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EMPRESAS

Febre das figurinhas faz
Panini aumentar produção

Marcio Borges, diretor da
Panini: em apenas nove dias,
figurinhas da Copa atraíram
1 milhão de colecionadores. Na
Copa de 2006, na Alemanha,
número foi alcançado
após um mês de vendas

Fábrica brasileira da editora italiana dobrou número de operários para atender à
demanda pelos cromos da Copa, com 4,5 milhões de envelopes impressos por dia
Fábio Suzuki
Companhia teve de importar
duas novas máquinas do
México para atender à explosão
de demanda. Fábrica na
Grande São Paulo deixará até
de exportar para outros países
da América do Sul a fim de
atender o mercado brasileiro

fsuzuki@brasileconomico.com.br

No dia 25 de março, uma foto
postada por Marina Sousa, filha
do cartunista Mauricio de Sousa,
em seu Twitter ganhou uma repercussão inesperada e pegou de
surpresa a Panini, editora italiana que detém os direitos para
publicar o álbum oficial da Copa
do Mundo. É que na imagem, tirada por celular durante o jantar
de apresentação do livro de figurinhas na Itália, mostrava Ronaldinho Gaúcho entre os jogadores
da seleção brasileira. Apesar do
apoio popular, o atleta é a grande
dúvida para integrar a equipe
que o técnico Dunga levará para
o mundial na África do Sul.
O fato ganhou páginas de jornais, sites e blogs de todo o país e
deu o alerta da febre que estava
por vir. “O vazamento da figurinha do Ronaldinho Gaúcho foi
um viral totalmente sem controle, um aviso para nós. Desde então tivemos noção da força que
seria o álbum esse ano”, diz
Marcio Borges, diretor comercial
e de marketing da Panini.
Mas nem o alerta antecipado
foi suficiente para a empresa
atender a demanda e faltaram figurinhas nas bancas nas primeiras semanas de venda. Com a febre deste ano, o Brasil deve alcançar o primeiro lugar no consumo de figurinhas da Copa, ultrapassando a Alemanha.
Desde o lançamento no início
de abril, a editora já distribuiu
gratuitamente três milhões de
álbuns através de parcerias com
22 veículos impressos do país e
está próxima de alcançar a venda
de dois milhões de livros vendidos nas bancas, totalizando cerca de cinco milhões de produtos
nas mãos de colecionadores figurinhas. O sucesso do produto
neste ano supera as excelentes
vendas que a Panini teve no ano
da Copa do Mundo da Alemanha,
em 2006, quando foram comercializados 1 bilhão de envelopes
em todo o mundo.
“Este ano atingimos um milhão de colecionadores em apenas nove dias. Na Copa passada,
esse número foi alcançado após
um mês de vendas”, compara
Borges. E a tendência é que a
comercialização aumente ainda
mais. Pelo histórico do produto,
segundo o diretor da Panini, a
procura por figurinhas aumenta
por volta do dia 10 de maio,
próxima segunda-feira, devido
ao início das convocações dos
atletas para o mundial e a aproximação do início do torneio.

Produção intensa

Prevendo a maior procura neste
ano, a Panini importou duas
máquinas do México para aumentar em 25% a produção
diária de 3 milhões de envelopes com cinco figurinhas cada
em relação à Copa de 2006 em
sua fábrica situada na Grande
São Paulo, que é responsável
pelo abastecimento de todo o
mercado latino-americano.
Mas a iniciativa não evitou os
problemas. Após a falta de figurinhas nas bancas, a empresa dobrou o número de funcionários na unidade e passou a

“

O Ronaldinho atrai
crianças em todo
o mundo com seu
carisma. E para fazer
um produto para
110 países não tem
como esperar até a
escalação do Dunga
Marcio Borges

operar em três turnos para fabricar um total de 4,5 milhões
de envelopes diariamente.
“Há uma competição maior
para completar o álbum mais
rápido. Nos outros anos, os colecionadores compravam dez
envelopes em média e este ano
são vendidos pacotes inteiros
com 50 unidades ou mesmo
caixas com centenas deles”, comenta o diretor da Panini. Segundo a empresa, os equipamentos utilizados na produção
evitam a possibilidade de conter
cromos repetidos no mesmo envelope com uma precisão maior

para que haja sempre cinco figurinhas em por unidade.
Apesar do sucesso ocorrer em
vários países, como a Colômbia, a
empresa afirma que deixou de
exportar o produto para algumas
regiões da América Latina para
atender a forte demanda do mercado brasileiro e afirma que todos
os problemas já foram resolvidos.
E se este ano o sucesso das figurinhas é tamanho, a Panini
terá que se desdobrar para atender a demanda na Copa de 2014,
disputada no Brasil. “Vai ser uma
coisa maluca. Não consigo nem
imaginar”, completa Borges. ■
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Mídias
sociais
Matéria
colaboram
para o sucesso
Segundo a Panini, 10 milhões de
pessoas têm contato pelo Twitter
e Facebook por causa do produto

Diferente de outros anos, a diversão de colecionar as figurinhas da Copa do Mundo atingiu
não apenas crianças e adolescentes como também os adultos.
O que se via anteriormente em
intervalos nas escolas hoje ocorre dentro das empresas, onde
muitas adotaram pausas durante
o expediente para os funcionários trocarem os cromos que faltam para completar o álbum.
Segundo a Panini, a explicação
para a febre em relação à coleção
deste ano pode estar nas novas
formas das pessoas se relacionarem através da internet.
“Esse é o álbum da mídia social. Já são 10 milhões de pessoas
fazendo contatos com o produto
pelo Twitter e pelo Facebook”,
afirma Marcio Borges, diretor da
editora, ao comentar que as ferramentas da internet facilitam a
troca dos cromos e divulga o
produto espontaneamente. “O
produto deste ano está conseguindo unir gerações. Os adultos
estão entrando nessa para voltar
à infância. Para os jovens é uma
forma de se socializar de um estilo diferente. E para as crianças
é uma descoberta com os atrativos dos craques”, diz ele.

Panini pretende
realizar no Museu
do Futebol, em São
Paulo, um grande
encontro durante a
Copa do Mundo para
os colecionadores
trocarem figurinhas

Em relação à Copa do Mundo da
Alemanha, a Panini aumentou
em 50% a verba de marketing
para divulgar o álbum deste ano,
tendo a internet como principal
meio de divulgação. “No mundial
passado, as trocas de figurinhas
começaram apenas em maio e
nesse ano já havia encontros logo
na primeira semana em que o
produto chegou às bancas”, conta Borges. Em diversas cidades
pelo país ocorrem encontros semanais de colecionadores que
chegam a atrair centenas de pessoas. A própria Panini pretende
realizar no Museu do Futebol, em

São Paulo, um grande encontro
durante a Copa do Mundo para os
colecionadores trocarem figurinhas. A obsessão é tamanha que a
Fifa criou um álbum virtual na
internet em que os internautas
podem adquirir dois envelopes
por dia gratuitamente.
Os trabalhos da Panini para
colocar o álbum da Copa no
mercado começaram em agosto
do ano passado, oito meses antes
de o produto chegar ao mercado.
Nesse período, foram negociados
os contratos com as federações
de futebol dos países participantes da Copa para ter o direito na
distribuição das figurinhas dos
craques em 110 países. Além da
fábrica no Brasil, a empresa conta com mais uma unidade situada na Itália de onde saem os cromos distribuídos na Europa,
Ásia, África e Oceania. ■ F.S.

MERCADO PARALELO

BOM NEGÓCIO

SE DER SORTE

Empresa enfrenta pirataria dos cromos em países da América do Sul

R$ 270 mi

128

é quanto devem gerar as vendas
de figurinhas até o final da Copa
tendo como base a produção de
4 milhões de envelopes a R$ 0,75.

é o número de envelopes
com cinco figurinhas que são
necessários para completar o
livro sem haver cromos repetidos.

ÁLBUM COMPLETO

POR POUCO

640
cromos integram o álbum deste

5%
é o índice de erro entre os

ano. Além dos craques das
seleções, há ilustrações de estádios,
troféu, bola e símbolos do mundial.

craques inserido no álbum e
os atletas convocados pelos
treinadores para disputar a Copa.

Divulgação maior

A febre das figurinhas da Copa é
mais forte no Brasil, mas também
afeta outros países. E no mercado
latino-americano, a Panini precisa
combater um adversário de peso
para que seu faturamento não
seja afetado: a pirataria.
“Há muitos países na América
do Sul com um comércio
clandestino de figurinhas muito
forte”, afirma Marcio Borges,
diretor da empresa.

Entre os locais em que a
pirataria do produto é mais forte,
a empresa cita Paraguai, Bolívia,
Colômbia e Venezuela. Além de
denúncias, a Panini realiza um
planejamento diferente nesses
países para tentar combater
o mercado paralelo, como
o lançamento antecipado
do álbum para os bolivianos.
No Brasil, o principal problema foi
o roubo de 135 mil envelopes de

figurinhas que ocorreu em
uma das empresas responsáveis
pela distribuição do produto
para a região do ABC paulista.
Avaliada em R$ 101 mil, a carga
foi recuperada poucos dias após
o roubo. Mas apesar do ocorrido,
a Panini afirma que o mercado
brasileiro não apresenta
problemas com pirataria.
“O Brasil não é um país de risco”,
diz o diretor da empresa. F.S.
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