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Por que a Panini continua investindo nas 
figurinhas impressas, em dias tão  

“digitais ”?  

Dicas para ter sucesso 

TRADIÇÃO DA COLEÇÃO        TECNOLOGIA 

QUAL É O NOSSO GRANDE OBSTÁCULO? 
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Por que a Panini continua investindo nas 
figurinhas impressas, em dias tão  

“digitais ”?  

TRADIÇÃO DA COLEÇÃO        TECNOLOGIA 

QUAL É O NOSSO GRANDE ALIADO? 

& 

Dicas para ter sucesso 



• Figurinhas é algo de Pais para Filhos. 
E de Avós para netos e bisnetos 

• Figurinha aproxima 
Bafo, troca de figurinhas, disputa e brincadeiras. É solicialização. 

• Figurinha ensina 
Descoberta, conteúdo e recordação 

• Figurinha é emoção 
Completar um álbum não tem preço! 

PAIXÃO POR COLECIONAR 



• “A Licença” 

QUAL É A RECEITA DE SUCESSO 



– Estreitar o relacionamento a nível global com licenciantes, 
marcas, agências, canais e plataformas. 
• Criar a estrutura de licenciamento interno dedicado; 

• Pesquisar sempre tendências e licenças; 

• Participar de feiras internacionais de licenciamento; 

• Focar na qualidade e tradição da nossa marca junto à licença. 

“A LICENÇA” 



• “A Licença” 

• Estrutura editorial especializada 

QUAL É A RECEITA DE SUCESSO 



– Pensar sempre no “papel” e no online ao mesmo tempo; 
– Se especializar em otimizar os guias de estilos e conteúdos das 

licenças; 
– Pensar sempre em projetos diferenciados para targets 

específicos; 
– Focar na qualidade e tradição da nossa marca com a licença. 

EDITORIAL 

DISNEY GOGOS 
Product multi franchise with 3D  gadget 

linked to a  great promotional operation to 
increase sales.  Most successful product of 

2015 

GLOBO NOVELAS 
Unique collectable  product focused on the 

youth and adult public, supported by 
extensive media plan and high integration 

between Licensor and Licensee 

BRAZILIAN FOOTBALL 
Most complex and traditional album of the 

market. Very close relationship with 50+ 
main Clubs in the country, including CBF 

(Brazilian Football Federation) 



• “A Licença” 

• Estrutura editorial especializada 

• Capacidade de produção:  9M / dia 

QUAL É A RECEITA DE SUCESSO 

PLANTA DE TAMBORÉ/SP 



– Desenvolver reais parceiros de produção gráfica; 

– Desenvolver máquinas próprias para 
envelopamento; 

– Reforçar sempre a qualidade de produtos e 
serviços; 

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 



• “A Licença” 

• Estrutura editorial especializada 

• Capacidade de produção 

• Qualidade na distribuição 

QUAL É A RECEITA DE SUCESSO 



Capilaridade máxima dos produtos nos pontos de 
venda através: 

– Dos canais tradicionais em 1º. plano; 

– Com desenvolvimento contínuo de novos pontos 
de venda (adaptando os formatos). 

QUALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO 

+ 



• “A Licença” 

• Estrutura editorial especializada 

• Capacidade de produção 

• Qualidade na distribuição 

• Investimentos em Marketing 

QUAL É A RECEITA DE SUCESSO 



– Divulgação, promoção e propaganda; 

– Tendências de novas plataformas de interação; 

– Marketing de relacionamento e ativação visando 
fidelização; 

– Serviço efetivo de atendimento ao colecionador; 

– Criatividade na comunicação com o mercado, 
valorizando sempre os principais ativos da 
Empresa relativos a seus pilares de tradição, 
qualidade e marca. 

MARKETING 



• “A Licença” 

• Estrutura editorial especializada 

• Capacidade de produção 

• Qualidade na distribuição 

• Investimentos em Marketing 

• Gestão 

QUAL É A RECEITA DE SUCESSO 



– Saber apostar ainda mais na hora certa; 

– Não minimizar recursos para atender sempre o 
colecionador; 

– Sempre de olho na gestão integral dos resultados 
de distribuição, vendas e investimentos; 

– Efetuar de fato a gestão de impactos sobre 
investimentos de MKT; 

– Proceder a gestão financeira na análise dos 
contratos e pagamento de royalties. 

GESTÃO  



ESSE É O GRUPO PANINI... 



Territories 

* The rest of the World is managed by regional area managers (more than 100 countries) 

NIVEL GLOBAL 



Business Areas ÁREAS DE NEGÓCIOS 



OBRIGADO! 


