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Crianças mantêm hobby que anima empresas do setor. A líder, por exemplo, teve recorde de 
venda.  
 
Eles ainda fazem festa quando abrem um pacote e descobrem que lá está aquela figurinha que 
tanto queriam, do personagem-sensação no momento. Mais do que isso, direcionam parte da 
mesada (ou pedem uma verba extra para os pais) e vão à banca mais próxima em busca de um 
novo álbum para colecionar.  
 
Apesar de toda inovação e tecnologia no mundo infantil, os álbuns de figurinha ainda resistem à 
internet e aos games ultramodernos. Tanto resistem que a líder no setor no Brasil, a italiana 
Panini, informa ter obtido vendas recordes em 2005 - foram comercializados mais de 100 milhões 
de pacotes (com cerca de cinco figurinhas cada), ao custo médio de R$ 0,5, um salto de 30% 
sobre 2004, de acordo com o diretor-presidente da empresa no Brasil, José Eduardo Martins.  
 
Este montante de vendas representaria um faturamento de R$ 50 milhões da Panini apenas com 
colecionáveis, valor não confirmado pela empresa, que, no Brasil, atua ainda no setor de 
publicáveis (revistas e quadrinhos infanto-juvenis).  
 
Outra que se diz satisfeita com a venda de figurinhas é a Editora Abril, que é licenciada da Disney 
para o segmento de publicações e cromos (as chamadas figurinhas). "Esta categoria é muito 
importante nos resultados do Núcleo Infantil e deve aumentar sua importância nos próximos 
anos", afirma o diretor desta área na Abril, René Tadeu P. Agostinho.  
 
Na verdade, as figurinhas representam aproximadamente 15% do Ebitda do Núcleo Infantil, que é 
formado pela revista Recreio (maior publicação infantil do mercado, com periodicidade semanal), 
pelas revistas Disney (Witch e Princesas), quadrinhos Disney (Mickey, Pato Donald, etc.) e pelos 
cromos (figurinhas). Os dados são da própria editora.  
 
A Abril completa ainda ao informar que retomou este mercado há apenas quatro anos e neste 
período mais do que triplicou sua atividade no segmento. "Temos excelência editorial, marca 
forte, títulos de primeira linha, agilidade e força de marketing/distribuição. Condições necessárias 
para enfrentar a concorrência", desafia o diretor da Editora Abril.  
 
Mas, no caso da Panini, a número um, o bom motivo para comemorar está mesmo por vir: a Copa 
do Mundo. A empresa tem o direito de publicar o álbum oficial da Fifa em todo planeta e prevê 
vender, só referentes a este álbum, 400 milhões de pacotes de figurinhas. Não divulga quantas 
destas unidades ficarão no mercado brasileiro, apenas que haverá figurinhas de 18 atletas de 32 
seleções diferentes. Tudo, é claro, supervisionado pela Fifa. De acordo com Martins, a Copa do 
Mundo deverá puxar as vendas de colecionáveis da Panini do Brasil em mais 20%.  
 
"O futebol é um bom tema para vender figurinhas. Na história da empresa, em um ano de Copa 
do Mundo, o álbum referente ao Mundial só perdeu para o personagem Pokemón", lembra 
Martins, ressaltando também que as boas vendas da Panini, no Brasil, no ano passado, também 
dizem respeito ao lançamento de figurinhas de personagens de sucesso, além do futebol, é claro.  
 
A Panini vende os álbuns do Campeonato Brasileiro e da Liga Espanhola, sem esquecer que estes 
direitos são exclusivos - e devidamente respeitados pela concorrência, menos pela pirataria. 
"Perdemos sim espaço para internet e outras inovações que atraíram a atenção da garotada. 
Ainda assim, a figurinha é uma diversão", afirma Martins, mencionando que este é um hobby 
incentivado pelos pais, por ajudar na sociabilização da criança. "A empresa que ocupa a segunda 
colocação é sete vezes menor do que a Panini", orgulha-se o executivo, ao situar a companhia 
num patamar mundial.  



 
Vale ressaltar que no Brasil não há dados oficiais sobre o mercado de figurinhas, ou seja, o total 
de sua movimentação. Sabe-se, no entanto, que o que é realmente é vantajoso para as empresas 
são as vendas das figurinhas - em alguns casos os álbuns são até gratuitos. Cada pacote de 
figurinha vem em média com cinco unidades, ao custo de R$ 0,5.  
 
"É um mercado muito peculiar, os detalhes são importantes. A começar do personagem até a 
qualidade da figurinha", afirma Paulo Roberto Houch, presidente da On Line Editora, empresa que 
ingressou no segmento de álbuns de figurinha no ano passado. Se o negócio vai bem? "Claro que 
sim. Tanto que estreamos em 2005 com três personagens e prevemos lançar mais oito álbuns 
neste ano. O segmento deverá representar 5% do nosso faturamento já em 2006", conta Houch.  
 
O fato de a líder isolada ser a Panini, completa Houch, é até um desafio para a concorrência. 
"Queremos chegar cada vez mais perto", afirma o presidente da On Line Editora. "Temos projetos 
específicos para aproveitar o momento. Assim como diversos setores, o de figurinhas está sempre 
buscando uma nova mania e o futebol será a grande febre deste ano. A Abril está num processo 
acelerado de consolidação neste mercado, que vem superando as nossas expectativas em vendas. 
Para 2006 temos planos agressivos e queremos ocupar o espaço que uma editora como a nossa 
merece ter", pontua o diretor do Núcleo Infantil da Editora Abril, René Tadeu P. Agostinho.  
 
É, mas chegar perto da Panini, não é mesmo uma tarefa das mais fáceis. A empresa informa ter 
capacidade para produzir 2 milhões de envelopes de figurinhas por dia (média de cinco unidades 
dentro).  
 
"O sucesso sempre depende do personagem do momento. Se ele está bem com a garotada, as 
vendas respondem com sucesso", diz Martins. O executivo fala ainda que as vendas de 
colecionáveis são totalmente sazonais. "Na época das férias nossas máquinas param", menciona o 
executivo.  
 
A Panini foi fundada em 1959 e veio para o Brasil a partir de uma associação com a hoje 
concorrente Editora Abril, formando a Abril Panini. Em meados da década de 90 a Panini comprou 
a participação da Editora Abril. "Também aplicamos tecnologia neste mercado. As figurinhas eram 
empacotadas manualmente, o que não acontece mais hoje, evitando repetições e melhorando a 
qualidade final." A Panini do Brasil vende para outros países, sendo que 40% do que se produz 
aqui são exportados.  
 
No mundo, seus negócios são divididos entre colecionáveis, publicações e distribuição, sendo 1/3 
do faturamento para cada, de um total de cerca de € 400 milhões.  
 
Já no Brasil a Panini atua apenas com colecionáveis e publicações, 60% e 40% do faturamento, 
respectivamente. "Este ano, porém, os colecionáveis devem responder por 70% dos nossos 
negócios", conta Martins, em referência ao futebol, que corre o risco de não ser o único assunto a 
concentrar a atenção das crianças, especialmente das meninas. A Panini, no momento, tenta uma 
negociação com a San Rio, que tem os direitos da marca Hello Kitty. Vai faltar figurinha.  
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