-Tim-Bum, Disney XD e no streaming
Amazon Prime Video. ‘Carrapatos e Catapultas’, da Zoom Elefante, que também tem sede em
Curitiba, teve sucesso inicial com a comercialização porque foi uma das vencedoras do
AnimaTV, mas enfrentou barreiras para licenciar com outros canais interessados na obra.
No caso da Zoom Elefante, a negociação de outras janelas de exibição da obra foram
temporariamente impedidas pelo contrato com o canal do primeiro licenciamento, o que
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também restringiu a captação de recursos extra FSA para produção de novas temporadas. A
produtora executiva da Zoom Elefante relatou sobre a importante contribuição do Prodav para
o desenvolvimento do mercado, mas indicou seus limites em relação à primeira licença e o
impedimento de contrato com outros canais:

[...] são 36 meses para a primeira licença. Vai bloquear uma venda e o retorno
do FSA. [...] estou licenciando para uma TV aberta e não posso licenciar para
uma TV fechada por causa desses 36 meses que estão no contrato do Prodav
01/2012 que diz que só posso vender no território brasileiro com anuência de
quem comprou a primeira licença. Se eles não derem anuência, não podemos
vender. (Depoimento da Produtora Executiva da Zoom Elefante em 2017,
publicado na Revista Mídia e Cultura Contemporânea em 2019)

Essa condição restringiu a circulação da obra, adiou seu potencial de
internacionalização e aumento de público e, consequentemente, anulou a possibilidade de
licenciamento de personagens. Importante pontuar que nenhuma das obras investigadas
licenciou personagens até 2019.
Entre as quatro produtoras fora do eixo Rio-São Paulo, a Origem e a Cabong
conseguiram vencer os desafios da comercialização das obras selecionadas no Prodav 01/2012
e ampliaram seus portfólios com novos projetos de animação seriada. A Origem também produz
longas metragens de animação e a Cabong produz animações institucionais para o mercado
internacional. Os gestores da Origem e Cabong participam ativamente dos principais eventos
nacionais e participaram dos debates sobre a animação seriada no ‘Anima Fórum’ em 2019, no
qual estão sempre presentes.
Já a Otto Desenhos Animados investiu na produção de longas metragens de animação
adulta, mercado no qual Otto Guerra é consagrado como pioneiro e inovador. Dirigiu ‘Wood &
Stock: Sexo, Orégano e Rock and roll’, ‘Até que a Sbórnia nos Separe’ e ‘A Cidade dos Piratas’. Outro
único projeto de animação seriada do estúdio é ‘Rocky e Hudson’, também para adultos. O
cineasta e animador foi anunciado, em 2020, como um dos novos membros da Academia de
Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood e “votará nas categorias de longa e curta de
animação, gênero em que é um dos principais realizadores do Brasil, e que lhe rendeu o reconhecimento
pelo troféu Eduardo Abelin, no Festival de Cinema de Gramado de 2017.” (G1, julho, 2020). Sobre os
atuais projetos, Otto Guerra declarou:

Temos dois longas em produção. [...] o primeiro filme infantil da produtora, que conta
a história de uma menina que, diferente das fábulas, é quem salva um príncipe, e um
"road movie a pé", sobre um rapaz, filho da dona de um bordel no sertão brasileiro,
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que não quer saber a identidade do seu pai, e acaba encontrando ele dentro de uma
baleia. [...] Entregamos uma série pro Canal Brasil, "Rocky e Hudson, os Cowboys
Gays", estreia em agosto, baseada nos quadrinhos do Adão Iturrusgarai. Também
estamos trabalhando num projeto chamado Núcleos. Já captamos mais de 80% dos
valores. [...] Tô tentando essas portas que é dinheiro de coprodução, de outros
países. (Entrevista com Otto Guerra. G1, julho, 2020.)

Otto Guerra aprimorou os domínios no campo da produção de cinema de animação,
especificamente para público adulto e underground. Os capitais adquiridos em outro campo
legitimam sua prática no campo da animação seriada infantil, mas comprovamos que essa não
foi sua escolha. Guerra optou por fortalecer sua posição como diretor e animador de longas
metragens independentes.
A Zoom Elefante, por sua vez, tem um portfólio com nove projetos de animação
seriada, alguns longas metragens e séries live action. A produtora executiva, Lia Correia, tem
conhecimento de todas as etapas da animação, revisa roteiros, domina os mecanismos de
fomento e a prestação de contas, organiza os processos produtivos com maestria. Mas a
interação entre condicionantes internos e externos definidos nesta pesquisa aconteceu com
menor intensidade na Zoom Elefante, quando comparada aos processos criativos dos gestores
da Origem e Cabong, entre 2012 e 2019. Após vencer o AnimaTV e produzir a primeira
temporada de ‘Carrapatos e Catapultas’ com a TV Cultura e a TV Brasil, a produção das duas
temporadas seguintes foi realizada com recursos do FSA/Prodav. A segunda temporada
(episódios 14 a 26) foi selecionada na Chamada Pública MCT/FINEP/FSA/Prodav 01/2010 e a
terceira temporada integra a chamada do corpus desta pesquisa. A atuação da produtora se
manteve regional e as outras obras da empresa não ganharam repercussão nacional depois de
‘Carrapatos e Catapultas’.
Entre as produtoras do sudeste, a única do corpus da pesquisa localizada no Rio de
Janeiro é o Copa Studio, também vencedor do AnimaTV com ‘Tromba Trem’ e que, da mesma
forma que a Zoom Elefante, aprovou a segunda temporada da série na Chamada Pública
MCT/FINEP/FSA/Prodav 01/2010 e a terceira temporada em 2012. Mas repercutiu seu
portfólio com outras obras e pode ser destacado pelo sucesso de comercialização e
reconhecimento internacional.

[...] a série de TV animada "Irmão do Jorel", exibida pelo Cartoon Network e
coproduzida pelo canal e o Copa Studio, foi o programa mais assistido por
crianças de 4 a 11 anos na TV paga em fevereiro. Historicamente, a série fica
entre cinco primeiros programas dentro da faixa etária, com picos de
liderança.
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O sucesso consolida o Copa Studio como um dos maiores estúdios de
animação da América Latina. Entre os conteúdos originais se destacam ainda
"Tromba Trem" e "Historietas Assombradas (para Crianças Malcriadas)".
(TELA VIVA, 2017202)

Sob nossa perspectiva, o Copa Studio se destaca pela trajetória dos seus gestores, Zé
Brandão, Rodrigo “Soldado” e Felipe Tavares, que se complementam em termos de domínios,
com a preocupação de constante renovação nos processos de gestão da produtora. Em ‘Tromba
Trem’, Brandão é criador e diretor; “Soldado” faz a direção de arte; Tavares é produtor
executivo. Mas eles assumem outras funções a depender da demanda do projeto, como
apresentamos na Introdução. Entre outros trabalhos, participaram da equipe da Labocine no
longa-metragem de animação ‘Xuxinha e Guto contra os monstros do espaço’, lançado em
2005. Em 2009, fundaram o Copa Studio com atenção especial para a formação da equipe de
trabalho, um dos fatores que classificamos como condicionante interno:

se você contrata bem, tudo vai dar certo. O processo de contratação é sempre
crucial, vale a pena gastar com isso. No dia a dia, é preciso manter todos
trabalhando num ritmo bom. Série é tipo maratona, não adianta sair correndo
que nem 100 metros rasos. Não viramos noite, nem trabalhamos em fim de
semana. Tudo é planejado e executado numa jornada normal de trabalho.
Claro, às vezes fica mais caótico, corrido, mas ritmo é tudo. Animação são
pessoas, se você encontrar as pessoas certas e motivá-las, fica menos difícil.
(Entrevista com Rodrigo “Soldado”, Layer Lemonade, 2016203)

Como estúdio de animação, ampliaram a rede de empresas prestando serviços de
produção por alguns anos para o mercado internacional:

A produtora passou a atuar em outra modalidade de trabalho, o serviço de
produção (production service). A série "O Mundo de Anya e Kin", exibida
pelo canal Discovery Kids e produzida pela El Comercio, do Peru, contou com
os serviços da Copa. (TELA VIVA, 2017204)
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O Copa Studio atualmente se dedica ao desenvolvimento de conteúdo original, mas
serviços de produção são comumente prestados por outros estúdios de animação, a exemplo da
Cabong, que, com isso, mantém o fluxo de caixa da empresa, projeta o trabalho específico de
animação e, como citado, aumenta o relacionamento com os mercados nacional e internacional.
Quanto à comercialização, os gestores do Copa indicaram, durante a entrevista, três
ciclos a partir da expansão do mercado nacional mencionada com o caso da TV Pinguim. O
primeiro com a atuação da TV Cultura, TV Brasil, TV-Rá-Tim-Bum, e os primeiros canais
internacionais a licenciarem e/ou coproduzirem obras brasileiras: Cartoon Network,
Nickelodeon e Discovery Kids. O segundo ciclo, a partir de 2012, com licenciamentos e
coproduções com os canais Gloob, Zoo Moo, Disney Junior, Disney XD e Nat Geo Kids e os
canais streaming. O terceiro ciclo é o de convergência de tecnologias digitais para
desenvolvimento de novos produtos midiáticos, no qual as produtoras estão buscando
principalmente parcerias para a produção de games, que incluem os personagens e as narrativas
das séries de animação.
Em relação à ‘Tromba Trem’, que participou do que os gestores definiram como
primeiro ciclo de comercialização, após ser exibida pela TV Brasil, TV Cultura e Cartoon
Network, teve os direitos de licenciamento internacional adquiridos pela empresa britânica
‘Cake Entertainment’, em 2013. No mercado internacional, a série de animação recebeu o nome
de ‘Trunk Train’. Atualmente tem um canal oficial no YouTube com músicas e episódios
especiais e está disponível na Netflix.
Outra questão relevante sobre o Copa Studio foi a fusão com a Glaz Entretenimento
em 2015. O estúdio expandiu em quantitativo de projetos e os gestores perceberam que a
capacidade de gestão estava no limite, apesar do potencial criativo e produtivo da equipe. As
empresas já eram parceiras no modelo de prestação de serviços da série de animação
‘Historietas Assombradas’, de propriedade da Glaz. Perceberam que mantendo todos os
trabalhos de animação no Rio de Janeiro, com o Copa, e as negociações para coproduções e
comercializações, além dos projetos em live action, em São Paulo, com a Glaz, cada unidade
se dedicaria ao que realmente seus domínios de gestão estavam associados. Com isso,
aumentaram a capacidade de organização e produção e ganharam mais credibilidade no
mercado audiovisual. A experiência em animação também lhes conferiu a certeza de que o
centro de negociação para o setor é São Paulo, segundo um dos depoimentos.
‘Historietas Assombradas’ foi uma das dezessete finalistas do AnimaTV, foi
selecionada na Chamada Pública Prodav 2009, Linha B, mas fez o mesmo percurso que
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‘Tromba Trem’ no Brasil em termos de comercialização. Foi traduzida para inglês e espanhol
e é internacionalmente distribuída pela canadense ‘9 Story Distribution’, uma empresa
reconhecida pela preocupação com a qualidade do conteúdo narrativo na animação infantil.
Encontramos no website institucional a declaração das seguintes parcerias comerciais:

Somos um distribuidor líder de conteúdo para grandes emissoras, plataformas
digitais e empresas de entretenimento doméstico em todo o mundo, incluindo
Disney Channel, Cartoon Network, ABC Austrália, Canal +, Nickelodeon,
Netflix, Amazon, Hulu e muito mais. A 9 Story Distribution mantém uma
forte presença em todos os principais mercados de TV, incluindo MIPCOM,
MIPTV, Kidscreen, NATPE e ATF. (Website da 9 Story Distribution.
Tradução livre205.)

Com a capacidade de tecer essa ampla rede de empresas para comercialização das
obras, Copa/Glaz é uma das empresas nacionais de referência em animação infantil. Construiu
seu capital simbólico desenvolvendo os domínios de gestão no diálogo com os condicionantes
internos e externos. Mesmo com o sucesso de público e consagração de ‘Irmão do Jorel’,
‘Tromba Trem’ e ‘Historietas Assombradas’ continuam sendo valorizadas pelos gestores nas
apresentações, entrevistas e palestras, reforçando a credibilidade da empresa com as
experiências dos primeiros trabalhos.
Em São Paulo estão localizadas as demais produtoras do corpus da pesquisa: Tortuga
Studios, 44 Toons, Boutique Filmes e Birdo. Todas são reconhecidas pelo domínio na gestão e
profissionalismo nos projetos de animação, mas cada uma tem um posicionamento no mercado.
A Tortuga Studios se posiciona como produtora de conteúdo digital, desenvolve
conteúdo para televisão, cinema, web, jogos e projetos de branded entertainment. ‘A Mansão
Maluca do Professor Ambrósio’ foi comercializada para a TV-Rá-Tim-Bum em 2010 também
como uma das precursoras da animação seriada no país. Os canais Zoo Moo e Disney XD são
os responsáveis pela exibição da série em outros países.
O portfólio da produtora é amplo com obras de animação e live action, mas indica
domínios específicos da equipe para produção de séries musicais pré-escolares para streaming.
Além delas, duas outras obras de animação merecem destaque: ‘Os Undergounds’, série de
animação para pré-adolescentes; e ‘O Pergaminho Vermelho’, longa-metragem de animação.

Tradução livre de: “We are a leading provider of content to major broadcasters, digital platforms, and home
entertainment companies worldwide, including Disney Channel, Cartoon Network, ABC Australia, Canal+,
Nickelodeon, Netflix, Amazon, Hulu and more. 9 Story Distribution maintains a strong presence at every major
TV market, including MIPCOM, MIPTV, Kidscreen, NATPE and ATF.” (Website da ‘9 Storu Distribution’)
205
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A série ‘Os Undergrounds’ foi selecionada nos principais festivais que acontecem no Brasil,
como o Festival Internacional de Cinema Infantil, a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis
e o Festival MIMO de Cinema em Paraty. Já ‘O Pergaminho Vermelho’ recebeu prêmio de
Melhor Animação no ‘Moscow Film Party’ em 2020 e foi selecionado em mais de uma dezena
de festivais internacionais.
Na Tortuga Studios, o conceito de figuração é facilmente operacionalizado na
observação dos processos criativos dos seus gestores. Os gestores atuam em projetos de campos
distintos: animação seriada, publicidade (com projetos de brand content) e cinema. As práticas
de outros campos dialogam com as práticas internas de produção da animação seriada. Um dos
resultados observados é que a Tortuga Studios mantém a comunicação permanente com a
organização dos festivais nacionais e internacionais, o que resulta em dominar as regras de
participação, refletir o desenvolvimento das obras relacionando estas regras e obter destaque
em muitos eventos.
Assim como a Tortuga Studios, outras produtoras de São Paulo selecionadas no corpus
da pesquisa não trabalham apenas com animação. A 44 Toons e a Boutique Filmes são
exemplos desta múltipla atuação e ambas coproduziram com o canal Gloob: ‘Osmar, a primeira
fatia do pão de forma’ e ‘SOS Fada Manu’, respectivamente. A negociação assegurou a
distribuição internacional das obras nos limites de atuação do Grupo Globo. Em streaming,
‘Osmar, a primeira fatia do pão de forma’ está disponível no Amazon Prime Video e ‘SOS Fada
Manu’ na Globo Play.
Uma das especificidades da 44 Toons é a sua origem como empresa de games. A outra
não exclusiva da produtora, mas peculiar para quem conta com uma equipe interna com mais
de vinte profissionais, é a atuação do seu proprietário Ale McHaddo. De acordo com a ficha
técnica da obra, o gestor é criador, diretor, roteirista, produtor executivo, character designer e
editor na série de animação ‘Osmar, a primeira fatia do pão de forma’. O portfólio da 44 Toons
é composto por animações seriadas e games relacionados a essas obras. Localizamos no website
da Brazilian Game Companies, uma lista de jogos produzidos pela 44 Toons Interactive e
tematizados pelas séries de animação.

A Toons Interactive é uma empresa de jogos especializada no
desenvolvimento de protocolos de internet e conteúdo transmídia. Produzimos
jogos e aplicativos de nossas marcas e personagens, juntamente com nossas
séries de TV e produção de longas-metragens.
A associação com o 44 Toons, um dos maiores estúdios de animação do
Brasil, permite o desenvolvimento de jogos conectados aos produtos
audiovisuais, criando histórias multiplataforma que complementam e
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ampliam a experiência do público e dos usuários. (WEBSITE BRAZILIAN
GAME COMPANIES206)

Os games divulgados são: Nilba e os Desastronautas: Jornada na Lua Ervilha (2013),
Cordélicos (2013), Jet Nilba (2013), Alô Osmar (2013), Desencanando (2013), Gustavinho e o
Enigma da Esfinge (2012), Nilba e os Desastronautas - A mensagem (2012), Nilba e os
Desastronautas - Conhecimento Ilimitado (2012), Alimentos de todas as cores e sabores
(2012).
A Boutique Filmes também é reconhecida pela atuação de seus sócios – Tiago Mello,
Gustavo Mello e Eduardo Piagge - e pela rede de canais que construíram durante suas trajetórias
profissionais. É uma produtora de conteúdo e a responsável pelas séries de ficção ‘3%’ e
‘Onisciente’, sendo ‘3%’ a primeira série brasileira de conteúdo original Netflix. Possui uma
divisão de negócios ‘Kids’ com séries live action e duas animações seriadas: ‘SOS Fada Manu’
e ‘Papaya Bull’. Esta coproduzida com a NBCUniversal e a Nickelodeon. Mesmo com portfólio
restrito, os projetos de animação contam com uma diretora de produção de animação, cargo
ocupado por Flavia Luz à época da pesquisa.
Também identificamos os domínios para a animação infantil em Tiago Mello, que é
sócio e diretor de conteúdo da produtora. Possui experiência em criação e produção executiva
de conteúdo infantil, além de ser membro da International Academy of Television Arts &
Sciences (International Emmy), para o qual já foi nomeado duas vezes (2015/2017) com a série
live action ‘Zoo da Zu’ (Discovery Kids) e, em 2016, com ‘SOS Fada Manu’ (Gloob). Criou e
produziu para o Warner Channel, History Channel, Nickelodeon, Cartoon Network, HBO, TV
Cultura, Band, TV Brasil e MTV. Foi produtor executivo do curta ‘Vivi Viravento’ (de Alê
Abreu) e responsável pela série de animação ‘Escola Pra Cachorro’, primeira coprodução (TV
Cultura, Nickelodeon e TV Ontario) entre Brasil e Canadá para televisão.
Os processos criativos de gestão, que defendemos neste trabalho, são reforçados com
a atuação dos gestores/criadores de conteúdo (entre outras funções indicadas) da 44 Toons e da
Boutique Filmes. O domínio desenvolvido por McHaddo (44 Toons) reforça o diálogo entre a

Tradução livre de “44 Toons Interactive is a game company specialized in IPs development and transmedia
content. We produce games and apps from our brands and characters, together with our TV series and feature films
production.
The association with 44 Toons, one of the biggest animation studio in Brazil, allow us to developed games
connected with the audiovisual products, creating multiplatform storytelling that complement and expand the
experience of the audience and users.” 44 Toons / Brazilian Game Companies, Disponível em
http://www.braziliangamecompanies.com/store/p84/night-mare-studio.html
206
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animação seriada infantil e outros produtos midiáticos, enquanto o domínio de Mello (Boutique
Filmes) evidencia a gestão de equipes e as parcerias para realização dos projetos.
Estas duas características também estão presentes nos domínios dos gestores da
Birdo207, estúdio de animação em São Paulo reconhecido pela sua estrutura dinâmica, interativa
e criativa:
Fui na BIRDO uma vez há alguns anos, [...] Assim que entrei, vi que era lugar
de gente obstinada com arte. Gente organizada. Gente que cria, gente que
gosta do que faz. [...] Dentro da saleta num bairro paulista, [...] um colorido
diferente, animações com movimentos de fazer inveja aos japoneses,
imprimem um ritmo incrível de produção, contando que são uma equipe
pequena. (Relato de Léo Almeida208 no Layer Lemonade, 2017)

O portfólio da Birdo inclui comerciais e vinhetas; curtas metragens e clipes musicais;
terceirização de serviços de produção; projetos originais e projetos especiais. O mais importante
projeto especial do estúdio para formação de rede de negócios e experiência com diversos
players foi o de criação dos mascotes ‘Vinícius & Tom’ para os jogos Olímpicos e
Paraolímpicos Rio 2016. Os mascotes também se tornaram protagonistas de uma série de
animação que chegou a atingir o primeiro lugar de audiência no canal Cartoon Network
Brasil209.
‘Oswaldo’, a obra destacada no corpus desta pesquisa, iniciou com o fomento do FSA
em 2012, a partir do desejo da produtora de “arriscar em formatos mais longos” (MUPPET,
AnimaMundi, 2017).

Foi um caminho longo que nos obrigou a entender os processos de um tipo de
produção que ainda não conhecíamos a fundo, a de conteúdo original para TV.
Levantamos incentivo do governo por meio do Fundo Setorial do Audiovisual
e buscamos parceria de canais para exibição e ficamos muito felizes de fechar
com o Cartoon Network e a TV Cultura, que apostaram no conceito do projeto,
antes mesmo do começo da produção dos episódios. Ao todo, Oswaldo levou
5 anos para ser desenvolvido e mobilizou uma equipe de 54 profissionais,
entre animadores, designers e produtores da Birdo, além de roteiristas
convidados. (MUPPET. AnimaMundi, 2017).

Parte da narrativa sobre a Birdo aqui reproduzida está publicada no artigo ‘Processos criativos na
internacionalização da animação seriada infantil: o caso de ‘Cupcake & Dino’, publicado nos Anais do I Seminário
Narrativas Seriadas (2019). Disponível em https://blogdoestacao.files.wordpress.com/2019/12/seriais_anais2019.pdf
208
Diretor Criativo da Prato & Pixel. Realizou a entrevista com Paulo Muppet para o Layer Lemonade.
209
Fonte: Kantar IBOPE Media (Brasil 15mkts); Kids with PayTV 4-11; Monday-Sunday; 24 hours; 01/01/2016
- 30/08/2016. Disponível em https://www.birdo.com.br/vinicius-tom
207
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Em 2017, quando exibido pelo Cartoon Network Brasil, ficou entre os cinco programas
mais vistos e foi a animação brasileira mais assistida do canal. Também foi o programa favorito
dos domingos na TV Cultura em 2018210. ‘Oswaldo’ conta a história de um pinguim criado por
pais humanos que enfrenta o desafio de sobreviver à escola sendo um “cara estranho”. O criador
da série é Pedro Eboli, o mesmo de ‘Cupcake & Dino: serviços gerais’, a primeira série de
animação brasileira da Netflix. Oswaldo é simpático, peculiar e engraçado. Isso tem um apelo
das crianças do mundo todo, o que contribuiu, em termos de narrativa, para a série ser
distribuída internacionalmente pela inglesa Jetpack Distribution. O anúncio ocorreu durante o
MIPJunior 2018. (BRAVI, 2018) Segundo Paulo Muppet, “foi a primeira obra animada na
história da animação brasileira a ser licenciada para majors internacionais, como Cartoon
Network Itália, Oriente Médio, Disney Ásia.” (Depoimento do gestor para esta pesquisa,
2018)
O Quadro 13 sintetiza os acordos comerciais realizados pelas produtoras. Na coluna
Licenciamento/Distribuição estão os canais que exibiram as séries e as distribuidoras que
internacionalizaram as obras. Consideramos que estes foram os processos de comercialização
realizados pelos gestores para as obras investigadas. Incluímos a comercialização para
streaming, mas esclarecemos que nem sempre se trata de um acordo de comercialização além
do que foi estabelecido nos contratos de coprodução, licenciamento e/ou distribuição. Acatamos
como novas comercializações, as obras disponíveis na Netflix e Amazon Prime Video: ‘Tromba
Trem’, ‘Osmar, a primeira fatia do pão de forma’, ‘Planetorama’ e ‘Oswaldo’.

Quadro 13. Produtoras, obras de animação seriada selecionadas na Chamada Pública
BRDE/FSA PRODAV 01/2012, coproduções e licenciamentos.
PRODUTORA

Zoom Elefante

OBRA

Carrapatos e
Catapultas

COPRODUÇÃO

TV Brasil

LICENCIAMENTO /
DISTRIBUIÇÃO

STREAMING
CANAIS OFICIAIS

Cartoon Network Brasil
YouTube TV Brasil

TV Cultura
Copa Studio

Tromba Trem

TV Brasil

Trunk Train

TV Cultura

Distribuição internacional:
Cake Entertainment
(britânica)

Netflix

Cartoon Network

Historietas
Assombradas

Rio Filme
Glaz
Entretenimento

TV Brasil

Fonte: Kantar IBOPE Media (Brasil 15 mkts); Target: Pay Kids 4-11; 01/01/2017 – 31/12/2017; 24 horas;
Mondays to Sundays. Disponível em https://www.birdo.com.br/oswaldo
210
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TV Cultura
Haunted Tales
for Wicked Kids
Cuentos
Espantosos para
Niños
Caprichosos
A Mansão
Maluca do
Professor
Ambrósio

Tortuga
Studios

Canal oficial no
YouTube

Cartoon Network
Distribuição internacional:
9 Story Enterprises
(canadense)
TV RaTimBum

TV Brasil

TV Cultura

TV Cultura

Canal oficial no
YouTube

ZooMoo

44 Toons

Boutique
Filmes e
Produções

The Amazing
Professor
Ambrosius’
Mansion
Osmar, a
primeira fatia do
pão de forma
Osmar: the heel
of the loaf
SOS Fada Manu

Vivo Play
Disney XD

Gloob

TV Cultura
Amazon Prime
Distribuição internacional:
Programadora Globosat

TV Brasil
Gloob

Distribuição internacional:
Unidade Infantil do Grupo
Globo

Globoplay

Lightstar Studios
Origem

Tadinha

Truq Produtora de
Cinema

TVE Bahia

TV Rá-Tim-Bum

Cabong
Studios

Planetorama

TV Cultura

Birdo Filmes
de Animação

Oswaldo

Symbiosys
Entertainment
(India)

---

Disney XD
TV Cultura
Cartoon Network
Distribuição internacional:
Jetpack Distribution e Kid
Glove

Otto Desenhos Filosofinhos
Animados
Fonte: Elaborado pela autora.

---

Amazon Prime

---

YouTube Cartoon
Network Brasil
(Extras da
animação)
Netflix
(1ª Temporada / 13
episódios)
---

5.3 COMUNICAÇÃO

A comunicação é o terceiro fator do microambiente das produtoras que classificamos
como condicionante externo. Também nos apropriamos do termo ‘divulgação’, já que a
proposta foi analisar as estratégias de promoção das obras, tanto para o público final, ou seja
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para as crianças, como para os players do mercado de animação. A partir do que foi publicado
nas redes sociais das produtoras (Facebook e Instagram), identificamos ‘se’ e ‘como’ foram
desenvolvidas ações para ampliar o conhecimento sobre a obra e seus personagens.
Durante os quatro anos desta investigação, percebemos como os gestores
aperfeiçoaram os domínios com a divulgação das suas obras, seus processos criativos, suas
participações em eventos e premiações. Com as mídias digitais para potencializar os contextos
(COULDRY; HEPP, 2017, pp.84-85), a prática comunicacional mais comum entre as
produtoras de animação é tornar público os “bastidores” das obras, o ambiente de trabalho da
produtora, as etapas de produção, os profissionais e o casting de voz que participou da série. A
outra é participar ou promover palestras, mesas redondas e cursos sobre animação e produção
de obras. Encontramos, ainda, a presença dos gestores em eventos com o intuito de dialogar
com o público e promover experiências interativas com a obra e seus personagens.
Estes cenários de estratégias comunicacionais do mercado de animação, com
figurações de outros campos (como o de games), apropriam-se das extensões da narrativa da
obra em diferentes níveis para sua divulgação. Assim, optamos por discutir o condicionante
externo ‘comunicação’ a partir do que Mittel (2015, p.293-4) denomina “paratextos” quando
discorre sobre os objetivos das narrativas transmídia. Observando como o domínio dos gestores
é reconfigurado por características de outros campos midiáticos para apresentar as extensões
das narrativas a públicos diversos, organizamos três possibilidades para ancorar as estratégias
de comunicação da animação seriada infantil: a primeira possibilidade é promover, introduzir
e discutir a obra central; a segunda, expandir a narrativa da animação seriada exibida na
televisão; a terceira, expandir o universo ficcional, que orienta e aumenta a percepção do
público sobre a narrativa central.
No primeiro caso, a narrativa central - a da obra de animação seriada com primeira
janela para canal de televisão – se mantém hierarquicamente superior. Como exemplos,
podemos citar as chamadas no próprio canal sobre os personagens, apresentação dos seriados
nas redes sociais, salas de cinema e discussões sobre o conteúdo a ser exibido.
Já a expansão é baseada no licenciamento de personagens e no lançamento de
inúmeros produtos, que ganham autonomia nas indústrias de brinquedos, moda e material
escolar. Apesar da lembrança e referência à animação seriada, a narrativa em si perde
relevância. Esta expansão transmídia se converte em marca e o universo simbólico de
identificação e inclusão do público é o relevante.
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Por fim, as estratégias de expansão do universo ficcional nas animações seriadas
infantis brasileiras ainda são tímidas, quando comparadas às dos mercados norte americano,
chinês, sul coreano e japonês, nos quais operam players especializados da indústria
internacional de entretenimento. No corpus da pesquisa, existem iniciativas de investimentos
em games como sempre é planejado pela 44 Toons ou prospectado por outras produtoras, como
foi mencionado pelos gestores do Copa Studio.
A expansão da narrativa e/ou do universo ficcional das séries de animação também
pode acontecer a depender das ações desenvolvidas pelas produtoras ao participarem de eventos
como o ‘Comic Com Experience’, em São Paulo. Trata-se de um evento de cultura pop no qual
os visitantes encontram criadores, interagem com personagens, narrativas e conhecem as
histórias por trás das estórias. (CANESSO; FERREIRA, 2019).
Os gestores das obras de animação seriada, em alguma fase do projeto, almejam
explorar o potencial de expansão transmídia, seja da narrativa e/ou do universo ficcional. Isso
garante a rentabilidade e longevidade para o negócio, como vimos no exemplo da Pinguim
Content. Defendemos durante a II Jornada Internacional GEMInIS (2018)211 que a obra de
animação pode ter seu potencial transmídia ampliado através das escolhas de parceiros
comerciais, fornecedores, capacitação de equipe e formação especializada.

5.3.1 Cenários investigados de comunicação
Nas produtoras investigadas verificamos que o condicionante externo ‘comunicação’
não só dialoga com os condicionantes internos, mas confunde-se com eles já que é através da
comunicação que as produtoras dão conhecimento das suas ações e posicionamento. Quando
classificamos ‘comunicação’ como condicionante externo, consideramos as oportunidades
externas disponíveis às produtoras aproveitadas de acordo com o domínio dos seus gestores e
“modeladas” conforme perfil e equipe (condicionantes internos).
Outra condição a ser observada é a de que nesta pesquisa selecionamos obras que
trouxeram, para algumas das produtoras, as primeiras experiências com produção de animação
seriada, negociações de coprodução com canais e distribuição internacional. A partir destas
obras, seus respectivos gestores evoluíram seus domínios. Nestes poucos anos (2012 a 2019),
alguns se consagraram como profissionais de referência na produção da animação seriada
211

O texto sobre narrativas transmídia deste capítulo foi adaptado do artigo que resultou dos debates durante o
evento: CANESSO, Natacha Stefanini; FERREIRA, Fábio Almeida. O PROCESSO CRIATIVO DA
ANIMAÇÃO SERIADA INFANTIL E SEU POTENCIAL TRANSMÍDIA. In: III Jornada Internacional
GEMInIS (JIG 2018). São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.doity.com.br/anais/jig2018/trabalho/82396.
Acesso em: 19/03/2020.
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brasileira. Consequentemente, as estratégias comunicacionais das produtoras evoluíram
rapidamente. Essa questão é explícita quando comparamos as postagens das redes sociais das
produtoras em 2012 às postagens de 2019. Entretanto, ativemo-nos à análise das postagens do
Instagram sobre as obras selecionadas e das postagens que as circunscreveram, sem considerar
o portfólio atual das produtoras.

5.3.1.1 Promoção da obra central
No corpus desta pesquisa, a promoção da obra, para além das redes sociais das
produtoras, foi oportunizada pelos canais. As produtoras vencedoras do AnimaTV tiveram suas
obras amplamente divulgadas pela TV Cultura e pela TV Brasil, resultando em matérias nos
principais portais de notícias e na imprensa especializada.
O Cartoon Network promoveu uma ação que valoriza a animação seriada por melhorar
a experiência de consumo da obra: sessões de cinema com a sequência de episódios de uma
temporada. Em parceria com a Rede Cinemark, o projeto ‘Cine Cartoon’ agrada os fãs das
séries e os amantes do cinema e promove acesso para o público não assinante de canais
fechados. A seguir, a divulgação da exibição de ‘Oswaldo’.
Figura 19. Promoção da obra central: divulgação do Cine Cartoon com Especial ‘Oswaldo’.

Fonte:
Card
e
trailer
disponíveis
no
website
do
Cinemark.
https://www.cinemark.com.br/filme/cine-cartoon-apresenta-especial-oswaldo

Disponível

em

Outra ação nos cinemas acontece durante o Festival Internacional de Cinema Infantil
(FICI). São organizadas salas de exibição das temporadas das animações seriadas, seguida de
discussões sobre a obra com criadores, produtores e casting de voz. A estratégia foi registrada
para o lançamento de ‘Tadinha’, no FICI 2018, em Salvador.
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Figura 20. Promoção da obra central: divulgação do lançamento da série de animação ‘Tadinha’ no FICI
2018, em Salvador (BA).

Fonte: Facebook da Origem Produtora de Conteúdo. Disponível em https://www.facebook.com/suaorigem/

A promoção das séries também é realizada através dos canais oficiais no YouTube,
com as chamadas dos episódios ou dos próprios episódios, como nos casos de ‘Tromba Trem’,
‘Historietas Assombradas’ e ‘A Mansão Maluca do Professor Ambrósio’, e extras das séries,
como em ‘Oswaldo’.

QUADRO 14. Produtoras, obras de animação seriada e canais oficiais de promoção das séries.
PRODUTORA

Copa Studio
Tortuga Studios
Birdo Filmes de
Animação

OBRA

Tromba Trem
Historietas Assombradas
A Mansão Maluca do Professor
Ambrósio
Oswaldo

DIVULGAÇÃO EM STREAMING
CANAIS OFICIAIS

Canal oficial no YouTube
Canal oficial no YouTube
Canal oficial no YouTube
YouTube Cartoon Network Brasil
(Extras da série)

Fonte: Elaborado pela autora.

Os gestores das produtoras contam com eventos para divulgação das obras entre os
players de mercado nacional e internacional. Já citamos no capítulo anterior, mas vamos aqui
exemplificar com um evento nacional: o Anima Fórum, que acontece junto com o
AnimaMundi, nas edições do Rio de Janeiro e de São Paulo. Trata-se de um evento de negócios
e de formação no qual os gestores das produtoras e de outras empresas da cadeia produtiva da
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animação, como estúdios de produção sonora, ministram palestras, participam de debates,
mesas redondas, painéis e realizam masterclasses e oficinas de desenvolvimento. Não há
rodadas de negócios ou pitchings, mas troca de informações sobre processos e experiências.
Trata-se de um evento que reúne público especializado: animadores, produtores, estudantes,
professores, pesquisadores, patrocinadores, entre outros. É uma oportunidade de encontro,
diálogo, divulgação do trabalho dentro do campo social da animação e prospecção de negócios
e parcerias, sem a competitividade de uma feira de negócios.

5.3.1.2 Expansão da narrativa
Entre as obras e respectivas estratégias de comunicação investigadas, há registro de
licenciamento de ‘Osmar, a primeira fatia do pão de forma’, realizado pelo Gloob, em 2014,
com a Kasmanas Licensing, para papelaria, brinquedos, decoração para festas, mochilas e
lancheiras. Como já citamos, muitos dos projetos inscritos no Prodav em 2012 foram de
inserção no mercado da animação seriada e de aprendizado para as produtoras. O licenciamento
exige experiência dos gestores, sucesso da obra em pelo menos três grandes mercados
internacionais e, mesmo com acordos com distribuidoras, as obras demoraram para
potencializar as estratégias de comercialização, que, neste caso, definem as estratégias de
comunicação.
A outra estratégia de expansão narrativa localizada foi a participação em eventos
destinados aos públicos que podem compor a audiência das séries. Para estes públicos são
planejados estandes, intervenções nos espaços físicos, experiências de interação, distribuição
de brindes, entre outras possibilidades. Do ‘Comic Com Experience’ já participaram a 44
Toons, a Birdo Studio e o Copa Studio.
Em abril de 2018, a Birdo organizou uma ocupação na inauguração do SESC Avenida
Paulista (SP) com algumas oportunidades para o público interagir com os personagens e
narrativas das obras. Uma delas foi disponibilizar um vídeo game dos anos 80 com os jogos
que o personagem ‘Oswaldo’ aparece jogando nos episódios da série. A outra foi demonstração
da animação de personagens, entre painéis, projeções e mural para desenhos livres.
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Figura 21. Expansão da narrativa: Ocupação Birdo na inauguração do SESC/Avenida Paulista
(SP)

Fonte: Instagram da Birdo Studio. Stories de abril e maio de 2018.

5.3.1.3 Expansão do universo ficcional
A expansão do universo ficcional das séries de animação foi identificada em
aplicativos de jogos disponíveis gratuitamente. Como integrante da estratégia comunicacional,
os jogos podem contribuir com a construção de marcas relevantes e expansão dos negócios.
‘Osmar, a primeira fatia do pão de forma’ deu origem ao jogo ‘PãoTris’:
Em um tabuleiro com bisnagas, bolinhos e diversos tipos de pães, é preciso
alinhar pelo menos três peças iguais. Cada pão se movimenta em apenas um
sentido (vertical, horizontal, diagonal) e é preciso criar as combinações certas
para destruir o maior número de peças possível. Ao juntar a sequência de pães
iguais, as peças se transformam em personagens do desenho. Ao clicar nos
personagens eles ganham vida e destroem as peças no tabuleiro para ajudar o
jogador. O jogo acaba se as peças alcançarem o topo do jogo. (EPGRUPO,
2014)212

O game do ‘Historietas Assombradas’ foi lançado em 2017 e de ‘Oswaldo´ foi criado
um jogo de bafo digital em 2019. No ‘Bafo do Oswaldo’ é possível completar álbuns inspirados
nos anos 80, com modos de jogo online e offline.

‘Osmar – A Primeira Fatia do Pão de Forma’ ganha seu primeiro aplicativo. EPGrupo, 08/12/2014.
Disponível em https://www.epgrupo.com.br/osmar-primeira-fatia-pao-de-forma-ganha-seu-primeiro-aplicativo/
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Figura 22. Expansão do universo ficcional: aplicativos de jogos baseados Ocupação Birdo na
inauguração do SESC/Avenida Paulista (SP).

Fonte: Imagens retiradas dos aplicativos de venda e distribuição: APKPure (Pãotris) e APP Store (Historietas
Assombradas e Oswaldo).

5.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO

Além do objetivo de refletir sobre o relato dos gestores das produtoras independentes
selecionadas na Chamada Pública Prodav 01/2012 acerca dos processos criativos dedicados ao
desenvolvimento, produção e comercialização dos projetos de animação seriada infantil, este
capítulo foi concebido para explicitar os diálogos e dependências existentes entre
condicionantes externos e condicionantes internos. Ao detalhar as estratégias adotadas pelos
gestores das produtoras para coproduzir, comercializar e comunicar a obra, identificamos quais
fatores geram valores relevantes para a cadeia de negócios do setor, sendo o retorno do público
final da animação o mais importante. Ou seja, espera-se retorno do público infantil em termos
de audiência e interação com as marcas provenientes das narrativas das obras.
Ao refletirmos sobre a geração de valores para a cadeia de negócios e entrega não só
da obra, mas de experiência simbólica e subjetiva ao público infantil, na perspectiva dos
condicionantes elaborados, extraímos a seguinte conclusão: apesar das produtoras e estúdios de
animação produzirem conteúdo infantil, existe um distanciamento entre os gestores (e demais
responsáveis pela concretização da obra) e público final. O público das produtoras são os canais,
que definem regras estruturantes para os processos criativos de todos os profissionais
envolvidos nas etapas de produção da animação seriada infantil. Essas regras advêm da
identidade de marca do canal, do padrão de produção e da competência em reconhecimento dos
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perfis, gostos e tendências da audiência. Com isso, defendemos a importância de
aprimoramento do domínio pertencente aos processos criativos de gestão com requisitos para
coprodução, comercialização e observação de oportunidades de comunicação.
Destacamos a importância das políticas públicas para o desenvolvimento do mercado
nacional de animação e a aderência da TV Brasil e TV Cultura aos programas de fomento em
2012. Como principais coprodutores e licenciadores de obras de animação, garantiram a
experiência inicial para os gestores de negociação com canais de televisão e comprovaram que
a animação brasileira tinha potencial de produção e de audiência. Entre as dez produtoras do
corpus da pesquisa, seis declararam a coprodução com estes canais: Zoom Elefante, Copa
Studio, Tortuga Studios, 44 Toons, Boutique Filmes e Cabong Studios. A Tortuga Studios
coproduziu com a TV-Rá-Tim-Bum, canal fechado da Fundação Padre Anchieta.
Mas o ritmo de mercado internacional foi definido àquelas que coproduziram com os
canais dos conglomerados de comunicação: 44 Toons e Boutique Filmes coproduziram com o
Gloob e Copa Studio/Glaz coproduziu com o Cartoon Network. Produziram mais temporadas
em menor tempo e ficaram sob regras contratuais mais rígidas, o que, em algumas situações,
trouxe aos gestores reflexões sobre as restrições dos canais, necessidade de revisão de processos
dentro da produtora e experiência para acordos melhores nos projetos futuros. Observamos a
coprodução com os canais operando de três modos: com acompanhamento para cumprimento
de regras e prazos; com solicitações para adaptação da narrativa, prazos e orçamento e/ou
com restrições ao roteiro e orçamento.
Fora do eixo Rio-São Paulo, a Origem Produtora fechou acordo de coprodução com
produtora local, o que poderíamos atribuir ao fato da empresa estar em Salvador, ou seja, com
menor possibilidade de diálogo com os executivos dos canais. Mas o que definiu esta
coprodução foi o seu perfil e sua equipe. As produtoras participantes do projeto – Truq e Origem
- perceberam a possibilidade de viabilização da obra unindo seus conhecimentos e recursos,
inclusive para gerir os aspectos legais exigidos no edital da chamada pública do Prodav.
A Birdo teve a mesma compreensão, mas com mais experiência anterior em obras de
animação, equipe tecnicamente especializada e rede de negócios consolidada, prospectou o
mercado internacional e coproduziu com a Symbiosys Entertainment. Em relação às obras
coproduzidas com canais, demorou mais tempo para o lançamento de ‘Oswaldo’, mas alcançou
maior abrangência territorial no processo de comercialização internacional.
Já a Otto Desenhos Animados não fez coprodução, finalizou a obra e não exibiu. Existe
um impedimento legal para a veiculação de ‘Filosofinhos’, como explicado ao longo do
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capítulo, mas a produtora não evoluiu seu portfólio com outras obras de animação seriada
infantil. De 2012 a 2019, a empresa fortaleceu seu posicionamento como produtora de longa de
animação para adultos. Otto desenvolve um trabalho autoral consagrado internacionalmente.
A situação de ‘Filosofinhos’, entre outros fatores declarados ao longo deste capítulo,
permite-nos afirmar que houve, por parte dos gestores de animação, a percepção de
oportunidade de investimento em novos negócios com o lançamento das chamadas públicas do
Prodav. Muitos não tinham os domínios exigidos para a produção de animação seriada.
Comprovamos que alguns os adquiriram com mais dinamismo, como o Copa, que também já
contava com a experiência e rede de empresas dos três sócios, com domínios específicos e
complementares. Outros operaram com mais independência, como a Birdo. Alguns tiveram
dificuldade para desenvolver a rede de negócios, como as produtoras da região sul do país. O
que foi superado pela Cabong, mas que manteve a atuação regional da Zoom Elefante. Outras
diversificaram o portfólio, como a Tortuga, a Boutique e a Origem, todas produtoras de
conteúdo. E há a que investe em projetos integrados em função dos múltiplos domínios do seu
gestor, que são conformados por figurações de outros campos, como o de games e aplicativos,
como é o caso da 44 Toons.
As oportunidades encontradas para desenvolvimento das estratégias de comunicação
foram aproveitadas pelos gestores de acordo com os domínios adquiridos nos processos de
coprodução e comercialização. Verificamos que foram experiências iniciais e que, mais uma
vez, a produtora que demonstrou mais autonomia e independência foi a Birdo. As que
investiram em comunicação e promoveram a obra central, expandiram a narrativa e/ou o
universo ficcional estiveram atreladas às iniciativas institucionais dos canais.
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6 “A ÚLTIMA FIGURINHA213”. CONCLUSÕES DO TRABALHO

Esta tese identificou e discutiu os condicionantes dos processos criativos dos gestores
responsáveis pelas produtoras independentes nacionais e pela realização das obras de animação
seriada selecionadas na Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 01/12. Através da observação
do mercado nacional de animação seriada e da atuação das produtoras independentes,
classificamos os condicionantes como externos e internos ao ambiente organizacional, com
base nos procedimentos teórico-metodológicos desenvolvidos por Kotler, Keller e Armstrong
(2016; 2015) para elaboração de planos de marketing e planos estratégicos de comunicação.
Estudamos a história da produção de animação no Brasil, incluindo a animação seriada; o
contexto político, econômico e legal a partir de 2008, quando o primeiro projeto de animação
seriada foi selecionado pelo Prodav; e as características e portfólios das produtoras do corpus
investigado.
Como explicitado no Capítulo 2 (Seção 2.1.3), definimos os condicionantes externos
a partir do conjunto de forças sociais, o macroambiente; e do conjunto de atores sociais,
denominado microambiente; e os condicionantes internos são os estruturantes das produtoras.
O resultado obtido com o estudo das produtoras e do mercado no tempo e espaço definidos na
pesquisa – produção independente nacional de 2012 a 2019 - foi o seguinte: condicionantes
externos dos processos criativos dos gestores das produtoras independentes brasileiras na
produção de obras de animação seriada são as leis, os programas de fomentos, os eventos
internacionais e nacionais, a coprodução, a comercialização e a comunicação; condicionantes
internos são perfil da produtora (conteúdo, estúdio de animação ou produtora), localização
geográfica, conhecimentos e experiência da equipe.
A interação entre condicionantes externos e internos foi estabelecida ao longo do
trabalho e correlacionada aos seguintes objetivos específicos: 01: Propor um diálogo entre as
teorias da criatividade e teorias da sociologia que subsidie a análise dos processos criativos
dos gestores da produção da animação seriada infantil brasileira. 02: Identificar as instituições
envolvidas na produção independente de animação infantil no Brasil e as relações
estabelecidas entre elas, envolvendo as produtoras selecionadas. 03: Refletir sobre o relato
dos gestores das produtoras independentes selecionadas na Chamada Pública Prodav 01/2012

Conforme citado na Introdução, o nome do capítulo homenageia a série de animação ‘Oswaldo’ da ‘Birdo’
(SP). ‘A Última Figurinha’ é o quarto episódio da primeira temporada da série.
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acerca dos processos criativos dedicados ao desenvolvimento, produção e comercialização dos
projetos de animação seriada infantil.
Também organizamos o procedimento metodológico a partir destes três objetivos
específicos, conforme detalhamos no Capítulo 2, sendo que a primeira etapa foi cumprida
através de revisão de literatura para aproximação de conceitos da psicologia e sociologia. Na
segunda etapa foi realizada revisão de literatura e análise documental. O levantamento de dados
primários contou com a observação do mercado, a participação em eventos com profissionais
do audiovisual e da animação, aplicação de questionários e realização de entrevistas com as
produtoras que compõem o corpus da pesquisa. A terceira etapa foi de análise do material
coletado na etapa anterior e correlação aos condicionantes internos e externos.
A contribuição teórica da tese é a chave conceitual ‘domínio’, resultado das
articulações entre teorias do campo da psicologia e do campo da sociologia, como explicitado
no Capítulo3. Trata-se de uma expansão do conceito de ‘domínio’ proposto por
Csikszentmihalyi (1996), com os aportes dos conceitos de ‘rede de empresas’, de Gruber
(2005); campo social e habitus, de Bourdieu (1984; 2002; 2005; 2012); e mundo social e
figuração, de Couldry e Hepp (2017). Os dois primeiros autores da psicologia e os três seguintes
da sociologia.
‘Domínio’, sob a perspectiva desta investigação, relacionou a prática cotidiana das
diversas funções necessárias para a realização de uma obra de animação seriada; os
conhecimentos específicos dos gestores das obras; o acúmulo de capitais cultural e simbólico
dos indivíduos e, consequentemente, reconhecimento e desenvolvimento das produtoras
independentes no mercado de animação; o diálogo dos gestores com outras áreas que,
ciclicamente, pode atribuir novas conformações às suas práticas cotidianas.
Nossa proposta de conformação do domínio do gestor da animação seriada infantil está
representada na Figura 22, estabelecendo o intercâmbio entre: suas atribuições como gestor; as
funções exercidas e atividades da sua prática cotidiana; os conhecimentos específicos dos
processos técnicos e artísticos na realização da obra de animação seriada; o conhecimento do
mercado de animação e o relacionamento com os players no campo da animação seriada; o
conhecimento de outros mercados e relacionamento com players de outros campos; os capitais
cultural e simbólico acumulados ao longo da sus trajetória profissional. Nesta investigação, o
‘domínio’ permitiu compreender a relação constante entre os condicionantes internos e externos
dos processos criativos na gestão da obra.
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Uma observação é necessária para a operacionalização do conceito de domínio. Não
se pretende sugerir um “super profissional”, com acúmulo de funções, atividades e horas
adicionais de trabalho, até porque duas das produtoras entrevistadas ressaltaram essa questão,
sem uma pergunta direta sobre a jornada de trabalho. Disseram: “não fazemos horas extras. Não
trabalhamos nos finais de semana. Planejamos nossos cronogramas e entregas.” Sugerimos a
estruturação de um elemento central para que o gestor, a partir disso, organize seus processos,
práticas e diálogos para estabelecer conexões criativas para algum objetivo estabelecido. A
construção de um domínio exige tempo, investimento, dedicação e depende das condições
externas.

Figura 23. Domínio do gestor da animação seriada infantil: intercâmbio entre cargo, funções,
conhecimentos específicos, relacionamento e conhecimento do mercado de animação seriada,
relacionamento e conhecimento de outros mercados, capitais cultural e simbólico.

Fonte: Elaborado pela autora.

A contribuição empírica da pesquisa é a discussão dos processos criativos sob a ótica
da gestão de uma obra, com a defesa de que as atividades desenvolvidas pelos gestores e as
funções que estes exercem no processo produtivo da animação seriada infantil são dotadas de
componentes criativos que definem o resultado alcançado. Assim, concebemos o projeto de
animação seriada infantil com as etapas de desenvolvimento do projeto (KELLISON, 2005) e
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viabilização
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produção,

comercialização/distribuição (KELLISON, 2005) e licenciamento/comunicação. Incluímos a
prospecção de negócios ao longo das etapas. Para que os resultados obtidos com o projeto sejam
considerados positivos, os gestores devem desenvolver seus domínios para atuar tecnicamente
nas etapas de desenvolvimento, viabilização, comercialização, distribuição, licenciamento e
comunicação, permeadas pela constante prospecção; e para dialogar nas etapas de préprodução, produção e pós produção. Comunicação aqui refere-se às estratégias internas de
comunicação desenvolvidas pela produtora.
A prospecção, apesar de estar nomeada como ‘de negócios’, foi pensada como um
diálogo com outros atores da cadeia produtiva da animação para oportunizar parcerias
comerciais, treinamentos, formação de novas equipes de trabalho, suporte tecnológico,
aperfeiçoamento de processos e técnicas, trocas criativas, entre outras possibilidades.

Figura 24. Instâncias dos processos criativos dos gestores nas etapas do projeto de animação seriada
infantil.

Fonte: Elaborado pela autora.

Os conhecimentos específicos que compõem o domínio do gestor relacionados à etapa
de desenvolvimento são elaboração de planejamentos e orçamentos; elaboração de projetos sob
critérios dos editais das chamadas públicas e padrões internacionais para pitchings e eventos.
No desenvolvimento do projeto também são necessários conhecimentos específicos para
elaboração dos conceitos narrativos e visuais, que irão compor a Bíblia da obra. Mas estes ficam
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a cargo dos diretores criativos, roteiristas, diretores de arte, storyboarders, character designers
e designers de cenários. Os gestores podem dialogar com os demais profissionais para
elaboração da Bíblia de comercialização, que é um documento de caráter promocional com o
objetivo de apresentar a obra aos players de mercado. O exemplo da Bíblia de comercialização
internacional de ‘Lupi e Baduki’ consta no Apêndice B214.
A etapa de viabilização exige do gestor entrosamento com o perfil da sua produtora,
com a obra em desenvolvimento e interação com agentes públicos e privados que fomentam a
produção de animação seriada e com outros produtores da cadeia produtiva da animação. Para
esta etapa, são importantes os conhecimentos específicos dos dispositivos legais relacionados
à coprodução nacional e internacional e aos programas de financiamento e fomento.
Pela natureza do corpus da pesquisa (produtoras com obras selecionadas na Chamada
Pública BRDE/FSA PRODAV 01/12), todas viabilizaram suas obras através de fomento
público, o que indica que os domínios dos seus gestores incluíam potencial para
desenvolvimento de projetos de acordo com critérios do edital. O recurso atendeu à produção
de uma temporada ou parte dela.
As três produtoras que não ampliaram o número de temporadas das séries, Cabong
Studios, Origem Produtora e Otto Desenhos Animados, estão fora do eixo Rio-São Paulo e
demonstraram, à época (2012)215, necessidade de maior interação com agentes privados.
Entretanto, incrementaram seus domínios para participação de editais. Cabong e Origem
desenvolveram obras a partir de edital de núcleo criativo, como detalhado no Capítulo 4. Otto
Desenhos Animados produziu longas metragens com chamadas públicas de fomento para
cinema (Prodecine). Outras produtoras do corpus da pesquisa também desenvolveram projetos
a partir de editais de Núcleos Criativos: Boutique Filmes e 44 Toons.
Especificamente no caso da Cabong e da Origem, os gestores vislumbraram a
oportunidade do fomento público perante a dificuldade de tecer a rede de negócios para
coproduções. Os domínios dos gestores da Origem Produtora incluíam capital cultural e
simbólico regional em função de trabalhos anteriores no campo da publicidade, o que facilitou
a coprodução com produtora local.
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Sugerimos, como exemplo, o Trabalho de Conclusão de Curso de Luiz Antonio Mestieri de Paula, intitulado
CRIAÇÃO DE UMA BÍBLIA DE ANIMAÇÃO VOLTADA A EDITAIS DE FOMENTO AUDIOVISUAL,
realizado no curso de Design da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, em 2016. Disponível em
file:///C:/Users/Natacha/Downloads/PCC2-Luiz_Antonio(Final).pdf
215
Reforçamos que esta análise refere-se especificamente ao desenvolvimento da obra selecionada na Chamada
Pública BRDE/FSA PRODAV 01/12 na relação comparativa às outras obras/produtoras do corpus investigado.
Não se estende a outras obras do portfólio da produtora.
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A Boutique Filmes, consagrada pela trajetória de seus sócios, também coproduziu com
produtora nacional. Da mesma forma, a Glaz, reconhecida pelo domínio dos gestores com
competência para gestão de obras. Ambas produtoras de conteúdo, o que exige dos seus gestores
domínio para realização de parcerias nacionais, condição essencial para viabilizar as obras.
No caso da Otto Desenhos Animados, ‘Filosofinhos’ é o único projeto de animação
seriada infantil da produtora. O domínio de gestão para obra desta natureza não havia sido
anteriormente experimentado. Os conhecimentos técnicos específicos para produção de
animação existiam, mas sem interlocução com o campo da animação seriada infantil. Esta
questão também se fundamenta no capital simbólico do Otto Guerra e da sua produtora,
consagrados pela criação de animação adulta underground e dissonante da proposta de
produção de animação seriada infantil para televisão, com características de obra comercial,
padronizada e regulada em função do público.
Em julho de 2020, o Instagram da Otto Desenhos Animados registrava o ano de
fundação da produtora, 1978, e os canais de streaming (Net Now e Vivo Play) para assistir ‘A
Cidade dos Piratas’, o longa-metragem de animação mais recente. As últimas postagens da rede
social fazem “piadas” com datas comemorativas, mencionam outras obras de animação,
anunciam, sem data, o lançamento da única obra seriada de animação adulta ‘Rocky e Hudson’
e registram a nomeação de Otto Guerra para a New Academy em 2020. Com isso, confirmamos
o caráter independente e alternativo de gestão e criação das obras e sem identificação com o
campo da animação seriada infantil. Justificamos, portanto, a ausência de interação entre os
condicionantes internos, os externos relacionados aos atores sociais e os domínios de gestão
neste campo.
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Figura 25. Postagens da Otto Desenhos Animados: consagração com animação adulta underground.

Fonte: Instagram Otto Desenhos Animados. Julho, 2020. Imagem capturada pela autora.

Já no eixo Rio-SP, a Birdo acumulou capital cultural e simbólico ao domínio de gestão
e se destacou no corpus da pesquisa pela coprodução internacional. Em relação à coprodução
com canais de televisão paga, elencamos a Tortuga Studios, com experiência consolidada
anterior ao edital de 2012; a 44 Toons, atuante desde 1992, no mercado produzindo jogos e
obras audiovisuais; Copa/Glaz e Boutique Filmes desenvolveram seus portfólios a partir de
2012.
Uma especificidade pode ser apontada na obra da 44 Toons, indicando o entrosamento
com o campo de produção para televisão: para as vozes dos personagens de ‘Osmar. A primeira
fatia do pão de forma’ foram contratados atores consagrados por atuação em programas de
humor na televisão. Leandro Hassum (Stevie) e Marcius Melhem (Osmar) proporcionaram
dezenas de notícias sobre o lançamento da série de animação. Além dos atores fixos, foram
convidadas celebridades para as vozes de personagens com os quais podiam ter alguma
identificação, a exemplo da participação da consagrada consultora de moda Constanza
Pascolato como um cupcake alter ego em um episódio tematizado pelo mercado de moda.
O Instagram da 44 Toons confirma o perfil irreverente do estúdio e a importância de
‘Osmar. A primeira fatia do pão de forma’ no portfólio. Há referência ao último longa de
animação ‘BugiGangue no Espaço’, utilizando a estratégia de consagração já mencionada: uma
homenagem à Maísa Silva (Fefa), que integra o elenco de voz ao lado de Danilo Gentili
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(Gustavinho). O longa-metragem tem referências do jogo ‘Gustavinho em o enigma da esfinge’
(1996) e do curta-metragem ‘BugiGangue’ (2010).
A 44Toons é o melhor exemplo no corpus de pesquisa do domínio de gestão formado
pela figuração da figuração, com diálogo constante entre os campos da animação seriada
infantil, televisão e jogos. A gestão do longa-metragem confirma outro fator apontado na
pesquisa: a flexibilidade do profissional para transitar entre cargos e ocupar mais de um cargo
em uma produção. McHaddo escreveu e produziu ‘BugiGangue no Espaço’. Concluímos,
entretanto, que a multiplicidade de cargos e tarefas do gestor e a variedade nos tipos de obra no
portfólio podem impactar em um pequeno quantitativo de produções.
‘Bobolândia Monstrolândia’ (2019), outra série de animação infantil da produtora,
confirmou o fortalecimento do domínio do gestor na interação com os condicionantes externos,
incluindo as forças sociais e os agentes sociais. Foi produzida através do Prodav e
comercializada com canal fechado internacional, o Nickelodeon.
Figura 26. Postagens da 44 Toons: portfólio confirma fortalecimento do domínio de gestão da produção
de animação seriada.

Fonte: Instagram 44 Toons. Julho, 2020. Imagem capturada pela autora.
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Ainda sobre o processo de viabilização da obra, concluímos que o domínio do gestor
deve estar voltado para o potencial da produtora para produzi-la e para as oportunidades
externas de parcerias, coprodução, financiamento e fomento. Já a comercialização, distribuição
e licenciamento exigem, além da articulação com o campo social, o domínio para explorar o
potencial da obra, suas narrativas estéticas e condições de expansão destas narrativas para
outros campos.
As etapas de comercialização, distribuição e licenciamento demandam entrosamento
com o campo da animação nacional e mercado internacional de entretenimento. É desejado que
o gestor tenha construído uma rede de empresas do setor audiovisual e/ou de mídias digitais
durante sua trajetória profissional. A consagração da obra no mercado internacional é
facilitadora do licenciamento de personagens, portanto, os gestores devem estudar o mercado
global de animação e planejar a participação consistente nas feiras de negócios, a exemplo da
Rio2C, MipCom, MipTV, Kidscreen (WEBSITE DA 2DLab). Capitais cultural e simbólico dos
gestores são importantes nestas etapas.
Os gestores das obras investigadas obtiveram resultados positivos na comercialização,
exceto ‘Filosofinhos’, que comercializou, mas não entrou em exibição, como citado no Capítulo
5. Mas estabelecendo uma projeção de tempo e considerando a necessidade de aprimoramento
dos domínios dos gestores, as produtoras deste corpus de pesquisa que se destacaram em 2019
foram as que conseguiram distribuição internacional para as obras selecionadas em 2012.
Foram elas: Copa/Glaz e Birdo, as que mais acumularam capital simbólico no campo da
animação seriada infantil nos últimos sete anos. Copa/Glaz com a consagração internacional de
‘Irmão do Jorel’ e a Birdo com o pioneirismo em plataforma VoD, com ‘Cupcake & Dino:
serviços gerais’ na Netflix, além do reconhecimento nacional de outras obras dos seus
portfólios. São dois estúdios de animação que desenvolveram os domínios de gestão na lógica
do campo da animação seriada infantil. Neste sentido, os condicionantes internos, perfil,
localização geográfica e equipe, foram positivos na relação com os condicionantes externos.
Ao observar a trajetória dos estúdios Copa e Birdo, a conclusão é que os
condicionantes internos mais favoráveis em relação aos externos no nível dos atores sociais,
potencializaram os domínios de gestão, facilitaram a ampliação dos portfólios das produtoras
com obras consideradas relevantes no mercado de animação seriada e contribuíram com o
acúmulo de capitais culturais e simbólicos para os gestores e produtoras. Consideramos obras
relevantes as

que foram

internacionalmente.

comercializadas

em

canais

fechados

e/ou

distribuídas
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Outra atuação dos gestores do Copa e da Birdo é na formação de profissionais para o
mercado de animação, uma contribuição para melhorar o valor da cadeia produtiva nacional,
com o reconhecimento dos seus profissionais, e a autogestão da equipe. Os gestores da Birdo
trabalham em parceria com a Quanta Academia em São Paulo e oferecem cursos de projeto de
animação e storyboard. O Copa conduz a Escola de Animação no Rio de Janeiro, um projeto
com processo seletivo e de acesso gratuito para formação integral de jovens animadores, em
parceria com o Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria
Municipal de Cultura.
No Instagram do Copa Studio, podemos acompanhar a divulgação da Escola de
Animação, assim como a importância dos eventos para o estúdio, as ações promocionais e a
trajetória das cinco animações seriadas da produtora: ‘Irmão do Jorel’, ‘Tromba Trem’,
‘Historietas Assombradas’, ‘Ico Bit Zip’ e ‘As Microaventuras de Tito e Muda’.

Figura 27. Postagens do Copa Studio: participação em eventos, divulgação das obras e projeto de
formação (Estúdio Escola de Animação).

Fonte: Instagram Copa Studio. Julho, 2020. Imagem capturada pela autora.
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Já o Instagram da Birdo reforça as características da equipe, seu perfil criativo e
inovador, exibindo artes e desenhos extras dos seus profissionais. Também valoriza ‘Oswaldo’
nas estratégias de comunicação e divulgação da produtora. Conta com dezenas de animações
seriadas produzidas, entre elas ‘Clube da Anittinha’ (2019) (desenvolvida e produzida para
Anitta/Rodamoinho, exibida no Gloob) e ‘NinJin’ (2019), coprodução com Cartoon Network e
com a produtora de jogos Pocket-Trap.

Figura 28. Postagens da Birdo Studio: equipe dinâmica e inovadora, palestras e treinamentos, promoção
constante da série Oswaldo.

Fonte: Instagram Birdo Studio. Julho, 2020. Imagem capturada pela autora.
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Como detalhado no Capítulo 5, assim como a Birdo, Boutique Filmes e Tortuga
Studios são produtoras localizadas em São Paulo. A Tortuga Studios se apresenta como
produtora de conteúdo digital para diversas plataformas, mas o portfólio, a rede de empresas e
sua trajetória de consagração indicam domínios consolidados no campo da animação, que inclui
a animação seriada. As obras de destaque são: as animações seriadas pré-escolares distribuídas
no YouTube, como ‘Os Piratinhas’(2012); a animação seriada para público infantojuvenil, ‘Os
Under Undergrounds’ (2016), que deu origem ao longa-metragem de animação com o mesmo
nome; e o longa-metragem de animação, ‘O Pergaminho Vermelho’ (2020). Os gestores
investem na participação dos longas metragens nos festivais internacionais europeus.
Figura 29. Postagens da Tortuga Studios: posicionamento como produtora de conteúdo digital de mídia
e entretenimento, consagração com longas metragens de animação.

Fonte: Instagram Tortuga Studios. Julho, 2020. Imagem capturada pela da autora.

A Boutique Filmes é uma produtora de conteúdo e, portanto, diversifica formatos,
temas e público das obras. Define-se como “produtora independente dedicada à criação de
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conteúdos e marcas inovadoras para o mercado de TV.” As postagens no Instagram,
segmentadas por obras, refletem a característica da organização de gestão da produtora por
conteúdo e público. O segmento “Kids” é estruturado com a gestão de conteúdo infantil e a
gestão de produção de animação. Além de ‘SOS Fada Manu’, ‘Papaya Bull’ é a outra série de
animação que integra o portfólio da produtora. ‘Papaya Bull’ é coproduzida com a Nickelodeon
Brasil, conta com os serviços de produção da Birdo e é distribuída pela NBCUniversal
Television Distribution. Os gestores da Boutique participam de eventos, palestras e cursos.
Discutem os domínios da produção audiovisual ancorados pelas suas experiências profissionais
e consagração das obras.

Figura 30. Postagens da Boutique Filmes: produtora de conteúdo com obras de animação seriada, séries
de ficção live action para crianças e adultos e realities shows.

Fonte: Instagram Boutique Filmes. Julho, 2020. Imagem capturada pela autora.

Origem, Cabong e Zoom Elefante, como já citado, são produtoras de Salvador (BA) e
Curitiba (PR). Aprimoraram seus domínios no diálogo com o fomento para desenvolvimento
do portfólio e produção. Os condicionantes internos foram favoráveis aos externos no nível das
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forças sociais. O resultado foi a ampliação dos portfólios em animação seriada, mas sem
agilidade nos processos de comercialização/distribuição. Os gestores levaram mais tempo para
ampliar a rede de empresas em nível nacional, fecharam um menor número de parcerias e, até
2019, não haviam atingido consagração nacional com novas obras. Os gestores da Origem e da
Cabong participam ativamente dos eventos nacionais e inscrevem as obras nos festivais
internacionais. Apesar do potencial criativo reconhecido da Zoom Elefante e da capacidade de
gestão dos projetos, a produtora não articulou outra obra no mercado nacional com a mesma
repercussão de ‘Carrapatos e Catapultas’.
O Instagram da Cabong divulga seus “serviços de animação”, ou seja, a produtora não
se posiciona pela realização de trabalhos autorais, mas durante a pesquisa comprovamos a
presença e participação ativa dos gestores nos eventos de mercado e investimentos para
melhorar o domínio de gestão. A Cabong participou da edição online do Festival de Annecy e
MIFA em 2020. "Buscamos parceiros e novos canais de exibição para 'O Morto Mundo de
George', que já está com a TV Cultura. Além disso, queremos conhecer novas produtoras para
firmar parcerias, inclusive para prestação de serviços para outros projetos" (Felipe Grosso,
Cabong Studios. Portal Terra, junho, 2020)
Como citamos no Capítulo 5, a Cabong fechou parceria com a Flamma para melhorar
a capacidade de comercialização das obras e internacionalização dos negócios.
Figura 31. Postagens da Cabong Studios: serviços de animação, obra autoral lançada em streaming e
pitching remoto.

Fonte: Instagram Cabong Studios. Julho, 2020. Imagem capturada pela autora.
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A Origem Produtora investiu em produção de conteúdo autoral, em gestão de projetos
via fomento público, viabilizou coprodução nacional e a coprodução internacional para o longametragem de animação ‘La Marca del Jaguar’. Comercializou ‘Turma da Harmonia’ (2016), do
núcleo criativo AnimaBahia, com a Disney Junior Latin America. Ampliou o portfólio com
projetos de animação diversos: séries, longas e documentários. Também presta serviços de
animação para produtos culturais, principalmente no campo da música, porque Ducca Rios, um
dos gestores, também é músico. Domínios no campo da música são importantes para a produção
da animação. Os gestores das obras de animação sempre têm atenção especial para
investimentos em parcerias e contratações adequadas do campo da música à proposta do
projeto.

Figura 32. Postagens da Origem Produtora: diversidade em projetos e ênfase na divulgação de cenários
e personagens.

Fonte: Instagram Origem Produtora. Julho, 2020. Imagem capturada pela autora.

A equipe de criação e gestão da Zoom Elefante também conta com um músico, que
assume muitas funções nos projetos de animação, a exemplo de produção executiva, elenco de
voz e trilha sonora. Desenvolver domínios para realizar diversas funções é uma das
características das pequenas produtoras, como já citamos no Capítulo 3. No caso da Zoom
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Elefante, produtora de conteúdo, fora do eixo Rio-SP, com equipe formada apenas pelos três
sócios, houve bom diálogo com os condicionantes externos relacionados às forças sociais, pois
a produtora aprovou outros projetos em chamadas de fomento nacional e local. Entretanto, em
comparação às outras produtoras deste corpus de pesquisa, a interação com os condicionantes
externos relacionados aos agentes sociais foi insuficiente para gerar resultados comerciais com
visibilidade nacional. A descontinuidade nas políticas públicas do audiovisual pode ser
apontada como uma das razões, já que os programas não se ativeram apenas à concessão de
recursos, mas apoiavam a realização de encontros entre diversos profissionais da cadeia
produtiva da animação e formação de rede de negócios. As produtoras com o perfil da Zoom
Elefante foram as mais prejudicadas com o cenário de cortes e interrupções dos programas
nacionais de incentivo ao setor.
Com relação à divulgação em redes sociais, esta não foi oportunizada pela Zoom
Elefante. Já o website da produtora apresenta vinte projetos em animação e live action. A
maioria em fase de desenvolvimento. O Instagram da produtora conta apenas com cinco
postagens que não refletem o portfólio.

Figura 33. Postagens da Zoom Elefante: diversidade de projetos desenvolvidos limitados pelo diálogo
entre condicionantes internos e condicionantes externos relacionados aos agentes sociais.

Fonte: Instagram Zoom Elefante. Julho, 2020. Imagem capturada pela autora.
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O mercado de animação seriada infantil nacional apresentou-se favorável em números
de produções de 2012 a 2019. Segundo a Ancine, “em 2017, foram lançadas 213 obras de
animação, sendo 115 curtas-metragens, 13 médias-metragens, sete longas-metragens e 78 obras
seriadas. Em relação a 2016, quando foram lançadas 164 obras brasileiras de animação, houve
quase 30% de crescimento.” (NYKO; ZENDRON, 2019, p.12)
O objetivo da atualização dos portfólios e posicionamentos das produtoras na
conclusão do trabalho foi apresentar a evolução dos domínios dos gestores desde que aprovaram
seus projetos em 2012. Algumas produtoras, a exemplo da Birdo, Copa e Boutique, se
consolidaram no mercado de animação seriada. Outras, como a Tortuga e a 44 Toons,
potencializaram os domínios dos gestores para obras de animação em diálogo com outros
meios. Há aquelas que se fortaleceram através de núcleos criativos, parcerias e prestação de
serviços, como a Cabong e a Origem. Ou as que perceberam que o campo da animação seriada
infantil não dialoga com o perfil da produtora e seus gestores, como a Otto Desenhos Animados.
E, por fim, as que precisam verificar a interação entre condicionantes e domínios dos gestores,
como o caso da Zoom Elefante. Com a revisão dos seus processos, pode perceber oportunidades
não relacionadas ao campo da animação seriada infantil. Trajetória e portfólio de cada uma das
produtoras podem encaminhar pesquisas futuras.
O ano de 2019, em função da descontinuidade das políticas públicas e interrupção dos
programas voltados para a animação brasileira, e o ano de 2020, com a pandemia de COVID19, têm e terão consequências futuras em termos de produção de conteúdo audiovisual. O intuito
é que as conclusões teórico-metodológicas deste trabalho contribuam com a análise de cenários
mais desafiadores que os já tão diversos encontrados durante esta investigação.

6.1 PROPOSIÇÕES FINAIS

Para além das respostas explicitadas acerca da questão da pesquisa e relacionadas aos
condicionantes dos processos criativos, a investigação ao longo dos quatro anos fez emergir a
conclusão de que, apesar dos esforços planejados, constantes e perseverantes de diversos
agentes do mercado de animação nacional relacionados ao aperfeiçoamento de políticas e
fomento, à profissionalização, aos investimentos humanos e tecnológicos, o Brasil não
consolidou sua ‘indústria de animação’ até o ano de 2020 e os alicerces para tal construção
ainda apresentam inúmeras fragilidades.
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Contamos com um mercado promissor com trezentos e vinte e sete produtoras
independentes registradas junto à BRAVI (agosto, 2020), auto declaradas ‘produtoras de
animação’, dispostas a operar na lógica econômica das indústrias criativas. Ou seja, atuar com
criação, produção e gestão de conteúdo inovador em um setor que tem a produção baseada no
alto crescimento de tecnologias de comunicação e informação e em processos colaborativos e
inter-relacionados dos agentes que compõem sua cadeia produtiva; e o consumo baseado na
economia da experiência.
Diante disso, entendemos que, a articulação desta cadeia produtiva, o fomento para
diversas etapas e natureza de negócio e a promoção da entrada de novos agentes devam contar
com políticas e investimentos públicos permanentes. Um dos objetivos deve ser a formação das
crianças para compreensão dos produtos midiáticos, de conteúdo audiovisual e fruição da obra
de animação nas suas mais diversas apresentações: animação experimental, curtas e longas
metragens de animação, animação seriada, animação como conteúdo publicitário e
institucional. É fundamental dar compreensão da existência e diferenciação de conteúdos de
animação para além daqueles apresentados pela televisão, enquanto mídia de massa. Isso pode
ser feito através de inclusão de conteúdo de educação para as mídias, enquanto obrigatório nos
currículos escolares, mas principalmente através da oferta de oficinas ministradas por
especialistas, a exemplo do que acontece no AnimaMundi. Promoção de mostras e festivais
para crianças também são importantes porque contribuem para a formação de público.
As universidades, por sua vez, podem contribuir com estas iniciativas – oficinas,
mostras, festivais universitários -, já que atuam em territórios diversos e distantes dos grandes
centros. Portanto, investimentos nos cursos de gradução das universidades públicas,
financiamento de projetos de extensão e pesquisa são essenciais. Como algumas destas práticas
estão em curso por todo o país, o incentivo à troca de experiências, a exemplo dos congressos,
encontros e palestras realizados pelo SeAnima, também deve receber atenção.
Ainda como processo de capacitação de jovens, consideramos os cursos livres
ofertados por profissionais, associações, institutos, universidades e estúdios essenciais para a
formação técnica especializada e oportunidade de ingresso no mercado de animação. Podemos
citar como exemplos o Usina do Drama, da Universidade Federal da Bahia, com formação de
roteiristas e o Estúdio Escola de Animação, gerido pelo Copa Studio (RJ). O primeiro contou
com fomento dos editais setoriais para o audiovisual e o segundo com recursos do FSA e
diversas outras parcerias institucionais.
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Outra iniciativa que identificamos como fundamental para consolidação da indústria
nacional a longo prazo foi a execução dos editais da Secretaria do Audiovisual (SAv), o
programa #audiovisualgerafuturo. Defendemos que a descontinuidade dos programas de
ingresso de novos talentos, como o citado, está impactando negativamente o mercado no que
se refere à produção de conteúdo que valoriza a diversidade e os diálogos culturais, à circulação
de conteúdo nacional, desenvolvimento de projetos e incorporação de processos de inovativos.
Apesar de apontarmos os programas de educação, formação, fomento, a manutenção
e constante revisão das políticas públicas de acordo com as demandas do setor como base para
consolidação da indústria de animação, o direcionamento político-partidário e as diretrizes
econômicas adotadas pelo governo federal, a partir de 2016 no Brasil, conformam este cenário
como infactível e sem previsão de propostas alternativas promotoras de desenvolvimento. O
contexto exige mais esforços e articulação dos profissionais, estúdios e produtoras, prestadores
de serviços do mercado audiovisual, associações, representações, professores e pesquisadores.
Uma alternativa é a prospecção de apoios e financiamentos junto a empresas privadas.
Mas, neste caso, deve-se ter ciência de que pode haver redução da autonomia criativa nos
projetos. Outra possibilidade é a busca por fundos internacionais, mas que muitas vezes
dependem de acordos anteriores entre governos. Diante de muitos impasses, é importante
registrar a dificuldade em fazer análises sobre as políticas públicas para o audiovisual devido
ao desmonte do projeto que estava em curso, à censura imprimida às obras e aos desencontros
de discursos e ações no que se refere à Ancine.
Especificamente acerca da gestão dos processos criativos, os produtores de obras de
animação que consolidaram suas parcerias no mercado nacional e estão conquistando o
mercado internacional necessitam desenvolver domínios ou incluir na equipe profissionais
dispostos a refletir e ampliar o número de registros de direito de propriedade intelectual das
produtoras. Durante a pesquisa, identificamos a presença de assessorias contábil e jurídica nos
projetos. Entretanto, nos eventos da área e nas entrevistas são restritas as discussões e narrativas
de experiência sobre proteção do direito de propriedade intelectual para a obra de animação.
Também se faz necessário mapear e acompanhar a audiência das obras
constantemente: preferências, tendências, modos de consumo e interação com o conteúdo. Este
conhecimento pode ampliar a autonomia da produtora acerca das estratégias de produção e
distribuição conduzidas pelos seus gestores em relação aos conglomerados de mídia. Esta
aproximação e diálogo com o público potencializa a geração de marcas a partir da obra de
animação seriada infantil e aumenta a longevidade e rentabilidade dos projetos.
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