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Os heróis também envelhecem, mas com estilo. Este ano Super-Homem, Batman e Mulher-
Maravilha são convocados para a frente de batalha das comemorações pelos 70 anos no Brasil 
da DC Comics, empresa norte-americana de quadrinhos. Nada melhor que brindar os novos 
setentões com novidades nas bancas e uma bela repaginada no visual. A Panini lança no 
momento uma coleção especial com as melhores histórias de cada herói. A coleção tem início 
com Superman e traz histórias selecionadas das fases mais marcantes do personagem. 
Batman, Mulher-Maravilha, Flash, Lanterna Verde e a Liga da Justiça são os próximos heróis 
DC da Coleção 70 Anos.  
 
Além dos seis volumes, a coleção ainda terá uma edição especial com outros personagens que 
não tiveram espaço na fornada atual. A Panini mantém um site com informações atualizadas 
mensalmente sobre as edições. Nele, há uma linha de tempo com a história da DC Comics e a 
ficha completa do primeiro volume, a edição do Superman.  
 
A publicação comemorativa com o Super-Homen contém histórias de escritores e desenhistas 
consagrados, que se revezam para mostrar a bravura de um dos primeiros super-heróis do 
mundo HQ. Jerry Siegel, Joe Shuster, Murphy Anderson, Curt Swan, John Byrne, Elliot S. 
Maggin, entre outros, apresentam suas visões sobre o Homem de Aço.  
 
Os novos produtos surgem num momento favorável para os quadrinhos no Brasil, segundo a 
Panini. Embora não revele dados de faturamento ou verba investida - também não há dados 
oficiais sobre o desempenho do setor -, a empresa afirma que a maré está para peixe. Além de 
Marvel e DC, a Panini possui as licenças da Virgin, Top Cow e Dynamite, o que representa uma 
participação de 88% no segmento. Ao longo dos últimos cinco anos, a Panini cresceu 240% em 
vendas de quadrinhos. Passou de uma tiragem de 2 milhões para 7 milhões de exemplares.  
 
Para entender um pouco desse mercado, é preciso compreender alguns pontos importantes. 
São duas empresas que detém o domínio dos universos dos heróis em todo o mundo. Uma 
delas é a DC Comics, que, além de Super-Homem, Batman e Mulher-Maravilha, é responsável 
por Lanterna Verde, Flash, Aquaman, Ajax, Mulher Gavião e Arqueiro Verde, entre outros. Já a 
Marvel Comics detém Homem-Aranha, Incrível Hulk, Quarteto Fantástico, X-Men, Capitão 
América, Thor, Homem de Ferro e outros. Uma das diferenças entre os dois mundos é que o 
Universo DC reúne cidades fictícias como Gotham City e Metrópolis. Já o Universo Marvel reúne 
cidade reais, como Nova York.  
 
Nas telas  
 
Muitos personagens, tanto da Marvel quanto da DC Comics, foram adaptados para o cinema, 
principalmente no final do anos 1990, e também para séries de TV. No caso da Marvel, já 
ganharam as telas Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico, Hulk, Demolidor, Justiceiro, 
Elektra, Motoqueiro Fantasma e Homem de Ferro. No caso da DC Comics brilharam Superman, 
Batman, Constantine e Mulher-Maravilha. Uma outra mídia que utiliza muito a imagem dos 
diferentes personagens e conquista cada vez mais as novas gerações é o videogame. Além 
disso, o licenciamento de produtos também movimenta bastante esse mercado. O filme 
Homem-Aranha 3, por exemplo, gerou mais de US$ 90 milhões de faturamento no varejo com 
produtos licenciados. Isso só no Brasil.  
 
O diretor de marketing da Panini, Marcio Borges, afirma que, no País, a editora promove uma 
mudança no mercado de HQs. A companhia assumiu as publicações da Marvel Comics no Brasil 
em 2001 e, em 2002, os direitos para editar as revistas da DC Comics. "Iniciou-se então um 
crescimento num mercado que passava por um longo período de estagnação. A chave do 
sucesso foi investir em um plano editorial variado e consistente, tendo o leitor como a maior 
prioridade. Também valorizamos a qualidade gráfica de cada produto, fazendo uma criteriosa 
escolha de cada título", conta o executivo. "O lançamento de filmes como Homem-Aranha e X-
Men e mais recentemente Hulk e Homem de Ferro, estes produzidos pela própria divisão de 



filmes da Marvel Comics, ajudam a popularizar muito o universo dos super-heróis. Isso é 
importante para a revitalização do mercado de quadrinhos", afirma.  
 
A DC Comics estreou no País com história de Superman em dezembro de 1938, publicada na 
Gazetinha nº 445, e atingiu o auge de vendas na década de oitenta. "Hoje, apesar de o 
mercado ser diferente e competir com a internet, recuperamos os leitores que têm prazer em 
ler quadrinhos de qualidade", diz Borges.  
 
Mesmo com a entrada no mercado de diferentes títulos de Mangás, os quadrinhos ainda 
manteriam um público cativo. "Acreditamos que o público leitor de mangá é o mesmo que 
aprecia a HQ. Ele tem mais uma opção de linguagem do gênero nas bancas e livrarias", diz 
Borges. A Panini edita 14 títulos de mangás.  
 
Para Borges, a influência dos quadrinhos aumentou sensivelmente da década de 1930 para cá, 
com os personagens se tornando referências culturais. "A maior diferença em relação às HQs 
do passado é a sofisticação das histórias e o alcance das publicações", observa. "O que antes 
era restrito a alguns nichos de colecionadores, hoje ganha audiência global com o lançamento 
de filmes com milhões de espectadores no mundo inteiro", completa.  
 

 
 

 



 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 jun. 2008, Empresas & Negócios, p. C1. 


