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Procura por profissionais especializados em computação gráfica é crescente na industria do 
entretenimento 
 
Dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha, o filme ,4 fira do Gelo 3, em cartaz desde sexta-feira, 
além de contar as aventuras pré-históricas dos mamutes Manny e Ellie, do tigre-de-dente-de-
sabre Diego, da preguiça gigante Sid e do esquilo Scrat (sempre atrás da noz) em versão 3D, 
põe em evidência os profissionais de animação que ajudam a transpor a fantasia da tela do 
computador para a do cinema. São pessoas especializadas em computação gráfica e animação, 
setores em plena expansão. "De dois anos para cá tem havido uma explosão no mercado de 
trabalho", confirma o diretor da produtora Lightstar Studios, Marcelo de Moura, comparando a 
situação nacional com o boom do setor nos Estados Unidos, nos anos 1990. 
 
A produtora True Motion, em São Paulo, por exemplo, deve contratar dez animadores, entre 
outros profissionais, para produzir uma série em 3D, em fase de formatação às leis de 
incentivo cultural. 
 
Produtora vai contratar dez animadores para uma série em 3D 
 
Influenciado pelo pai, que também trabalha na área de computação gráfica, o designer Rafael 
Aflalo, de 23 anos, decidiu que seguiria a área de animação para TV quando fez um 
intercâmbio acadêmico na Espanha, enquanto cursava Desenho Industrial na FAAP. 
Trabalhando há dois anos na produtora Medialand, ele cuida dá criação da identidade gráfica 
dos projetos. "Eu entro numa segunda fase, na animação de tudo o que não é vídeo", explica. 
 
OPORTUNIDADES 
 
Com formação variada- que pode ser em computação gráfica, desenho industrial, design, 
arquitetura, publicidade, passando até pelo autodidatismo -, os profissionais de animação têm 
como campo não somente as áreas de entretenimento e publicidade, principais mercados no 
Brasil, mas setores como games, medicina (criação de modelos de estrutura do corpo 
humano), arquitetura, processos industriais e atrações interativas, como as do Museu da 
Língua Portuguesa, em São Paulo, e do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. 
 
Na área de entretenimento, a aprovação do projeto de lei 29/2007, em tramitação na Câmara 
dos Deputados, que regulamenta a TV paga no País e estabelece uma cota de produção 
nacional na programação da televisão paga, deve aquecer ainda mais o mercado, na opinião 
da diretora da Medialand, Carla Albuquerque. "Para nós, produtores independentes, isso é 
maravilhoso", diz, sem deixar de ressaltar que a medida não agrada às emissoras. 
 
No desenvolvimento de um projeto de animação, especialmente nas grandes produtoras, as 
tarefas podem ser divididas em storyboard,modelagem, iluminação, textura, controle de 
animação, animação propriamente dita, e edição. "No Brasil, a divisão de trabalho ainda não é 
muito comum. Os profissionais acabam sabendo fazer um pouquinho de tudo", diz o professor 
de Computação Gráfica do curso de Desenho Industrial da Universidade Mackenzie, Vinícius 
Oppido. 
 
FUNÇÃO DEFINIDA 
 
No caso do publicitário Eric Vanucci, de 27 anos, ele tem uma função bem definida na 
produtora Lightstar: coordena o departamento de storyboard. Ele é a ponte entre o roteiro.e o 
animador, organizando o script de uma forma visual. "Toda essa produção sempre me 
interessou muito. É um processo muito bacana", conta ele, que já gostava de fazer ilustrações 
e migrou da área de editoração e diagramação para a animação, depois de fazer um curso de 
especialização  
 



Além de fazerem parte de equipes fixas das produtoras, os animadores também podem ser 
contratados para projetos determinados ou para trabalharem como freelancers. A 
remuneração de quem trabalha na área depende muito do porte do projeto e da experiência 
do profissional. Iniciantes podem ganhar a partir de R$ 1 mil é, com mais experiência, chegar 
a R$ 7 mil, informa o professor de Computação Gráfica da ESPM, Cláudio Bueno. Na realização 
do longa-metragem O Grilo Feliz 2, lançado em 2001, a Start . Desenhos Animados chegou a 
trabalhar simultaneamente com cerca de 30 animadores. "Foi muito mais fácil achar gente boa 
no mercado para fazer o segundo filme", constata o diretor da Start, Rafael Ribas 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 jun. 2009, Empregos, p. Ce2. 
 


