
om mais de 106 mil exemplares men
sais por edição, as histórias em qua

drinhos dos personagens da Turma da 
Mônica estão entre as 25 revistas mensais 
de maior circulação auditada em 2011. 
Em 2010, Mônica, Cebolinha e Maga
li estavam entre as 20 maiores. Mesmo 
tendo perdido circulação, os persona
gens brasileiros que Mauricio de Sou
sa lançou há mais de 50 anos continu
am no topo de um segmento que reú
ne uma respeitável variedade de títulos 
(em sua maioria, criações estrangeiras), 
alavancados pelo crossmedia, depen
dentes da venda avulsa e com o poder de 
atrair uma legião de fãs de todas as idades. 

"O mais interessante desse segmento 
é justamente a falta de restrição em ter
mos de público" observa Dimas Mietto, 
diretor do núcleo Infantojuvenil da Edito
ra Abril. "O mercado de quadrinhos está 
novamente em crescimento, visto a quan
tidade de títulos lançados por mês para 
todos os públicos" acrescenta Marcelo 
Adriano da Silva, coordenador de marke
ting publicação e colecionável da Panini. 

Os quadrinhos de Maurício de Sousa 
já foram publicadas pelas editoras Abril 

e Globo e hoje integram o portfólio da 
Panini, líder desse mercado. Subsidiária 
da multinacional italiana de mesmo no
me, ela tem nas HQs e nos álbuns de f i 
gurinhas o seu principal negócio e maior 
fonte de faturamento. Segundo a própria 
editora, só na América Latina seus produ
tos atingem mais de dois milhões de lei
tores diretos todos os meses. No Brasil, a 
distribuição chega a mais de 30 mil ban
cas de jornal e mil supermercados, além 
de livrarias e lojas. 

Além dos recordes em tiragem e vendas 
com as criações e reinvenções de Mauri
cio de Sousa — o lançamento em 2008 da 
Turma da Mônica Jovem tornou-se um 
case e o beijo entre Mônica e Cebolinha 
na capa da revista causou sensação —, a 
Panini t a m b é m publica uma variedade 
de super-heróis, mangás e produtos espe
ciais que circulam e são retroalimentados 
por diferentes mídias como cinema, TV e 
games. Destacam-se nesse portfólio Ho-
mem-Aranha (Marvel) e Batman (DC Co-
mics), além de mangás como Naruto e o 
recém-lançado One Piece. A legião de fãs 
e colecionadores é formada por crianças, 
adolescentes e adultos com idade entre 
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cinco e 35 anos, das classes ABC. "Como 
oferecemos um leque grande de revistas 
em quadrinhos, temos t ambém um pú
blico bem abrangente" observa o execu
tivo da Panini, cujo site de comics reúne 
mais de 280 tí tulos. A editora estuda a 
possibilidade de trabalhar mais a plata
forma digital para aumentar a circulação. 

Na banca há 62 anos 
Parceria his tór ica iniciada em 1950 

com o l a n ç a m e n t o de O Pato Donald, 
os personagens Disney publicados pela 
Abril exibem tiragens bem mais modes
tas que a Turma da Mônica, na faixa dos 
20 mil exemplares. No entanto, em 2011, 
se destacaram pelos saltos de circulação, 
com variações acima de 150%, segundo 
o Instituto Verificador de Circulação [ve
ja tabela). 

"De 2010 para 2011, o mercado de qua
drinhos no Brasil sofreu uma queda de 
10% na circulação" lembra Mietto. "Mas 
a Abri l nadou contra essa maré, inves
tiu em um portfólio de produtos maior e 
teve um crescimento de 74% neste seg
mento" resume o executivo. Na editora, 
o carro-chefe do segmento são as men
sais Pato Donald, Mickey, Zé Carioca e Tio 
Patinhas. "Em dezembro, estreamos três 
novos títulos que tiveram ótimo retorno. 
Gemini 8, Garoto Vivo na Vila Cemitério 
e UFFO surgiram como grandes apostas 
da Abril para 2012" ressalta Mietto. 

Garoto Vivo na Vila Cemitério e UFFO 
são ganhadoras do Prêmio Abril de Per
sonagens 2010. A editora abriu inscrições 
para a segunda edição do concurso que 
vai eleger, em 2012, mais uma HQ para fa
zer parte do seu portfólio. O prêmio tem 
por objetivo promover a produção brasi
leira de histórias em quadrinhos voltadas 
para meninos e meninas de 7 a 12 anos. 
Os trabalhos são avaliados pela Abril e 
pela Associação Brasileira de Produto
res Independentes de Televisão, e ainda 
submetidos a votação popular. O vence
dor assina contrato com a editora para 
publicação da sua obra. 

Segundo Mietto, a Abr i l con t inuará 
investindo em novos títulos e em uma 
maior diversificação do portfólio. "A gran
de curiosidade desse mercado é uma par
cela de leitores assíduos e fãs. É um gru
po que acompanha edição a edição todo 
o portfólio. Esse colecionador e apaixo
nado leitor interage muito com as publi
cações, entrando em contato e opinando 
sobre elas" acrescenta. 

A editora não informa dados da sus
tentação financeira do segmento de qua
drinhos, mas lembra que, historicamente, 
essas publicações atraem pouca publici
dade. "Porém outras revistas infantis, co
mo Recreio, têm inúmeros anunciantes" 
ressalva Mietto. A Panini t a m b é m não 

cita números, mas ressalva que publica
ções dirigidas ao público jovem, como 
os títulos de heróis, atraem anunciantes. 

Adultos e c r i a n ç a s 
A editora Alto Astral investe no seg

mento de HQs e infantis com as histó
rias em quadrinhos da Barbie (marca l i 
cenciada da Mattel), revistas de ativida
des e álbuns de figurinhas. Em fevereiro, 
a editora lançou o livro ilustrado Moran
guinho Baby, primeira novidade da edi
tora nesse segmento em 2012. A susten
tação vem basicamente da venda avulsa; 
há pouca assinatura e raros são os anún
cios. "O mercado publicitário não encara 
esse segmento como potencial de veicula
ção. A gente vê somente alguns casos em 
que o cliente patrocina uma edição" ex
plica o diretor de marketing e publicida
de da Alto Astral, Silvino Brasolotto. Não 
há restrição do licenciador dos persona
gens à captação de publicidade. 

O executivo ressalta o apelo educati
vo das publicações infantis. "Uma carac
terística importante desse segmento é a 
part icipação dos pais na compra da re
vista, que acaba tendo apelo educacio
nal, de acesso à leitura e à cultura." Ele 
acredita que os compradores de mídia 
deveriam dar mais atenção ao segmen
to. "Como os pais participam da com
pra e da atividade, teria total pertinência 
anunciar nesse tipo de publicação para 
atingir tanto o adulto quanto a criança, 
com anúncios, por exemplo, de brinque-
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dos, alimentos saudáveis etc." observa. 
Mas o principal desafio do segmento 

é a disponibilidade dos canais de distri
buição. "Aumentar esses canais e os pon
tos de venda nos daria um ganho óbvio 
de circulação" afirma Brasolotto. 

A Alto Astral investe no públ ico in
fantil desde 2004. Pequeno negócio dez 
anos antes, o segmento vem crescendo 
e hoje responde por 15% do faturamen
to da editora, com títulos mensais e bi
mestrais e edições especiais para férias, 
representando 11% do total de exempla

res em circulação. "É um segmento sig
nificativo para o mercado, para a editora 
e para o lado educacional da criança. E 
esse é t ambém um papel do editor" ava
lia Brasolotto. 

As publicações infantis da casa somam 
200 mi l exemplares /mês , vendidos em 
bancas, supermercados e livrarias. Os 
quadrinhos correspondem a 20 mil exem
plares/mês, enquanto as revistas de ati
vidades têm maior volume, com marcas 
próprias e licenciadas, como Morangui
nho, Disney, Hot Wheels, Pica Pau e Bar-

bie. Também entram nesse portfólio pu
blicações com personagens de filmes da 
Fox e da Dreamworks. A exibição de fil
mes acaba aumentando a visibilidade dos 
personagens das publicações, geralmen
te no período de férias. 

Única licenciada da marca, a Alto As
tral publica quatro títulos da Barbie, sen
do um deles de histórias em quadrinhos 
para as meninas entre nove e 11 anos, 
e tem planos de lançar novos títulos de 
HQ. Os preços de capa variam entre R$ 
2,90 e R$ 12,90, mas o preço não é deter

minante para atrair o público. "No seg
mento infantil, a valorização do produ
to e a qualidade vêm em primeiro lugar" 
afirma o executivo. 

A Alto Astral está presente t a m b é m 
no mercado de cromos e lançou á lbuns 
de figurinhas da Barbie, Jolie, Happy Fe-
et 2 e Moranguinho Baby. O últ imo lan
çamento foi Alvim e os Esquilos. A pre
visão da empresa é de aumento signifi
cativo do portfólio infantil com um lan
çamen to no segmento de cromos a ca
da dois meses. 

Cotas rondam mercado das HQs 
Projeto estipula que editoras publiquem 20% de quadrinhos nacionais 

Apolêmica política das cotas nacionais 
t ambém ronda o mercado das HQs. 

Tramita na Câmara o projeto de lei 6.060-
A, do deputado Vicentinho (PT-SP), es
tabelecendo percentual mínimo de 20% 
de produção nacional (criada por artista 
brasileiro ou por estrangeiro radicado no 
Brasil) no portfólio das editoras que pu
blicam histórias em quadrinhos. 

Esse percentual seria atingido ao longo 
de quatro anos. O projeto t a m b é m pre
vê programas de financiamento e apoio 
à produção de quadrinhos de origem na
cional com temas relacionados à cultu
ra brasileira. As produções financiadas 
com recursos públicos destinariam 10% 
da tiragem para distribuição em biblio
tecas públicas. 

Na justificação do projeto, o deputa

do observava que o mercado brasileiro 
de quadrinhos sempre foi dominado por 
publicações estrangeiras. "O projeto leva 
em conta não apenas o potencial econô
mico do mercado consumidor brasileiro, 
que hoje beneficia apenas a indústria de 
entretenimento norte-americana e ou
tras nacionalidades" diz o texto de justi
ficação. "O percentual estabelecido é su
ficiente para romper a hegemonia estran
geira, mas sem impor uma limitação exa
gerada aos quadrinhos que vem de fora, 
não representando, assim, qualquer tipo 
de censura à liberdade de expressão e ao 
acesso à informação" completa. 

A proposta foi inspirada na Medida 
Provisória nu 2.228/01, que instituiu a "co
ta de tela" obrigando a exibição de um 
percentual mínimo de filmes nacionais 

durante o ano nas salas de cinema do País 
como forma de incentivar a produção ci
nematográfica brasileira. O texto passou 
pela Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática em 2009. Em 
dezembro de 2011, o deputado Rui Cos
ta (PT-BA), da Comissão de Educação e 
Cultura, apresentou substitutivo que es
tende para seis anos o prazo para atingir 
a quota de 20%, em número de títulos de 
HQ da editora e em número de páginas 
de uma publicação. 

Em outubro de 2011, a Associação Na
cional dos Editores de Revista (Aner) par
ticipou de audiência pública na Comis
são de Educação e Cultura para debater 
o projeto de lei. "Não fomos lá para fa
zer oposição, mas para contribuir com o 
processo legislativo" ressalva o advogado 

Tallis Arruda, integrante da Comissão Ju
rídica da entidade. 

"É importante incentivar a produção 
nacional, mas ficamos preocupados com 
a fixação de um percentual para a produ
ção de manifestação do pensamento. Esse 
percentual representaria uma restrição, 
acaba sendo uma censura, e a Aner defen
de a livre manifestação do pensamento" 
reforça o advogado. Ele argumenta que 
a concessão de linhas de crédito ou apli
cação de renúncia fiscal seriam medidas 
mais eficientes para incentivar a produ
ção nacional. Sem falar no receio de pro
vocar o efeito contrár io ao pretendido. 
"Pode ser que uma editora grande tenha 
condições de atender o projeto, mas ima
gine uma pequena tendo de lançar 20% 
de conteúdo nacional" pondera. 
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Revista, São Paulo, p. 28-30, 9 abr. 2012.




