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O designer e a TV no Brasil: anos 1970 e anos 1980 
 

João Paulo Schlittler 1 
 
 
Introdução 
 

Atualmente a atividade do designer gráfico ultrapassa os limites dos 

meios de reprodução tradicionais, como o papel e outros suportes 

materiais. Utilizando meios eletrônicos e digitais, o designer gráfico hoje 

cria e pensa a imagem em computadores. Essas imagens podem ser 

animadas e transformadas e têm várias formas de saída: impressas, na 

internet, na televisão, em painéis eletrônicos e celulares. Os formatos 

eletrônicos são em muitos casos dinâmicos, como os painéis animados que 

indicam o destino dos ônibus, permitindo múltiplas diagramações e a 

sobreposição de informações em um mesmo espaço. Um anúncio 

veiculado em sites na internet, conhecido como banner, também permite 

pequenas animações. Hoje, é cada vez mais comum escritórios de design 

trafegarem em diversas áreas, como webdesign, vjing e Motion Graphics. 

Não existe em português um termo único para designar a área do 

design especializado no movimento de imagens. Uma série de termos são 

utilizados para referir-se a esse campo específico, como videodesign, 

grafismo eletrônico ou design de vinhetas. Nos Estados Unidos e 

recentemente no Brasil, predomina o termo Motion Design. A profissão do 

designer de televisão nos Estados Unidos se estabeleceu sendo conhecida 

como Broadcast Designer, para a qual existe uma associação profissional, 

a BDA (Broadcast Designers Association).  

 
1 Universidade de S.Paulo. joaopaulos@usp.br 
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Os pioneiros 
 

Cyro Del Nero, um dos pioneiros em design para TV no Brasil, criador 

dos personagens Ritinha e Paulo que apresentavam o canal 9, nos conta 

do início da comunicação visual da televisão no Brasil, em entrevista 

concedida ao especial dos 55 anos da TV brasileira, apresentado na TVE 

em 2005. Ele descreve como Mário Fanucchi, diretor de arte dos primeiros 

anos da TV Tupi, criava cartões em preto e branco (Figura 1), que eram 

captados por uma câmera de televisão e exibidos sem movimento 

nenhum. Quando a TV Tupi adquiriu um Gray Tellop, os cartões utilizados 

desde o início da televisão tornaram-se menos estáticos, pois esse 

equipamento permitia reproduzir uma fileira de imagens, quebrando a 

monotonia.  
 

 
Fig.1: Cartelas do interprograma da TV Tupi nos anos 1960. 

 

Segundo um relato sobre o período no site ‘Memória da TV’, é 

atribuída a Fanucchi a autoria do “indiozinho”, símbolo da TV Tupy-

Difusora. Junto com Armando de Sá, eles criaram slides e cartões que 

identificavam o canal durante os intervalos. Fanucchi, entrevistado no 

‘Especial de 40 Anos de TV’ da TV Cultura em 1990, fala da necessidade de 
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criar “um índio mais simpático” do que aquele que aparecia no cartão 

transmitido na hora da troca de equipamentos e cenários: 
 

Como se sabe, a necessidade de manter o interesse do público nas longas 

pausas entre os programas levava a criar coisas interessantes - ou tentávamos, 

pelo menos… era o que eu chamava de interprograma, muito mais que um 

intervalo, onde o segundo era supervalorizado. Nossa preocupação era 

estender de modo que permitisse a instalação de equipamentos e a mudança 

de cenário para o programa seguinte e criasse alguma coisa que tornasse 

aceitável esta demora. (40 anos de TV, 1990) 

 

Ainda hoje, os interprogramas servem para resolver “buracos” na 

programação, assim como ilustrações e charges servem como coringas 

para equacionar a diagramação de um jornal ou revista. As vinhetas e os 

interprogramas têm, então, entre suas funções, preencher lacunas na 

programação de um canal de televisão, especialmente durante o intervalo 

comercial. 
 
Anos 1970 - Hans Donner 
 

Grandes mudanças ocorrem após a chegada de Hans Donner ao 

Brasil. Através da leitura de sua biografia publicada em 1996 (Donner, 

1996), podemos compreender como se estabeleceu a profissão do 

videografista no país. Seu relato sobre sua primeira vinda ao Brasil, até o 

início dos anos 1980, está resumido nos próximos parágrafos: 

Donner, austríaco, vivendo em Viena, toma conhecimento da agência 

de publicidade DPZ na revista Novum Gebrauchgraphik. Impressionado 

com o material publicado, resolve vir em 1974 ao Brasil e tentar um 

emprego. No Rio de Janeiro, conhece Walter Clark, que lhe oferece um 

contrato. Temporariamente de volta a Viena, descobre que a proposta 

havia sido cancelada. Mesmo assim, Hans Donner segue tentando e resolve 

desenvolver uma proposta de identidade visual para a TV Globo. Ainda na 
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Áustria conhece Rudi Bohm, quem foi fundamental para levar a proposta 

adiante. Rudi sabia operar a Oxberry, uma câmera de animação que 

custava em torno de meio milhão de dólares, e juntos conseguem a câmera 

emprestada para animar a logomarca. 

De volta ao Rio de Janeiro, Donner apresenta novamente o trabalho 

a Walter Clark na TV Globo e, dessa vez, mostra a logomarca animada em 

uma sessão de projeção. Neste dia está presente também José Bonifácio de 

Oliveira Sobrinho, conhecido como o “Boni”. Independente do alto custo 

da máquina necessária para produzir as vinhetas, Boni contrata Donner 

como freelancer e encomenda a câmera Oxberry, que chegaria ao país oito 

meses depois. 

Em 1976 iniciava-se a transmissão de televisão em cores e a TV Globo 

estava prestes a celebrar seu 10º aniversário. Hans Donner apresenta uma 

proposta de pintura para a frota de veículos da TV Globo em tinta metálica 

prateada, aplicando neles a nova marca que havia criado para a emissora. 

A proposta foi aceita sem nenhuma restrição, pois Boni buscava naquele 

momento investir na imagem da empresa, o que era uma estratégia 

inédita para uma emissora de TV. Desta forma, Boni prossegue com 

inovações ao contratar o diretor musical Júlio Medaglia, quem introduziu 

o ‘plim-plim’, inicialmente apenas sonoro, separando o bloco dos 

comerciais da programação.  

Neste período, Donner é contratado como diretor de arte da TV 

Globo. Ao redesenhar o logotipo inicialmente concebido como “Globo TV” 

para “Rede Globo”, Donner busca representar visualmente uma rede de 

TV. Devido a extensão territorial do Brasil, as emissoras de TV necessitam 

estações afiliadas e repetidoras, de modo a alcançar outras partes do país, 

mas o código nacional de telecomunicações limita o número de afiliadas 

que utilizam o mesmo nome. A estratégia da Rede Globo foi criar uma 

identidade visual forte baseada em um símbolo, uma tipografia distinta, 
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um partido estético moderno, permitindo que em todo território nacional 

as emissoras afiliadas fossem reconhecidas como integrantes da rede, 

mesmo tendo nomes diferentes, como RBS, TV Vanguarda, EPTV entre 

outras. 
 

 
Fig. 2: Logomarca da Globo criada por Hans Donner em um voo cruzando o Atlântico. 

Fonte: The Universe of Hans Donner (Donner, 1996: 2) 

 

Donner passa então a ser reconhecido internacionalmente e 

surpreende pelo fato de seu trabalho ser inteiramente realizado em um 

país em desenvolvimento. Uma exposição itinerante de suas vinhetas 

influencia o projeto de comunicação visual do Canal 13 na Catalunha e do 

Channel 4, um novo canal independente na Inglaterra. 

Donner relata que em uma palestra para publicitários realizada em 

1979, em São Paulo, José Dias, chefe de engenharia da TV Globo, o 
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contradiz em público ao afirmar que a câmera Oxberry que estava 

utilizando se tornara ultrapassada e que em um futuro próximo ele estaria 

utilizando a computação gráfica, a quem Donner responde que “a 

computação gráfica não tinha o refinamento que desejava” (Donner, 1996) 

- o que era uma reclamação comum dos designers ao serem apresentados 

às primeiras ferramentas de animação computadorizada nos anos 1980.  

Um ano mais tarde, Rudi Bohm deixa o Brasil e Hans Donner acaba 

tendo que pedir ajuda a José Dias para realizar um projeto. Dias o envia 

para o New York Institute of Technology (NYIT), em Nova York, escola 

pioneira na pesquisa em CGI (Computer Graphic Imagery), onde criou o 

primeiro ‘plim-plim’ eletrônico. No entanto, como os resultados da vinheta 

produzida no NYIT estavam aquém do desejado, Dias sugere a Boni que 

invista na criação de uma empresa com três jovens norte-americanos em 

San Francisco, Califórnia. A proposta é levada a Roberto Irineu Marinho, 

presidente das organizações Globo, que decide financiar o grupo, 

formando a PDI (Pacific Data Images), que tornou-se uma das mais 

importantes empresas de computação gráfica do mundo. 
 

 
Fig. 3: Frames da abertura do Fantástico animada na PDI, em 1981. 

Fonte: The Universe of Hans Donner (Donner, 1996: 89-92). 

 

É importante ressaltar que na época vigorava no país a lei de 

informática, com o objetivo de desenvolver a indústria da computação no 

Brasil, praticamente proibindo a importação de computadores - que como 

vimos acabou incentivando justamente o contrário: empresas nacionais 
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passaram a investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no 

exterior, como foi o caso da Rede Globo com o NYIT e a PDI. No caso de 

emissoras de TV, a importação de eletrônicos era possível, embora com 

alíquotas de impostos altíssimas. Em 1983, finalmente instalou-se um 

núcleo de computação gráfica na TV Globo, dando continuidade ao 

desenvolvimento da área no país durante os anos 80. Além deste núcleo, 

foi criada também a Globotech, empresa que prestava serviços para o 

mercado publicitário e para outras emissoras ligadas ao grupo Globo, 

como a TV Monte Carlo e a Sociedade Independente de Comunicação 

(SIC), em Portugal. 
 
Vídeo Independente, São Paulo anos 1980 
 

Em São Paulo, no mesmo período, surgem produtoras independentes 

de vídeo, como o Olhar Eletrônico, a VTV e a Vídeo-Verso, que com a 

introdução do vídeo portátil e as possibilidades de linguagem, buscavam 

inicialmente um mercado diferente do mercado de produção do cinema 

publicitário. Na área de computação gráfica, pioneiros começam a montar 

pequenas empresas, como as produtoras paulistas Palette e a Badblock, 

que instalam o primeiro painel eletrônico de São Paulo, no Vale do 

Anhangabaú. A grande dificuldade dessas empresas estava na compra de 

equipamentos, cuja importação era restrita às emissoras de TV.  

Uma das empresas criadas na época, a Vetor Zero, também de São 

Paulo, utilizava os computadores Amiga, que tinham um custo 

relativamente baixo quando lançados e fizeram muito sucesso no meio da 

comunicação visual devido às diversas facilidades gráficas que ofereciam. 

Com a diminuição da restrição das importações e o investimento de capital 

da TV Jovem Pan, a Vetor Zero cresceu nos anos 1990, quando foi possível 

comprar computadores Silicon Graphics e programas 3D, como o Alias e 

o Softimage. Essas máquinas permitiam realizar animações e efeitos como 
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os dos filmes de Hollywood, encontrando uma grande demanda no cinema 

publicitário nacional. A Vetor Zero começou com os sócios Alceu Baptistão 

e Sérgio Salles e chegou a ser a maior empresa de computação gráfica da 

América Latina. Baptistão, em entrevista por e-mail comenta:  
 

Comecei em 1985, praticamente junto com a criação da Vetor Zero. Meu 

trabalho na época se dividia em ilustração e efeitos para filmes, tudo feito 

“analogicamente”, claro. Quando conheci essa tecnologia, pulei pra cima com 

tudo, porque era exatamente o que eu queria: fazer ilustrações com 

movimento. Na época, para se fazer algo assim, você precisava ser cineasta, 

ou animador tradicional, e eu nunca tive a paciência necessária. (Baptistão, 

2007) 

 

Na mesma entrevista, quando indagado sobre os pioneiros do design 

eletrônico no Brasil, Baptistão responde: 
 

Embora um pouco mal visto atualmente, não posso deixar de mencionar o 

Hans Donner e seu parceiro tecnológico José Dias como grandes pioneiros. 

Foram as vinhetas da Globo que inspiraram os designers eletrônicos da minha 

geração. Naquela época era uma forma de expressão revolucionária. Usar 

computadores para criar vinhetas e aberturas era absolutamente visionário. E 

- acredite - era uma estética nova e encantadora. Ver aquelas formas 

geométricas dançando na tela com a perspectiva mudando tão suave e 

precisamente era inusitado e bonito, e foi o que me levou (e a outros colegas) 

a ir atrás de aprender a fazer aquilo. (Baptistão, 2007) 

 

Na década de 80, vemos produtoras independentes de vídeo se 

estabelecendo e o surgimento de uma linguagem visual possível através 

do vídeo. Alceu Baptistão também comenta que a produção artística destas 

produtoras às vezes era confundida com a computação gráfica, talvez 

porque ambas fossem vistas como formas de expressão visual que 

utilizavam mídias eletrônicas. As produtoras de vídeo eram um canal para 
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os artistas e designers entrarem no mercado de trabalho da TV, pois nas 

emissoras, dominadas por técnicos, era difícil de conseguir um emprego. 

A realidade para os designers interessados em vídeo nos anos 80 era bem 

diferente daquela encontrada por Hans Donner na Globo porque, 

trabalhando diretamente com Boni, desfrutava de uma situação ideal para 

um designer.  

As outras emissoras demoraram para conseguir equipamentos de 

computação gráfica. Para a maioria delas, os equipamentos eram caros e 

difíceis de serem adquiridos, e os poucos profissionais que tinham acesso 

a eles eram principalmente técnicos sem formação em design, que 

guardavam a sete chaves os truques da profissão. Os primeiros 

equipamentos gráficos que esses técnicos operavam eram os geradores de 

caracteres, que permitiam compor texto eletronicamente com recursos 

bem reduzidos, de forma que a utilização desses poucos contribuia para a 

qualidade estética das emissoras. 
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Fig.4 : Abertura de Ricardo Nauenberg para o seriado Armação Ilimitada, 1985. 

Fonte: Memória Globo. 

 

Alguns aspectos deste período podem ser compreendidos através de 

um relato de minha experiência pessoal. Em 1988, cursava o último ano 

do curso de arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo (FAU-USP) e meu maior interesse era em 

design gráfico, uma profissão ainda pouco reconhecida no país, 

principalmente levando em consideração um interesse específico em 

design para TV. Assistia às vinhetas de Hans Donner, cuja tecnologia era 

fascinante, mas o design parecia ultrapassado e ditado pelas limitações 

técnicas da computação gráfica 3D. Na época, eu trabalhava como 

freelancer na Conecta Vídeo, uma das primeiras produtoras independentes 

de São Paulo. Aprendi a operar equipamentos de edição de vídeo, tendo 
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um interesse especial nas possibilidades de efeitos proporcionados pelo 

switcher, uma mesa de efeitos que permitia misturar diversas imagens 

eletronicamente, e percebi que podia utilizá-la para criar vinhetas gráficas. 

Usando recursos semelhantes, Ricardo Nauemberg criava aberturas para 

programas como Armação Ilimitada e o programa infantil Juba e Lula, na 

TV Globo, demonstrando que havia novos caminhos estéticos possíveis na 

televisão aberta. 

O Olhar Eletrônico, produtora independente formada no início dos 

anos 1980 por um grupo de amigos da FAU,  lança na época o programa 

Crig Ra, com o personagem Bob Mac Jack. Apresentado por Marcelo Tas, 

o programa tinha a “cara” dos anos 1980, com suas cores fortes e 

enquadramentos exagerados. Marcelo Machado, um dos integrantes do 

Olhar Eletrônico, entrevistado pelo telefone, nos conta que no período em 

que estudava na FAU, o grupo de colegas (composto por Fernando 

Meirelles, Paulo Morelli, Beto Salatini e Dario Vizeu) formou o ateliê Mãe 

Janaina’s. Esse núcleo contava com a participação do designer Cesar 

Hirata2 e de alunos contemporâneos da Escola de Comunicação e Artes 

(ECA) da USP, como Tadeu Jungle e Walter Silveira.3 
 

 
2 Cesar Hirata hoje é sócio do escritório paulistano da empresa de branding global Futurebrand. 
3 Tadeu Jungle e Walter Silveira fundaram posteriormente a The Academia de Vídeo, uma produtora e escola de 
vídeo. 
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Fig. 5: Marcelo Tass como Bob Mc Jack no programa Crig Ra, produzido pelo Olhar Eletrônico. 

Fonte: www.maisumteko.wordpress.com. 

 

Em uma entrevista posterior, também via e-mail, pergunto a Marcelo 

Machado se havia no trabalho do Olhar Eletrônico alguma influência do 

design gráfico que se estabelecia nos anos 1980, ao que ele responde 

dizendo que todos tinham uma noção do que era o desenho gráfico, mas 

que a forma de produzir era muito baseada na informalidade, sem a 

preocupação de acabamento e pós-produção. “Havia sim algo do punk na 

atitude de que todo mundo pode fazer, de que o mal acabado também é 

legal, de que o tosco é super legal, de que quanto mais espontâneo e 

verdadeiro, melhor” (Machado, 2008). 

Buscando compreender como eram criados os elementos gráficos dos 

programas do Olhar Eletrônico, pergunto sobre a função do designer neste 

período e se a direção de arte era coletiva ou se existia uma divisão de 

funções. Marcelo Machado responde, no mesmo e-mail: 
 

Não existia. Tudo era feito coletivamente. O logo foi desenhado inicialmente 

pelo Fernando (Meirelles), mas todos nós demos palpite e a estética era 
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claramente a do linotipo, da gráfica antiguinha e manual. Quando entramos 

no ar (ao vivo na TV Gazeta), havia um telecine que exibia slides. O César 

Hirata, nosso ex-colega, nos acompanhou desenhando diretamente com 

caneta nanquim em diapositivos vazios. Era feito na hora, ali mesmo, 

rabiscado, à mão. (Machado, 2008) 

 

Conheci Marcelo Machado em 1988, quando era diretor de 

programação do TV MIX, na TV Gazeta de São Paulo, onde culminaram as 

experiências do Olhar Eletrônico. Considerado um novo conceito de 

programação, o TV MIX ocupava todo o horário matinal e vespertino da 

TV Gazeta. No TV MIX não havia uma divisão entre programas ou temas. 

De certa forma, era um programa jornalístico, mas com espaço para 

performance e improvisação. Comecei a trabalhar na TV Gazeta como 

estagiário no departamento de arte e cenografia. A nova direção nessa 

época decidiu que o departamento de cenografia devia absorver o 

departamento de arte, passando a controlar a área visual do canal como 

um todo, devido ao desejo da nova gestão de renovar a imagem do canal. 

 Os recursos eram bastante escassos na TV Gazeta e tínhamos que 

nos virar com o equipamento que funcionava precariamente. Não havia 

nenhum computador gráfico na emissora, embora na época fossem 

habitualmente utilizados os da TV Globo. Havia no Controle Mestre4 um 

GCE (Gerador de Caracteres Eletrônico), utilizado para o roll de créditos 

no final do programa, mas pelas suas limitações tipográficas, o 

equipamento logo foi aposentado. O texto dos letreiros era composto por 

letras transferíveis Letraset brancas sobre um cartão preto, que em 

seguida era fotografado em um Slide Kodalith de alto contraste e, 

finalmente, inserido em um telecine que permitia sobrepor o letreiro sobre 

o vídeo ao vivo.  

 
4 Do inglês Master Control, a sala de onde se controla o sinal da TV que será transmitido. 
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Eventualmente, fui chamado para animar logotipos criados pela DPZ 

para a TV Gazeta. Transformava esses logotipos e outros que eu mesmo 

criava em máscaras de alto contraste. Em seguida, esse material era 

captado por uma câmera e animado no ADO (Ampex Digital Optics), um 

equipamento de efeitos digitais para vídeo que permitia mover imagens 

eletronicamente. A Gazeta não tinha esse equipamento, mas havia um 

acordo com uma produtora de vídeo, a Diana Filmes, para utilizarmos a 

ilha de edição online de 1 polegada. Essa ilha era, na época, uma das mais 

avançadas e portanto era utilizada pelas agências de publicidade, por isso 

só tínhamos acesso a ela durante a madrugada. 
 

 
Fig. 6: Ilha de edição no BBC Television Centre no final dos anos 1980. Essa ilha equipada com um 

ADO (Ampex Digital Optics) controlava VTs Ampex 1” e era similar a da Diana Filmes. 

Fonte: www.vtoldboys.com. 

 

Havia neste momento uma reação ao trabalho do Hans Donner, vinda 

de um grupo que buscava criar uma nova linguagem visual para a 

televisão. Foi como se o trabalho dele representasse o establishment, e 



João Paulo Schlittler  |  325 
 

fosse necessário buscar uma outra forma gráfica. Marcelo Machado,  na 

mesma entrevista citada anteriormente, comenta sobre o tema: 
 

Sim, havia uma atitude crítica em relação a tudo o que vinha da Rede Globo. 

A gráfica do Hans Donner era uma das maiores representações do que ela 

representava: cara, tridimensional e platinada, ou seja, inacessível, distante e 

fria. O ‘plin-plin’ era associado ao regime militar, ao monopólio na televisão e 

o fato da estética metalizada, brilhante, tridimensional nos afastar do que fosse 

de cor pura e viva, bidimensional, com a marca da mão, humano, rabiscado 

(Machado, 2008).  

 

Vários designers e videoartistas também estavam envolvidos com o 

graffiti, uma outra mídia alternativa que trafegava junto com os fanzines. 

Em termos tipográficos, elas buscavam quebrar o rigor e a higiene da 

tipografia moderna5. Na arquitetura, se discutia o pós-modernismo no 

período em que assistimos às primeiras intervenções de TVs piratas no 

Brasil (inevitavelmente, formato que mais tarde acabou sendo 

pasteurizado na forma de um programa na TV Globo). Essa intervenção 

deu-se logo após a invasão do sinal de uma rede de TV norte-americana 

por videopiratas, em 1987. Durante a exibição do seriado Dr. Who, no 

canal WTTW de Chicago, houve uma interferência no sinal televisivo pela 

transmissão da imagem do personagem Max Headroom, falando coisas 

incompreensíveis. Interessante notar que Max foi uma intervenção 

estética; sua imagem sintetiza os anos 80. Com traços nitidamente New 

Wave, é pós-moderno no sentido em que utiliza os artifícios da sociedade 

de consumo para manifestar uma ruptura, assim como na arte Pop.  
 

 
5 Mais tarde, o movimento grunge incorpora o resultado destas experimentações, culminando com o projeto gráfico 
de David Carson para a revista RayGun, que nos coloca no período seguinte com a tipografia digital e a 
democratização das ferramentas de editoração eletrônica. 
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Fig. 7: Homem vestido como Max Headroom durante invasão de TV Pirata em 1987. 

 

Assim como o punk se torna new-wave e consegue atingir uma 

grande parte da sociedade, a arquitetura pós-moderna passa a ser uma 

forma do modernismo aceita pela classe média. O graffiti com a tinta 

spray, a videoarte com a introdução do gravador de vídeo portátil e os 

fanzines reproduzidos em xerox são os novos meios de comunicação dos 

anos 80, facilitando produções independentes. Baseados em meios 

eletrônicos ou não, essas novas tecnologias, o spray, o xerox e o vídeo 

substituíram o pincel, o fotolito e a película cinematográfica. As novas 

ferramentas eram ideais para os artistas e designers que buscavam se 

expressar com dinamismo e instantaneidade.  
 
Conclusão 
 

Em seu livro Designing Interactions, Bill Moggridge (2016, p. xii) cita 

David Liddle, que afirma haver 3 fases na introdução de uma nova 

tecnologia: 
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1. Entusiasta – Que não se importa com as dificuldades impostas por novas 

tecnologias. 

2. Profissional – Que normalmente utilizam mas não adquirem o equipamento e 

preferem que permaneçam difíceis de se utilizar. 

3. Consumidor – Quando a tecnologia passa a ser menos importante do que ela 

pode fazer por ele. 

 

Nos anos 80, vemos na área de design para TV uma transição da fase 

1 para fase 2. Os técnicos se organizavam fechando o mercado e não 

difundindo o conhecimento, o que dificultava o acesso dos designers a 

certas funções, como operar equipamentos de ponta cujo trabalho era 

extremamente bem remunerado. Hans Donner e José Dias foram 

emblemáticos da fase 1, pois eles buscavam o desenvolvimento das novas 

tecnologias, estabelecendo um modo de operação que culminou na 

profissionalização, a fase 2. Nos anos 80, o Cursinho Objetivo e a Rede 

Globo promoveram o curso Computer Man, que visava formar técnicos na 

área. A seleção era rigorosa e somente candidatos com experiência em 

programação conseguiam entrar, deixando designers interessados de fora. 

O amadurecimento da profissão do vídeo designer acompanha um 

período de democratização das ferramentas digitais. Por exemplo, o 

programa de composição de vídeo e efeitos especiais, o Adobe After Effects, 

é acessível ao consumidor, ou seja, um estudante de design ou um 

profissional que deseja utilizá-lo pode adquiri-lo e produzir em casa os 

mesmos efeitos vistos nos filmes de Hollywood.  

Hoje podemos dizer que estamos passando da fase 2 para a fase 3. O 

designer prioriza as soluções criativas independente das restrições 

impostas pela tecnologia. O mercado de trabalho cresce e abre espaço para 

uma pluralidade de estilos ao incorporar um número maior de designers 

explorando os recursos da animação gráfica. A internet permite aos 
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designers o acesso à tecnologia e à informação, a possibilidade de trabalhar 

de modo independente e a interação coletiva.  
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