
Braços abertos
para o mundo
Ao completar 52 anos de carreira, Maurício de Sousa demonstra o mesmo vigor de um
jovem iniciante. É com esse espírito que montou com a Digital 21, seu primeiro sócio em
meio século, a Maurício de Sousa Digital Productions, com o objetivo de inserir o Brasil no
mercado global de animação e colocar suas produções nas telas mundo afora. Na
entrevista a seguir, dada após o artista atravessar a madrugada trabalhando — "Essa noite
acordei às 3h da manhã para tirar atraso de serviços de roteiro e tudo o mais, e quando vi
estava amanhecendo. Mas estou aceso", disse à reportagem —, ele conta como a
publicidade abriu espaço para seus personagens na TV aberta, os motivos para não fazer
mais longas-metragens com majors, o sonho de ver no Brasil uma zona de livre exportação
para brinquedos nacionais e os planos para conseguir com os livros o mesmo sucesso
obtido com os gibis.

MAURÍCIO DE SOUSA
Depois de ilustrar cartazes e
pôsteres para comerciantes
locais em Mogi das Cruzes ainda
durante a infância, Maurício de
Sousa se mudou para São Paulo,
aos 19 anos, e foi trabalhar na
Folha da Manhã (atual Folha
de S. Paulo) como repórter
policial. Em 1959, criou seu
primeiro personagem — o cão
Bidu — e sua carreira como
quadrinista deslanchou. O
artista ultrapassou a marca de
um bilhão de revistas publicadas
em 120 países e 50 idiomas. No
cinema, são 14 longas.

Meio & Mensagem—O público sempre pediu
a ida dos seus personagens para a TV aberta.
Eles estão na Globo desde o ano passado.
Qual a importância de levar sua obra para
essa mídia?

Maurício de Sousa—No Brasil, onde a TV
aberta é o meio de comunicação mais im-
portante, é lógico que é bom estarmos com
o maior grupo de TV Temos já nos nossos
programas de sábado boas audiências, com
o Ibope lá em cima. E agora fazemos espe-
ciais também desde o Natal para a Globo.
Temos encomendas para o ano todo e pro-
jetos andando para o segundo semestre.
Ainda não posso adiantar. Mas estamos,
pouco a pouco, tomando lugar de material
importado também na televisão, coisa que
de certa maneira fizemos com categoria na
área dos quadrinhos.

M&M—Por que demorou tanto para sua obra
ter um lugar cativo na TV?
Sousa — Não há uma explicação para eu
dizer foi por causa disso. Houve diversos
fatores que impediram. Eu estava fazendo
desenho animando na década de 80 e, na
década de 90, o País e o mundo como um
todo sofreram um baque econômico. Nós
tivemos de parar de fazer. Havia falta de tec-
nologia de ponta no País, de computadores.
No início desse século era hora de refazer,
reciclar todo o processo até para repensar
o que íamos fazer, quando e como, e quem
ia pagar. Quem ia pagar para nós e quem
ia pagar lá fora. Foi um processo demora-
do para se achar o caminho e para se des-
viar dos problemas que havia porque está-
vamos num país atrasado. Hoje, felizmente,
tudo indica que estamos num país adian-
tado, estamos no Brics. Vamos nos apro-
veitar disso sem dúvida e apressar proces-
sos para queimar etapas, para tirar o atra-
so. Realmente, demorou bastante para to-
do mundo, até para o público que estava se
queixando bastante. A criançada brigando

comigo. Coisas que estávamos conseguin-
do nos quadrinhos, não estávamos conse-
guindo na telinha e na telona. Ainda há coi-
sas para fazer. Na televisão, estamos entran-
do com certa facilidade por força da qua-
lidade do nosso material, mas no cinema,
ainda há caminhos, porque a telona ainda
não está aberta para a produção brasileira.

M&M — Qual o problema em relação ao
cinema?
Sousa—Na telona estamos ainda nas mãos
das majors, das grandes companhias inter-
nacionais, que até colaboram de vez em
quando. Participam, nos dão certas facili-
dades e tudo mais, e ficam donas do filme.
Aí, sentam em cima e nunca mais vamos ver
o filme no cinema nem em nenhum outro
lugar. Fica uma bela história para ser con-
tada. Eu não quero história para ser conta-
da, eu quero história sendo contada, sen-
do vista, sendo vivida. Eu quero a socieda-
de, uma participação de igual para igual.
E, infelizmente, alguns grupos internacio-
nais ainda estão vendo a América Latina co-
mo eles viam antigamente. Estou brigando
bastante para isso e, se não der para a gen-
te convencer os nossos colegas estrangei-
ros a abrir uma participação honesta, só
nos resta ir lá para a terra deles, montar um
negócio e exportar para cá à nossa manei-
ra. Enquanto não resolver o problema de
parceria com as grandes companhias que
dominam o cinema no mundo, dominam
a distribuição, eu não faço filme animado
no País. Eu faço lá fora, e aí vamos ver co-
mo é que fica porque daí eu dou uma vi-
rada no sistema. Não aceito que façamos
filmes, tenhamos os personagens princi-
pais do mercado, tenhamos, sem dúvida, o
mercado aberto para fazer grandes núme-
ros, e que a gente não tenha uma parceria,
no mínimo, de igual para igual. Lógico, vai
dar trabalho fazer lá fora, montar equipes,
montar esquema de distribuição interna-

cional a partir de outros países. Mas a gen-
te sabe fazer isso. Se não der para resolver
aqui, vamos resolver lá fora.

M&M — Além da área de conteúdo, seus
personagens também fazem sucesso na área
de licenciamentos e na publicidade. Qual a
importância dessas modalidades de negócio?
Sousa — Tive problema para colocar dese-
nho na televisão nos velhos tempos. A ma-
neira foi fazer contrato de licenciamento e
merchandising, no caso, com a Cica, que
jogava os comerciais na televisão e faziam
sucesso. Fazíamos muitos comerciais que
eram pequenas historinhas, pequenos de-
senhos animados, e foi a forma que usei pa-
ra chegar à televisão. O merchandising e o
licenciamento são uma excelente porta de
entrada para falarmos mais e melhor por co-
mercias, como estamos fazendo com as fral-
das e com outros parceiros. O licenciamen-
to e merchandising é o grande momento de
faturarmos alguma coisa para reinvestir na
empresa, e estamos fazendo isso, a Monica
(Sousa, sua filha) cuida dessa parte. (A Mau-
rício de Sousa Produções tem mais cem em-
presas licenciadas para produzir 3,5 mil itens
que vão de brinquedos a produtos de higiene
pessoal). Ao mesmo tempo, é o grande tes-
te para elaborarmos e produzirmos alguns
filmes, com desenho animado ou não, que
vão preparando nossa equipe para trabalhar
na área de animação 2D e 3D. A publicidade
foi a única porta de entrada que tive no mo-
mento na TV e foi bem. Em dois, três anos
com a velha Cica, fizemos 90 filmes. Era uma
coisa avassaladora, que ajudou tremenda-
mente a apressar o processo. Hoje, estamos
abrindo campo para novas plataformas: ta-
blet, telefone celular, games. É assim, com
esse painel de atividades, que vamos traba-
lhar cada vez mais. Por isso que os perso-
nagens estão vivos, falando a língua do dia.
Continuamos, com meio século de existên-
cia, novinhos em folha.

M&M — Há anos tramita no Congresso um
projeto de lei (Projeto de Lei n° 5.921/2001,
de autoria do deputado federal Luiz Carlos
Hauly) que propõe a regulamentação da
publicidade dirigida ao público infantil. Como
especialista em crianças, qual sua opinião?
Sousa—Eu podia falar uma porção de im-
propérios, mas eu acho que está sendo bem
discutido nesse momento em Brasília, com
mais tranquilidade. Têm uns xiitas que que-
rem proibir tudo. Querem proibir a crian-
ça de pensar, os pais de tomarem conta de
criança e extirpar o pátrio poder da famí-
lia. Todo mundo sabe que é impossível.
Mas têm uns ceguinhos aí que acham que
dá pra colocar a criançada no cabresto e fi-
car proibindo até a televisão. Ninguém em
sã consciência concorda com isso. Logica-
mente, temos que ter cuidados especiais,
com os pais se preparando um pouco me-
lhor, cuidar da criançada como eu cuido,
você cuida, como nós cuidamos. Tem que
haver é uma união da família, do povo, com
os projetos do governo e, ao mesmo tem-
po, cuidar para que haja uma orientação
legislativa adequada aos novos tempos.
Uma criança com cinco, seis anos, está na
internet, está lendo, está entendendo e re-
cebendo todo tipo de comunicação e já sa-
be, sem dúvida, o que é bom ou não, o que
deve comer ou não para não engordar ou
deixar de ser obesa. Sabe. Se há desvios, é
porque está havendo falta de cuidados na
família. Espero que continue o atual mo-
mento de discussões em Brasília, onde sin-
to que há oxigênio, que está havendo uma
discussão mais tranquila e sem exageros.

M&M — No início do ano, você criou a
Maurício de Sousa Digital Productions
(MSDP) em parceria com a Digital 21
Entertainment, sua primeira sociedade
em mais de 50 anos de carreira. A empresa
surge com quais ambições?
Sousa — Essa empresa é uma duplicação



de forças. Estou com o conteúdo, os perso-
nagens, as histórias, tudo indo direitinho.
Mas o mundo caminha muito rapidamente
na era tecnológica, e a Digital 21, do (Raul)
Doria e do Rodolfo Patrocínio, está adian-
tada nessa área. Estão com artistas, espe-
cialistas em desenho 3D e outras técnicas.
Para adiantar o expediente, ganhar espa-
ço e pular etapas, em vez de eu criar uma
grande área aqui de tecnologia, nós nos as-
sociamos para juntar as forças. Com nossa
arte, criatividade, conteúdo e personagens
já fortes, mais a tecnologia deles, podemos
já sair batendo nos filmes em 3D. Queremos
estar com eles no ar neste final de ano, co-
meço do ano que vem, para televisão e pa-
ra cinema. Além disso, tudo tem que nascer
para o mercado internacional. Porque é um
material custoso, caro. Muitos produtos vão
nascer já diretamente em inglês para ter-
mos mais facilidade em colocar em outros
países. Quando vejo, por exemplo, os Esta-
dos Unidos, sozinhos, representando 70%
do segmento de license e merchandising,
que o Brasil tem apenas 2% desse mercado,
então, eu não preciso pensar muito. É só a
gente transferir os focos para esse merca-
dão que está esperando pelo nosso mate-
rial. E se sabemos, podemos, queremos e
há uma demanda internacional pelo nos-
so material; então é só fazer e administrar
bem. Nosso produto é planetário.

M&M — Quais os projetos da MSDP já
em execução?
Sousa — O Penadinho já está bem adian-

tado, um material muito bom [série com 26
episódios de 11 minutos que será exibido no
Cartoon e, posteriormente, na Globo). O As-
tronauta que está se iniciando. O Horácio
que está se planejando [longa com previsão
de estreia em 2014), e a Turma da Mônica Jo-
vem, que estamos fazendo as primeiras expe-
riências no sistema 3D, nos mesmos moldes
do Avatar. Ou seja, a gente filma os artistas
e depois veste esses artistas com a carapaça
da Turma da Mônica Jovem. Isso já está an-
dando. Quero ver se já no ano que vem es-
tamos com algum material pronto para TV
e, não é impossível, também para o cinema.

M&M—Você desbravou um mercado antes
dominado por estúdios internacionais e
ainda fez a caminho inverso levando seus
personagens para o exterior. Quais foram os
principais desafios?

Sousa — Hoje, cada vez mais, principal-
mente nos países mais desenvolvidos, não
há fronteiras para esse tipo de negócio. Se
você chega com material bom, de boa qua-
lidade e, logicamente, com uma proposta
filosófica adequada para determinado pú-
blico, não sente barreira em nenhum lugar
do mundo. Para o nosso material, a Turma
da Mônica, para a proposta filosófica das
nossas histórias, o mercado está aberto. A
dificuldade foi produzir, foi termos mão de
obra especializada e termos uma adminis-
tração que venda isso. Hoje, temos um es-
critório em Nova York que está mantendo
acesa a chama. Faltava a produção, o de-
senho animando que estamos produzindo

agora, o tempo novo, como agora, onde tem
tecnologia aqui e onde têm também jovens
capazes de realizar os trabalhos. Eu invento
uma coisa, dou para o pessoal e eles fazem
algo melhor. É um tempo muito bom, mas
de muito trabalho, é muito difícil para ser
administrado. Precisamos de dinheiro, de
investidores. Felizmente, estão se abrindo
as portas também para os bons projetos.
Mas ainda temos muito chão pela frente.
Estamos exportando nosso material de-
senhado, e tudo mais, mas está faltando
também exportar o produto fabricado no
Brasil. Não o montado no Brasil com peça
chinesa. Gostaria muito de iniciar um pro-
cesso para criar no Brasil zonas de livre ex-
portação onde não se pagasse imposto e se
pudesse sair com produto brasileiro, com
a Turma da Mônica e outros personagens
brasileiros, com o preço chinês. Conforme a
legislação, a ajeitação legal, isso será possí-
vel. Não exatamente como faz Manaus, que
monta muita coisa, e funciona muito bem
para alguns tipos de produtos, mas eu que-
ria ter uma fábrica de brinquedos do lado
de um porto, de um aeroporto com preço
chinês, exportando sem os entraves buro-
cráticos para outros países. Estou fazendo
um estudo, temos especialistas, gente que
poderia ajudar nesse projeto governamen-
tal para abrir essas zonas de livre comércio.

M&M—Qual foi o ponto de virada para bater
os personagens estrangeiros dentro do País?
Sousa — Eu não me lembro do dia em que
houve a virada. A virada veio vindo, e foi o

"Tive problema para colocar
desenho na TV nos velhos
tempos. A maneira foi fazer
contrato de licenciamento e
merchandising, no caso, com
a Cica. Fazíamos muitos
comerciais que eram
pequenos desenhos
animados. 0 merchandising e
o licenciamento são uma
excelente porta de entrada
para falarmos mais e melhor
por comercias"

trabalho de anos e anos, de décadas, talvez.
Mas o momento da virada foi quando li o
primeiro gibi quando era criança, porque
ali eu decidi que faria tudo isso que estou
fazendo agora. Nos anos 70, batemos os
personagens estrangeiros nos jornais, e no
fim da década batemos nos gibis. Nos 80, se
não fossem os problemas econômicos no
País, eu estaria batendo no cinema, mas não
deu. Eu precisei esperar e agora vou voltar.

M&M—Você foi eleito imortal na Academia
Paulista de Letras (o artista tomou posse
da Cadeira 24, antes ocupada pelo poeta e
jurista Geraldo de Camargo Vidigal, falecido
em agosto de 2010), sendo o primeiro
quadrinista a receber essa honraria. 0 que
essa conquista representa?
Sousa—O primeiro quadrinista a entrar em
qualquer academia do mundo. Acho que o
pessoal acordou para saber, que não só eu,
mas que há excelentes escritores escreven-
do em balões. Em vez de escrever na página,
escrevem em balões contínuos, sequenciais.
O Will Eisner deveria merecer um prêmio, o
Nobel de Literatura, o meu mestre, que fa-
zia o Espírito. Abriram os olhos para isso. Eu
também gosto de escrever livros, só que nos
meus primeiros contratos com Abril e Glo-
bo eu praticamente não tinha possibilidade
porque eles tinham a exclusividade de livros
e não faziam. De vez em quando, eu brigava,
brigava, chorava, chorava, e eles faziam dois
ou três. Eu fiquei 40 anos sem poder fazer li-
vros. Agora que eu posso, que no meu con-
trato com a Panini permite, abri a porteira.
Vamos lançar mais de 40 livros na próxima
Bienal. Ano passado, vendemos mais de um
milhão de livros. Sai da frente. Quero vender
tanto livro quanto gibi. E de todo jeito, todo
tipo. Não só livro meu, mas livros com ilus-
trações de terceiros, livros onde outro escre-
va e eu ilustre, ou eu ilustre e outro escreva.
Podemos fazer um festival de livros. Como
estamos fazendo também abrindo cami-
nho com o nosso livro MSP 50 [obra lança-
da para comemorar os 50 anos de carreira
de Maurício de Sousa e que já está na tercei-
ra edição, cada uma delas com artistas di-
ferentes) para outros autores e desenhistas
fazerem trabalhos com os nossos persona-
gens, mas livremente, escrevendo ou dese-
nhando a moda deles, e temos jóias, obras-
primas. O livro é uma coisa louca, que está
me abrindo os olhos para conhecer artistas
brasileiros que estão fazendo sucesso em
outros países e que podemos usar também
nesse processo editorial.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem , São Paulo, p. 6-7 , 27 jun. 2011.




