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Filha de Maurício de Sousa prepara um profissional de confiança para assumir a diretoria 
comercial do negócio 
 
O desenhista Maurício de Sousa, de 74 anos, quer garantir mais 200 anos de vida a seus 
personagens, além de rendimentos para seus muitos descendentes. Foi pensando nisso que 
contratou uma consultoria para preparar a sucessão do comando da empresa. O projeto é 
importante para garantir que a operação siga rentável, já que seus herdeiros, diz Maurício, 
"são todos artistas e nenhum administrador por excelência". São 10 filhos de quatro 
casamentos, sendo que apenas o caçula, Mauricinho, de 11 anos ainda não mostrou interesse 
pelas pranchetas. O menino sonha ser jogador de futebol. Além deles, há seis netos e uma 
bisneta (a menina é neta de Magali, de 48 anos, que inspirou a personagem comilona da 
turma). 
 
Mas pelo menos uma das herdeiras discorda da tese do desenhista. "Só na cabeça dele somos 
artistas", brinca Mônica de Sousa. "Eu sempre gostei mais dessa área administrativa". Ela 
trabalha na empresa desde os 18 anos, primeiro como vendedora da lojinha da Mônica  
negócio hoje extinto  e há mais de 20 anos à frente da área comercial. Muitas das decisões 
estratégicas que mantiveram a empresas operando, hoje com 300 funcionários reunidos no 
bairro da Lapa, em São Paulo, partiram dela. Logo, aí está a natural sucessora nos negócios, 
certo? Não. Mônica pretende dar entrada na sua aposentadoria ainda este ano, quando 
chegará aos 50, em setembro. Por isso, ela prepara um novo diretor comercial, que não será 
da família. 
 
Entre os irmãos adultos dela, todos têm carreiras que passam longe da gestão empresarial. 
Mauro, é ator; Marina, roteirista; e os "Mauricinhos"  Taqueda e Espada, embora trabalhem 
com informática, têm projetos musicais paralelos. 
 
A linha adulta da família 
 
Magali, a terceira entre as filhas, é uma artista inédita. Ela não chegou a concluir um curso 
superior, mas sempre desenhou e criou suas próprias histórias. Até hoje, não publicadas. 
"Acho que, no passado, meu pai nunca aprovou muito, mas agora é bem possível que a gente 
lance alguma coisa", diz Magali. 
 
É que, diferentemente do pai, ela segue uma linha mais adulta. Magali tem uma seqüência de 
histórias, batizada de Casaré, sobre as dores e delícias de um primeiro casamento. Também 
tem tiras nas quais toca em temas polêmicos, como drogas e homosexualismo. 
 
Sobre família e sucessão, Magali faz apenas uma observação. Mesmo Mônica, a mais 
administradora da família, "por mais que negue, também tem seu traço". Ela conta que a irmã, 
formada em desenho industrial, já fez quadrinhos. O tema não poderia ser mais óbvio: 
histórias da própria família.  

 
 
OS NEGÓCIOS DA FAMÍLIA SOUSA 
 
1-Maurício tem 84% do mercado de gibis 
 
A produção de histórias para revistas em quadrinhos, editadas pela Panini, é o principal 
negócio da Maurício de Sousa Produções. A empresa vende hoje 2,2 milhões de gibis por mês, 
e que atingem em média quatro leitores por revista, segundo cálculos da Panini. A empresa 
tem 84% de participação deste setor no Brasil. 
 
2-Parques são nova aposta do grupo 
 



A família Maurício de Sousa deve receber boa receita em royalties durante muitos anos se o 
projeto de parques de diversões com o fundo Ascet Investimentos, de Alexandre Chade, sair 
do papel. O fundo planeja investir R$ 100 milhões em um parque temático em São Paulo, e 
depois levar o projeto a outros pontos do país. 
 
3-Publicidade e licenciamento 
 
A empresa de Maurício de Sousa mantém sob o seu guarda-chuva a venda de publicidade em 
gibis e de contratos de licenciamento de personagens. Sousa não revela quanto esse negócio 
rende. A justificativa é a reestruturação da área, em função do projeto de sucessão. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 29. 


