
Ministério da Cidadania, Secretaria Especial de Cultura

apresentam

SÃO PAULO

24 A 26 DE JULHO
Unibes Cultural



Perguntas existenciais à parte, Anima 

Forum 2019 tem como um de seus temas 

principais justamente a apresentação do 

Mapeamento da Indústria de Animação 

Brasileira, uma iniciativa de peso 

realizada em parceria de Anima Mundi e 

a JLeiva.

Os últimos dez anos vivenciaram 

um grande desenvolvimento na 

produção audiovisual brasileira, mas, 

particularmente, uma revolução na 

indústria de Animação nacional. 

Saímos de participações residuais na 

programação da TV para os atuais mais 

de 50 shows animados com personagens 

criados aqui, exibidos nos nossos canais 

e exportados para centenas de países.   

Nestes mesmos dez anos, vimos mais 

que duplicar o número de longas-

metragens de animação produzidos em 

toda história do Cinema de Animação 

Brasileiro.

E a produção continua crescendo em 

ritmo acelerado. Ganhamos destaque 

internacional, traduzidos em prêmios, 

homenagens e até uma indicação ao 

Oscar comprovando que nossa produção 

é consistente, de qualidade e que veio 

para ficar.

Assim, é oportuno e estratégico este 

levantamento abrangente e profundo 

que vai ser apresentado agora, mas que 

é um trabalho que começou logo após 

a edição passada de Anima Forum.  De 

nossa parte, esperamos que estes dados 

ajudem no planejamento de ações de 

incentivo, gerenciamento e integração de 

todos os agentes do mercado.  

Reafirmando seu papel não só de 

promoção, mas também de estruturação 

da produção de animação, seja ela 

comercial ou independente,  Anima 

Forum e Anima Mundi esperam dar 

sequência à sua missão atualizando 

a pesquisa e promovendo outras 

ações.  Nosso esforço é validado, 

compartilhado e fortalecido pela estreita 

e intensa cumplicidade com artistas 

independentes, produtoras, canais de TV, 

agências e órgãos oficiais sem os quais 

nós, inclusive, não seríamos capazes de 

realizar esta edição de Anima Forum.

Anima Forum – que, em 2019, volta a 

acontecer  em São Paulo, como foram 

suas primeiras edições  – também  traz 

debates e uma masterclass a partir dos 

três eixos estruturantes para o público 

profissional da animação:

O mercado: reflexões sobre o cenário 

da animação brasileira, seus potenciais 

e desafios e sua presença na indústria 

internacional.

O profissional: momento de trocas de 

conhecimentos técnicos e artísticos, 

experiências inovadoras, ideias e 

soluções para aprimorar os estúdios 

e animadores brasileiros, permitindo, 

assim, a profissionalização e a 

internacionalização do mercado.

A obra: painéis com especialistas 

e pesquisadores voltados ao 

aprimoramento das obras de animação, 

em seus aspectos técnicos e artísticos, 

de modo a melhor integrá-la à rede 

internacional da indústria de animação.

Hoje, mais do que nunca, este espaço é 

de vocês. Sejam bem-vindos ao Anima 

Forum 2019!

Quem sou?   
De onde vim?  
Para onde vou?



Programação

24/7 - Quarta-feira

10:00 às 11:00 - Unibes | Foyer

CREDENCIAMENTO

11:00 às 20:00 - Unibes | Lounge

PROGRAMAÇÃO EBAC

A EBAC - Escola Britânica de Artes Criativas promove uma série de 

palestras, demonstrações, painéis e exibições de animações como 

parte da programação do Anima Mundi. Ocupando uma área de 

livre circulação do evento, a escola contará com uma rica e gratuita 

programação formada pelos criativos e professores da instituição. 

Sobre a escola: 

A EBAC - Escola Britânica de Artes Criativas é um centro de ensino 

inovador, focado na economia criativa e sempre atenta às demandas 

do setor. Oferece cursos validados internacionalmente nas áreas de 

Artes, Design, Audiovisual, VFX, Games e Animação. A EBAC é uma 

comunidade vibrante de criativos reconhecidos pelo mercado de 

trabalho, em que o conhecimento, experiência e conexões elevam a 

instituição a um patamar totalmente inovador.

Acompanhe a agenda completa pelo ebac.art.br/about/events para 

novidades e detalhes.

Serviço:  

Programação gratuita EBAC no Anima Mundi 

11:00 às 14:00 - Unibes | Teatro

MASTERCLASS: BIOLOGIA E ANIMAÇÃO

Paulo Muppet

O que animação tem a ver com biologia? Nesta masterclass Paulo 

Muppet, sócio-fundador do estúdio Birdo, vai falar um pouco do seu 

processo de pensar a animação sob o ponto de vista da biologia 

e como ele aplica esses conceitos em seu dia a dia. A masterclass 

vai cobrir tópicos como: biologia no design de personagens; 

histórias verbais versus histórias visuais; exemplos de aplicação dos 

conceitos apresentados.

24/7 - Quarta-feira

11:00 às 14:00 - Unibes | Auditório

ANIMA COACHING

Adriana Oda, André Meirelles Antunes, Camila Luppi, 
Daniela Vieira, Ericka Gavinho, Flávia Ribeiro da Luz, 
Marina Filipe, Teresa Rego 

Espaço exclusivo do Anima Forum onde vários projetos de 

animação, seja de iniciantes ou de experientes, recebem orientações 

de profissionais das áreas de Distribuição, Mercado, Narrativa, 

Consultoria Pedagógica, Produção e Regulamentação. 

15:00 às 17:00 - Unibes | Teatro

MAPEAMENTO DA ANIMAÇÃO BRASILEIRA

Cesar Coelho, Fernanda Cintra, Reynaldo Marchesini, 
Ricardo Rozzino, Samuely Laurentino

Anima Mundi e Jleiva - consultoria especializada em cultura, 

esportes e investimentos sociais - compartilharão os resultados da 

pesquisa que mapeou a animação brasileira. Um importante relato 

sobre a realidade de nosso mercado, em especial, sobre empresas e 

profissionais que produzem animação no Brasil.

O trabalho foi encomendado pelo Anima Mundi à JLeiva Cultura & 

Esporte. Teve apoio dos consultores Alessandra Meleiro e Reynaldo 

Marchesini. Envolveu parceria com a produtora de conteúdo 

PrimaPagina e o estúdio de design Tabaruba. Contou com o 

patrocínio da Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria Municipal 

de Cultura e da Fundação de Arte de Niterói e o Apoio da Spcine.  

17:15 às 19:15 - Unibes | Teatro

MERCADO DA ANIMAÇÃO BRASILEIRA 

Laís Bodanzky, Marianna Souza, Luiza Favale 
Mediação: Rachel do Valle

Quais os caminhos para a animação brasileira ir além do atual status 

de reconhecimento internacional, reforçando seu papel cultural e 

mercadológico.

19:30 às 21:00 - Unibes | Teatro

COMO A ANIMAÇÃO AUXILIA MARCAS  
A TRATAR DE QUESTÕES DE IMPACTO SOCIAL

Marianna Souza, Gabriel Nóbrega,  
Luciana Pessoa, Paulo Garcia

Apresentações de Cases de animação publicitária que abordaram 

com técnicas e narrativas inovadoras alguns temas de grande 

impacto e responsabilidade social.

Unibes Cultural 
Rua Oscar Freire, 2500 - Sumaré 

+ 55 11 3065-4333



25/7 - Quinta-feira

10:00 às 11:00 - Unibes | Foyer

CREDENCIAMENTO

11:00 às 20:00 - Unibes | Lounge

PROGRAMAÇÃO EBAC

A EBAC - Escola Britânica de Artes Criativas promove uma série de 

palestras, demonstrações, painéis e exibições de animações como 

parte da programação do Anima Mundi. Ocupando uma área de 

livre circulação do evento, a escola contará com uma rica e gratuita 

programação formada pelos criativos e professores da instituição. 

Sobre a escola: 

A EBAC - Escola Britânica de Artes Criativas é um centro de ensino 

inovador, focado na economia criativa e sempre atenta às demandas 

do setor. Oferece cursos validados internacionalmente nas áreas de 

Artes, Design, Audiovisual, VFX, Games e Animação. A EBAC é uma 

comunidade vibrante de criativos reconhecidos pelo mercado de 

trabalho, em que o conhecimento, experiência e conexões elevam a 

instituição a um patamar totalmente inovador.

Acompanhe a agenda completa pelo ebac.art.br/about/events para 

novidades e detalhes.

Serviço:  

Programação gratuita EBAC no Anima Mundi 

11:00 às 13:00 - Unibes | Teatro

TOON BOOM SHOWCASE

Davi Costa

As novidades de umas das mais importantes empresas de softwares 

para animação profissional do mundo.

11:00 às 14:00 - Unibes | Auditório

ANIMA COACHING 

Adriana Oda, André Meirelles Antunes, Camila Luppi, 
Daniela Vieira, Ericka Gavinho, Flávia Ribeiro da Luz, 
Marina Filipe, Teresa Rego 

Espaço exclusivo do Anima Forum onde vários projetos de 

animação, seja de iniciantes ou de experientes, recebem orientações 

de profissionais das áreas de Distribuição, Mercado, Narrativa, 

Consultoria Pedagógica, Produção e Regulamentação. 

25/7 - Quinta-feira

13:30 às 14:30 - Unibes | Teatro

WORKSHOP: TRILHA SONORA PARA ANIMAÇÕES

Fábio Stamato, Gustavo Kurlat 

Nesta palestra profissionais da Ultrassom apresentarão cases e 

processos de produção de trilhas sonoras e musicais de animações 

brasileiras.

15:00 às 17:00 - Unibes | Teatro

PALESTRA: PRODUÇÃO DE  
ANIMAÇÃO PARA CRIANÇAS

Reynaldo Marchesini, Teresa Rego 

Os desafios da criação de animações para o público infantil e as 

principais questões que produtores e consultores pedagógicos 

tratam no desenvolvimento e produção de séries para crianças.

16:00 às 18:00 - Unibes | Salas I e II

RESIDÊNCIA BOUTIQUE FILMES

Oferecerá desenvolvimento imersivo para até 05 projetos 

selecionados dentre os selecionados no Anima Coaching. Contará 

ainda com um encontro de apresentação do Laboratório e uma 

reunião individual de 20 minutos com os produtores dos projetos 

selecionados.

17:15 às 19:15 - Unibes | Teatro

MESA: ANIMAÇÃO PARA ADULTOS 

Cesar Cabral, Krishna Mahon, Marcelo Pereira 
Mediação: Cesar Coelho 

Nesta mesa os participantes debaterão sobre o crescente mercado 

para animações voltadas ao público adulto, oportunidades das 

empresas de stream.

19:30 às 21:00 - Unibes | Teatro

MESA: COPRODUÇÃO BRASIL-BRASIL: O QUE FALTA? 

Aline Belli, Ducca Rios, Gabriel Garcia, Marcelo Pereira 
Mediação: Reynaldo Marchesini 

Depois de tantas coproduções internacionais e temporadas de 

séries brasileiras, o que falta para que ocorram mais coproduções 

entre estúdios e produtoras brasileiras?



26/7 - Sexta-feira

10:00 às 11:00 - Unibes | Foyer

CREDENCIAMENTO

11:00 às 20:00 - Unibes | Lounge

PROGRAMAÇÃO EBAC

A EBAC - Escola Britânica de Artes Criativas promove uma série de 

palestras, demonstrações, painéis e exibições de animações como 

parte da programação do Anima Mundi. Ocupando uma área de 

livre circulação do evento, a escola contará com uma rica e gratuita 

programação formada pelos criativos e professores da instituição. 

Sobre a escola: 

A EBAC - Escola Britânica de Artes Criativas é um centro de ensino 

inovador, focado na economia criativa e sempre atenta às demandas 

do setor. Oferece cursos validados internacionalmente nas áreas de 

Artes, Design, Audiovisual, VFX, Games e Animação. A EBAC é uma 

comunidade vibrante de criativos reconhecidos pelo mercado de 

trabalho, em que o conhecimento, experiência e conexões elevam a 

instituição a um patamar totalmente inovador.

Acompanhe a agenda completa pelo ebac.art.br/about/events para 

novidades e detalhes.

Serviço:  

Programação gratuita EBAC no Anima Mundi 

11:00 às 14:00 - Unibes | Auditório

ANIMA COACHING 

Adriana Oda, André Meirelles Antunes, Camila Luppi, 
Daniela Vieira, Ericka Gavinho, Flávia Ribeiro da Luz, 
Marina Filipe, Teresa Rego 

Espaço exclusivo do Anima Forum onde vários projetos de 

animação, seja de iniciantes ou de experientes, recebem orientações 

de profissionais das áreas de Distribuição, Mercado, Narrativa, 

Consultoria Pedagógica, Produção e Regulamentação.

26/7 - Sexta-feira

11:00 às 14:00 - Unibes | Teatro

MAURICIO DE SOUSA - UMA JORNADA ANIMADA

André Rocca, Bruno Honda Leite, Marcos Saraiva

Nesta apresentação, profissionais da Maurício de Sousa irão 

compartilhar a trajetória da propriedade intelectual “Turma 

da Mônica”, dos Gibis para as telas de todos os tamanhos e 

plataformas.

15:00 às 17:00 - Unibes | Teatro

GESTÃO DE DIREITOS - COMO PROTEGER  
E NEGOCIAR SUAS OBRAS DE ANIMAÇÃO

Gilberto Toscano

Quais os principais cuidados na proteção dos direitos autorais 

das criações em animação. Como negociar tais direitos com 

coprodutores, canais de televisão e empresas de VOD.

17:15 às 18:00 - Unibes | Teatro

O QUE A LUNA APRENDEU COM O PEIXONAUTA?

Ricardo Rozzino

O produtor executivo de duas grandes propriedades intelectuais da 

animação brasileira compartilha seus aprendizados e orienta sobre 

boas práticas na gestão de marcas e programas de licenciamento.

18:15 às 19:15 - Unibes | Teatro

ANIMAÇÃO POR MULHERES -  
DA CRIAÇÃO À PRODUÇÃO

Beth Carmona, Lena Franzz, Priscila Kellen 
Mediação: Analúcia Godoi

Lideranças femininas se encontram para falar sobre processo 

criativo e executivo de seus atuais projetos.

19:30 às 21:00 - Unibes | Teatro

ANÚNCIO DO GANHADOR DO SUPERCOACHING!  
E ENCERRAMENTO

Cesar Coelho, Luciana Eguti, Reynaldo Marchesini

Todos os projetos inscritos no Anima Coaching concorrerão ao 

prêmio Super Coaching e o vencedor passará quatro horas dentro 

de um grande estúdio de Animação, recebendo atendimento 

intensivo de profissionais das diversas áreas do estúdio.



27 e 28/7 - Sábado e Domingo

10:00 às 10:30 - Unibes | Salas I e II

CREDENCIAMENTO - RESIDÊNCIA BOUTIQUE FILMES

Sábado, 10:30 às 20:00 | Domingo, 10:30 às 17:00

Unibes | Salas I e II

RESIDÊNCIA BOUTIQUE FILMES

Oferecerá desenvolvimento imersivo para até 05 projetos seleciona-

dos dentre os selecionados no Anima Coaching. Contará ainda com 

um encontro de apresentação do Laboratório e uma reunião individ-

ual de 20 minutos com os produtores dos projetos selecionados.

Anima  
Coaching
Os melhores especialistas do mercado em várias áreas da produção 

de animação, colocam sua experiência a serviço dos projetos inscritos 

visando torná-los mais atraentes, coesos e competitivos. 

Adriana Oda
Formada pela FAAP em Comunicação Social, 

trabalha como produtora na realização de 

documentários e séries para a TV dentre os quais 

destacam-se as séries animadas: Mônica Toy 

(YouTube, Netflix), Hora do Rock (Gloob), Ginga 

(Cartoon Network), Mão de Vaca Show, Sítio do 
Picapau Amarelo (Globo, Cartoon Network e 

Tooncast Latin America) e Escola pra Cachorro 

(TVO, Radio Canada, Nickelodeon Latin America 

e Tv Cultura).

André Meirelles Antunes
André é formado em administração de empresas 

e especializado em produção executiva. Atua no 

segmento audiovisual há mais de 20 anos tendo 

trabalhado como exibidor cinematográfico, 

coordenador de pós produção e diretor da 

Ultrassom Music Ideas, produtora musical e 

pós produtora de som de séries e longas de 

animação como O Irmão de Jorel e O Menino 
e o Mundo. Atualmente é produtor executivo 

responsável pelo desenvolvimento e produção 

de projetos originais da empresa. A Elo 

Company distribui animações com destaque 

para os longas O Menino e o Mundo e Tito e 
os Pássaros e as séries Bubu e as Corujinhas e 

Ilustrando a História.

Camila Luppi
Atualmente responsável pela coordenação das 

produções originais da National Geographic no 

Brasil (Nat Geo Wild, Nat Geo Kids e National 

Geographic). Atua na curadoria do conteúdo, 

avaliação de novos projetos e acompanhamento 

das séries em desenvolvimento e em produção 

na casa. Anteriormente, ainda no grupo FOX, fez 

parte do departamento Digital como editora de 

vídeo, responsável pelo planejamento e produção 

de conteúdo short-form para as redes sociais e 

meios digitais. Após a graduação em Audiovisual 

na Escola de Comunicações e Artes, passou 

por diversos lugares e funções como curadora, 

assistente de direção, roteirista e editora.



Masterclass
Biologia e Animação 

Paulo Muppet
Paulo Muppet começou sua 

carreira aos 14 anos como 

professor de robótica para crianças 

e é animador auto-didata. Em 2005 

fundou o estúdio Birdo ao lado 

de sua amiga Luciana Eguti para 

desenvolver projetos de animação 

de personagens em uma indústria 

ainda incipiente no Brasil. Em 2016 

a Birdo foi mundialmente aclamada 

pelo seu trabalho com os Mascotes 

dos Jogos Rio 2016 e atualmente 

figura entre os principais estúdios 

de animação da América Latina 

com séries produzidas para a 

Disney, Netflix, Cartoon Network, 

Nickelodeon e Gloob, entre 

outros. Paulo atua como produtor 

executivo e diretor criativo do 

estúdio e é também professor de 

storyboard na Quanta Academia de 

Artes em São Paulo.

Daniela Vieira
É gerente de conteúdos originais infanto-juvenis 

para a Netflix América Latina e responsável pela 

estratégia de produção da companhia na região. 

Supervisiona e atua nos processos de seleção, 

desenvolvimento e produção de séries, filmes e 

outros formatos em animação e live action. Tem 

mais de 20 anos de experiência no mercado 

infantil internacional e, antes de sua chegada 

à Netflix, trabalhou por 10 anos no Discovery 

Networks e outros 10 como diretora sênior de 

conteúdo do Cartoon Network, onde ajudou a 

posicionar a manter o canal na liderança da TV 

paga infantil.

Ericka Gavinho
Advogada com mais de 15 anos de atuação na 

advocacia consultiva e contenciosa. É sócia 

fundadora do Escritório Gavinho & Campos 

Advocacia, com sede no Rio de Janeiro, filial 

em São Paulo e com representações em Belo 

Horizonte, Vitória e Brasília. É especialista em 

Direito Constitucional e Administrativo e pós-

graduada em DireitosFundamentais pelo Ius 

Gentium Conimbrigae (IGC), Centro de Direitos 

Humanos da Faculdade de Direito da Universidade 

de Coimbra/Portugal. Atualmente, é mestranda 

em Teoria do Direito e em Direito Constitucional 

na Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro – PUC-Rio. Na última década, tem se 

destacado como defensora de organizações da 

sociedade civil e realizadores de Cultura em todo 

o Brasil, perante órgãos de controle internos, 

Tribunais de Contas, órgãos do Ministério Público 

Federal e Estaduais e Poder Judiciário.

Flávia Ribeiro da Luz
É diretora de produção do departamento de 

animação da Boutique Filmes, onde produz 

as séries SOS Fada Manu (Gloob) e Papaya 
Bull (Nickelodeon, NBC). Com mais de 10 de 

experiência no mercado, geriu o núcleo de 

desenvolvimento de projetos liderado por Cao 

Hamburger e coordenou a comercialização 

da série Que Monstro Te Mordeu? (Discovery 

Kids, TV Cultura). Formatou o projeto executivo 

da série Oswaldo da Birdo Studio (Cartoon 

Network), realizou o atendimento da criação 

dos Mascotes Rio 2016, foi produtora executiva 

assistente de conteúdo infanto-juvenil na Mixer, 

e produtora de linha em mais de 20 obras 

publicitárias animadas.

Marina Filipe
Marina Filipe é Gerente Sênior de Produção 

Original dos canais infantis da Turner Brasil 

(Cartoon Network, Boomerang e Tooncast). Suas 

experiências profissionais anteriores incluem 

TV Cultura; Terra Networks; a co-criação e 

produção executiva da série Sexo no Sofá para 

os canais Glitz (Turner) e Futura (Fundação 

Roberto Marinho); Endemol Shine Brasil, onde foi 

Diretora de Produção e BBC Studios Brasil como 

Produtora de Desenvolvimento.

Teresa Rego*

Teresa Rego é pedagoga e professora (dos 

cursos de graduação e pós-graduação da 

Faculdade de Educação da USP) especializada 

em psicologia e desenvolvimento infantil. Fez 

Mestrado e Doutorado na USP, pós Doutorado na 

Universidad Autonoma de Madrid e na Université 

Paris-Descartes, Sorbonne. Trabalha na área da 

educação há mais de 30 anos e tem bastante 

experiência em assessorar equipes de criação 

voltadas à produção de conteúdo de qualidade 

para crianças: desenhos animados, programas 

educativos e ou de entretenimento, programas 

de ficção e séries. Já realizou uma série de 

consultorias pedagógicas para programas 

distintos (para a TV Cultura, TV Escola, TV 

Futura, Discovery Kids, Flamma, Elo, Mol, Pródigo, 

Primo, Oca e Bossa Nova Animation), como para 

a premiada série de Cao Hamburguer (criador do 

universo Rá-Tim-Bum) intitulada Que Monstro Te 
Mordeu. É autora de vários livros e artigos sobre 

educação, psicologia e desenvolvimento infantil. 

Além de ter grande interesse por tudo aquilo 

que diz respeito ao universo infantil, desenvolve 

e orienta pesquisas sobre as complexas relações 

entre a infância (em diferentes culturas), cultura 

audiovisual e dieta cultural.

* Também participará da Palestra 
Produção de Animação para Crianças



Palestrantes
Aline Belli
Coprodução Brasil-Brasil: O Que Falta?

Relações públicas, publicitária e produtora. Tem 

experiência nos mercados editorial e de séries em 

animação para TV. Trabalhou como design de produção 

em Carrapatos e Catapultas (TV Brasil/TV Cultura/

Zoom Elefante), Bubu e as Corujinhas (Up Licensing), 

atendimento em Peixonauta (TV Pinguim), Meu 
Amigãozão (2DLab/Breakthrough) e Terra Prometida 

(Conspiração Filmes). É produtora executiva das séries 

Boris E Rufus (Belli Studio) em exibição no canal Disney 

XD Latin America e TV Cultura, e Tuca, O Mestre Cuca (em 

produção).

Analúcia Godoi
Animação por Mulheres -  
da Criação à Produção

Analúcia Godoi é sócia e diretora do estúdio de animação 

Giroscópio Filmes desde 2008. Entre as suas produções 

estão várias séries premiadas de interprogramas para o 

Canal Futura, vinhetas de abertura para festivais e curta-

metragens em diferentes técnicas de animação.

André Rocca
Mauricio de Sousa - Uma Jornada Animada

Há mais de 10 anos produz ilustrações para o mercado 

editorial e de literatura. No mercado de animação, há mais 

de 6 anos, já atuou como concept designer e diretor de 

arte para projetos como Dino Aventuras (Disney Channel) 

e Glu & Crew, Dex, entre outros. Atualmente trabalha 

como ilustrador, production designer e diretor de arte 

no setor Audiovisual da Mauricio de Sousa Produções, 

desenvolvendo e cuidando da parte visual dos novos 

projetos de animação como Biduzidos (Youtube), Turma 

da Mônica Jovem (Cartoon Network), Astronauta (HBO), 

Vamos Brincar (Gloob), etc.

Beth Carmona
Animação por Mulheres -  
da Criação à Produção

Beth Carmona é Sócia/ Diretora da Singular, Mídia 

& Conteúdo. Formada pela ECA/USP. Consultora, 

produtora executiva e gestora de projetos audiovisuais 

e multiplataforma, especializada na área infantojuvenil. 

Presta consultorias para canais como Gloob, TV 

Cultura, TV Escola, Fox e Nat Geo, Cartoon Network, 

DiscoveryKids, Pakapaka, WDR e NHK.  Atuou como 

executiva na TV Cultura SP, Discovery Kids, América 

Latina, TVE e grupo Roquette Pinto,TVERJ e Radios 

MEC,  Disney Channel São Paulo. Profissional atuante no 

conceito de qualidade na mídia para crianças e jovens, 

representa o Brasil e a América Latina em eventos e 

concursos nacionais e internacionais Diretora geral do 

Comkids, plataforma informativa que  também realiza o 

Festival comKids,seminários e workshops com objetivos 

de desenvolvimento e formação profissional para o setor. 

Entre as animações que participou destaca-se Tonky, 

Familias, Mundo Ripilica e a nova série O Diário de Pilar.

Bruno Honda Leite
Mauricio de Sousa - Uma Jornada Animada

Diretor criativo do setor Audiovisual da Mauricio de Sousa 

Produções. Novato no mercado audiovisual, começou 

efetivamente a trabalhar com animação apenas em 

2015, quando participou da retomada da animação na 

MSP – para onde levou sua vivência de design thinking, 

marketing e planejamento. É o designer-chefe da Mauricio 

de Sousa Produções, onde trabalha desde 2011, e é um 

dos responsáveis pela construção de marca, planejamento 

e design. Dentro do novo núcleo de audiovisual, também 

atua com roteiro e concept design.

 

Cesar Cabral
Animação para Adultos 

Formado em Cinema pela Universidade de São Paulo, 

atua como diretor, animador e produtor em projetos para 

Cinema e Televisão. É sócio da Coala Filmes, produtora 

especializada em animação stop motion. Tem em seu 

currículo os curtas Dossiê Rê Bordosa, Tempestade e a 

série Angeli The Killer. No momento está em produção do 

seu primeiro longa, com previsão de estreia para 2020.

Cesar Coelho
Mapeamento da Animação Brasileira;  
Animação para Adultos;  
Prêmio SuperCoaching!

Cesar Coelho dirigiu mais de 250 obras de animação, 

destacando-se a animação para as minisséries Hoje é Dia 
de Maria, Afinal o que Querem as Mulheres, Quem Sou 
Eu e para novela Meu Pedacinho de Chão. Consultor no 

processo de desenvolvimento das mascotes dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos Rio2016. Coordenador de 

animação para a Cerimônia de Encerramento dos Jogos 

Olímpicos Rio2016. Seus filmes participaram dos mais 

importantes festivais de animação conquistando prêmios 

nos festivais de Espinho – Portugal, Havana – Cuba e Roma 

– Itália. Coautor do livro Animation Now publicado em seis 

idiomas pela editora Tashen. É um dos quatro fundadores 

e diretores de ANIMA MUNDI.

Davi Costa
Toon Boom Showcase

Formado em publicidade na Fumec, Belo Horizonte 

e game design na VFS, Vancouver. Sócio da Digi Ten, 

um estúdio de games mobile focado em jogos 2D para 

mobile em SP. Criador do jogo Dig a Way, animado em 

estilo cartoon 2D, várias vezes destaque na front page da 

App Store e Google Play em diversos países, recebendo 

o selo de Best of 2015 da Apple. Criador do jogo King 
Boom, vencedor do prêmio Big Starter 2017. Focado em 

animação em games ou qualquer plataforma, e sempre 

em busca de expandir novas técnicas, oportunidades de 

negócio e network.



Ducca Rios
Coprodução Brasil-Brasil: O Que Falta? 

Roteirista, diretor, ilustrador e músico. Graduou-se em 

Comunicação social, especializou-se em Computação 

Gráfica e é mestre em Políticas Sociais. Trabalhou durante 

muitos anos com publicidade e propaganda, até abrir, em 

sociedade com Maria Luiza Barros, a Origem Produtora de 

Conteúdo, estúdio de animação e produtora que já realizou 

diversas séries de animação e filmes premiados nos 

principais festivais dedicados ao cinema infantil. Também 

foi coordenador de roteiro no núcleo criativo TV Show, 

liderado por Doc Comparato, e hoje dirige e coproduz 

filmes e séries no Brasil, México e Portugal.

Fábio Stamato
Trilha Sonora Para Animações

Músico e produtor, Fábio Stamato trabalha com trilha 

sonora para animações desde 2008, tendo participado 

de diversas séries expoentes nacionais e internacionais, 

dentre elas, Os Peixonautas, Escola pra Cachorro, nos 

estúdios da Palavra Cantada, e Os Under Undergrounds, 

A Hora do Rock, Bubu e as Corujinhas, Zuzubalândia, 

Weeboom, Senninha e a Pista Maluca, pela Ultrassom, 

estúdio em que atua com exclusividade desde 2011. 

Fernanda Cintra
Mapeamento da Animação Brasileira 

Atriz formada pelo Teatro Escola Célia Helena (2005), 

Publicitária, formada pela Faap (2010), ex membra do 

PMI (Project Management Institute - NY). Iniciou sua 

carreira como produtora cultural em São Paulo no ano 

de 2005. Entre 2010 e 2012, trabalhou como gerente 

da área comercial e de atendimento da JLeiva Cultura 

e Esporte. Mudou para NY em 2012, onde por três anos 

trabalhou como gerente do departamento de teatro do 

maior festival de verão de NY, City Parks Foundation 

- SummerStage, e por dois anos no departamento 

de programação do Teatro Apollo - Apollo Theater 

Foundation. Como colaboradora, fez parte do time de 

“readers” dos programas de fellowship da organização 

The Playwrights Realm em NY, que tem como missão o 

suporte ao desenvolvimento de novos dramaturgos. Em 

maio de 2017 aceitou o convite de voltar ao Brasil para 

assumir a direção executiva do Anima Mundi. 

Gabriel Garcia
Coprodução Brasil-Brasil: O Que Falta? 

Sócio fundador da Hype, estúdio de animação com foco 

na criação e produção de séries e filmes. Co-roteirizou, 

dirigiu e produziu o curta-metragem de animação Ed. 
(2013), selecionado para mais de 100 festivais e recebendo 

28 prêmios, incluindo o Grande Prêmio Canal Brasil 2014. 

Seu estúdio tem no currículo a série infantil Dino Aventuras, 

exibido atualmente na Disney Channel. Atualmente a Hype 

se encontra na produção da série animada Tainá e os 
guardiões da Amazônia em coprodução com a Nickelodeon 

e Sincrocine. No momento também está em produção no 

estúdio a série Guitar & Drum, sendo esta uma coprodução 

com o estúdio chileno PunkRobot. Atualmente, divide seu 

tempo entre a Hype e uma startup focada na educação de 

artes digitais no Brasil.

Gabriel Nóbrega
Como a Animação Auxilia  
Marcas a Tratar de Questões  
de Impacto Social 

Diretor e sócio da VetorZero/Lobo desde 2008, iniciou 

sua carreira como animador de stop motion aos 11 

anos de idade. Gabriel Nóbrega mescla com maestria 

imagens live action com animação criando narrativas 

em filmes que ofuscam os limites entre realidade e 

imaginação. Tendo uma coleção vasta de prêmios no 

seu currículo em festivais como Cannes, D&AD, LIA, One 

Show, CLIO e New York Film Festival, ele permanece 

continuamente aprimorando suas técnicas de animação, 

que se tornaram marca registrada do seu trabalho, 

estampada em filmes e comerciais.

Gilberto Toscano
Gestão de Direitos:  
Como Proteger e Negociar  
Suas Obras de Animação

Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo - 

USP e pós-graduado em Direito do Entretenimento pela 

Escola Superior de Direito da OAB/SP, Gilberto Toscano é 

sócio no escritório Cesnik, Quintino e Salinas Advogados e 

vice-presidente da Comissão de Direitos Autorais, Direitos 

Imateriais e Entretenimento da OAB/RJ. Ele assessora 

emissoras, produtoras, distribuidoras, plataformas digitais, 

talentos e outras empresas de Entretenimento.

Gustavo Kurlat
Trilha Sonora para Animações

Autor, músico, compositor, tradutor, educador, locutor, 

diretor e diretor musical de teatro e cinema. Realizou 

trabalhos para mais de 60 peças teatrais, cinema, discos 

e publicidade, tanto no Brasil como no exterior. Já obteve 

os prêmios SHELL, APCA e FEMSA de Teatro, como autor 

e compositor. Foi diretor dos shows da Palavra Cantada 

durante 10 anos. Em parceria com Ruben Feffer, compôs e 

produziu a trilha sonora dos longas de animação O Menino 
e o Mundo e Tito e os Pássaros e do curta Guida, filmes 

com inúmeras premiações no mundo todo, incluindo uma 

indicação para o OSCAR para O Menino e o Mundo e uma 

pré-indicação ao OSCAR para Tito e os Pássaros. Seu livro 
Quando Blufis Ficou em Silêncio, em parceria com Lorena 

Nobel, foi indicado ao Prêmio Jabuti de Literatura.

Krishna Mahon
Animação para Adultos 

Krishna Mahon rompeu a barreira do linear e está 

cuidando da estratégia de conteúdo para os canais 

pagos da Band e também para o digital. Como diretora 

de conteúdo do History, A&E, Lifetime e H2 por 8 anos, 

emplacou sucessos de audiência, assim como nos 6 anos 

que trabalhou na Discovery Networks. Entre diversos 

prêmios, Krishna tem um APCA, 24 Promax e uma 

indicação ao Emmy. Além disso é criadora da Imprensa 

Mahon, plataforma com dicas sobre o setor audiovisual, 

entrevistas com players, produtores e roteiristas de 

cinema, TV e VOD.



Laís Bodanzky
Mercado da Animação Brasileira 

Laís Bodanzky é diretora-presidente da Spcine. Como 

cineasta, dirigiu filmes como Bicho de Sete Cabeças e 

Como Nossos Pais. Acaba de rodar um longa histórico 

sobre Dom Pedro l com Cauã Reymond. Por mais de 10 

anos, Laís coordenou projetos sociais de audiovisual como 

o Tela Brasil, que promove exibição itinerante de filmes 

nacionais; um programa de educação audiovisual em 

várias comunidades pelo Brasil e o Tela BR, um curso de 

educação audiovisual a distância.

Lena Franzz
Animação por Mulheres -  
Da Criação à Produção 

Lena é animadora e Diretora de Animação do Copa 

Studio, no Rio de Janeiro. Tem 27 anos e atua há 

6 no mercado de animação. É a atual Diretora de 

Animação da quarta temporada de Irmão do Jorel. 
Trabalhou como animadora nos projetos Tito e os 
Pássaros, MeuAmigãozão, Irmão do Jorel, Historietas 
Assombradas. Hornzz é seu primeiro filme de animação 

fantasia e terá sua estreia brasileira na edição do Anima 

Mundi de 2019.

Luciana Eguti
Prêmio SuperCoaching!

Luciana Eguti é formada em Arquitetura na USP e atuou 

como designer e diretora de arte antes de entrar para o 

mundo na animação. Trabalhou na TV PinGuim e, em 2004, 

fez pós-graduação em Computação Gráfica no Sheridan 

College, no Canadá. Em 2005, Luciana e Paulo Muppet 

abriram a produtora Birdo, onde atuam como produtores 

e diretores, supervisionando uma equipe multidisciplinar 

de artistas. Em 2016, a Birdo foi mundialmente aclamada 

pelo seu trabalho com os Mascotes dos Jogos Rio 2016 e 

atualmente figura entre os principais estúdios de animação 

da América Latina, com produções como a série Oswaldo 

(Cartoon Network Latam/Tv Cultura) e Cupcake e Dino 

(Netflix/Disney Latam/Teletoon, em coprodução com a 

eOne Family).

Luciana Pessoa
Como a Animação Auxilia  
Marcas a Tratar de Questões  
de Impacto Social

Formada em Relações Internacionais e pós-graduada em 

Marketing, ambos pela FAAP, foi Diretora de Marketing 

e Produtos em uma empresa brasileira de Tecnologia, 

onde ganhou experiência liderando equipes criativas, 

gerenciando projetos e administrando orçamentos. Em 

2011 tornou-se sócia do Consulado, premiado estudio 

brasileiro de design e animação, onde atua como 

Diretora Executiva. Produziu diversos filmes publicitários 

usando diferentes técnicas de animção como 2D, 3D, VR, 

Stopmotion, entre outras, para grandes marcas brasileiras 

e internacionais como, por exemplo, Mercedes, Amazon, 

Unicef, RIOT Games, SC Johnson, Unilever, Globo, Nivea e 

acumula prêmios como Cannes Lions, Promax, D&AD, Clio 

Awards, entre outros.

Luiza Favale
Mercado da Animação Brasileira 

Luiza Favale é formada em audiovisual pela ECA/USP, 

especialista em finanças pelo IBMEC e trabalha como 

produção audiovisual desde 2006. Luiza hoje atua como 

diretora financeira do Grupo Glaz - Copa Studio, que 

produziu, entre outros, os longas-metragens Loucas pra 
Casar, Tô Ryca!, Copa de Elite, Minhocas, Odeio o Dia 
dos Namorados e Bróder, além das séries de animação 

Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas, Irmão 
do Jorel, As MicroAventuras de Tito e Muda, e Tromba Trem.

Marcelo Pereira
Animação para Adultos;  
Coprodução Brasil-Brasil: O Que Falta?

Marcelo Pereira é co-fundador do Combo Estúdio, uma 

produtora de animação do Rio de Janeiro que iniciou suas 

atividades em 2015. É co-criador, produtor e roteirista 

do Surreal Mundo de Any Malu, websérie de sucesso 

no Youtube e que agora terá uma série exclusiva no 

Cartoon Network da América Latina. Também foi produtor 

executivo das Super Drags, primeira animação brasileira 

original Netflix.

Marcos Saraiva
Mauricio de Sousa - Uma Jornada Animada

É diretor do setor de Audiovisual da Mauricio de Sousa 

Produções e Produtor Executivo de todos os projetos de 

Séries, Web Séries, Apps e Games. Ingressou na empresa 

com a missão de expandir as fronteiras da Turma da 

Mônica para todas as mídias e formatos digitais. Desde 

então, viabiliza e supervisiona todo conteúdo gerado para 

Redes Sociais, Streaming e televisão.

Marianna Souza
Mercado da Animação Brasileira; 
Como A Animação Auxilia  
Marcas A Tratar de Questões  
de Impacto Social

Formada em Relações Internacionais e com mestrado 

em Gestão de Negócios de Entretenimento pela ESPM, 

Marianna começou a sua carreira na Apex-Brasil, onde 

atuou na equipe responsável pela gestão de projetos 

relacionados à economia criativa, promovendo negócios 

entre empresas brasileiras e internacionais em diversos 

segmentos culturais. Na APRO, atuou na linha de frente na 

formatação de diversas parcerias estratégicas, tais como: 

SEBRAE NACIONAL e o Instituto CRIAR. Atualmente atua 

como CEO da Associação e acumula a posição de Gerente 

Executiva do projeto internacional FilmBrazil que está a 

frente de iniciativas nos principais festivais internacional, 

tais como Cannes Lions; D&AD; SXSW. Se destaca na 

curadoria e produção executiva do WHEXT. Recentemente 

foi convidada para ser a Embaixadora do Movimento 

FreeTheBid no Brasil - movimento que nasceu nos EUA e 

luta pela diversidade entre diretores na propaganda.



 Paulo Garcia
Como a Animação Auxilia Marcas 
A Tratar de Questões de Impacto Social

Paulo Garcia, Co-founder & Chief Creative Officer da 

Zombie Studio, produtora de renome mundial com sede 

em São Paulo e com representações por todo o mundo, 

começou sua carreira como diretor de arte acumulando 

anos de experiência trabalhando nas principais agências 

do Brasil. Ao longo dos anos, tem conquistado inúmeros 

prêmios nos mais variados festivais internacionais sendo 

um dos diretores mais premiados do mundo somando 

mais de 200 prêmios nos últimos 7 anos. Em 2017 dirigiu 

e produziu Dream animação que percorreu o mundo e 

conquistou inúmeros prêmios internacionais tanto em 

festivais de publicidade como também de cinema e 

hoje faz parte hoje do acervo dos principais museus de 

cinematografia do mundo e também selecionada como 

parte da amostra 100 anos da animação brasileira em 

Annecy. Além de fundador e diretor da Zombie também 

faz parte do roster de diretores da britânica Blinkink, uma 

das mais renomadas produtoras de animação da Europa e 

do mundo

Priscila Kellen
Animação por Mulheres -  
Da Criação à Produção

Priscilla Kellen, diretora da série Vivi Viravento; (Mixer/

Discovery Kids/Tv Cultura, 2017), colabora com a 

produtora Filme de Papel desde 2004, tendo feito 

assistência de animação no longa Garoto Cósmico (Alê 

Abreu, 2007) e coordenação artística e assistência de 

direção para O Menino e o Mundo (Alê Abreu, 2013). 

Recém-mãe, Priscilla expressa essa experiência em seu 

primeiro longa Papaya (coprodução com Filme de Papel e 

Boulevard Filmes).

Rachel do Valle
Mercado da Animação Brasileira 

Gerente executiva do Brazilian Content, projeto 

internacional da BRAVI realizado em parceria com 

a Apex-Brasil. Jornalista formada pela PUC/SP, com 

especialização em Relações Internacionais pela USP/SP e 

pós-graduação em gestão audiovisual pela Universidade 

da Coruña/Espanha. Rachel está na equipe do Brazilian 

Content desde 2009, atuando, entre outras atividades, na 

organização de delegações brasileiras em eventos no Brasil 

e exterior. Antes da BRAVI, Rachel atuou por três anos em 

distribuição nacional e internacional na Elo Company, e por 

oito anos em veículos de imprensa, como Rádio Eldorado, 

do grupo O Estado de S.Paulo, e Editora Abril.

Reynaldo Marchesini 
Mapeamento da Animação Brasileira; 
Produção de Animação para Crianças;  
Coprodução Brasil-Brasil: O que falta?;  
Prêmio SuperCoching! 

Reynaldo Marchesini é produtor executivo, produtor 

criativo e consultor com vinte anos de experiência 

profissional no mercado audiovisual. Foi responsável pela 

distribuição e licenciamento de estúdios internacionais no 

Brasil (Disney, Sony Pictures, Nintendo, ABC, Nelvana, HIT, 

entre outros). Em 2004, fundou a Flamma, responsável 

pela co-produção internacional da série brasileira 

Princesas do Mar, (104 episódios de 11 minutos) distribuída 

em 128 países e ganhadora do APCA de 2009 com o 

projeto Rádio Pipoca. Reynaldo Marchesini participa 

ativamente do Desenvolvimento de Projetos em todo 

o Brasil como Anima Mundi, Rio2C, AnimaTV, Catarina 

Criativa. Foi também produtor executivo e supervisor 

artístico da série de animação Sítio do Picapau Amarelo. 

Ricardo Meirelles
Mapeamento da Animação Brasileira 

Ricardo Meirelles é jornalista, mestre em Teoria e História 

Literária pela Unicamp, diretor da produtora de conteúdo 

PrimaPagina e gerente de conteúdo do Núcleo de Estudos 

e Pesquisas da consultoria JLeiva Cultura & Esporte. 

Editou, por seis anos, sites e relatórios para agências 

da ONU. Pela Associação Brasileira de Jornalismo 

Investigativo (Abraji), ministrou cursos em parceria com 

Instituto Ayrton Senna, University of Texas at Austin e 

Fundação Lemann.

Ricardo Rozzino
O que a Luna Aprendeu  
com o Peixonauta? 

Sócio da PinGuim Content desde 2007, atuou em 

controladoria financeira e nas áreas comerciais de 

empresas de T.I. no Brasil e no exterior. Em 1998 ingressou 

na indústria de pós produção de áudio e vídeo onde 

trabalhou por 8 anos antes de se transferir para a PinGuim 

Content. Produtor executivo de Peixonauta, As Novas 
Missões do Peixonauta, Peixonauta: O Filme, Gemini 8, O 
Show da Luna!, Cantando com Ping e Pong e Charlie, O 
Entrevistador de Coisas. Desde 2010 cuida também da 

área de licenciamento de produtos da empresa.

Samuely Laurentino
Mapeamento da Animação Brasileira 

Samuely Laurentino é mestranda em Administração/

Marketing pela FEA/USP, administradora pela 

Universidade Federal de Campina Grande e membro 

do Núcleo de Estudos e Pesquisas da JLeiva Cultura & 

Esporte.
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