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Michael Odermatt, que administra ações e bônus no banco Maerki Baumann & Co., de Zurique, 
diz estar aprendendo uma lição sobre a lei da oferta e da procura com a Copa do Mundo. 
Odermatt, de 28 anos, deu figurinhas de dois jogadores e de dois emblemas de seleções 
nacionais a um menino em idade pré-escolar e recebeu a única que estava faltando em seu 
álbum: o logotipo da Copa do Mundo de 2006.  
 
Ele estava entre os cerca de mil colecionadores de figurinhas da Copa - jovens e velhos - que 
participaram de uma sessão de troca de figurinhas realizada em 26 de abril no loja de 
departamentos de Manor, de Zurique, na Suíça.  
 
"Esses meninos estão definindo os preços. Eu não tive nenhuma chance", diz Odermatt, que 
administra 450 milhões de francos suíços (US$ 371 milhões) em ativos no banco de 
administração de grandes fortunas Maerki Baumann. "Eu me senti como se estivesse nos 
velhos tempos do pregão de viva voz."  
 
Para se distrair e esquecer um pouco o mercado financeiro, os executivos de bancos de 
investimentos suíços estão comprando e vendendo figurinhas com fotos de jogadores e logos 
de seleções num momento em que se preparam para a terceira participação da Suíça das 
últimas quatro décadas no mais prestigioso evento do futebol mundial.  
 
O país registra o maior percentual mundial per capita de vendas de figurinhas da Copa do 
Mundo, segundo a Panini SpA, de Modena, na Itália, editora que publica esse tipo de figurinha 
desde 1970.  
 
A Panini detém direitos de exclusividade para utilizar o logotipo da Fifa (Federação 
Internacional de Futebol). A empresa negociou separadamente com cada uma das 32 seleções 
participantes da Copa para poder reproduzir as fotos dos jogadores e os emblemas das 
seleções em suas figurinhas.  
 
A Panini, empresa com controle acionário restrito que se recusou a fornecer detalhes sobre as 
tarifas de licenciamento que desembolsou para lançar o álbum, pretende vender 600 milhões 
de envelopes de figurinhas no mundo todo. A Suíça responderá por 50 milhões. Na Alemanha, 
anfitriã da Copa, cuja população é 11 vezes maior do que a suíça, serão vendidos entre 80 e 
100 milhões de envelopes, segundo estimativas da Panini.  
 
Na Suíça, as figurinhas são vendidas em envelopes de cinco unidades ao preço de 90 cêntimos 
(US$ 0,74) cada, o que significa que os colecionadores precisam gastar pelo menos 108 
francos suíços para preencher os 596 espaços vazios do álbum, além dos 2 francos suíços 
necessários para comprar o álbum. No Brasil, os pacotinhos também vêm com cinco figurinhas 
e custam R$ 0,60 cada, e o álbum sai por R$ 3,90.  
 
"No banco nós fazemos trocas de um para um, mas esses meninos são mais agressivos", disse 
Roberto Archidiacono, que trabalha no setor de contabilidade do BBVA Suiza, em Zurique, e 
disse ter comprado 150 pacotes de figurinhas até o momento. "Eles tiram proveito da situação. 
E isso vale até mesmo para membros de sua própria família. Para conseguir o emblema da 
seleção da Espanha, eu tive de dar cinco figurinhas para o meu cunhado de 12 anos."  
 
O UBS Switzerland, divisão suíça do UBS, o maior banco da Europa em ativos, permite que 
seus funcionários troquem figurinhas na seção de anúncios da intranet da empresa, segundo 
Rebeca Garcia, porta-voz do UBS em Zurique.  
 
Embora a participação da Suíça na Copa esteja alimentando a demanda, as vendas de 
figurinhas sempre foram muito fortes no país, e o percentual de colecionadores adultos é 
maior entre os suíços do que entre outras nacionalidades, disse Silvia Losi, gerente da Panini 
para a Suíça.  
 



No ano passado, a empresa registrou vendas mundiais de € 405 milhões (US$ 518 milhões).  
 
kicker: Executivos de bancos de investimentos suíços estão comprando e vendendo 
exemplares com fotos de jogadores e logos de seleções  
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