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COMO USAR
Tentamos fazer deste especial o mais intuitivo possível, mas você precisa conhe-
cer alguns ícones. Veja:

Este aqui significa clique.
Usamos para mostrar que você 
tem que clicar na imagem para 
começar um vídeo, ou escolher 

entre um dos números para 
continuar lendo um texto.

Este aqui significa arraste 
para a esquerda.

Usamos para mostrar que você 
pode arrastar uma imagem ou 

um texto para a esquerda e 
continuar vendo o que está pela 

metade.

Este aqui significa arraste 
para a direita.

Usamos para mostrar que você 
pode arrastar uma imagem 
ou um texto para a direita e 

continuar vendo o que está pela 
metade.

Este aqui significa arraste 
para baixo.

Usamos para mostrar que você 
pode arrastar uma imagem ou 

um texto para baixo e continuar 
vendo o que está pela metade.

Este aqui é o seu guia de navegação.
A seta mais escura indica em qual página você está da reportagem e as claras quantas 

páginas você ainda tem pela frente. Para mudar de página, arraste para baixo. Para mudar de 
reportagem, arraste para a direita ou para a esquerda.



redes

H
á treze anos, o mercado de quadri-
nhos nos EUA passava por uma de-
pressão profunda, de recuperação 
lenta. As grandes editoras haviam 
apostado o seu futuro na venda de 
produtos diversos relacionados ao 

universo dos personagens. Os preços que os 
consumidores estavam dispostos a pagar por 
itens raros eram muito elevados e não havia o 
que regulasse os valores além da pura especu-
lação. Com a indústria sustentada sobre esses 
custos, a criação das próprias revistas em qua-
drinhos ficou em segundo plano. Quando o in-
teresse dos colecionadores se desacelerou, as 
empresas sofreram uma queda brusca de recei-
ta. A Marvel Comics chegou a declarar a falência 
em dezembro de 1996.

Na época, o teórico americano Scott Mc-
Cloud viu na crise das histórias em quadrinhos 
uma chance para desmontar e recriar os concei-
tos de sua arte. Ele propunha que a sobrevivên-
cia das HQs dependeria de uma reinvenção e 
que a grande ferramenta dessa revolução seria a 
internet. Ao aproximar o leitor do artista, eliminan-
do todas as barreiras gerenciais, de produção e 

O site Um Sábado Qualquer, de Carlos Ruas, recebe 1,3 milhão de visitas em média por mês

Arte de papel, era virtual

Arraste p/ baixo
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de distribuição, a Web tornaria as revistas em 
quadrinhos mais baratas e melhores. Era só 
uma questão de tempo até que a tecnologia 
se estabilizasse.

Hoje, os autores estão menos otimistas, 
é difícil se destacar na enxurrada de tirinhas 
existentes na rede. Também não sabem como 

transformar o nú-
mero de leitores 
que acessam os 
seus sites em 
dinheiro. Além 
disso, o formato 
dos quadrinhos 

digitais ainda não está bem definido e, 
embora a internet funcione bem para ti-
ras, as revistas em quadrinhos e a tela 
do computador ainda tem uma relação 
difícil. Enfim, evidencia-se a busca por 
um modelo de negócios sustentável 
aos autores.

Mesmo assim, apesar das dúvidas, 
a busca por quadrinhos na internet 
cresceu de forma muito acelerada nos 
últimos anos. Dados do Google Trends, 
serviço do site de buscas que permi-
te calcular o interesse dos usuários ao 
longo do tempo, mostram que a procu-

ra pelo ter-
mo tirinhas 
a u m e n t o u 
700% desde ja-
neiro de 2005.

Para o cario-
ca Carlos Ruas, 
criador do blog 
Um Sábado Qual-
quer, as pesso-
as se interessam 
pelos trabalhos 
na internet exata-
mente por serem 
gratuitos. Foi as-
sim que ele con-
seguiu a fama 
que tem hoje: al-
cançou uma mé-
dia de 1,3 milhão 
de visitas por mês 

publicando tiras fazendo humor com perso-
nagens ligados a diferentes religiões. Sua 
renda mensal vem do espaço publicitário que 
aluga no site, de patrocínios e de uma loja vir-
tual em que vende produtos licenciados.

Mesmo com o sucesso da página, ele 
ainda não se sente confiante. Ruas assegu-
ra que está se tornando cada vez mais difícil 
conseguir dinheiro e, por isso, aposta no di-
ferencial das grandes ideias. Sua agenda de 
2012, por exemplo, marcava o fim do mundo 
no dia em que acabava o polêmico calendá-
rio Maia. Todos os exemplares foram vendi-
dos. Neste ano, quando não conseguiu pen-
sar em nada de inovador, vendeu pouco mais 
de cem agendas e ficou com o resto encalha-
do em casa.

Em sua opinião, a melhor saída para 
quem está no começo da carreira, é apostar 

Clique

Carlos Ruas fala sobre seu processo de criação

No Blog de Galvão Bertazzi estão publicadas as tiras do quadrinista

“O virtual é mais 
justo, filtra melhor 
a pessoa que tem 
talento porque é o 
povo quem curte

Arraste p/ baixo
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no púbico da Web: “O virtual é mais justo, fil-
tra a pessoa que tem talento porque é o povo 
quem curte. Você não precisa de dinheiro, 
a internet revela pessoas precocemente. Eu 
devo tudo à mídia digital”.

A mesma situação ocorreu com o quadrinis-
ta Galvão Bertazzi, criador das tirinhas Vida 
Besta. Ele começou sua carreira aos quinze 
anos, em Goiânia, sua cidade natal. Quan-
do decidiu começar a desenhar quadrinhos, 
e resolveu fazer do passatempo a sua pro-
fissão, procurou entrar no mercado através 
de duas frentes. Ao mesmo tempo, publicou 
seus trabalhos na internet e viajou para São 
Paulo, no intuito de mostrar suas obras para 
grandes editoras da cidade.

O plano deu certo e Bertazzi conseguiu 
se projetar. O site, que existe desde 1999, 

levou o artista a pu-
blicar diariamente 
nos jornais Diário 
de Santa Catarina 
e O Popular. Só em 
2012 é que ele lan-
çou seu primeiro li-
vro impresso. “As 
minhas tiras diárias, 
eu rabisco na hora 
e coloco o rascu-
nho no site. De re-
pente, sem uma 
cor ou sem finalizar. 
Agora que eu estou 
lançando livros é 
que eu estou dan-
do uma segurada. 
Eu coloco uma pá-

gina ou ou-
tra e deixo a 
vontade de ver mais”.

Seu estilo de desenho, despreocu-
pado, com traço intencionalmente in-
fantil, mostra como os leitores na Web 
são mais receptivos à experimentação. 
Os artistas entrevistados concordam 
que, mais importante do que ter uma 
técnica realista bem trabalhada à moda 
das revistas de super-heróis america-
nos, o mais importante na mídia virtual 
é ter boas ideias. O quadrinista Ricar-
do Manhães, criador da personagem 
Gothic Girl, é categórico: “Nós esta-
mos vivendo na era do conteúdo”.
Manhães publicou a maior parte do 

seu trabalho com editoras belgas e france-
sas, então a internet serviu para ele como sua 
mais importante ferramenta de trabalho. Foi 
através da Web também que seu talento foi 
percebido, em um blog francês de quadri-
nhos amadores. Em sua opinião, apesar do 
computador ter facilitado a produção e a dis-
tribuição de tirinhas, será cada vez mais difí-
cil ser notado na enxurrada de informações. 
Por isso, também, será cada vez mais difícil 
ganhar dinheiro produzindo para a internet.

Para Pedro Franz, autor da série Promes-
sas de Amor Enquanto Espero o Fim do Mun-
do, os dois meios, impresso e digital, podem 
e devem viver em harmonia. Formado em 

Clique

Equipe Turma da Mõnica dá dicas para quadrinistas

Pedro Franz publicou as suas HQs em formato impresso e digital

Arraste p/ baixo



Design, ele tem uma forte 
relação com os experimen-
tos no papel, mas também 
apoia com muita vontade a 
distribuição gratuita dos tra-
balhos na rede. O Promes-
sas de Amor foi completa-
mente disponibilizado para 
download em licença Copy-
left, que exige dos autores 
e das editoras a permissão 
para que a obra seja copia-
da e distribuída para fins 
não comerciais. Sua obra 
Ensaio do Vazio, publicado 
com a ajuda de uma editora, foi vendido tanto 
no formato impresso como foi publicado gra-
tuitamente na internet. Eles não notaram uma 
queda na venda dos livros por causa disso.

Chico Lam, criador do Instituto Caranguejo 
de Educação Ambiental e dos personagens 
do mundo do Menino Caranguejo, usa a rede 
para aumentar a área de atuação de seus 
quadrinhos e de suas animações educativas. 
Publicando os seus vídeos no YouTube eles já 
tiveram trabalhos exibidos em salas de aula 
no norte e no nordeste do país.

Agora, ele e a esposa, Viviane Cris Men-

des, têm apostado na criação de um aplica-
tivo para a leitura das tirinhas em aparelhos 
móveis. Com apoio da Brava Mobile, da Edi-
tora Salomão e da Universidade Regional de 
Joinville (Univille), estão experimentando mo-
delos de visualização para os quadrinhos em 
tablets e smartphones. No formato atual, o 
usuário visualiza um quadro por vez e pode 
mover-se para o quadro seguinte apertando 
um botão. Como o instituto é uma Organiza-
ção da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP), ele se mantém com a ajuda de or-
ganizações públicas e privadas que podem 
deduzir o apoio no imposto de renda.

A opinião de todos esses quadrinistas pa-
rece convergir em um ponto: nunca foi tão fá-
cil produzir e distribuir quadrinhos. Por isso, a 
produção se diversificou e o número de qua-
drinistas deve aumentar ainda mais nos pró-
ximos anos. Ruas defende que o autor deve 
começar a publicar suas obras sem pensar 
em dinheiro. Chico Lam defende que uma 
união de quadrinistas ajudaria a fortalecer o 
setor. Bertazzi arremata: “Você não depende 
mais de uma grande editora. O leitor acessa 
o site do autor, manda um e-mail e deposita o 
preço na conta. Então nunca foi tão fácil pro-
duzir quadrinhos. E nunca foi tão legal”.
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Chico Lam usa a internet para divulgar o trabalho do Instituto Caranguejo e atingir escolas do Brasil todo

“Todo o mundo tem 
a tecnologia para 
fazer tirinhas, o 
conteúdo é que vai 
ser o diferencial

Arraste p/ baixo



MÓVEIS
Carrapatos, 
bois, leis, 
dinheiro

E
xiste uma ilha na qual os bois nascem 
de um pé de mamoeiro. Um sábio que 
ronda o mundo certa vez descobriu um 
lápis com o qual poderia desenhar seu 
próprio futuro. Em um planeta de cata-
pultas, três carrapatos tentam de todas 

as formas explodirem. Aliado a um caranguejo fa-
lante, um garoto tenta salvar o mangue dos perigos 
ambientais. No mundo da animação, essas histó-
rias absurdas tornam-se reais e entretêm crianças 
e adultos. Um universo que parece inocente, mas 
que envolve criadores, desenhistas, empresas, ro-
dadas de negócios, regulações, incentivos gover-
namentais e dinheiro. Criar um desenho animado 
não é fácil, nem barato.

O longa-metragem Os Fantasmas de Scroo-
ge, por exemplo, teve o orçamento calculado em 



torno de 200 milhões de dólares e tornou-se 
a animação mais cara da história. Somados, 
os gastos com os dez filmes animados mais 
custos dos últimos dez anos chegam a um 
montante de US$ 1,6 bilhão, número maior do 
que o PIB de um país subdesenvolvido como 
Cabo Verde. No Brasil, a produção de uma 
temporada de série animada pode custar en-
tre um e 3,5 milhões de reais.

Os gastos são elevados e os meios de 
obtenção de capital para investir são difí-
ceis. Em geral, são necessárias parcerias 

com grandes estú-
dios para que uma 
animação consiga 
ser financiada. O 
crédito pode ser 
conseguido através 
do Banco Nacional 
do Desenvolvimen-
to (BNDES), ou por 
editais de cultura 
e do Fundo Seto-
rial do Audiovisual 
(FSA).

O programa Ani-
maTV, iniciativa 
da Secretária do 
Audiovisual do Mi-
nistério da Cultura 
(MinC), foi um mar-
co importante para 
o fomento da ani-
mação no Brasil, 
mas desde que fi-

nanciou suas primeiras séries animadas ficou 
estagnado. Em 2009, a equipe responsável 
selecionou onze projetos de desenhos anima-
dos que receberam R$ 110 mil cada um para 
a produção de um episódio piloto. As séries 
Carrapatos e Catapultas e Tromba Trem fo-
ram, então, escolhidas, e puderam produzir 
suas primeiras temporadas, com orçamentos 
de R$ 950 mil.

Após a seleção dos projetos, a coorde-
nação do programa realizou também o tra-
balho de busca por parcerias, apresentando 

e representando as animações em eventos 
internacionais. As duas séries financiadas 
pelo AnimaTV acabaram tendo repercussão 
até em canais fora da rede pública. Os treze 
episódios de Carrapatos e Catapultas e de 
Tromba Trem foram exibidos pelo canal de TV 
a cabo Cartoon Network, em 2012.  A equipe 
de Tromba Trem até já confirmou o início da 
produção da sua segunda temporada.

Na época, o programa promoveu também 
oficinas e chegou até a apoiar a publicação 
de um livro sobre o assunto, escrito pelo es-
pecialista Sérgio Nesteriuk. No texto, ele de-
fende o AnimaTV como uma ação continuada 
de apoio aos desenhos animados brasilei-
ros: “A compreensão de toda a cadeia so-
cioeconômica contemplada neste programa 
pode possibilitar 
a criação, o de-
senvolvimento 
e a manutenção 
de uma indús-
tria de animação 
brasileira, capaz 
de, em longo 
prazo, se estru-
turar de forma autossustentável e permanen-
te”.

Entretanto, o projeto não foi além e até 
hoje, dois anos mais tarde, nenhuma outra 
animação foi financiada. A última postagem 
do Blog do AnimaTV aconteceu em junho de 
2012. Antes dela, só havia uma de abril de 
2011.

A companhia de animação Belli Studios, 

móveisFlorianópolis, 17 de Junho de 2013

Teste de movimento do personagem serve para mostrar falhas na animação “As produtoras não 
acreditavam no que 

o mercado brasileiro 
podia fazer com as 
série de animação

Arraste p/ Direita
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de Blumenau, conseguiu aproveitar a oportu-
nidade do AnimaTV e participou, em parceria 
com o estúdio Zoom Elefante, da produção 
de Carrapatos e Catapultas. O casal de só-
cios da empresa catarinense, Rubens e Aline 
Belli, haviam inscrito um projeto no programa 
e acabaram conhecendo o roteirista Almir 

Corrêa, que criou o Carrapatos e Catapultas. 
Conversaram e firmaram a parceria. Em 2009, 
ficaram responsáveis pela primeira tempora-
da da animação.

No ano passado, a empresa começou 
a trabalhar com a série Peixonauta, que em 
2008 se tornou o primeiro desenho animado 

brasileiro a ir ao ar em rede nacional. Conhe-
ceram a criadora Zélia Catunda, participa-
ram de alguns testes, e foram selecionados 
para participar da produção.  “A partir dali, as 
emissoras passaram a ver com outros olhos 
a capacidade da produção nacional. Porque 
as emissoras não acreditavam muito no que 

os brasileiros poderiam fa-
zer em termos de série de 
animação”, conta Rubens.

O estúdio dos Belli exis-
te desde 1999 e começou 
com o trabalho de ilustração 
de livros infantis. No come-
ço dos anos 2000, Rubens 
foi para São Paulo ter aulas 
com o animador Haroldo 
Guimarães, que tinha traba-
lhado nos longas-metragens 
Alladin e a Pequena Sereia, 
da Disney. Lá ele aprendeu 
as técnicas da animação e 
pôde trazer os ensinamen-
tos para passar para sua 
equipe.

Em 2001, eles foram con-
templados com o edital da 
Cinemateca Catarinense por 
um projeto de desenho ani-
mado baseado no livro da 
escritora Yedda de Castro. 
Aventuras na Ilha da Magia 
tornou-se a primeira anima-
ção produzida pelo estú-
dio, toda feita com a técnica 
clássica de desenho quadro A história da série Papaya Bull se passa em uma ilha na qual os bois nascer dos pés de mamoeiro e rolam para o mar
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a quadro. Depois disso, a equipe passou a 
trabalhar com peças publicitárias e, em 2005, 
iniciou o projeto de uma série animada com o 
personagem Betinho Carreiro.

Hoje, estão tentando se inserir nos mer-
cados internacionais de audiovisual. Asso-
ciaram-se ao Brazilian TV Producers e co-
meçaram a participar de alguns eventos na 
área. Rubens Belli explica que a exportação 
dos materiais produzidos no Brasil é impres-
cindível porque nós não conseguimos ter um 
mercado de animação voltado apenas para o 
consumo nacional. “A nossa TV a cabo está 
inundada de canais americanos, é muito difí-
cil para os produtores nacionais de conteúdo 
se desenvolverem. Todos os canais tem seus 
próprios programas, que eles trazem de fora. 
Então as emissoras não disponibilizaram ver-
bas para financiar as produções nacionais. É 

preciso diluir esse valor vendendo os 
direitos de exibição para o exterior”.

A história da animação no Brasil 
sempre foi complicada. Desde o come-
ço do século passado, quando os tele-
visores ainda não tinham sido inventa-
dos e era no cinema que os desenhos 
animados conquistavam o público, o 
mercado nacional era dominado pelas 
produções estrangeiras. A primeira sé-
rie de animação a ir ao ar no País foi o 
Pica-Pau, em 1950.

“A dificuldade em se falar da his-
tória da animação no Brasil é inver-
samente proporcional a sua perseve-
rança e qualidade técnica e criativa, 
sobretudo, mas não apenas, no campo da 
publicidade e do curta-metragem mais auto-

ral”, analisa Sérgio Nesteriuk. A história 
dos desenhos animados brasileiros co-
meça em 1907, com pequenos curtas 
para os cinejornais, mas somente em 
1985 a produção deixa de ser basea-
da em iniciativas pontuais. Nesse ano, 
a empresa Maurício de Sousa lança a 
primeira linha industrial de cinema de 
animação no Brasil.

Apesar da qualidade da animação 
brasileira, a maior parte das séries exi-
bidas hoje no Brasil é estrangeira. Dis-
tribuídas por grandes empresas, que 
já possuem sucesso internacional, elas 
são adquiridas pelas emissoras por 
um custo mais barato do que o da pro-
dução de material original próprio. Os 

desenhos animados comprados de fora são 
reproduzidos no país e acabam fechando as 
portas para a produção nacional.

A aposta do setor agora se baseia na nova 
Lei da TV Paga, Lei 12.485/2011, que obriga-
rá os canais de televisão a cabo a disponibi-
lizarem três horas e trinta minutos semanais 
para a veiculação de filmes, séries e anima-
ções nacionais. Segundo a Agência Nacional 
do Cinema (Ancine), a regulamentação deve 
destravar a concorrência do setor, antes do-
minado pela produção estrangeira. “Um dos 
principais objetivos é aumentar a produção e 
a circulação de conteúdo audiovisual brasi-
leiro, diversificado e de qualidade, gerando 
emprego, renda, royalties, mais profissiona-
lismo e o fortalecimento da cultura nacional”, 
destaca o órgão.Wilson Lazaretti fala sobre seu modelo de criação

Sócios do 52 Animatios Studio discutem animação

Clique

Clique



móveisFlorianópolis, 17 de Junho de 2013

“Quando se fala em 
desenho animado, 
parece algo simples, 
mas há toda uma 
estrutura por trás

Implantada há dois anos, a nova lei pre-
via a instalação gradual de espaços reserva-
dos a obras brasileiras que se enquadrem no 
que caracterizam como espaço qualificado: 
programas de ficção, documentários, ani-
mações, reality shows, videomusicais e pro-
gramas de variedades. A cota começou em 
1h10 semanais e, em setembro deste ano, 
deve chegar ao máximo exigido, de 3h30 por 
semana. 

Das 168 horas de programação que cada 
canal exibe por semana, 
2,08% serão destinados 
a produções nacionais. 
Considerados os nove 
canais de televisão a 
cabo voltados para o 
público infantil, teremos 
31h30 na semana que 
devem ser preenchidos 
com séries e desenhos 
animados produzidos no 
Brasil.

É no espaço criado 
pela nova lei que os 
criadores do 52 Anima-
tion Studios, de Florianó-

polis, estão tentando se encaixar. Os sócios 
Ricardo Machado Peres e Rodrigo Eller abri-
ram sua empresa no ano passado e, desde 
então, têm trabalhado no projeto de uma sé-
rie animada original chamada Papaya Bull.

Inspirado no personagem folclórico do 
Boi de Mamão, o desenho conta as aventu-
ras de um boizinho que nasceu de um pé de 
mamoeiro. Junto de seu dono, um menino 
que ganhou de presente o animal logo que 
ele nasceu, vai passar por diversas aventu-

ras. Mas antes mesmo de começar a pensar 
na animação, os dois criadores focaram seus 
esforços para entender o mercado. Pesqui-
saram, assistiram palestras, leram livros e ar-
tigos para descobrir que tipo de desenho os 
canais estavam procurando.

A partir daí, começaram a se preocupar 
com a melhor maneira de se inserirem em um 
universo de gigantes. Observaram os pas-
sos que outras empresas já tinham dado e 
buscaram as dicas dos grandes nomes da 



animação. Descobriram, por 
exemplo, que o melhor no 
caso deles era exibir o proje-
to em eventos menores, nos 
quais poderiam se destacar 
dos outros animadores. Par-
ticiparam de uma rodada de 
negociações no Canadá e, 
de lá, surgiu o interesse pelo 
desenho.

Para Eller, o grande di-
ferencial do estúdio foi ter 
apresentado algo além da 
animação, e eles já chega-
ram com o modelo de ne-
gócio pronto. Peres pontua: 
“Quando se fala em desenho 
animado parece uma coisa 
simples, mas atrás há toda 
uma estrutura complexa. 
Nossa preocupação desde 
o começo não era só fazer a 
nossa animação, mas montar 
o embrião de uma empresa e 
de um negócio”.

Para financiar a produção 
do projeto e do episódio-pilo-
to, contaram com a ajuda de 
investidores individuais que 
apostaram no projeto. Jun-
tos, eles emprestaram quase R$ 110 mil aos 
criadores. Os especialistas canadenses, ao 
notarem a qualidade do Papaya Bull, ligaram 
para produtoras no Brasil e deram sinais de 
interesse. Assim eles firmaram parceria com 
a Boutique Filmes, de São Paulo. As empre-

sas se tornaram coprodutoras e o desenho foi 
todo revisado para atender melhor ao merca-
do e à faixa etária de 7 a 12 anos.

A parceria firmada prevê a produção de 
uma temporada com 26 episódios com 11 
minutos cada. O objetivo agora é buscar um 

canal de televisão que esteja disposto a ban-
car a criação da série. Parte dos recursos virá 
através de crédito do BNDES e outra parte da 
venda dos direitos de exibição. A previsão é 
que até 2015 o desenho seja exibido em rede 
nacional.

Imagens das animações Papaya Bull, Carrapatos e Catapultas, História Antes de uma História e do clipe Para te Encontrar
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Dois anos parecem mui-
to tempo, mas se re-
duzem se comparados 

com os 20 anos que Wil-
son Lazzaretti levou para 

criar o seu 
longa-metragem 

animados, A Histó-
ria Antes de uma Histó-

ria. Ele fez o trabalho quase 

todo sozinho, com a ajuda de ex-
-alunos do seu curso de animação 
na Universidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp). Utilizaram a técnica 
clássica de desenho quadro a qua-

dro e criaram um 
estilo independente 
de animação.

O filme conta a 
história de Dr. K., 

um sábio andarilho que, um 
dia, encontra um lápis com 
o qual consegue dar vida 
aos seus desenhos. 
Prosseguindo o seu 
caminho, ele en-
contra folhas 
de papel fu-
rado, brin-
quedos ópti-
cos, e amigos 
que vão ajudá-lo 
a desenhar seu pró-
prio mundo. A História 
Antes e uma História é 
uma animação que mostra 
os caminhos para criar uma 
animação.

O desenho faz uma opção di-
ferente dos típicos de grandes es-
túdios, que Lazzaretti chama de 
animação mola, em referência ao 
movimento de vai-e-vem dos per-
sonagens americanos. Em sua opi-
nião, o mercado está saturado de 

produções parecidas umas com as outras, 
que não têm como objetivo educar as crian-

ças. “Como os pequenos passam muito 
tempo na frente da TV e os pais não 

conseguem mais ter controle sobre 
o que eles assistem, é importante 

que a arte tenha algum valor a 
ensinar”, defende.
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Teaser da animação História Antes de uma História, que levou quase 20 anos para ficar pronta
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método
Como se faz 

uma animação?

C
omeça com uma 
ideia, que se trans-
forma em um pro-
jeto, que gera um 
Storyboard e daí 
vira um animatic. 

Produzir uma animação é um 
trabalho pesado, que demanda 
muita mão de obra e um esforço 
imenso. Antigamente, os dese-
nhos eram feitos a mão, quadro a 
quadro, e o mínimo dos movimen-
tos exigia dezenas de folhas de 
papel. Com a chegada dos sof-
twares específicos, o trabalho foi 
facilitado, mas o processo ainda 
é longo.

O primeiro passo é montar o 
projeto, a chamada bíblia de pro-
dução da animação. Nela estão 

contidos o conceito geral, uma 
apresentação da ideia, os obje-
tivos perseguidos, ambientação, 
personagens e o resumo dos pri-
meiros episódios. É com a bíblia 
que o animador poderá apresen-
tar o seu desenho animado para 
possíveis produtores e compra-
dores.

Partindo do projeto, os criado-
res começam a pensar nos epi-
sódios, no caso de uma série, ou 
nas cenas, no caso de um filme. 
O Storyboard é uma etapa essen-
cial. O animador Rubens Belli ex-
plica no vídeo a seguir como o es-
túdio que leva seu nome trabalha 
com o storyboard e a importância 
dessa fase de produção para o 
resultado final da animação.



entrevista
Q

uando a internet no Brasil ainda 
era discada, os irmãos Piologo 
atingiram mais de 1 milhão de 
visualizações com as anima-
ções Avaiana de Pau, Bone-
quicha e Carlinhos, o menino 

que comia bosta. Isso tudo antes dos progra-
mas Jackass e Pânico na TV, uma época na 
qual o humor negro e escrachado ainda não 
era comum no país. 

Apesar das dificuldades de se criar ani-
mações para a web, Ricardo e Rodrigo são 

um caso de sucesso. Durante dez anos, fize-
ram as animações sem ganhar nada, conci-
liando o hobby com trabalhos em agências 
de publicidade. 

O humor debochado dos vídeos, rechea-
do de trocadilhos, palavrões e sátiras, se de-
senrola sempre no mesmo ritmo acelerado  de 
pensamento que você confere nas respostas 
a seguir. A agilidade é ingrediente fundamen-
tal para ganhar a atenção de uma geração 
que cresceu fazendo tudo ao mesmo tempo 
agora. A estratégia está dando certo: algu-

mas das animações da dupla foram exibidas 
e premiadas em festivais nacionais.

Outra maneira de continuar expandindo o 
site é diversificar o conteúdo. Lá é possível 
assitir todas as séries animadas, comprar os 
materiais licenciados, fazer downloads, jogar 
games, e enviar seu próprio material. Na en-
trevista a seguir, os Piologo falam sobre o iní-
cio da carreira, as dificuldades de ser um ani-
mador no Brasil e transição para a televisão, 
último grande investimento na divulgação de 
seus trabalhos.

De onde surgiu a vontade de criar 
animações? Como a Internet 
ajudou a entrar no mercado?

Quais foram os seus primeiros 
sucessos e como o trabalho 
evoluiu ao longo do tempo?

Como vocês se financiaram no 
começo da carreira? Quem ajudou 

a criarem o Mundo Canibal?

Continua sendo difícil produzir 
animação no Brasil? Como a mídia 
digital ajuda nesse processo?

De onde vem as ideias para os 
vídeos? Como é o processo criativo 

das histórias e dos personagens?

Hoje, como vocês fazem para 
financiar o site e a produção? E 

a mudança para a televisão?

Quanto tempo vocês demoram 
para criar cada animação? Como 
é a rotina de criação de vocês?

O que muda na produção do 
Mundo Canibal para o site e para a 
televisão a cabo?

Qual vocês acham que foi o 
diferencial do Mundo Canibal que 
alvancou o sucesso do site?

Mudou a maneira como vocês fazem 
animação? Os seus interesses nos 

desenhos mudaram?



quadros



A 
produção de quadrinhos bra-
sileiros continua baseada no 
esforço individual de alguns ar-
tistas interessados, ilustradores 
e designers que dificilmente 
publicam através de grandes 

editoras ou mesmo conseguem se financiar 
fazendo somente HQs. Essa situação, que há 
vinte anos impossibilitaria a projeção de au-
tores independentes, hoje pode até ser favo-
rável para eles. A maneira como pretendem 
crescer e alcançar o público mudou. As edi-
toras perderam força, a internet revolucionou 
o modo como se divulgam as obras; o univer-
so das histórias em quadrinhos não é mais o 
mesmo. Em um mundo revirado, os quadrinis-

tas catarinenses buscam seu espaço. Cada 
um do seu jeito.

Galvão Bertazzi, o criador das tirinhas 
Vida Besta, abriu sua própria editora. Depois 
de anos dedicados à internet e à publicação 
nos jornais Diário Catarinense e O Popular, 
ele decidiu que era hora de ter uma empre-
sa em que pudesse se sustentar para criar e 
vender trabalhos maiores. Abriu, então, a Ju-
arez & Donizeti, pela qual já lançou as revis-
tas Conejos, Herói, As Crônicas Bizarras do 
Absurdyum, e uma coletânea das melhores 
tiras do Vida Besta. O projeto é uma aventu-
ra para Bertazzi, que reflete: “O que eu estou 
fazendo é metendo o pé na porta e entrando. 
Eu não sei direito o que vai dar e nem sei di-

reito o que já deu. Eu só estou fazendo o que 
eu acho que devo fazer”.

A editora não dá lucros. Com o que ga-
nham dá para pagar os custos de produção e 
publicação. O que, para o quadrinista, é mo-
tivo para comemorar: “Estamos longe de fi-
carmos ricos, mas já estamos no zero a zero, 
e isso para mim já é um adianto”. Mesmo tra-
balhando com quadrinhos há quinze anos, 
ele tinha dificuldades de lançar seus livros no 
Brasil. As Crônicas Bizarras do Absurdyum, 
por exemplo, foram publicadas na Itália antes 
de chegarem ao País. 

Ele não tem planos para editarem traba-
lhos de outros artistas. Primeiro, por causa 
do ritmo frenético de criação de Bertazzi, que 

Tirinhas Vida Besta (Bertazzi), Promessas de Amor (Franz), Gothic Girl (Manhães) e Menino Caranguejo (Chico Lam) “Quadrinho sofre 
como o livro, mas a 

coisa legal de folhear 
o impresso não vai 

morrer tão cedo.
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gosta de rabiscar, desenhar, diagramar, 
escrever, pagar, encadernar e mandar 
para vender. Segundo, por motivos fi-
nanceiros. O autor lamenta não poder 
pagar para divulgar quadrinhos que lhe 
interessem e não quer fazer isso até que 
tenha uma base sólida o suficiente para 
não atrasar pagamentos.

Sobre a situação das HQs, ele hesi-
ta. Reconhece que este é um momento 
delicado, mas ameniza: “Eu acho que o 
quadrinho sofre o mesmo fenômeno que 
a arte em geral. Livros, por exemplo, 
tem agora os e-books. Dá pra ler e pra 
baixar pirata, mas essa coisa legal de 
folhear o livro não vai morrer tão cedo”.

Versátil, Bertazzi também ilustra car-
tazes, pinta quadros e faz música, e 
tudo isso o ajuda a se manter conforta-
velmente. Quando perguntando se tra-
balhar com arte dá dinheiro, responde 

com outra pergunta: “Com o que se ga-
nha dinheiro hoje em dia? É tudo difícil. 
Ou você trabalha oito horas por dia e 
tem um emprego, ou você dá a cara à 
tapa, seja com quadrinhos ou com mú-
sica, ou artes plásticas. É difícil. Eu es-
tou ralando muito. Às vezes eu ganho 
muito dinheiro, às vezes nada. Mas é 
uma decisão que eu tomei”.

Outro artista que conseguiu se proje-
tar no exterior antes de ficar conheci-
do no Brasil foi Ricardo Manhães, autor 
de HQs francesas de humor e criador 
da personagem Gothic Girl. Ele morou 
durante quatro na França, levado pela 
família quando o pai começou seu dou-
torado naquele país. Foi lá que ele teve 
o primeiro contato com a linguagem dos 
quadrinhos. Anos mais tarde, também 
seria na França sua estreia como qua-
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Capa do livro com a coletânea das melhores tiras Vida Besta

Dicas para quem está começando a criar quadrinho
Se você quer criar um blog, não pense em dinheiro, senão você já começou errado. Tem que ser um hobby. O dinheiro é uma conse-

quência de um trabalho bem feito. Infelizmente, blog na internet não é fácil. São muitos tentando e poucos conseguindo.
Você tem que se empresariar. Um trabalho bem feito acaba se tornando uma empresa, é uma consequência, não uma opção. Então já 

vai pensando nisso, estudando Excel, gestão financeira, porque a vida não é só pintar quadros, infelizmente.
Eu tento seguir os passos do Maurício de Sousa.  O pai dele deu um conselho: “Filho, desenha de manhã e administra de tarde”. Ele 

fez isso e olha onde ele chegou. O que eu estou tentando fazer é o mesmo. E assim eu consegui ter a minha empresa.

Carlos Ruas
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drinista.
Em 2000, um amigo mandou algumas 

amostras do trabalho de Manhães para um 
site francês especializado em críticas de ar-
tistas independentes. Foi parar na seção de 
Jovens Talentos e, a partir de então, começou 
a receber propostas de trabalhos de editoras. 
Entre álbuns e compilações publicadas em 
outros países, ele tem 16 livros lançados no 
mercado europeu.

O contato com as editoras é feito pela in-
ternet, o trabalho é solitário e o autor sente fal-
ta do convívio com outros colegas de profis-
são. Por isso está tentando voltar a desenhar 
no Brasil, através do mercado de ilustrações 
para materiais didáticos. Ele ilustrou durante 
quatro anos os fascículos de ensino à distân-
cia do Senai/SC e fundou a empresa Delínea 
Corporativa de tecnologia educacional. Aliás, 

a Revista Mad deste mês vai publicar 
a primeira tira da Gothic Girl em terras 
brasileiras.

Ele explica que o fato de trabalhar 
mais para editoras francesas do que 
para empresas brasileiras foi uma su-
cessão de acasos: “Eu cheguei a fa-
zer material didático aqui em paralelo, 
porque tem muita demanda no Brasil. 
Mas assim que eu lancei meus primei-
ros livros na França, o pessoal da pu-
blicidade começou a me contatar. Uma 
produção foi puxando a outra. Quando 
eu não estava produzindo quadrinhos, 
eu estava trabalhando muito para pu-
blicidade”.

Para Manhães, a maior diferença 
da produção de quadrinhos na Euro-
pa é a garantia. Lá existe um adian-

tamento de direitos autorais, o 
que permite o sustento do au-
tor enquanto ele faz um deter-
minado projeto. O mercado de 
quadrinhos na França é muito voltado 
para adultos, com títulos bastante va-
riados e bastante sólidos. Além disso, 
as HQs europeias são todas publica-
das em capa dura e formato grande, o 
que só acontece no Brasil em edições 
para colecionadores.

Para o futuro das histórias em qua-
drinhos, ele arrisca um palpite: “Uma ti-
rinha de humor sempre vai existir. Ago-
ra, a revista em quadrinho, colecionar 
revistas em quadrinhos, isso não vai 
existir mais. As pessoas hoje querem 

tudo junto, o impresso, o digital, o interativo. 
O quadrinho está passando por uma prova 
de força”.

Pedro Franz, autor da série Promessas de 
Amor a Desconhecidos Enquanto Espero o 
Fim do Mundo e responsável pela adapta-
ção do seriado Suburbia para os quadrinhos, 
concorda que o momento é difícil para qua-
drinistas. Ao mesmo tempo em que entende 
as mudanças que aconteceram nos meios de 
comunicação, ele tem uma crença muito forte 
na arte que só é possível no papel.
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Tira com a personagem Gothic Girl, de Ricardo Manhães
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Manhães fala sobre o cenário dos quadrinhos na intenet



“Nós ficamos sempre 
mantendo as ideias 
antigas, o mercado 
não se renova e tem 
coisas que perdemos

Sua obra Promessas de Amor, por exem-
plo, tem o primeiro capítulo todo impresso em 
papel jornal. O segundo foi publicado em pá-
ginas soltas, como lâminas, dentro de um en-
velope e existe a ideia de você poder perder 
a ordem, uma intenção caótica. O terceiro vo-
lume foi publicado numa revista maior, é um 
projeto grande. “Essas relações com o papel 

sempre foram 
muito importan-
tes para mim”, 
explica Franz.

Autor inde-
pendente, tem 
uma preferência 
pela autopubli-
cação. Sente-se 

mais confortável com a liberdade de poder 
criar o que quiser, sem influências de um edi-
tor preocupado com o lucro. Ele acredita que 
a publicação através de uma grande editora 
é apenas uma possibilidade de caminho a se 
percorrer, que existem projetos que funcio-
nam muito bem para serem publicados por 
uma editora de renome e outros que só vão 
existir se criados de forma independente, 
com tiragens pequenas.

Sua adaptação da minissérie Suburbia, 
de Paulo Lins, por exemplo, foi uma parce-
ria das Organizações Globo com o estú-
dio Retina 78 e a Luiz Fernando Carvalho 
Produções. O Ensaio Sobre o Vazio, obra 
em quadrinhos adaptada de um livro ho-
mônimo de Carlos Henrique Schroeder, 
foi editado pelo selo Rocinante da Edito-
ra 7 Letras e publicado tanto no impresso 

como na internet. 
Os dois primeiros volumes do Promes-

sas de Amor foram contemplados pelo Edital 
Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura, da 
Fundação Catarinense de Cultura. O tercei-
ro foi pago através de leilões dos originais 
do artista. Dessa forma, os três livros estão 
disponíveis gratuitamente na internet, em li-
cença Creative Commons. Franz opina: “Eu 
gosto muito da ideia de autopublicação ain-
da. Eu não enxergo como um caminho da in-
dependência às grandes editoras. São pos-
sibilidades. Você consegue vender de forma 
independente pela internet e a editora já não 
é mais isso tudo”.

De seu lado, as grandes editoras têm receio 
de investir em novos artistas e deixam de ser 
vistas como uma porta de entrada para o mer-
cado de quadrinhos. O diretor de redação de 
publica-

ções licenciadas e responsável pela publica-
ção de HQs da Editora Abril, Sérgio Figueire-
do, admite que há na empresa uma política 
editorial de não publicarem jovens talentos. O 
motivo, ele defende, é a dificuldade de novos 
autores terem sucesso.

“Não é que a Abril tenha 
uma postura de rejeição à 
produção nacional. A Abril 
é a empresa do ramo edi-
torial que mais emprega 
autores brasileiros. 
Hoje, iniciar 
uma produ-
ção de 
q u a d r i -
nhos na-
c iona is 
é um 
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projeto muito difícil e o sucesso não é certo. 
Não é um problema da Abril não estar fazen-
do isso. Você não vê nenhuma editora de pe-
queno, médio ou grande porte fazendo isso 
de forma consistente”, justifica-se.

Na contramão, ele mesmo reclama das di-
ficuldades de criar quadrinhos no Brasil, em-
bora de forma mais complacente. A saída, no 
caso, seria não se ater à produção de HQs, 
mas tentar se sustentar através de ilustrações 
e trabalhos publicitários, dando fôlego e liber-
dade monetária para o artista. O editor critica 
o meio em que atua, mostrando que o merca-
do nacional é muito competitivo, segmentado 
e remunera pouco os autores. 

Para Figueiredo, não existe uma demanda 
por quadrinhos nacionais porque os próprios 

leitores não fazem a distinção entre o 
que é produzido no Brasil e no exterior. 
De acordo com ele, a editora pode até 
receber pedidos para publicarem mais 
títulos de comédia ou de ação, mas 
não chegam solicitações por mais qua-
drinhos brasileiros. Os públicos seriam 
fiéis aos personagens, às histórias, não 
ao país de origem. Até porque, Figuei-
redo entende que o universo dos qua-
drinhos Disney, Marvel e DC Comics 
tratam de temas universais.

O desenhista Chico Lam, funda-
dor do Instituto Caranguejo de Educa-
ção Ambiental e autor dos desenhos 
do Menino Caranguejo, discorda des-
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Franz pediu ao seus leitores que enviassem retratos 3X4 e utilizou-os durante a criação de suas obras. Esta é a capa de um dos capítulos de Potlatch
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Pedro Franz discute sual ligação com o papel



sa visão. Ele acredita que o mercado nacio-
nal de quadrinhos precisa de mais incentivo 

para crescer e que as pessoas querem ter 
mais opções de cultura para consumir. 

Ele lamenta a perda: “Seria interes-
sante se as grandes editoras come-
çassem a olhar essa galera que está 

na internet e tentasse uma parceria. 
Nós ficamos sempre mantendo as ideias 

antigas e não renovamos o mercado. Tem 
muita coisa nova que está se perdendo”.

Junto com a esposa, Viviane Cris 
Mendes, ele criou uma organização 
sem fins lucrativos, o Instituto Caran-
guejo, em que trabalha na criação de 
quadrinhos e animações ambientais. 
Seu público alvo são crianças entre 
sete e onze anos, produzindo princi-
palmente materiais que sirvam como 
base para os professores utilizarem na sala 
de aula. O Instituto está registrado como uma 
Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (Oscip), um título recebido do Minis-
tério da Justiça que permite que ONGs rece-
bam doações descontadas do imposto de 
renda. Assim, com parcerias com empresas 
privadas, com a Universidade da Região de 
Joinville (Univille), e através da inscrição em 
editais de cultura, eles têm mantido a organi-
zação.

Os dois distribuem as HQs gratuitamente 
na comunidade, em escolas, postos de saú-
de, farmácias, supermercados e pontos turís-
ticos. As tirinhas do Menino Caranguejo são 
publicadas diariamente no jornal A Notícia, 

além de estarem disponíveis gratuitamente 
no site da instituição. As animações são en-
tregues nos colégios da região para que pos-
sam ser assistidas pelos alunos e algumas 
estão publicadas no Youtube.

Eles têm tentado variar as plataformas em 
que publicam seu trabalho. Querem, assim, 
diversificar o público e atingir cada vez mais 
crianças. Criaram um aplicativo para iPhones 
e iPads em que os usuários podem baixar as 
tirinhas de graça. Estão preparando um pro-

jeto de série de animação televisiva 
com o personagem Caranga, bra-
ço direito do Menino Caranguejo. 

Também reduziram o número de pá-
ginas das revistas para que possam 

aproveitar melhor os editais.
Chico e a esposa começaram agora 

uma busca por parcerias privadas. Querem 
que as empresas os ajudem, aproveitando 
para divulgar o seu trabalho para os funcio-
nários e para os filhos dos funcionários. So-
bre a ideia, ele comenta: “Não queremos ter 
que buscar anunciantes para conseguirmos 
viabilizar os nossos projetos, queremos focar 
no conteúdo. E, para isso, buscamos par-
ceiros nas empresas da região”.

Foi na internet também que surgiu 
o fenômeno Carlos Ruas, criador 
das tirinhas Um Sábado Qualquer. 
Publicadas somente na web, sendo 
eventualmente reunidas em forma de livro, as 
tiras atraem para o site de Ruas uma média 
de 1,3 milhão de visitas por mês. O seu su-

cesso ele atribui a uma ideia: de brincar com 
a figura de Deus. A internet ajudou e muito, 
ele costuma dizer que, hoje, seria apenas um 
designer mediano se não fosse pela rede.

Para quem está começando, ele ensina: 
“Hoje em dia, para quem é jovem, o virtual é 
o caminho. Está cheio de buraco para ser ta-
pado. Você pode se destacar precocemente 
e daí ganhar espaço no impresso e televisivo. 
Essas mídias tradicionais estão indo no virtu-
al buscar revelações”.

Seu maior desafio, agora, está sendo se 
tornar um empresário de si próprio. Mesmo 
depois da fama, ele afirma, ainda é difícil ga-
nhar dinheiro. Hoje, ele consegue manter o 
blog através dos patrocínios que recebe, da 
venda de espaços publicitários, e pela venda 
de produtos licenciados em sua loja virtual.

Ele critica a burocracia brasileira, que 
mata o empreendedorismo antes mesmo de 
nascer. Os impostos também o sufocam e, 
por causa deles, muitos desistem de seguir 
o ramo dos quadrinhos. “Faltam mais proje-

tos, mais divulgação, mais incentivo a 
essa área”, reclama.

Para Ruas, porém, o futuro 
será muito melhor: “O mercado 
está crescendo. Eu acredito que, 
no futuro, esses talentos vão ser re-
conhecidos, assim como no passado 
Laerte e Angeli o foram. Tem muita 

gente nova e boa começando. Isso 
está servindo para atrair novos leitores. Então 
eu acredito que, sim, o mercado está cres-
cendo apesar de todas as dificuldades”.
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