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A concorrência cresce e a Panini investe em gibis, livros e figurinhas para manter a liderança. 
 
Como fortalecer uma marca que é líder de mercado? Esse é o desafio da Editora Panini, que 
acaba de incorporar os quadrinhos da Turma da Mônica a seu catálogo. Após fechar o acordo 
com Mauricio de Sousa Produções, a Panini Brasil se tornou a maior editora de quadrinhos 
latino-americana no segmento infanto-juvenil em número de títulos.  
 
Na circulação, sai de uma participação no mercado infantil de apenas 2% em 2003 para cerca 
de 50%, com uma tiragem de 27 milhões de quadrinhos por ano. “Não queremos ser apenas a 
maior, nossa missão é ser a empresa mais apreciada e amada pelos jovens”, diz José Eduardo 
Severo Martins, diretor-presidente da Panini Brasil.  
 
A multinacional com sede na Itália tem 60 funcionários na filial brasileira e não se envolve com 
a criação das histórias ou álbuns e cromos adesivos, esse trabalho é terceirizado.  
 
Cabe à Panini a tradução de conteúdo estrangeiro, impressão e a distribuição. “Percebemos o 
quanto o nosso leitor é esclarecido, já sabe o que está sendo publicado lá fora e exige que se 
publiquem as revistas na sua seqüência correta, não se pule uma história.”  
 
No catálogo da empresa, figuram os heróis norte-americanos de empresas como Marvel 
Comics, DC Comics, Top Cow, Virgin Comics; gibis infantis da Warner e de Mauricio de Sousa; 
quadrinhos europeus da Dargaud ou mangás (que são quadrinhos japoneses); além de 
revistas de atividades, livros e colecionáveis.  
 
“A Panini vem de um ano excelente, tivemos um aumento expressivo de 40% em função da 
Copa do Mundo da Alemanha, onde vendemos com exclusividade o álbum de figurinhas da 
Fifa. Dobramos a venda em relação à Copa de 2002 e também colocamos no mercado títulos 
fortes como Rebelde”, diz Martins, que em 2007 espera um crescimento de 260% na tiragem 
de quadrinhos.  
 
A definição de preço final para o consumidor é um problema, pois envolve variáveis como o 
custo da gráfica, papel e tinta, além do pagamento de royalties, a distribuição (que custa cerca 
de metade do preço de capa), além da margem de lucro. 
 
 



 
Tiragem de 27 milhões de exemplares por ano e um novo concorrente: o celular 

 
A campanha de lançamento da Turma da Mônica, com a chamada “Eu quero a minha número 
1”, terá cartazes em bancas, ações para os assinantes (hoje cerca de 40% da vendas da 
empresa), “degustação” de revistas promocionais nas praias entre Rio de Janeiro e São Paulo, 
e veiculação em canais pagos da TV. E a nova fase já se faz notar: na produção de capas, a 
equipe de Mauricio de Sousa está aplicando um cenário ao estilo artístico dos desenhos 
animados; na impressão, houve melhora na qualidade do papel e na aplicação de cor especial. 
Martins também vem buscando melhor exposição nos pontos-de-venda.  
 
A Panini pretende aproveitar a realização de um longa-metragem, “Turma da Mônica em: uma 
Aventura no Tempo”, para ajudar na divulgação da marca. “Os filmes, hoje, são um grande 
incentivo para o setor. A fita do Batman faz aumentar as vendas do Homem Aranha, por 
exemplo.”  
 
A parceria com a Panini facilitará a entrada da turma da Mônica no mercado estrangeiro, já 
que a editora tem uma estrutura internacional. “Já distribuímos a revista do Ronaldinho 
Gaúcho na Espanha, e Mauricio de Sousa se comprometeu a divulgar o filme da Mônica no 
exterior.” 
 
A estratégia é fortalecer a atuação no mercado nacional com investimento em ações nos 
canais de vendas tradicionais como bancas e assinaturas, além de abrir frentes na 
comercialização em supermercados, livrarias, e pontos alternativos como lojas de conveniência 
e internet. “O mercado de livros em lojas especializadas tende a crescer, pois os vendedores 
em banca normalmente não têm muito conhecimento sobre o assunto.  
 
O impedimento para comercializar mais livros ainda é o preço, por isso segmentamos o 
mercado e atuamos em vários nichos para que todos tenham acesso a nosso conteúdo.” 
 
Tradicionais incentivadores de leitura, os gibis hoje perdem mercado para outras formas de 
entretenimento, como os videogames e o mercado de home video. Martins comenta que um 
dos grandes concorrentes das histórias em quadrinhos é o celular. “A quantidade de dinheiro 
no bolso do consumidor não aumenta, e o telefone celular é uma despesa que os pais não 
tinham, e isso faz sobrar menos dinheiro para quadrinhos.”  
 



O público leitor de gibis, por sua vez, está sempre sendo renovado. “Quando se têm títulos 
fortes como a Turma da Mônica, fica mais fácil essa troca, pois os adultos que agora têm filhos 
aprenderam a ler com essas historinhas.” 
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