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O favoritismo da seleção brasileira é o principal motivo por trás do sucesso, aqui, do álbum de 
figurinhas da Copa do Mundo, segundo a italiana Panini, que tem os direitos exclusivos da Fifa 
para vender o álbum em 100 países. O sucesso é tanto que o Brasil, que teve o lançamento do 
álbum em abril, já é o segundo maior mercado do produto. Perde apenas para a Alemanha. 
Em terceiro lugar está o México, posição que na Copa de 2002 era ocupada pelo Brasil.  
 
"Vendemos emoção, diversão e entretenimento. Para as pessoas investirem nisso, elas 
precisam estar confiantes", afirma o diretor-presidente da Panini Brasil, José Eduardo Martins.  
 
Nas bancas de jornal, o álbum custa R$ 3,9 e os envelopes com cinco cromos, R$ 0,6. A Panini 
Brasil investiu R$ 4 milhões para lançar o álbum da Copa de 2006. No mundo, foram 20 
milhões de unidades, 3,5 milhões só aqui, onde 50 milhões de envelopes com figurinhas 
chegaram aos pontos-de-venda.  
 
A Copa do Mundo também está agitando os postos de combustível, que adotaram ações 
promocionais como tática de marketing. A Texaco (Chevron), por exemplo, usará Ronaldinho 
Gaúcho como garoto-propaganda da campanha. O rapaz tem imagem avaliada em US$ 56,9 
milhões.  
 
Álbum de figurinha é sucesso de venda 
 
Paixão de adulto faz aumentar a procura por colecionável do mundial de 2006, editado pela 
Panini. Não são só os segmentos de eletroeletrônicos, brindes e confecções que estão lucrando 
com as vendas de produtos relacionados à Copa do Mundo. O mercado editorial de álbuns e 
figurinhas das seleções de futebol dos países classificados para o torneio nunca esteve tão 
aquecido no Brasil.  
 
O País subiu uma posição e, entre 110 países de todo o mundo, é o segundo principal mercado 
para a Panini, editora que fechou contrato com a Fifa, instituição máxima do futebol mundial. 
Só perde para a Alemanha. México e Suécia estão respectivamente na terceira e quarta 
colocação.  
 
Nas Copas anteriores, o Brasil ocupava a terceira colocação. No entanto, segundo o diretor-
presidente da Panini Brasil, José Eduardo Martins, a melhoria da economia brasileira na 
comparação com os anos de 1990, 1994, 1998 e 2002 - anos em que se realizaram os últimos 
campeonatos mundiais -, o favoritismo e o farto número de craques na Seleção Brasileira 
impulsionaram o consumo.  
 
Em 2002, complementa o executivo, o Brasil quase não se classificou, o time estava 
desacreditado, a conjuntura econômica era desfavorável e havia a preocupação com as 
eleições.  
 
"Vendemos emoção, diversão e entretenimento. Para as pessoas investirem nisso, elas 
precisam estar confiantes", comenta Martins, da italiana Panini. Outro fator que contribuiu com 
o aumento das vendas foi o câmbio. Com o real valorizado frente ao dólar, a Panini Brasil 
conseguiu importar matéria-prima a preços reduzidos, o que possibilitou a manutenção de 
preços baixos. Nas bancas de jornal, o álbum custa R$ 3,90 e os envelopes com cinco cromos, 
R$ 0,60.  
 
O câmbio, no entanto, trará um impacto negativo para os negócios da Panini no Brasil. O País 
não é apenas um grande mercado consumidor. É também o país escolhido pela multinacional 
para abrigar a unidade que produz e exporta figurinhas para toda a América Latina. Os demais 
mercados são abastecidos pela sede da companhia, localizada na Itália. "O real valorizado 
prejudica nossas exportações."  
 
Produção aumentada  



 
A unidade da Panini no Brasil, localizada em Barueri (SP), teve que dobrar sua força de 
trabalho para atender à demanda do Brasil e demais países da América Latina. A planta de 
produção conta com 120 funcionários que se dividem em três turnos por dia. Metade desse 
quadro é temporário.  
 
"A produção é maior do que a expectativa, mas estávamos preparados para isso", detalha o 
executivo. A Panini Brasil investiu R$ 4 milhões para lançar o álbum da Copa do Mundo. 
Grande parcela dos aportes, informa o diretor-presidente da empresa, José Eduardo Martins, 
foram para promoção em televisão e para a distribuição gratuita de álbuns, que foram 
encartados em alguns dos principais jornais do País.  
 
A parceria feita entre a Panini Brasil e os jornais fez parte da estratégia da empresa de 
incentivar as pessoas a iniciar a coleção. Os álbuns e as figurinhas começaram a ser 
distribuídos em abril. No mundo, foram 20 milhões de álbuns. Só no Brasil foram 3,5 milhões 
de unidades. Desse montante, apenas 500 mil foram vendidos. O restante foi gratuito. No 
Brasil, foram distribuídos aos pontos-de-venda 50 milhões de envelopes, cada um com cinco 
figurinhas.  
 
A Panini iniciou suas atividades em 1961 e abriu sua unidade no Brasil em 1989. São Paulo, 
Rio de Janeiro e os Estados da região Sul são os principais mercados da Panini Brasil. Essas 
localidades têm mais população, mais renda per capta e mais pontos-de-venda.  
 
Waldir Pereira Gomes, do Conselho Regional de Economia de São Paulo, afirma que os efeitos 
positivos da Copa do Mundo nos setores de confecção, brindes e eletroeletrônicos já poderão 
ser percebidos nos indicadores econômicos que medem a atividade da indústria e do comércio 
que serão divulgados no fim do mês.  
 
Segundo o economista, esses três segmentos receberam mais encomendas e produziram mais 
na comparação com os meses que passaram e com Copas do Mundo anteriores. Waldir Pereira 
Gomes diz que esse aumento de atividade não deve, entretanto, garantir uma expansão 
significativa no crescimento da economia do País.  
 
Leia mais 
 
"Figurinha difícil" é mito 
Fernando Exman 
 
O diretor-presidente da Panini Brasil, José Eduardo Martins, tenta acabar com um dos mitos 
existentes entre os colecionadores de figurinhas. Segundo o executivo da editora responsável 
pela distribuição dos álbuns e cromos oficiais da Copa do Mundo, que tem os direitos oficiais 
da Fifa, não há "figurinha difícil".  
 
Sistema informatizado  
 
Martins explica que todas as 596 figurinhas do álbum da Copa são impressas na mesma 
quantidade. Um sistema informatizado de produção impede que figurinhas repetidas sejam 
embaladas no mesmo envelope. Os cromos são enviados para os pontos-de-venda em caixas 
que contêm, cada uma delas, duas coleções completas. Na unidade da Panini no Brasil, que 
fica em São Paulo, 3 milhões de figurinhas são produzidas por dia. Os cromos abastecem o 
País e são exportados para a América Latina.  
 
Normalmente, o público-alvo da Panini - que produz e vende álbuns de figurinhas dos mais 
diversos personagens - é de jovens e crianças. No caso do álbum da Copa do Mundo, destaca 
Martins, a mania extrapola idades. Alguns adultos ajudam filhos, sobrinhos e netos a 
colecionar. Outros assumem seu "lado criança" e passam a comprar figurinhas para seus 
álbuns próprios.  
 



O deputado Júlio Delgado (PSB-MG), por exemplo, recebeu de seu filho, de 14 anos, a tarefa 
de procurar em Brasília os cromos ainda não obtidos. "Tenho a missão de conseguir as 
figurinhas do Ronaldinho Gaúcho e do escudo do Brasil. Para a troca, meu filho tem como 
trunfo o escudo da Inglaterra, considerado difícil pelos amigos dele", conta o deputado.  
 
Delgado lamenta que não tem conseguido trocar as figurinhas do filho com outros colegas de 
Parlamento. Tem de se valer dos cromos repetidos de alguns funcionários do Congresso. O 
presidente da Panini Brasil estimula a troca de figurinhas. Segundo ele, a prática, além de 
impulsionar as vendas da empresa, é um ato "social e prazeroso".  
 
De acordo com o executivo, o mercado de figurinhas fica aquecido até o início da Copa do 
Mundo porque a maioria dos colecionadores tem como objetivo completar seus álbuns antes do 
início do torneio. A Copa do Mundo da Alemanha será realizada entre os dias 9 de junho e 9 de 
julho.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


