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A Panini e a Editora Globo travam uma disputa pela publicação dos personagens de Mauricio 
de Sousa, os líderes do mercado de quadrinhos, com tiragem de 2,5 milhões de exemplares ao 
mês. A Panini informa que está em negociação com o desenhista. A Globo, que publica a 
Turma da Mônica e Ronaldinho Gaúcho, não confirma o fim da parceria, que completa 20 anos 
em dezembro, quando vence o contrato. 
 
Panini e Editora Globo disputam os quadrinhos de Mauricio de Sousa 
 
Panini e Editora Globo travam uma disputa pela publicação dos personagens de Mauricio de 
Sousa, os líderes do mercado de quadrinhos infantis no Brasil, com uma tiragem de 2,5 
milhões de exemplares por mês. A Globo, que publica as revistinhas da Turma da Mônica e, 
mais recentemente, de Ronaldinho Gaúcho, não confirma o fim da parceria, que completa duas 
décadas em dezembro, justamente o mês que vence o contrato. Diz ainda estar em 
negociação com o desenhista. Já o diretor-presidente da Panini, José Eduardo Martins, 
informou na sexta-feira passada que a empresa também negocia com a Mauricio de Sousa 
Produções.  
 
"A Panini gostaria muito de ser a editora e parceira da Turma da Mônica, que é um ícone no 
País e que tem ainda grandes possibilidades de crescimento", afirma o executivo. "O Brasil é 
um mercado estratégico, em crescimento, e que tem recebido investimentos. Isso explica a 
negociação", comenta Martins.  
 
Por enquanto, a Mauricio de Sousa Produções não comenta a mudança de editora. Hoje, as 
publicações com seus personagens são responsáveis por 50% da circulação da divisão infantil 
da Editora Globo.  
 
Há cerca de um mês, entretanto, a empresa fechou contrato internacional com a Panini Comics 
para a publicação dos quadrinhos de Ronaldinho Gaúcho e da Turma da Mônica na América 
Latina e Europa, começando pela Espanha e Itália. Ronaldinho, aliás, tem se mostrado a 
grande aposta da companhia para o mercado internacional.  
 
Na última quinta-feira, a primeira edição do quadrinho do craque dentuço, a exemplo da 
personagem principal de Mauricio de Sousa, foi lançado na Espanha. "Em Barcelona ele é o rei. 
É uma oportunidade para o lançamento de um personagem querido", diz Martins, ao 
acrescentar que Sousa tem trabalhado para a internacionalização dos personagens, inclusive 
com participação ativa em feiras de negócios em outros países. A empresa, aliás, fechou 
recentemente acordo com o Universal Press Syndicate para publicação dos quadrinhos nos 
Estados Unidos.  
 
No Brasil, a edição número 1 do gibi de Ronaldinho Gaúcho saiu no início de maio. Segundo a 
companhia, não se trata de uma ação pontual para a Copa do Mundo, mas sim um contrato de 
longo prazo, o qual inclui licenciamento do personagem. A intenção da Mauricio de Sousa 
Produções é de que o craque seja perpetuado como personagem, a exemplo do que foi feito 
com o Pelé.  
 
Desde o lançamento do primeiro gibi da Mônica, em 1970, já foram vendidos cerca de 1 bilhão 
de exemplares das revistas da Turma da Mônica. Estima-se que a Mauricio de Sousa detenha 
70% do mercado de quadrinhos infantis. Caso migrem para a Panini, os personagens serão 
publicados pela editora italiana somente em 2007. No ano passado, o Grupo Panini faturou € 
405 milhões em todo o mundo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


