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Os personagens da "Turma da Mônica", de Mauricio de Souza, ilustram a primeira linha nacional 
de produtos para scrapbooking que é a arte de personalizar livros de memórias, álbuns de fotos e 
painéis, um mercado que movimenta, nos Estados Unidos, mais de US$ 2 bilhões por ano e vai de 
vento em popa no Brasil, onde chegou há dois anos.  
 
A linha Mauricio de Souza de scrapbooking foi lançada ontem na abertura da feira "II Brasil 
Scrapbooking Show", promovida pela WR São Paulo e que vai até sexta-feira no Centro de 
eventos São Luis, em São Paulo. A feira reúne 60 expositores, incluindo a HP - interessada em 
divulgar suas impressoras ao pequeno artesão -, passando pelo varejo de pequeno e médio porte, 
que vende os produtos (na maioria importados) usados na prática do scrapbooking, além de 
editoras de revistas especializadas e três comunidades do orkut. A feira de negócios espera um 
público de seis mil pessoas e promove diversos cursos.  
 
Os personagens de Mauricio de Souza estão no estande da empresa Vidrada em Arte que produz, 
vende e vai distribuir nacionalmente a linha de produtos da "Turma da Mônica". Mariana Gusmão, 
proprietária da Vidrada em Arte, conta que o licenciamento destes personagens começou a ser 
negociada há seis meses quando Mauricio de Souza visitou a primeira edição da feira brasileira do 
setor. Para Mariana, uma das principais preocupações de sua empresa tem sido desenvolver 
produtos nacionais para o scrapbooking "com qualidade e preços menores que os importados." 
Dentro desta estratégia, a empresa também lançou na feira sua nova linha de papéis, produzidos 
com tecnologia nacional. A Vidrada em Arte tem atualmente um portfólio de 200 itens e pretende 
chegar a 300 produtos de sua própria marca até o final deste ano.  
 
A linha de produtos da Turma da Mônica que a Vidrada em Arte vai produzir inclui seis kits com 12 
folhas cada, três álbuns, uma maleta, um calendário, dois gabaritos alfabéticos e seis cartelas de 
adesivos.  
 

 
 



Mercado em expansão  
 
O mercado do scrapbooking, que surgiu há séculos na Alemanha, é hoje um inesperado fenômeno 
na era do computador. Milhares de pessoas aliam a tecnologia que permite maior acesso à 
fotografia ao velho e bom hábito de guardar as suas memórias em álbuns de fotografias ilustrados 
com flores, desenhos, textos, além de personagens licenciados.  
 
"Este é um grande mercado para as empresas de papel fotográfico", lembra Wander Mazzotti, 
diretor da WR São Paulo". Nos Estados Unidos, segundo a Creating Keepsakese, entidade que 
reúne praticantes do scrapbooking, a prática desta arte está presente em cerca de 70 % dos lares 
norte-americanos. No Brasil, os números ainda não foram compilados mas, de acordo com 
Mazzotti, é com certeza é o ramo do artesanto que mais cresce no País. Ao todo, segundo 
levantamento do setor, a cadeia produtiva do artesanato brasileiro movimenta cerca de R$ 500 
milhões e é praticado por aproximadamente 20% da população economicamente ativa. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


