
 
Mônica pretende colocar de novo a turma na TV aberta 
Ruy Barata Neto 
 
Filha de Maurício de Sousa busca fortalecer os negócios da família antes de se aposentar, 
ainda este ano  
 
Há seis anos sendo veiculado apenas no canal de TV paga Cartoon Network, o desenho 
animado da Turma da Mônica deve chegar à programação de um canal aberto em breve. É que 
Mônica de Sousa, diretora comercial da Maurício de Sousa Produções, negocia com uma 
emissora colocar a atração no ar diariamente. O parceiro não é revelado porque o contrato 
ainda não está assinado. O negócio, porém, é fundamental para a saúde financeira da empresa 
a longo prazo. E, a julgar pelo poder de persuasão da personagem inspirada em sua pessoa, o 
acordo não deve demorar a sair. A dentucinha forte e decidida dos quadrinhos, que resolve 
todas as confusões da turminha, nasceu assumidamente à imagem e semelhança da sua xará 
na vida real, que é filha do desenhista. 
 
O desenho animado da Turma da Mônica passou apenas durante um ano na TV Globo, ao 
longo de 1998, depois saiu da grade por quebra de contrato entre as partes. O retorno à TV 
aberta é importante para a empresa ganhar competividade em licenciamento de personagens. 
 
Hoje, o conteúdo de concorrentes internacionais, como Warner e Disney, lidera o mercado. "A 
competição é muito pesada, porque eles dominam a mídia eletrônica. Nós somos fortes em 
gibis", afirma Mônica. "É como um barquinho diante de um navio enorme". 
 
Na seara dos quadrinhos, Mônica não tem motivo para se aborrecer. Os gibis mantêm vendas 
estáveis há anos. Segundo ela, as revistinhas têm 84% de participação no mercado no Brasil e 
2,2 milhões de itens comercializados a cada mês. Cada revista é lida em média por quatro 
pessoas, segundo cálculos da editora Panini. E ainda há novas apostas como a da série da 
Turma da Mônica adolescente, lançada recentemente e inspirada nos mangas, o popular 
quadrinho japonês. 
 
Novos nichos 
 
Além da TV, outro foco de Mônica é a internet. A empresa planeja lançar nos próximos meses 
um novo portal para seus personagens. O projeto está sendo tocado pela Digital 21, que 
pertence à Cine, produtora de cinema de Raul Dória. O site levará um tempo para sair, já que, 
segundo a executiva, trata-se de um projeto com apelo tecnológico mais sofisticado. 
 
Em paralelo, seguem algumas iniciativas para o cinema. Há pelo menos três anos, a mesma 
Digital 21 desenvolve um longa-metragem para a tela grande. O filme animado será feito em 
3D, no mesmo estilo de produções americanas como a seqüência de Toy Story, da Pixar.  
 
Segundo Mônica, na área cinematográfica, o desafio é maior. Há questões complexas de 
negociação com distribuidores de filme, que abocanham boa parte da receita. 
 
Mas, também faltam acertos quanto à criação das histórias que serão adaptadas para as 
telonas. "O filme do Horácio gera o maior impasse e a definição do roteiro final ainda não 
saiu", diz. O simpático dinossauro é uma espécie de alter ego de Maurício de Sousa, hoje com 
74 anos, o que explica em parte o cuidado especial com a história. 
 
Sucessão 
 
Sousa ainda atua de forma ativa no negócio, mas apenas por pouco tempo. Ele se dedica ao 
projeto de sucessão na direção dos seus negócios e em estabelecer parcerias para parques 
temáticos. Na última semana, anunciou acordo com o fundo de investimentos Ascet para a 
construção de um parque na cidade de São Paulo, com custo estimado em R$100 milhões. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 28. 


