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Atualmente, a grande maioria de quadrinhos publicados no Brasil e feita por 

brasileiros advém do meio independente. Dada a extrema dificuldade que existe neste 

meio, no que diz respeito à distribuição e à divulgação de tais títulos, uma opção que 

surge freqüentemente é a publicação na internet. 

Esta alternativa tem se mostrado bastante eficaz em outros países e há quem 

diga que este pode ser o futuro das histórias em quadrinhos. Especulações à parte, o 

mercado nacional carece de informações sobre este nicho antes de aventurar-se na 

produção de quadrinhos virtuais. Não se sabe, por exemplo, se há público para este 

formato. Ou quais os gêneros que seriam preferidos por este público. Ou que estilo de 

narrativa poderia ser adotado de forma a melhor agradar o leitor, nesta forma de leitura 

ainda tão nova.  

Ainda são muitas as dúvidas cercando este meio e, desta forma, surgiu a 

necessidade de se fazer uma pesquisa inicial e coletar algumas informações sobre o 

assunto. A idéia surgiu de um grupo de quadrinistas independentes, na época 

composto por Cadu Simões, Pablo Casado, Ricardo Leite, Leonardo Melo, Leonardo 

Pascoal, Leonardo Santana, André Caliman, Felipe Cunha, Felipe Dias, Michelle 

Ramos, Otoniel Oliveira e Sérgio Chaves. Como Estatístico, Leonardo Melo ficou a 

cargo da formulação da pesquisa e análise dos resultados, enquanto que Leonardo 

Santana ficou encarregado da coleta de dados e sua posterior administração. 

Longe de dar a palavra final sobre o assunto, o objetivo maior desta pesquisa é 

constituir um passo inicial na aquisição de informações sobre este nicho de mercado 

ainda pouco explorado no Brasil, bem como sugerir trabalhos futuros acerca do 

conhecimento adquirido sobre a população. 
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Tentou-se utilizar a metodologia estatística para pesquisa da forma mais 

criteriosa possível. Contudo, devido à escassez de recursos necessários a fim de se 

obter um bom resultado a nível nacional, surgem alguns problemas no que diz respeito 

ao rigor científico necessário. Tais problemas serão mencionados no decorrer da 

descrição da metodologia. 

A primeira grande dificuldade é identificar a população que é alvo da pesquisa. 

Procurou-se encontrar algum dado sobre uma estimativa de número de leitores de 

quadrinhos no Brasil, sem sucesso. Desta forma, foi considerada uma população 

infinita para o cálculo do tamanho da amostra.  

Também foi levada em conta a preocupação de amostrar uma mesma proporção 

de cada uma das 5 regiões do Brasil, a fim de se evitar um viés na pesquisa (por 

exemplo, o de amostrarmos apenas pessoas da região sudeste). Como não é 

conhecida uma diferença de preferências entre as regiões, considerou-se uma mesma 

variância para todas elas.  

Como, para o cálculo do tamanho da amostra, é necessário um conhecimento a 

priori acerca da proporção do parâmetro que está sendo estudado (proporção de 

leitores de quadrinhos que são a favor de quadrinhos virtuais), mas não temos esta 

informação, considerou-se que esta proporção é de 50%.  

Dado que estamos considerando a mesma proporção e a mesma variância para 

todas as regiões (estratos), isto implica diretamente na alocação proporcional. Assim 

sendo, utilizou-se dados do senso 2000 do IBGE, bem como as fórmulas comumente 

utilizadas para o cálculo do tamanho da amostra, o que resultou nos seguintes 

resultados, por região: 

Região Tamanho da Amostra 
Norte 182 

Nordeste 675 
Sudeste 1.024 

Sul 355 
Centro-Oeste 165 

Assim sendo, o tamanho total da amostra para nossa pesquisa seria de 2.401 

pessoas, considerando-se uma margem de erro de 2%, a um nível de confiabilidade de 

95%. 
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Novamente, devido à escassez de recursos, tornou-se impraticável entrevistar 

estas pessoas aleatoriamente. Assim, optou-se por deixar a pesquisa disponível para 

respostas na internet, através do link 

#		�$%%& & & ������������	������' ���%��(��	��%���(�' ))�����*. Cabe salientar que isto viola 

um dos pressupostos básicos da amostragem, que é o da amostra aleatória. A 

pesquisa tendo sido feita como foi, não permitiu que obtivéssemos controle algum 

sobre a amostra selecionada, o que muito provavelmente causará algum viés nos 

resultados. Entretanto, não havendo outra opção para realização da pesquisa, decidiu-

se concretizá-la assim mesmo.  

Por fim, com a ajuda de todos os quadrinistas do grupo, foi formulado o seguinte 

questionário: 
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O período de coleta de dados foi de abril a julho de 2007. Apesar de não ter sido 

encontrado o tamanho de amostra calculado, optou-se por divulgar os resultados 

obtidos durante este período. O número de entrevistados, bem distante do esperado, foi 

de 548 pessoas. Assim, alterou-se o nível de significância de 95% para 90%, e a 

margem de erro foi de 2% para 3,51% . 

Assim sendo, analisaremos agora o perfil dos entrevistados, bem como os 

resultados obtidos para cada pergunta. 
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Dentre os entrevistados, temos que 95,26% são do sexo masculino, com uma 

idade média de 27 anos. A distribuição das faixas estarias destas pessoas pode ser 

visualizada na Tabela 1. 

 

 
 

Pode-se notar que 82,30% dos entrevistados concentram-se nas faixas de 19 a 

38 anos, ou seja, trata-se uma amostra relativamente jovem. Destes, mais de 60% são 

apenas leitores de quadrinhos, sendo que 20,99% são quadrinistas independentes, 

restando 10,22% e 8,21% para profissionais e pesquisadores da área, respectivamente. 

Apesar da significativa redução do tamanho da amostra, as proporções regionais 

da amostra ficaram razoavelmente próximas das proporções regionais da população, 

conforme pode ser percebido no quadro a seguir: 

 
Região Proporções regionais da 

População 
Proporções regionais da 

Amostra 

Faixa Freq. Abs. Freq. Rel.
0 a 18 58 10,58%
19 a 28 308 56,20%
29 a 38 143 26,09%
49 a 48 23 4,20%
49 ou mais 16 2,92%
Total 548 -
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 1 - Distribuição etária das 
pessoas entrevistadas na pesquisa 
sobre quadrinhos virtuais - julho / 

2007 
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Norte 7,60% 3,47% 
Nordeste 28,13% 12,77% 
Sudeste 42,64% 60,04% 
Sul 14,78% 17,88% 
Centro-Oeste 6,85% 5,84% 

 

Sobre acesso à internet, a grande maioria (88,50%) afirma ter conexão banda 

larga, acessando a rede principalmente de casa ou do trabalho. E quanto à freqüência 

de leitura, podemos perceber, através da tabela 2, que 87,59% lê quadrinhos, no 

mínimo, toda semana. 
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O principal objetivo da pesquisa era encontrar o percentual de leitores favoráveis 

aos quadrinhos virtuais, através da pergunta 3. Para esta questão, foi encontrado um 

percentual de 77,55% de leitores que afirmaram que acompanhariam uma série em 

quadrinhos pela web, conforme pode ser verificado através do Gráfico 1. Cabe 

salientar, mais uma vez, que dada a precariedade dos recursos para garantir a 

aleatoriedade da amostra, este valor estimado pode ser bem menor. 

 

 
 

Ainda assim, é interessante notar que 33,03% dos leitores não costumam baixar 

“scans”, possivelmente por serem contrários às práticas de “pirataria” em nosso país. 

Contudo, daqueles que praticam o hábito, a grande maioria (64,05%) parece acabar 

comprando o material impresso, seja por um motivo ou por outro. Os valores 

percentuais podem ser visualizados no Gráfico 2. 
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Apesar destes pontos iniciais parecerem favoráveis à inclusão de quadrinhos 

virtuais, de alguma forma, em nosso mercado, a questão 4 nos revela que apenas 

32,66% pagaria para ler uma HQ on-line, ou baixá-la em seu computador. Mais uma 

vez, este percentual pode ser, na realidade, bem inferior. Contudo, podemos especular 

que, na medida em que esta fosse uma prática cada vez mais adotada pelo mercado, o 

percentual tenderia a crescer. Mesmo porque, 22,08% não responderam à pergunta. 

Indecisos, talvez? O valores dos percentuais calculados podem ser visualizados na 

Tabela 3. 

 

 
 

Quanto às preferências, 47,08% ainda preferem a tradicional leitura horizontal ao 

invés da vertical, mas 22,08% mostraram-se indiferentes. Além disso, 68,25% preferem 

quadrinhos virtuais que interajam de alguma forma com o leitor, mas 21,35% são 

indiferentes, sendo que apenas pouco mais de 10% ainda preferem os desenhos 

“parados”. Tais resultados são apresentados nas Tabelas 4 e 5. As preferências quanto 

aos gêneros são mostradas no Gráfico 3. 
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Pagaria Freq. Abs. Freq. Rel.
Sim 179 32,66%
Não 248 45,26%
Não respondeu 121 22,08%
Total 548 -
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 3 - Frequência de pessoas que 
pagariam por quadrinhos virtuais - julho / 

2007 
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O gênero “super-herói” aparece como sendo o preferido, possivelmente pela 

forte influência dos heróis da Marvel e da DC em nosso mercado. Contudo, é 

interessante notar que o gênero “aventura” é bastante apreciado, seguido por “ficção 

científica”, “humor” e “horror”.  

 
 

Tipo Leitura Freq. Abs. Freq. Rel.
Horizontal 258 47,08%
Vertical 169 30,84%
Não respondeu 121 22,08%
Total 548 -
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 4 - Preferência de Leitura dos 
quadrinhos virtuais - julho / 2007 

Interação Freq. Abs. Freq. Rel.
Sim 230 41,97%
Moderado 144 26,28%
Não 57 10,40%
Não respondeu 57 10,40%
Total 548 -
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 5 - Preferência de Interação nos 
quadrinhos virtuais - julho / 2007 
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Novamente, é importante salientar que os resultados obtidos não devem ser 

interpretados como sendo livres de erros, e que os índices de 90% (confiabilidade) e 

3,5% (erro) partem do pressuposto de que a amostra é aleatória, o que, neste caso, 

não pôde ser garantido e possivelmente causou vícios não detectáveis nos resultados. 

Tendo isto em mente e, analisando os resultados obtidos, podemos supor que 

uma grande parte de nosso público é favorável à inclusão de quadrinhos virtuais em 

nosso mercado, ou, ao menos, possui a mente aberta o suficiente para tentar 

acompanhar uma série em quadrinhos neste sentido. 

A grande chave da questão, entretanto, continua sendo o meio de sobreviver 

através deste nicho. Os meios usados no exterior para contornar este problema, como 

o Adsense, por exemplo, não estão tão em voga no Brasil atualmente. E, ao que 

parece, os leitores não se mostram muito dispostos a pagar para ler quadrinhos 

virtuais. O que nos leva a pensar que ainda deve demorar alguns anos para que a 

leitura virtual se prolifere. 

Enquanto isso, pode-se pensar em outras soluções. Alguns sítios estrangeiros 

trabalham com o Adsense na forma de assinatura, e vendem produtos relacionados a 

suas personagens. E o leitor que “doa” dinheiro para o sítio, está não apenas pagando 

pelo direito de ler o quadrinho on-line ou baixá-lo, mas também pela edição impressa, 

que será posteriormente recebida em sua casa. Será este o futuro dos quadrinhos no 

Brasil e no mundo?  

Possivelmente. Mas, antes de se pensar em publicar qualquer coisa na internet, 

é sempre interessante produzir histórias que o público queira ler. A pesquisa mostrou 

que o gênero preferido do grande público ainda é o “super-herói”, mas por quê, então, 

que a maioria dos quadrinhos independentes publicados no Brasil não é “super-herói”? 

Talvez pelo fato de que os nossos autores ainda não conseguirem criar sua própria 

forma de construir essas histórias livres dos vícios ruins que atingem a maioria desse 

tipo de produção e também não possuam, ainda, a mesma qualidade gráfico-editorial 

(como as cores, por exemplo, além de distribuição e tiragens relevantes) necessária 

para competir com os originais americanos. Contudo, outros gêneros parecem ter uma 

grande receptividade pelos mesmos leitores (ou ao menos boa parte) que gostam do 

velho “super-herói”. Verifica-se que a “aventura”, “ficção científica”, “horror” e mesmo o 
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bom e velho “humor” são saídas excelentes para este problema, e que sempre 

encontram seu público. Não à toa, são estes os gêneros que mais encontramos nas 

publicações independentes.  

Em trabalhos futuros, sugere-se que, em primeiro momento, seja feito um estudo 

preliminar para estimar o número real de leitores em todo o Brasil. Desta forma, 

podemos ter uma idéia melhor da população com a qual estamos trabalhando. Além 

disso, deve-se pensar num meio eficaz de garantir a aleatoriedade da amostra. 

Para este trabalho futuro, pode-se usar a idéia do Teorema de Bayes para se 

chegar a uma priori mais verossímil do que a utilizada neste estudo preliminar. A 

Inferência Bayesiana pode combinar a priori que utilizamos (50%) com a estimativa 

calculada após a observação dos dados (77,55%) e chegar numa posteriori, que servirá 

de base para o novo estudo. 

Graças à sugestões de alguns leitores, pôde-se detectar alguns erros no 

formulário de pesquisa, os quais também podem ser corrigidos em trabalhos futuros. 

Sobre a questão de leitores que compram material scaneado depois de lê-lo, não se 

cogitou a possibilidade deste material não estar disponível no Brasil, o que não é raro 

de acontecer. Além disso, um gênero que foi deixado de fora foi o de “comédia 

romântica”. Também nas perguntas a respeito da preferência de leitura sobre 

quadrinhos virtuais, acabou faltando incluir a opção “indiferente”, o que possivelmente 

levou muitos leitores a não responderem estas perguntas. 

Não obstante, esperamos que este trabalho inicial possa contribuir com 

informações úteis acerca de nosso mercado nacional de quadrinhos, bem como 

incentivar uma pesquisa mais rigorosa e apurada nesta área. 
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