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Eles valiam tanto... Mas já perderam o brilho no ranking dos mais desejados - pelo menos no 
mercado de figurinhas dos álbuns da Copa do Mundo 2010. A convocação dos jogadores para a 
seleção brasileira na última terça-feira fez desabar, da noite para o dia, o valor dos cromos no 
mercado paralelo dos jogadores Ronaldinho Gaúcho e Adriano.  
 
Ambos foram cortados da lista do técnico Dunga e, desde então,. nos leilões virtuais chega a 
50% o desconto no preço dessas fotos. 
 
A figurinha do atacante Adriano, uma das mais difíceis para se encontrar até então, chegava a 
custar R$ 5 a unidade até a semana passada. O valor médio praticado no site do Mercado Livre 
já caiu para R$ 2,50 ontem, segundo pesquisa feita pelo Valor com base na cotação de 12 
vendedores que atuam no site. No final do dia de ontem, já havia propostas de venda em R$ 
0,50. 
 
"A ideia é ter o álbum completo com os jogadores da Copa. Ronaldinho, Adriano e André 
Santos não estão no time, então já recebo pedidos de clientes que querem a imagem do 
Grafite que foi convocado. Mas não temos nada ainda", diz Daniel Madeira de Campos, 
estudante e vendedor de cromos em sites. "Ainda acredito que não vão deixar de procurar 
pelos jogadores cortados", diz o colecionador Eric de Campos. 
 
A empresa Panini Brasil, fabricante licenciada do álbum da Copa no Brasil, informou ontem que 
está analisando a hipótese de lançar novas figurinhas dos jogadores escalados, e que não 
estão do atual álbum. A empresa decidiu esperar até o dia 1º de junho, data limite para que o 
técnico Dunga faça novas alterações.  
 
A partir da fábrica em Barueri, a Panini produz diariamente 4,5 milhões de figurinhas que 
abastecem o mercado latino-americano. O Brasil é o segundo maior consumidor de cromos de 
futebol do mundo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 maio 2010, Empresas, p. B6. 


