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RESUMO
O presente trabalho oferece uma reflexão sobre o processo de reprodução de obras de arte em
produtos de consumo em escala, perpassando a temática da Economia da Cultura e o seu
desdobramento em Capitalismo Artista, a questão da reprodutibilidade da obra de arte e as
formas de licenciamento autoral. Para tal, utilizou-se de pesquisa bibliográfica, entrevistas e
análise empírica de exemplos existentes. Como materialidades, desenvolveu-se uma linha de
produtos a partir do acervo do Museu de Arte do Rio de Janeiro - MAR, e também uma cadeia
produtiva que percorre o caminho desde a obra de arte até o licenciamento e reprodução.

Palavras-chave: Capitalismo Artista. Reprodutibilidade. Licenciamento. Souvenir.

9

ABSTRACT
The present work offers a reflection on the process of reproduction of works of art in consumer
products in scale. Through the theme of the Economy of Culture and its transformation in
Capitalism Artist, the question of the reproducibility of the work of art and the forms of
licensing. For this, bibliographical research, interviews and empirical analysis of existing
examples were carried out. As materialities, a product line was developed from the collection of
the Rio de Janeiro Art Museum - MAR, and also a productive chain that runs the path from the
work of art to licensing and reproduction.

Keywords: Capitalism Artist. Reproducibility. Licensing. Memory.
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TEMA, PROBLEMA E JUSTIFICATIVA
A Economia Criativa tem como fundamento a geração de oportunidades
econômicas e sociais, a partir de habilidades específicas e criativas, pertinentes a
diversas áreas produtivas, como as artes plásticas e o design. Do ponto de vista da arte
plástica, observa-se que, nas últimas décadas, a arte vem ocupando espaços (tanto no
meio físico, quanto no virtual) que antes eram destinados aos bens de consumo. Ou que
não eram considerados “nobres” o suficiente para a “aura” da obra de arte, que tinha a
premissa de ser única. O tema desse trabalho é, justamente, a relação entre arte e
consumo de massa, visando identificar um modelo de negócio pouco explorado no
universo da indústria criativa brasileira.
A partir desse tema, pensou-se na problematização de artistas e instituições
culturais que aplicam suas obras em produtos de consumo, sejam eles produtos já
existentes (como na maioria dos casos), ou produtos desenvolvidos especialmente a
partir das obras. A pergunta que veio a partir daí foi: Qual o processo para que artistas e
museus possam desenvolver produtos de consumo em escala a partir de suas
obras de arte?
O interesse sobre o tema começou em 2004, quando desenvolvi o trabalho de
conclusão do curso em Publicidade e Propaganda, sobre a relação entre as artes plásticas
e a publicidade ao longo dos tempos. O trabalho percorria as obras dos artistas Gustav
Klimt (1862-1918), passando pelos cartazistas do construtivismo russo (início do século
XX) e o pop Andy Warhol (1928-1987). Na parte final da pesquisa, foi analisado o
trabalho do artista brasileiro Romero Britto, que, para além da publicidade, teve seu
trabalho transformado em produtos, tornando-se uma marca.
Foi, justamente através do caso de Britto, que tive a atenção voltada para as
atividades relacionadas com a produção de bens e serviços que se utilizam das artes
plásticas como propulsoras de geração de renda e desenvolvimento, chancelando essas
atividades como parte do setor da economia.
O conceito de Economia Criativa, termo que foi cunhado nos anos 1990 pelos
governos da Austrália e do Reino Unido, trouxe um novo ponto de vista para a
participação da criatividade e das manifestações culturais nas decisões estratégicas e
econômicas dos países. A integração do que foi analisado, na pesquisa da graduação, com
os conhecimentos adquiridos no Mestrado em Gestão da Economia Criativa, possibilitou
a investigação sobre o tema e o problema proposto.
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OBJETIVOS E MATERIALIDADES
Esta pesquisa teve como objetivo explorar a relação das artes plásticas com o
mercado de consumo de produtos economicamente acessíveis, identificando de que
maneira artistas e instituições culturais podem gerar novas fontes de renda. Foram
criados produtos de consumo a partir de uma seleção de obras do acervo do Museu de
Arte do Rio de Janeiro – MAR. Este processo, somado às pesquisas realizadas, originou a
construção de um modelo da cadeia produtiva para este modelo de negócio.

METODOLOGIA DE PESQUISA E
DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO
Na primeira parte deste trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica. Através de
livros e artigos acadêmicos foi possível relacionar conceitos de cultura e arte, sempre
aproximando a análise para o universo do mercado e do consumo. Nesse aspecto,
destaca-se a publicação de Françoise Benhamou, que reflete sobre os processos
econômicos em várias esferas da cultura. Já os autores Gilles Lipovetsky e Jean Serroy,
foram fundamentais para apresentar o papel do artista em uma era de preponderância
da estética e do consumo. Por tratar de temas como consumo de massa e
reprodutibilidade da obra de arte, a pesquisa também fez uso dos autores Max
Horkheimer, Theodor W. Adorno e Walter Benjamin.
Em um segundo momento, foi utilizada a pesquisa empírica documental para a
coleta de exemplos, que complementassem a parte bibliográfica e servissem de
referencial no processo de desenvolvimento aqui proposto, e também enriquecessem a
leitura deste trabalho.
Sobre o desenvolvimento dos produtos, a partir da pesquisa no acervo do Museu
de Arte do Rio de Janeiro, foram desenvolvidos objetos utilitários e decorativos que
reproduzem integralmente ou parcialmente as obras originais. nesta etapa foram
utilizadas as obras digitalizadas fornecidas pelo museu. Este processo, somado à
pesquisa documental, corroborou a proposta da cadeia produtiva para o uso das artes
plásticas na reprodução de produtos em escala que será apresentada ao final deste
trabalho.
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INTRODUÇÃO
A Arte, em todas as suas formas, possui, entre outras possíveis funções, as de
educar e entreter. As mudanças sociais e os avanços tecnológicos alteraram
significativamente a maneira com que nos relacionamos com a nossa cultura. Nesse
contexto, os processos de reprodução de obras de arte e seus novos possíveis suportes,
marcam a transformação do intangível em mais um elemento do processo econômico
advindo da criatividade e da cultura. Esta pesquisa traz assuntos que estão
correlacionados ao tema proposto, apresentando a visão de autores e exemplos práticos
sobre o tema.
O primeiro capítulo deste trabalho apresenta algumas definições de cultura, sua
função identitária entre grupos e na construção de valores sociais. Abordamos as novas
questões que o mercado cultural tem levantado em relação à importância da cultura para
governos e instituições privadas. Ao aproximar a cultura – que antes se reservava apenas
a um grupo seleto – da sociedade em geral, a busca por novos meios de alcançar as
pessoas se faz mais do que necessário e, neste sentido, a reprodução pode ser vista como
um instrumento capaz de criar novas pontes culturais e econômicas.
O segundo capítulo se propõe a investigar a relação da Arte com o consumo e, por
consequência, a sua reprodutibilidade. Estudo que passa pelo clássico ensaio de Walter
Benjamin e o fim da aura artística através reprodução. Além de buscar uma reflexão
sobre a reprodutibilidade, este capítulo toma como principal referencial o recente texto
do filósofo e sociólogo Gilles Lipovetsky em parceria com o crítico de arte Jean Serroy,
que traz um olhar novo para a relação da arte e da estética para com o mercado,
buscando uma maior proximidade com seu público consumidor.
A importância de organizar e profissionalizar este mercado potencial, nos leva ao
terceiro capítulo, em que é abordado de forma instrucional o que é o direito autoral e os
modelos de licenciamento. O trabalho do licenciamento, associado com a prática da
reprodução da arte em produtos, abre o caminho para uma expansão do mercado de
trabalho no universo que tange a arte, criando fontes de monetização e de recursos para
artistas e instituições culturais.
O quarto e último capítulo desta pesquisa promove o encontro entre a teoria e a
prática. O Museu de Arte do Rio de Janeiro - MAR, localizado na renovada zona portuária
carioca, tem sua breve história apresentada neste capítulo. O acervo do museu serviu de
base para o desenvolvimento de produtos que podem ser comercializados pela própria
instituição e permitir que seus frequentadores consumam a arte através de uma nova
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percepção. Além disso, o trabalho se propõe a apresentar o processo criativo e produtivo
da arte até seu momento de licenciamento e produção, identificando as oportunidades
existentes e servindo de modelo para artistas e instituições que queiram navegar pelos
oceanos da reprodução artística.
O trabalho apresenta brevemente, por meio de entrevistas, alguns exemplos de
obras de arte reproduzidas em produtos para consumo, como o caso das parcerias entre
a grife de moda Osklen e o trabalho deixado pela artista Plástica Tarsila do Amaral
(1886-1973) e do escritório de licenciamento Brand House Licensing, que possui artistas
nacionais e internacionais em seu portfólio. Além disso, é apresentado o trabalho
realizado pelo Projeto Portinari, que busca preservar o direito autoral do artista, através
da identificação das pinceladas originais do pintor.
Compondo esta pesquisa, foi incluído um glossário com termos técnicos
pertencentes ao universo da administração e marketing, com o objetivo de tornar o tema
acessível à compreensão de todos. Ao final do documento foram anexadas as entrevistas
realizadas para este trabalho, assim como as fichas catalográficas das obras de arte
selecionadas para a materialidade do projeto.
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CAPÍTULO 1

CULTURA, ECONOMIA E MERCADO CULTURAL
1.1 A invenção da cultura
O Brasil é considerado um país muito rico do ponto de vista cultural, contando
com uma grande variedade de expressões populares em suas diversas regiões.
Entretanto, por razões históricas, ligadas ao seu processo de colonização e ao seu sistema
educacional, o acesso à cultura erudita e a sua apreciação ainda é restrito a um grupo
social e economicamente seleto da população. As restrições aos meios culturais podem
refletir nas decisões estratégicas do país, e de investimento das empresas privadas na
área, visto que a demanda por “cultura” depende das ações promovidas em outros
setores.
Segundo a Constituição Federal Brasileira de 1988, artigo 205, “a educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Dessa forma,
entendemos que o objetivo da educação brasileira é tornar o indivíduo apto a ser um
cidadão, consciente dos seus direitos e deveres e, principalmente, torná-lo útil para a
sociedade. Nesse aspecto, a cultura, em todas as suas formas, deve ter um papel
fundamental como alicerce de qualificação educacional de uma população, com
resultados que refletissem diretamente no pensamento e comportamento e de uma
nação.
Investigador das relações humanas e das desigualdades sociais, Bourdieu (2015,
p.206), buscou moldar um perfil do cidadão com acesso à cultura e à educação. Para ele,
“os indivíduos “programados”, dotados de um programa homogêneo de percepção, de
pensamento e de ação, constituem o produto mais específico de um sistema de ensino. Os
homens formados em uma dada disciplina ou em uma determinada escola, partilham um
certo “espírito”, literário ou científico. Tendo sido moldados segundo o mesmo “modelo”,
os espíritos encontram-se predispostos a manter com seus pares uma relação de
cumplicidade e comunicação.
Segundo Henri-Irénée Marrou, no trabalho Historie de l’éducation dans l’antiquité
(1965, p.333), o ensino tradicional assegura “entre todos os espíritos, tanto os que
pertencem a uma mesma geração como os que pertencem a uma mesma história, uma
homogeneidade própria que facilita a comunicação, a comunhão[...] No seio de uma
cultura clássica, todos os homens possuem em comum um mesmo tesouro de
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admirações, de modelos, de regras e, sobretudo, de exemplos, metáforas, imagens e
palavras, em suma uma linguagem comum”.
Assim, se for admitido que a cultura é condição da comunicação e se for
compreendido que a escola seja incumbida de transmitir essa cultura como código
comum a todos, conclui-se que os membros de uma mesma sociedade serão capazes de
associar o mesmo sentido às mesmas palavras, comportamentos e obras. A prática das
afirmações dos autores acima, nos indica que uma parcela da população, será
consumidora da cultura, em suas diversas formas, pois a formação escolar e social irá
incentivar este tipo de relação.
A palavra “cultura” foi definida por Wagner Roy (2012, p. 76), como uma forma
tortuosa do particípio passado do verbo latino colere, (cultivar), extraindo dessa
associação com o cultivo do solo, alguns de seus significados, como “agricultura”. Esta
também parece ter sido a principal acepção da forma do inglês medieval, da qual derivase os usos presentes: “culture” e “agriculture”. Posteriormente, “cultura” adquiriu
sentidos mais específicos, indicando processos de procriação e refinamento progressivos
de um determinado cultivo. Assim é que se fala “apicultura”, “cultura da vinha” ou
“cultura bacteriana”. O sentido contemporâneo do termo, relativo ao conhecimento
ilustrado, emerge de uma metáfora elaborada que se alimenta da terminologia da
procriação e aperfeiçoamento agrícola para criar uma imagem de controle, refinamento e
“domesticação” do homem por ele mesmo. Desse modo, nas salas de estar dos séculos
XVIII e XIX falava-se de uma pessoa “cultivada” como alguém que “tinha cultura”, que
desenvolvera interesses conforme padrões sancionados, treinando e “criando” sua
personalidade da mesma maneira que uma estirpe natural pode ser “cultivada”.
Ao estudar as manifestações simbólicas e práticas, valores e crenças dos
indivíduos e seus grupos, a antropologia buscou determinar uma palavra de uso
corrente, que enfatizasse e integrasse seus esforços de estudo. “Cultura” foi a palavra que
acabou se perpetuando, refletindo esse fenômeno como um só: “a cultura humana”. Para
fazer alusão a tradições geográficas e históricas específicas, fala-se sobre “uma cultura”
ou, por exemplo, sobre “a cultura do Brasil”. Desse modo, a palavra “cultura” passou a
falar sobre o homem e suas particularidades. “Ou seja, “cultura” são todas as
manifestações da vida de uma comunidade: língua, crenças, usos e costumes,
indumentária, técnicas e, em suma, tudo que nela se pratica, evita, respeita e abomina.”
(VARGAS LLOSA, 2013, p.31) Assim sendo, quando se fala que pessoas pertencem a
diferentes culturas, fala-se sobre as variedades específicas do fenômeno humano.
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Ao debruçarmos o olhar e o estudo sobre a “cultura”, enquanto fenômeno
humano, buscamos entender singularidades e pluralidades do meio em estudo. Isso
demonstra que não há como se utilizar de objetividade absoluta quando estudamos esse
conceito. Uma vez que ainda haja grande intenção de ser imparcial, os pressupostos que
são traçados, mesmos os mais básicos, fazem parte da própria “cultura” em si. Logo, o
observador vê-se obrigado a usar a própria “cultura” para estudar outras. A objetividade
absoluta exigiria que o observador não tivesse nenhum viés e, portanto, nenhuma
“cultura”. Em outras palavras, a ideia de cultura coloca o pesquisador como igual perante
seus objetos de estudos: cada qual pertencente a sua própria. E, uma vez que toda
“cultura” pode ser entendida como uma manifestação específica ou fenômeno humano
distinto, não há método para classificar culturas diferentes e ordená-las em seus tipos
naturais, levando a concluir que uma “cultura”, como tal, é equivalente a qualquer outra.
Combinando essas duas implicações – tanto a falta de objetividade absoluta,
quanto a equivalência cultural, podemos concluir que a “cultura” é construída, pois, para
estabelecer uma relação intelectual entre uma “cultura” e outra, e comunicar sua
compreensão, faz-se uso de meios específicos da própria “cultura”.
A cultura não é apenas um código comum nem mesmo um
repertório comum de respostas a problemas recorrentes. Ela
constitui um conjunto comum de esquemas fundamentais,
previamente assimilados, e a partir dos quais se articula,
segundo uma “arte da invenção” análoga à da escrita musical,
uma infinidade de esquemas particulares diretamente aplicados
a situações particulares. (BORDIEU, 2015, p. 208)
Desse modo, observa-se que o termo moderno “cultura”, independentemente de
suas associações específicas, conserva outras diversas associações – e, portanto, uma
ambiguidade – atendendo às necessidades da pessoa que fala. Com efeito, todas elas
tratam de um mesmo conjunto de atividades e comportamentos. Para Vargas Llosa
(2013, p.59), a cultura constitui um patrimônio de ideias, valores e obras de arte que
fomentam novas formas artísticas e literárias e da investigação de todos os campos do
saber. Entre essas atividades, estão aquelas intuitivas e populares e aquelas ditas
eruditas.
A cultura sempre estabeleceu categorias sociais entre as pessoas
que a cultivavam, a enriqueciam com contribuições diversas e
faziam-na progredir e pessoas que não queriam saber dela, que a
desprezavam ou ignoravam, ou então eram dela excluídas por
razoes sociais e econômicas. (VARGAS LLOSSA, 2013, p.59)

19

Os investimentos por parte da população que consumia as mais diversas formas
de conhecimento, fomentou a criação de instituições culturais, fortalecendo o conceito de
alta cultura. Vale ressaltar que ao falarmos de instituições culturais, não se refere às
definições antropológicas de “cultura” mais tradicionais, como as da agricultura e dos
costumes sociais. As instituições culturais são museus, bibliotecas, orquestras sinfônicas,
universidades e em até certos casos, parques e zoológicos. São nesses “santuários”
especializados, mantidos à parte da vida cotidiana por regulamentos especiais,
subsidiados por fundos especiais e cuidados por pessoal altamente qualificado, que os
documentos, registros, relíquias e corporificações das mais altas realizações humanas
são preservadas e a “arte” ou “cultura” é mantida viva. As instituições culturais não
apenas preservam e protegem os resultados do aperfeiçoamento do homem, mas
também o sustentam e propiciam sua continuidade.
No Brasil, com a multiplicação de secretarias municipais e estaduais de cultura,
foi institucionalizado o patrocínio corporativo às artes e os incentivos fiscais para
impulsionar a diversidade de ações culturais, como cinema, teatro, exposições, etc.
O surgimento de fundações e entidades não-governamentais direta ou indiretamente
envolvidas na gestão da esfera artística, a expansão das grandes corporações de mídia e
o acesso à internet acelerou as transformações ocorridas nos últimos quarenta anos,
levando a economia da cultura a conquistar o status e o direito a uma rubrica própria em
eventos, currículos e publicações.
Para que a cultura, de forma estrutural e rentável, se desenvolva no Brasil,
“forçoso será um trabalho conjunto de construção de um sistema de informações
quantitativas sobre fluxos culturais que seja confiável e de acesso público” (DURAND
apud BENHAMOU, 2007, p.14). E, como escreveu Benhamou (2007, p.15), “poucos
economistas mostraram interesse pela arte ou pela cultura”, muitos por não
identificarem o devido valor aos investimentos neste setor ou por não dominarem o
nebuloso universo das leis de incentivo fiscal.
Durante esta pesquisa bibliográfica, foi importante encontrar a opinião de
economistas, que já na década de 1970, vislumbravam a importância das artes no campo
econômico. Kenneth Boulding, em Ecodynamics: A New Theory of Social Evolution, de
1978, considerava a arte um meio de criar e de fazer circular a informação, logo o seu
papel ganhava relevância e credibilidade além das paredes de galerias e museus. John
Galbraith, em Economics and the Public Purpose, de 1973, por sua vez, já previa que as
artes estavam destinadas a adquirir crescente importância econômica. Na conferência,
Arts Council, proferida em 18 de janeiro de 1983, na Grã-Bretanha questionou-se a
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aproximação das figuras do artista e do economista, por esses últimos não serem as
pessoas mais indicadas para ensinar aos conservadores de museu como administrar uma
instituição, uma vez que são personalidades estranhas ao mundo das artes.
Se a arte é um meio de discutir questões e disseminar informação, ela também
tem grande potencial econômico, alimentar o separatismo da mesma em relação à
economia e à comunicação é produzir perdas para todos os lados.
Nesse universo, a produção e a circulação da arte estiveram relacionadas a
mecenas, museus, salões, premiações e galerias. Nunca à produção em escala ou a grande
circulação. Paralelamente, durante muito tempo, considerou-se os meios de comunicação
de massa, como imprensa escrita, rádio e televisão um campo à parte à arte, com modos
de consumo e distribuição próprios. Contudo, as expressões “meios de massa” e “cultura
de massa” vão além. Elas denotam sistemas de produtos gerados por grupos culturais e
distribuídos a uma massa de consumidores. Entre os produtos de largo alcance é possível
incluir a fotografia, cinema, televisão, publicidade, quadrinhos, livros impressos e
digitais, músicas em plataformas físicas e digitais, entre outros. Os produtos culturais
gerados por esse sistema são baratos (na maioria dos casos), seriados, amplamente
disponíveis e passíveis de distribuição rápida. Essa aproximação entre as indústrias
culturais “tradicionais” e os meios de comunicação de massa redesenharam
completamente as relações de propagação cultural.

1.2 O mercado cultural e a economia da cultura
O gosto pela cultura, e consequentemente o hábito de seu consumo, é produto de
vivências e referências herdadas desde a infância e alimentadas pela família e pelo meio
social. Tal como foi dito na conceituação de “cultura”, pessoas de meios sociais diferentes
possuem vivências e referências diferentes, criando assim distinções por vezes
discriminatórias de cultura, como a cultura elitista e cultura popular. Essa oposição de
“culturas” persiste e se manifesta na escolha do tipo de diversão ou de entretenimento.
Contudo, a aprendizagem do gosto cultural se dá por meio da frequente exposição a
manifestações culturais e obras artísticas, por aqueles que lhes ensinaram a apreciá-las.
A economista Françoise Benhamou analisa as lógicas do interesse da sociedade
pelos produtos culturais e propõe que arte e cultura possam ser pensados
economicamente.
A teoria econômica padrão pressupõe que o consumidor é
racional: seus gostos são estáveis e ele é capaz de ordenar suas
escolhas e de levar em conta as restrições de renda a que está
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sujeito. Parte-se da hipótese de que a utilidade, isto é, a
satisfação que obtém com seu consumo, decresce
proporcionalmente ao aumento desse consumo: ele consome
uma unidade adicional de um bem enquanto a utilidade marginal
desse bem for superior a seu custo marginal. No melhor dos
casos, a utilidade marginal é igual ao preço. (BENHAMOU, 2007,
p.29)
Entretanto, contrariando esse princípio de racionalidade dos consumidores, os
gostos evoluem com o passar do tempo e, para muitos, o prazer e a vontade de consumir
atividades culturais é proporcional ao nível econômico de cada indivíduo. Isso é
explicado pelo papel do custo de tempo.
De um lado, quando cresce o estoque de capital humano de um
indivíduo, e em particular de seu nível educacional, a
produtividade de seu trabalho e, portanto, seu salário aumenta.
O custo de oportunidade do tempo gasto em atividades culturais,
isto é, a falta de ganho que resulta da renúncia a atividades
remuneradas, aumenta: a análise econômica compara esse custo
ao nível salarial. De outro lado, porém, e em sentido inverso, o
consumidor dotado de um estoque de capital humano maior
torna-se mais eficiente em sua produção de “prazer cultural”: o
custo associado a suas práticas culturais diminui. (BECKER;
GEORGE apud BENHAMOU, 2007, p.30)
Embora, seja uma análise reconhecida, que explica porque a alta dos salários
constitui não somente uma ameaça para aqueles consumos que requerem em média
mais tempo do que as outras atividades de lazer, mas o fraco crescimento dos consumos
culturais quando há esse aumento, há um determinismo exacerbado e pouco matizado
que não contempla a incerteza que influencia as preferências. Louis Lévy-Garboua e
Claude Montmarquette, citados por Benhamou (2007, p.30), reconhecem o efeito
positivo de experiências culturais anteriores sobre o consumo atual: toda
experimentação nova de um bem revela ao consumidor um aumento imprevisto, positivo
ou negativo, de seu gosto por esse bem. A sua análise, integram uma “taxa de
obsolescência da experiência”, formada pelo esquecimento ou pela adoção de inovações
e reconhecem a importância dos fenômenos de substituição. Em prol do estudo da
cumulatividade das práticas, a análise dos fenômenos de substituição foi muitas vezes
abandonada. Se a probabilidade de um indivíduo ir ao teatro, por exemplo, aumenta pelo
fato de assistir às peças pela televisão, inversamente o cinema pode constituir um
substituto para o teatro, já que o simples fato de sair de casa abre ao consumidor a
possibilidade de obter prazer em um ou outro entretenimento.
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A escolha de um bem cultural por outro pode ser explicada apenas pela diferença
de preço. Como exemplo, no Museu do Louvre, foi introduzida uma variação horária de
preços do ingresso com a finalidade de induzir as pessoas, que antes poderiam não ter
interesse nesse tipo de lazer cultural, a visitarem o museu nas horas de menor afluência.
A hipótese baseia-se, implicitamente, no fato de que os consumidores, ou pelo menos
uma boa parte deles, são sensíveis ao preço oferecido. Nesse mesmo caminho, o consumo
de produtos industriais – livros, cinema, discos – também são sensíveis à variação de
preço.
Pode-se dizer, com relação a uma gama variada de produtos, que
o consumidor somente reage acima de determinados limites.
Mas, como esses limites são diferentes para cada comprador,
obtêm-se variações contínuas da demanda de acordo com a
evolução dos preços. Em tais condições, para cada livro existe
uma função de demanda decrescente e quase contínua que
vincula seu preço e a quantidade consumida. (ÉCALLE apud
BENHAMOU, 1988, p. 31)
Todavia, essa abordagem a partir do preço não resume o conjunto de
determinação que influenciam a escolha do consumidor. Quando a oferta é abundante, os
custos da busca do melhor produto interferem no consumo. Em 1966, Lancaster rompe
com o enfoque tradicional dos bens como objetos de utilidade e parte do pressuposto de
que a utilidade deriva das propriedades ou características desses bens.
Os bens possuem determinadas características, objetivas e
mensuráveis. Um indivíduo escolhe o bem que apresenta a
melhor combinação de características. Para que uma
característica seja pertinente, ela não deve ser partilhada por
produtos externos a um conjunto definido de bens.
(LANCASTER, 1966, p. 31)
A teoria de Lancaster também ajuda a explicar a escolha de consumo de produtos
culturais segundo a idade. A aversão ao risco, que presumivelmente aumenta com a
idade, induz um aumento da frequência, por exemplo, à ópera e aos concertos, em
prejuízo das representações teatrais. Enquanto os teatros privilegiam a inovação, outras
instituições priorizam um repertório mais tradicional e menos arriscado. O mesmo se dá
em museus e centros culturais, onde a programação de exposições e eventos podem
adotar linhas conservadoras ou mais modernas, de acordo com o do perfil de
consumidor que se deseja atender. Em todo caso, os custos da busca de informação
pertinente, por parte do consumidor, explicam em grande parte suas escolhas e
determinam um novo método de definição de demandas do consumo cultural por parte
das instituições. O racional econômico passa a ser integrado nas atividades culturais das
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instituições, que agora lidam com estratégias de captação de público, calendário de ações
e geração de renda.
A Economia Criativa surge no momento onde a manufatura de produtos e a
produção de commodities dá lugar para a produção de ideias. As economias passam a
entender que a produção de royalties, advindos da criatividade são duradouros e mais
baratos que a construção e produção de grandes indústrias tradicionais. Diante de tal
perspectiva, a Economia Criativa possui como fundamento a valorização das éticas e das
expressões culturais locais, da proteção ao patrimônio cultural e ambiental dos
territórios envolvidos, necessários à consolidação de práticas cooperativas, ao
crescimento da confiança entre indivíduos e grupos, além de fomentar toda uma nova
cadeia de mercado.
Howard Becker (1988, p.67) reconhece dois trabalhos distintos no segmento da
Economia Criativa, sendo um o segmento de mercado que necessita da presença
permanente de uma mão de obra estável, e o segundo o segmento em que se utiliza uma
contratação sazonal, de acordo com a necessidade (cinema, produção de programas de
TV, espetáculo ao vivo), conforme o modelo de “adhocracia” (o domínio ad hoc), que
Henry Mintzberg, no trabalho The Structuring of Organizations (1978) define como uma
forma de organização temporária constituída para a realização de um projeto preciso.
Segundo Benhamou (2007, p.41), a forma de trabalho que mais cresce é o serviço
temporário. Ele permite que a produção se adapte a projetos cuja continuidade não é
garantida no tempo e contrato de pessoas especializadas em determinadas tarefas.
Consequentemente, isso provoca um aumento dos custos de produção, porque estimula a
competição entre os produtores pela contratação de artistas e técnicos de reconhecida
competência.
A importância da educação é menor naquelas carreiras artísticas
em que o talento tem mais peso do que o diploma. A incerteza
das carreiras deve-se tanto à diferença existente entre o esforço
exigido e o objetivo a alcançar quanto ao caráter temporário do
sucesso, sujeito às modas e às rejeições que o mundo das artes
alimenta ao longo do tempo. (THROSBY apud BENHAMOU, 2007,
p.43)
Desse modo, as enormes diferenças de remuneração entre as consideradas
estrelas e os demais artistas não se baseiam necessariamente em talento, mas também
na sorte e no acaso, como diz Moshe Adler (p.208, 1985). A concentração do consumo em
determinados produtos procedentes de “artistas-estrela”, personalidades notáveis e de
reconhecido talento, diz respeito a minimização de riscos por parte dos consumidores.
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Assim, com os avanços das técnicas de comunicação, é possível ampliar os mercados do
artista sem aumentar proporcionalmente os custos de produção.
Então, por que um indivíduo racional opta por escolher uma carreira tão instável,
e que apresenta tão poucas vantagens que a maioria? “A preferência pelo risco e a
recompensa psicológica prevalecem sobre as considerações de ordem financeira e
servem de estímulo para perseguir uma carreira nas artes do espetáculo.” (BLAUG apud
SANTOS, 1976, p.257)
Os lucros simbólicos advindos do trabalho artístico, podem converter-se em
lucros materiais: os títulos, as honrarias, o reconhecimento social, por sua vez, gera
remunerações materiais, convites, ampliação do mercado “natural” do criador. Como na
loteria, a expectativa de ganho, em caso de sucesso, é tão grande que compensa correr
riscos. E para conseguir alcançar esse objetivo os artistas muitas vezes dependem de
remuneração extra: o investimento.
Os ganhos são avaliados no quadro da família, em que uns
aceitam garantir a regularidade de uma renda oriunda de uma
atividade tradicional para que os outros possam tentar a longa
aventura do acesso à fama. (HENDON apud BENHAMOU, 2007,
p.45)
Os artistas que não possuem família ou investidor que aposte neles, por muitas
vezes, exercem uma atividade complementar. Substitui-se a atividade artística pelo
trabalho “para sobrevivência” (ou inversamente) até o momento em que a utilidade
marginal de uma hora adicional dedicada à primeira atividade mostre igual à utilidade
marginal de uma hora adicional dedicada à outra atividade.
Dos tempos antigos, até os dias atuais, a percepção em relação à necessidade de
remuneração pelo trabalho criativo sempre foi um pouco subjetiva. Em Roma, as obras
literárias eram reproduzidas através de cópias manuscritas, onde apenas os copistas
eram remunerados pelo seu trabalho, em detrimento dos autores, que nada recebiam,
além de reconhecidas honras e glórias quando, em seus trabalhos originais, eram
respeitadas a paternidade e fidelidade ao texto. Embora não houvesse qualquer lei de
proteção aos direitos autorais, havia punições aos casos de falsificação, além de
desqualificação no ambiente intelectual.
Somente com a grande revolução tecnológica, surgida no século XV, com
Gutenberg, inventor do tipo móvel e da prensa, foi que se aflorou o problema da proteção
jurídica dos direitos autorais, principalmente em razão da necessidade de remuneração
dos autores e da delimitação do direito de reprodução e utilização de suas obras, já que,
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mecanicamente era possível a reprodução de uma obra em escala industrial. Na
Inglaterra, as primeiras leis relativas aos direitos autorais, surgem depois da revolução
industrial, em consequência da indiscriminada cópia de estampas de tecido que
começava a ocorre.
No capítulo 3 serão aprofundadas as questões de direito autoral e licenciamento,
sendo apresentadas suas prerrogativas e aplicações.
Uma das principais mudanças do papel do artista em um novo contexto social, se
entrelaça com a reprodutibilidade e a sua respectiva geração de lucros. O pensamento
artístico passa a ir além da criatividade, gerando um valor para o imaterial e
monetizando iniciativas de acesso à cultura e às artes plásticas.
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CAPÍTULO 2

ARTE, CONSUMO E REPRODUTIBILIDADE
2.1 A estetização do mundo 1
Dizer que uma imagem vale mais que mil palavras é dizer que ela é muito mais
expressiva do que nosso discurso, e que a constituição de seus elementos visuais cria
sentido.
“A imagem é basicamente uma síntese que oferece traços, cores e outros elementos
visuais em simultaneidade.” (NEIVA JR, 2002, p.5)
Historicamente, as primeiras imagens das sociedades ditas primitivas não foram
criadas com uma intenção estética, mas ritual, sendo pertencentes a um gênero que não
poderia ser dissociado da organização religiosa, mágica, clânica e sexual, como dito por
Lipovetsky & Serroy (2013, p.16). Os elementos, inseridos nesses coletivos, constituíam
sentido, demonstrando que as formas estéticas não são fenômenos autônomos, mas
estruturados.
A arte não tem existência separada. Ela enforma a totalidade da
vida: rezar, trabalhar, trocar, combater. Todas essas atividades
comportam dimensões estéticas que são tudo, menos fúteis ou
periféricas, a tal ponto que são necessárias ao sucesso das
diferentes operações sociais e individuais. (LIPOVETSKY;
SERROY, 2013, p.17)
Durante todo o Mundo Antigo e na Idade Média, esses elementos visuais que
produziam sentido não detinham o status de arte. Foi durante o Renascimento que os
artistas conseguiram colocar em destaque seu caráter intelectual e teórico. Foi também
durante esse período que se constituíram as premissas da modernidade estética, com o
advento da obra do artista separada da do artesão, com a ideia do poder criador do
artista-gênio assinando suas criações, nesse momento destinadas cada vez mais a
agradar reis, príncipes, aristocratas, governos nacionais, conselhos municipais e cada vez
menos a comunicar ensinamentos religiosos e atender às exigências da Igreja Católica.
Paralelamente, é durante esse período que surgem os tratados de boas maneiras, o
aparecimento da moda e dos jogos de elegância, além de uma arquitetura urbanística de
inspiração estética que oferecia uma imagem de graça e refinamento, destinadas a
encantar e maravilhar o olhar. Com o objetivo de despertar o olhar, as cortes europeias
convidaram artistas para criar ambientes magníficos, embelezar interiores de castelos e
1

Subtítulo referenciado no título da obra “A Estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista”, de Gilles
Lipovetsky e Jean Serroy.
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arranjos de parques. Os arquitetos são convocados por monarcas, príncipes e classes
aristocráticas para edificar castelos marcados pela elegância do estilo, construir palácios,
palacetes, villas suntuosas, cercadas por parques imensos povoados de estátuas. As
cidades são remodeladas a partir de um ponto de vista estético, criando-se praças
compostas por casas com fachadas harmoniosas e alinhadas, com ruas que
proporcionam grandes efeitos de perspectiva. A arte, a beleza, os valores estéticos
adquiriram novos valores, dignidade e importância social. Diferente da sociedade
contemporânea, esse intenso processo de estetização em vigor nas altas esferas da
sociedade renascentista não era movido por lógicas econômicas, mas sociais. O eclipse do
universo cavaleiresco, o desarmamento dos grandes senhores, a constituição de uma
sociedade de corte, a laicização de certo número de valores tornou possível um processo
elitista de estilização das formas, de estetização das normas de vida e dos gostos.
Entretanto, a partir dos séculos XVIII e XIX, à medida que o campo da arte se
autonomiza e muda sua relação com a sociedade, os artistas passam a reivindicar em alto
e bom som uma liberdade criadora, tendo em vista obras que não tenham contas a
prestar a ninguém, a não ser a si mesmas e que não se dobrem mais às demandas vindas
“de fora”. Trata-se, no entanto, de uma emancipação relativa, uma vez que veio
acompanhada da economia das leis do mercado. E, é nesse momento que se constitui a
“arte comercial”. Enquanto, por um lado, a arte propriamente dita reivindica sua
orgulhosa soberania ostentando desprezo ao dinheiro e ao ódio ao mundo burguês, por
outro, a arte comercial, voltada para a busca do lucro, do sucesso imediato e temporário,
tende a se tornar um mundo econômico como os outros, adaptando-se às demandas do
público e oferecendo produtos “sem risco”. Tudo opõe esses dois universos da arte: sua
estética, seu público, bem como sua relação com o econômico.
A era moderna se moldou na oposição radical entre o artístico e o comercial, a
cultura e a indústria, a arte e a diversão, o puro e o impuro, o autêntico e o kitsch, a
cultura de elite e a para as massas, as vanguardas e as instituições. Um sistema de dois
modos antagonistas de produção, de circulação e de consagração, que se desenvolveu
essencialmente apenas nos limites do mundo ocidental. Afirmando sua autonomia, os
artistas modernos se insurgem contra as convenções, cercam sem cessar novos objetos,
se apropriam de todos os elementos do real com fins puramente estéticos. Impôs-se o
direito de estilizar tudo, de transmutar em obra de arte, até mesmo o medíocre, o trivial,
o indigno, as máquinas, as colagens resultantes do acaso, o espaço urbano. Em face da
soberania absoluta do artista, não há mais realidade que não possa ser transformada em
obra e percepção estéticas. Enquanto se multiplicam as críticas dirigidas à indústria
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moderna – acusada de propagar a feiura e a uniformidade – florescem projetos de
embelezamento da vida cotidiana de todas as classes, a vontade de introduzir arte em
toda parte e em toda coisa pela regeneração e a difusão das artes decorativas.
A estetização própria da era moderna seguiu assim dois
caminhos principais: o estetismo radical da arte pura, da arte
pela arte, de obras independentes de qualquer finalidade
utilitária, não tendo outro senão elas mesmas e, no exato oposto,
os projetos de uma arte revolucionária “para o povo”, uma arte
útil que se faça sentir nos menores detalhes da vida cotidiana e
voltada para o bem-estar da maioria. (LIPOVETSKY; SERROY,
2013, p. 27)
É, por fim, na era contemporânea, que o capitalismo na arte demonstra seu
triunfo, uma vez que os fenômenos estéticos não remetem mais a mundinhos periféricos
e marginais: eles estão integrados nos universos de produção, de comercialização e de
comunicação dos bens materiais e constituem imensos mercados modelados por
gigantes econômicos internacionais. Acaba-se o mundo das grandes oposições
insuperáveis – arte contra indústria, cultura contra comércio, criação contra
divertimento: em todas as esferas, leva a melhor quem for mais criativo. No tempo da
estetização dos mercados de consumo, o capitalismo artista multiplica os estilos, as
tendências, os espetáculos, os locais de arte; lança continuamente novas modas em todos
os setores e cria em grande escala o sonho, o imaginário, as emoções; artealiza o domínio
da vida cotidiana no exato momento em que a arte contemporânea, por sua vez, está
empenhada num vasto processo de “desdefinição”. É um universo de superabundância
ou de inflação estética que se molda: um mundo transestético, em que a arte se infiltra
nas indústrias, em todos os interstícios do comércio e da vida comum. O domínio do
estilo e da emoção se converte ao regime hiper: isso não quer dizer beleza perfeita e
consumada, mas generalização das estratégias estéticas com finalidade mercantil em
todos os setores das indústrias de consumo. Uma hiperarte também na medida em que
não simboliza mais um cosmos, não expressa mais narrativas transcendentes, não é mais
a linguagem de uma classe social, mas funciona como estratégia de marketing,
valorização distrativa, jogos de sedução sempre renovados para captar os desejos do
neoconsumidor hedonista e aumentar o faturamento das marcas.
As estratégias mercantis do capitalismo criativo transestético não
poupam nenhuma esfera. Os objetos usuais são penetrados por
estilo e pelo seu visual. Muitos deles se tornam acessórios de
moda. Os designers, os artistas plásticos os criadores de moda são
convidados a redesenhar a aparência dos produtos industriais
básicos e dos templos do consumo. As marcas de moda para o
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grande público copiam os códigos de luxo. As grandes lojas, os
hotéis, bares e restaurantes investem num trabalho de imagem, de
decoração, de personalização de seus espaços. O patrimônio é
reabilitado e montado à maneira dos cenários cinematográficos. O
centro das cidades é figurinizado, cenografado, “disneyficado”
tendo em vista o consumo turístico. A publicidade se pretende
criativa e os desfiles de moda parecem performances. As
arquiteturas de imagem fazem sucesso, valendo por si mesmas,
por sua atratividade, sua dimensão espetacular, e funcionam como
vetor promocional nos mercados concorrenciais do turismo
cultural. (LIPOVETSKY; SERROY, 2013, p.28)
Mas o processo de estetização hipermoderno2 extrapola em muito as esferas da
produção, tendo alcançado o consumo, as aspirações, os modos de vida, a relação com o
corpo, o olhar para o mundo. O gosto pela moda, pelos espetáculos, pela música, pelo
turismo, pelo patrimônio cultural pelos cosméticos, pela decoração da casa se difundiu
em todas as camadas da sociedade. O capitalismo artista impulsionou o reinado do
hiperconsumo estético no sentido de consumo superabundante de estilos, decerto,
porém mais amplamente, onde podemos incluir o consumo de sensações e de
experiências sensíveis. O regime hiperindividualista de consumo que se expande é
menos estatutário do que experiencial, hedonista, emocional, em outras palavras,
estético: o que importa agora é sentir, viver momentos de prazer, de descoberta ou de
evasão, não estar em conformidade com códigos de representação social.
Forty (2007, p.52-53), ao relatar a experiência do empresário Wedgwood, então
pouco comum no século XVIII, de contratar artistas para desenhar as louças de sua
marca, mostra que havia uma compreensão comercial quanto ao uso da mão de obra dos
artistas.
À estetização do mundo econômico corresponde uma estetização do ideal de vida, uma
atitude estética em relação à vida. “À medida que estabeleciam uma identidade própria
mais forte, as classes médias e altas procuravam se distinguir por gostos exclusivos e
moda” (FORTY, 2007, p.53) e nesse momento, o objeto de consumo, passa ter um novo
significado e um novo valor de desejo. Ao assumir uma atitude estética, o indivíduo não
mais vive a se sacrificar por princípios e bens exteriores a si, mas se inventar, estabelecer
para si suas próprias regras visando uma vida bela, intensa, rica em sensações.

Hipermodernidade: Termo criado pelo filósofo Gilles Lipovetsky em obra anterior a que estamos usando
como referencial teórico desse capítulo. Abrange características da sociedade pós-moderna, de exacerbação
dos valores criados na modernidade, como a expansão do consumo e da comunicação para as massas, o
enfraquecimento de normas autoritárias, o hedonismo e o psicologismo e o fim das utopias futuristas. A
globalização e a informática foram responsáveis pela aceleração dessas características, elevando a pósmodernidade ao conceito do hiper. Época em que o tempo e espaço são eliminados, é posto em prática graças
aos avanços tecnológicos.
2
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2.2. O capitalismo artista 3
A economia artista participa do desenvolvimento da nova economia do imaterial
que, assinalando o fim da organização “fordiana” da produção, constitui uma mutação
dos fatores de crescimento e dos paradigmas de competitividade e de criação de valor. O
dinamismo da economia desmaterializada não repousa apenas na informação e no
conhecimento, mas também na engenharia do estilo, das narrativas e das experiências
significantes, em outras palavras, nas dimensões intangíveis do consumo.
A uma “economia cognitiva” se soma uma economia intuitiva ou
estética: juntas, elas ilustram a ascensão do registro imaterial
típico do modelo pós-fordiano do capitalismo hipermodermo.
Fundado numa economia assentada nas narrativas, imagens e
emoções, o capitalismo artista se impõe como um dos
componentes do novo “capitalismo imaterial” movimentado por
“mercados individuados de experiências, de preferências
subjetivas” cada vez mais heterogêneas, cujas alavancas de criação
de valor são o saber, a inovação, a imaginação. (LIPOVETSKY;
SERROY, 2013, p. 44)

O capitalismo artista é, assim, englobado no capitalismo hipermoderno – conceito
cunhado por Lipovetsky para definir o excesso de consumo da contemporaneidade,
centrado na valorização do capital dito imaterial, também qualificado de “capital
inteligência, “capital humano”, “capital simbólico”.
Entretanto, deve-se desmistificar a ideia que o capitalismo artista seja a vitória da
beleza do mundo através da economia de mercado, uma vez que a dimensão artista do
capitalismo se dá pelo teor do projeto e estratégias de mercado e não por seus
resultados. O capitalismo artista não transforma o mundo da feiura para a beleza de
súbito. As operações que definem o capitalismo artista têm muito mais a ver com o
espetáculo e a mise-en-scène, o emocional e sedutor, da qual as manifestações possam ser
apreciadas de modo distinto do plano estritamente estético. A beleza num nível subjetivo
não deve permear o status do capitalismo artista, mas sim seus processos e estratégias
de modo estrutural objetivando conquistar mercados, através da estilização e moda,
sedução e cosmetização, divertimento e sonho. Não é o apogeu da beleza, mas a
reestruturação desse reinado.
Existe um mal-entendido que deve ser evitado: falar que capitalismo artista não
significa potencialização de uma preocupação criativa que faça recuar os imperativos de
comercialização e de rentabilidade. As dimensões criativas e imaginárias se afirmam à
3

Subtítulo referenciado no título da obra “A Estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista”, de Gilles
Lipovetsky e Jean Serroy.
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medida que se intensificam a financeirização da vida econômica, a “ditadura” do mercado
e de seus objetivos a curto prazo. Lipovetsky (2013, p. 43):
Com o triunfo do regime artista ou criativo, o capitalismo não se
torna “menos” capitalista: muito pelo contrário, ele o é cada vez
mais e numa escala vastíssima, como atestam a magnitude
crescente dos investimentos financeiros, a mundialização dos
mercados do consumo, da moda e do luxo, o desenvolvimento das
multinacionais da cultura, a predominância do marketing e da
comunicação, os lucros consideráveis que são gerados. Quanto
mais o capitalismo se mostra artista, mais a competição
econômica se desencadeia e mais se impõe a hegemonia dos
princípios empresariais, mercantis e financeiros. Com toda
evidência, ele não se converteu a um éthos romântico qualquer:
integrando em suas realizações uma “parte criativa” crescente, ele
prossegue
irresistivelmente
em
sua
empreitada
de
mercantilização de todas as coisas, de maximização do lucro, de
racionalização das operações econômicas. (LIPOVETSKY; SERROY,
2013, p. 43)

Se o capitalismo é, de fato, esse modo de produção fundado na aplicação do
cálculo racional à atividade econômica, note-se que em sua versão artista ele não para de
moldar produções destinadas a gerar prazer, sonhos e emoções nos consumidores. O
capitalismo artista tem de característico o fato de que cria valor econômico por meio do
valor estético e da experiência, produzindo e distribuindo sensações e prazeres.
“O capitalismo artista é a formação que liga o econômico à sensibilidade e ao
imaginário; ele se baseia na interconexão do cálculo e do intuitivo, do racional e do
emocional, do financeiro e do artístico.” (LIPOVETSKY; SERROY, 2013, p.44)
O capitalismo se tornou artista por estar sistematicamente interessado em integrar os
estilos, as imagens, a mobilização de afetos, os prazeres estéticos, lúdicos e sensíveis dos
consumidores, à geração de consumo e lucro.
Vale destacar que, a aliança entre o capitalismo e a arte, não ocorre sem choques
ou freio, já que se trata de um modo de produção idealmente criativo. Na realidade,
existem contradições entre esses dois polos que remetem a sistemas de referências,
objetivos, profissões dessemelhantes. De um lado, investidores, gestores, profissionais de
marketing voltados para a eficácia e a rentabilidade econômica. De outro, criadores em
busca de autonomia e animados por ambições artísticas. Demandas de liberdade
criadora que se chocam contra os processos de racionalização e os controles exercidos
pelas firmas sobre as narrações, roteiros, scripts, design e casting, tendo em vista
assegurar maior sucesso comercial e maiores lucros.
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As empresas têm de atrair os talentos e estimular a inovação,
mas, ao mesmo tempo, a fim de diminuir os riscos, elas se
empenham em frear as criações audaciosas, em reproduzir as
fórmulas que “dão certo” mais facilmente. As lógicas financeiras
e organizacionais podem assim vir a contrariar a criatividade
que devem, por outro lado, imperativamente favorecer: essa é
uma das contradições do sistema que faz que as empresas do
capitalismo artista possam apresentar graus de criatividade bem
diferentes, conforme seu modo de organização e os momentos.
(LIPOVETSKY; SERROY, 2013, p.45)

Quaisquer que sejam as tensões e contradições atuantes, o capitalismo artista não deixa
de funcionar como um sistema no qual o peso do mercado e as lógicas financeiras e de
marketing se impõem com uma intensidade sem precedentes. Isso é observado nas
indústrias culturais, na moda, no luxo e até no mundo da arte. A importância das lógicas
mercantis no mundo da arte não são coisa nova, mas com toda evidência, no tempo da
globalização, um novo patamar é atingido, como atestam em particular a magnitude dos
investimentos dos colecionadores e os picos vertiginosos que o preço das obras atinge.
Cada vez mais a arte aparece como uma mercadoria entre as outras, como um tipo de
investimento de que se espera alta rentabilidade. A idade romântica da arte cedeu o
passo a um mundo no qual o preço das obras é mais importante e mediatizado do que o
valor estético: hoje é o preço mercantil e o mercado internacional que consagram o
artista e a obra de arte. É o tempo do negócio da arte, que vê triunfar as operações de
especulação, de marketing e de comunicação. Se o capitalismo incorporou a dimensão
estética, esta se acha cada vez mais canalizada ou orquestrada pelos mecanismos
financeiros e mercantis, onde o sentimento, frequentemente compartilhado, de que
quanto mais o capitalismo artista domina, menos arte e mais mercado se tem.

2.3 O mercado de arte e suas instituições
Marchands, críticos, leiloeiros, professores de arte, galeries leaders e
colecionadores intervêm no mercado por diversas razões, fazendo e desfazendo
costumes e as classificações. Quando a “comunidade de gosto”, constituída por esses
atores, diminui, os mercados de arte sentem os efeitos (BEACKER apud BENHAMOU,
2007, p.77). Dentro desta mesma comunidade, encontramos os gestores de museus e
exposições, que possuem influência nos mercados de arte, ao mesmo tempo que
precisam estar compromissados com as instituições que representam.
O museu tem por função a transmissão de um legado, de geração
em geração, por meio da conservação das próprias obras. Assim,
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o museu como instituição, resulta da dupla preocupação de abrir
ao público e desenvolver o caráter enciclopédico das coleções,
mantidas fora de seu contexto original. Do ponto de vista da
teoria econômica, o museu é um serviço coletivo, financiado pelo
Estado devido à possibilidade de consumo simultâneo por parte
de vários indivíduos e devido a seus efeitos externos.
(BENHAMOU, 2007, p. 87)
BENHAMOU (2007, p.87), refere-se em sua publicação à Jean Pierre-Lenaurd, que
comparou o comportamento do homem de museu, que, para introduzir uma obra numa
coleção pública, não hesita em abandonar as outras à especulação, com o do
administrador de monumentos históricos, que manda restaurar com altos custos um
edifício sem se preocupar com a recuperação do entorno pelos especuladores
imobiliários.
O museu é uma instituição não-comercial sem fins lucrativos:
non profit. Do ponto de vista econômico, essa característica
levanta a questão da identificação dos outputs que o
administrador de museu é chamado a maximizar. (BENHAMOU,
2007, p.89)
No início do século XIX, eram locais de trabalho dos artistas e dos copistas; o
público tinha acesso a eles apenas um dia por semana. Essa função foi aos poucos
desaparecendo, para dar lugar às duas missões fundamentais do museu: conservar e
expor. A esse veio somar-se uma função educativa e pedagógica, que, na década de 1880,
vinculou a reorganização dos museus à reforma do sistema escolar. Todavia, a exposição
de determinadas obras acelera sua degradação física; a abertura para novos públicos
exige uma política de aquisições e de comunicação que não coincide necessariamente
com as expectativas do público mais culto. O acesso do grande público, preconizado
desde longa data, é visto com uma prevenção desigual pelos profissionais da
conservação, divididos entre uma concepção elitista de seu ofício, em que o que conta é a
aprovação dos pares, e o sentimento de que a valorização da instituição passa pelo
aumento dos índices de frequência do público. E a coexistência de diferentes públicos
algumas vezes gera conflitos.
Para enfrentar essa situação, os museus poderiam pensar em
desenvolver dois museus, um destinado a servir ao grande
público e o outro aos doadores e aos segmentos de públicos mais
exigentes. (FELDSTEIN apud BENHAMOU, 1991, p. 334)
Para Montias (1995, p.71-80), por motivos econômicos (o museu vive dos
impostos pagos pelo público) e sociais (o especialista sempre encontrará um meio de ter
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acesso às coleções particulares e às obras reservadas dos museus), deve-se dar
preferência ao público em relação ao especialista, mediante o desenvolvimento de
espaços de sociabilidade, restaurantes, lojas e livrarias.
Nesse tipo de instituição coexistem três fontes de financiamento: suporte público
por parte do poder central ou local, mecenato e receitas próprias (ingressos pagos,
produtos derivados das lojas de souvenires, diversas despesas feitas no local pelos
visitantes, rendas dos investimentos, etc).
O museu é uma das instituições culturais mais ricas, em razão do valor das obras
que possui, e podem configurar também entre as financeiramente mais pobres, em
virtude da diferença entre esse valor e o orçamento com que trabalha. Trata-se de um
fator de ineficiência, uma vez que, nos cálculos econômicos que faz, não leva em conta o
valor de seu capital.
Por ser uma combinação de trabalho altamente especializado (conservação e
preservação), de trabalho não-qualificado e de capital, alguns museus tentaram
aumentar sua produtividade através da terceirização de alguns serviços (segurança,
limpeza). Os custos são calculados em função do número de visitantes e dos salários de
pessoal; abrangem as despesas de promoção (publicidade, campanhas de adesão), o
custo das exposições e das atividades educativas, o da conservação e da manutenção das
obras. O capital caracteriza-se pelo valor do acervo relativamente ao das aquisições, e
pela inércia de sua composição, sendo a venda de obras um fato excepcional, quando não
de todo proibida. O museu aplica economias de escala: todos esses custos aumentam em
ritmo menor do que o volume de público pelo menos enquanto esse volume se mantiver
abaixo de um determinado limite.
Neste sentido, as lojas de souvenires dos museus surgem com uma fonte em
potencial para a geração de novas receitas e utilizando a riqueza do capital cultural das
obras. Os acervos de museus podem se tornar uma fonte contínua de artigos produzidos
a partir de suas reproduções ou adaptações, alcançando novos púbicos que irão
experimentar uma nova forma de consumo.
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Figura 01: Souvenires do MoMa e do Museu do Louvre

2.4 Reprodutibilidade da arte
A obra de arte sempre foi, por princípio, reprodutível. A cópia foi praticada
igualmente por discípulos, para exercício da arte, e por mestres, para difusão de obras; a
imitação sempre foi praticada por falsificadores e, finalmente, a reprodução em série
pelo capitalismo artístico, onde a tecnologia reproduz em larga escala, com o objetivo de
gerar maior retorno e lucratividade; sem esquecer ainda das obras seriadas pelas
matrizes gravadas, mas que mantém a sua “originalidade” quando numeradas e
assinadas pelo artista. A reprodução da obra de arte é, então, algo que vem se impondo
na história de forma intermitente, em saltos separados por longos intervalos, mas com
intensidade crescente.
Com a xilogravura – antiga técnica de matriz em madeira, provavelmente de
origem chinesa, conhecida desde o século VI –a imagem se tornou reprodutível – muito
antes que, por meio da imprensa, o mesmo ocorresse com a escrita. Essa técnica permitia
uma tiragem de algumas centenas de cópias. A imprensa, por sua vez, foi desenvolvida
por Johannes Gutenberg (1397 – 1468) em Mainz, Alemanha, por volta de 1440. À
xilogravura juntam-se no decorrer da Idade Média, a estampa em cobre, surgida em
1420, permitindo tiragem de cerca de mil cópias; a água-forte, desenvolvida em 1515; e,
no início do século XIX, a litografia, inventada por Alois Senefelder (1771 – 1834),
permitindo a tiragem de vários milhares de exemplares.
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Com a litografia – técnica de matriz em pedra, desenvolvida no final do século
XVIII –, a reprodução alcança um estágio fundamentalmente novo. O procedimento muito
mais flexível, permite a aplicação do desenho sobre a superfície da matriz,
diferentemente de seu entalhe em um bloco de madeira ou de sua gravação com águaforte sobre uma placa de cobre. Permitiu à arte gráfica, pela primeira vez, levar suas
produções ao mercado não só em, mas também em formas diariamente novas, capazes
de acompanhar ilustrativamente o cotidiano, assim, acertando o passo com a imprensa.
Entretanto, poucas décadas depois, com o surgimento da fotografia, pela primeira
vez, a mão foi desencarregada do processo de reprodução de imagens – uma das mais
importantes incumbências artísticas –, sendo substituída pelo olho. “Uma vez que olho
apreende mais depressa do que a mão desenha, o processo de reprodução de imagens foi
tão extraordinariamente acelerado que pode colocar-se a par da fala.” (BENJAMIN, 2012,
p.15)
Se na litografia estava virtualmente oculto o jornal ilustrado, surgido
simultaneamente em Londres, Paris e Leipzig em 1833, na fotografia estava o filme
sonoro. A reprodutibilidade técnica do som foi empreendida no final do século passado.
Em torno de 1900, a reprodução técnica alcançou um padrão a partir do qual
começou não só a transformar a totalidade das obras de arte tradicionais em seu objeto,
e submeter o efeito destas a profundas transformações, como também conquistou para si
um lugar próprio entre os procedimentos artísticos. Para o estudo desse padrão, nada é
mais elucidativo que o modo como suas duas diferentes manifestações – reprodução da
obra de arte e arte cinematográfica – retroagem sobre a arte em sua forma tradicional.

2.4.1 Reprodutibilidade Técnica
Mesmo à mais perfeita reprodução falta um elemento fundamental: o aqui e o
agora da obra de arte – a existência única de si no local onde se encontra. Nessa
existência única, porém, e em nada mais, realiza-se a história à qual foi submetida no
decorrer de sua existência. Isso compreende tanto as mudanças que a obra sofreu no
decorrer do tempo, em sua estrutura física, como as cambiantes relações de propriedade
na qual foi ingressa. Os rastros da primeira só podem ser revelados por meio de análises
químicas ou físicas, que não se deixam realizar na reprodução; os rastros da segunda são
objetos de uma tradição, que deve ser perseguida a partir do lugar onde se encontra o
original.
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O aqui e agora do original constitui o conceito de sua autenticidade e sobre o
fundamento desta encontra-se a representação de uma tradição que conduziu esse
objeto até os dias de hoje como sendo o mesmo e idêntico objeto. “A esfera de
autenticidade, como um todo, subtrai-se à reprodutibilidade técnica – e, naturalmente,
não só a que é técnica.” (BENJAMIN, 2012, p. 19)
Enquanto, porém, o autêntico mantém sua completa autoridade em relação à
reprodução manual, que em geral é selada por ele como falsificação, não é este o caso em
relação a uma reprodução técnica. A razão disso é dupla. Como aponta Walter Benjamin:
Em primeiro lugar, a reprodução técnica efetua-se, em relação ao
original, de modo mais autônomo que a manual. Pode, por
exemplo, na fotografia, acentuar aspectos do original acessíveis
somente à lente – ajustável e capaz de escolher arbitrariamente
seu ponto de vista -, mas não ao olho humano. Ou pode, com a
ajuda de certos procedimentos, como ampliação, redução e
câmera lenta, fixar imagens que simplesmente se subtraem à
óptica natural. Além disso, em segundo lugar, a reprodução
técnica pode colocar a cópia do original em situações que são
inatingíveis ao próprio original. Sobretudo, torna possíveis ir ao
encontro daquele que a recebe, seja na forma de fotografia ou
disco. A catedral abandona seu lugar para encontrar sua recepção
no estúdio de um amante das artes; o coral que foi executado em
uma sala ou a céu aberto se deixa ouvir em um quarto.
(BENJAMIN, 2012, p.21)
Essas situações modificadas podem deixar, no mais, a constituição da obra
intocada – desvalorizam, em todo o caso, seu aqui e agora. Mesmo que isso de modo
algum valha só para a obra de arte, mas igualmente, por exemplo, para uma paisagem
que passa diante do espectador no filme, por meio desse processo é afetado um núcleo
dos mais sensíveis do objeto da arte, que em nenhum objeto natural é tão vulnerável.
Trata-se de sua autenticidade.
A autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo aquilo
que nela é transmissível desde a origem, de sua duração material
até seu testemunho histórico. Na medida em que este se funda
naquela, então, na reprodução, quando a duração material se
subtrai aos homens, também o testemunho histórico da coisa é
abalado. De certo, somente isso, mas o que desse modo é abalado
é a autoridade da coisa, seu peso tradicional. (BENJAMIN, 2012,
p. 23)
Pode-se resumir essas marcas distintivas com o conceito de “aura”, como também
conceitua Walter Benjamin:
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o que desaparece na época da reprodutibilidade técnica da obra
de arte é sua “aura”. Esse processo é sintomático; seu significado
vai muito além da esfera da arte. A técnica de reprodução, assim
se pode formular de modo geral, destaca o reproduzido da esfera
da tradição. Na medida em que multiplica a reprodução, coloca no
lugar de sua ocorrência única sua ocorrência em massa. E, na
medida em que permite à reprodução ir ao encontro daquele que
a recebe em sua respectiva situação, atualiza o que é reproduzido.
(BENJAMIN, 2012, p.23)
Ambos processos conduzem a um abalo violento do que foi transmitido: tanto da
tradição – que trata no oposto da atual crise – quanto na renovação da humanidade.
Estão em estreita conexão com os movimentos de massa de nossos dias.
A massa é a matriz, da qual, atualmente, todo o comportamento familiar diante
das obras de arte emerge de modo renovado. Como descreve Walter Benjamin:
A quantidade converteu-se em qualidade. A massa
substancialmente maior de participantes fez surgir um modo
diferente de participação. O fato de que esse modo se manifesta de
forma mal afamada não deve induzir o observador ao erro.
Reclama-se a ele que as massas procurariam distração, enquanto
que o amante da arte se aproximaria desta com recolhimento.
Para as massas, a obra de arte seria uma oportunidade de
entretenimento; para o amante da arte, ela seria um objeto de sua
devoção. [...] Distração e recolhimento encontram-se em uma
oposição que permite a seguinte formulação: aquele que se
recolhe perante uma obra de arte submerge nela, entra nesta
obra, tal como, segundo narra a lenda, um pintor chinês no
momento da visão de seu quadro acabado. Ao contrário, a massa
distraída, por seu lado, submerge em sua a obra de arte; cincurdaa com as batidas de suas ondas, envolve-a em sua maré cheia.
(BENJAMIN, 2012, p.109)
Essa polaridade, entretanto, não deve ser levada em conta pela estética do
idealismo, cujo conceito de beleza apreende a obra de arte como algo indistinto (e, de
acordo com isso, a exclui de algo distinto. A pintura, de fato, não está em condições de
oferecer o objeto de uma recepção coletiva simultânea, tal como sempre foi o caso da
arquitetura, como antes foi o caso do poema épico e como também foi o caso do cinema.
Um quadro sempre teve a peculiar pretensão de ser contemplado por um ou por poucos.
A contemplação simultânea de quadros por um grande público, o que passou a ocorrer
no século XIX, é um primeiro sintoma da crise da pintura. Crise essa que, de maneira
alguma, fora desencadeada somente pela fotografia, mas, de modo relativamente
independente dela, também por meio da pretensão da obra de arte dirigida à massa.
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Benjamim identifica a perda da aura da obra de arte, na era da técnica e da
reprodutibilidade, quando esta deixa de ser uma experiência única, vivida no espaço e no
tempo, para passar a ser uma experiência com objetos que se sucedem ao espaço e ao
tempo. A reprodutibilidade permite que pessoas levem cópias das obras para casa, as
vistam e as consumam, sem que estejam cometendo um delito de falsificação, mas
chanceladas pelas máquinas que as reproduziram.
Para Horkheimer e Adorno, na publicação, “A Indústria Cultural – O Iluminismo
como mistificação das massas”, “a civilização atual a tudo confere ar de semelhança.”
Cada setor cultural harmoniza-se entre si e com os demais. Manifestações estéticas,
mesmo de antagonistas políticos, celebram o mesmo modus operandi. Cria-se a falsa
identidade do universal e do particular. Toda civilização de massa em sistema de
economia concentrada é similar e todo o conceito ao redor dele declina. Não há mais o
menor interesse em esconder. As expressões populares não têm mais a pretensão, nem a
necessidade de serem vendidas como arte – auto definindo-se como indústrias,
devido à grande reprodução de seus pares. A constituição do público que, em tese e
verdadeiramente, favorece o sistema da indústria cultural, integra-o e não a desculpa. Os
monopólios culturais, em confronto com a indústria, são dependentes, desse modo.
A promessa de fundar a verdade da obra de arte pela inserção da figura nas
formas socialmente transmitidas são, ao mesmo tempo, necessárias e temerosas, uma
vez que pretende antecipar seu cumprimento por meio de semelhanças estéticas; ela
absolutiza a imitação, como citado no trabalho de Horkheimer e Adorno.
O sempre igual ainda regula a relação com o passado. A novidade do estágio da
cultura de massa em face do liberalismo tardio está na exclusão do novo. A máquina gira
em torno do seu próprio eixo. Chegando ao ponto de determinar o consumo, afasta como
risco inútil aquilo que ainda não foi experimentado, como cineastas que consideram com
suspeita todo manuscrito atrás do qual não se encontra um livro que seja sucesso de
vendas. Mesmo por isso sempre se fala de ideia, de novidade e de surpresa, de alguma
coisa que, ao mesmo tempo, seja inédito e nunca tenha existido. Para isso servem o ritmo
e dinamismo. Segundo Horkheimer e Adorno (2000, p.182): “nada deve permanecer
como era, tudo deve continuamente fluir, estar em movimento”.
Como também afirmou SANT'ANNA:
é comum ler, em depoimentos e entrevistas de artistas que se
instalaram na pós-modernidade, a afirmação de que a obra não
tem nada a ver com nada. Ou, então, que qualquer coisa é obra de
arte, pois assim os arrivistas encontram o espaço para sua
indolência criativa. Não se necessitando de formação exigente,
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recebendo o título de artista conferido levianamente, está
ocorrendo com a arte o que ocorre com a proliferação de seitas
evangélicas que brotam no quintal da boa/má-fé. (SANT’ANNA,
2003, p.155)
Para o autor acima citado, os artistas brasileiros fundadores da nossa
modernidade – como todos os modernistas, e em oposição a essa “leviandade” pósmoderna – tinham um projeto cultural e um projeto de país. Nos anos 1950 e 1960,
repensaram a vanguarda e a revolução social no continente, tendo um projeto estético e
um projeto de nação. Foram buscar nos movimentos modernistas internacionais, no
romantismo e até mesmo na formação barroca brasileira, as dinâmicas identitárias
próprias. Fazia parte do processo reinaugurar, pensar o amanhã. Hoje, em contrapartida,
estamos vivendo, “uma reciclagem de dejetos culturais, gerados na usina do ócio e do
insano lucro capitalista, sendo a lata de lixo da cultura alheia” (SANT’ANNA, 2003,
p.157). Assim, pegamos emprestado o título de uma obra do francês de Patrick Barrer,
(Tout) l’art contemporain est-il nul? - em português: (Toda) arte contemporânea é nula. O
esforço empreendido, em identificar o valor transmitido por uma obra artística vai de
encontro com questões mais profundas do ser humano, onde os significados podem se
tornar desejos de observação e consumo, ultrapassando questões culturais e de
identidade.
Estudar a obra de arte como um elemento de fetiche, pode resignificar a relação
social com a obra artística. Na sua origem latina, o termo factitius, fetiche (ou feitiço, em
tradução literal) significava apenas “artificial”, “falso”, “não natural”, “fingido”. Foi
somente após o português do século XV – incorporando vivencias míticas africanas – que
a palavra chegou as demais línguas, significando não apenas encanto ou bruxaria, mas
“objeto fadado”, ou seja, revestido de energia, força, sujeito-objeto miraculoso com
existência própria.
SANT’ANNA (2003, p.101) diz que na psicanálise de Freud a ideia de fetiche está
ligada à obsessão por certas partes do corpo, por um objeto parcial que absorve a pulsão
sexual. Na economia Marxista (SCOTT, 2009) foi cunhado o termo commodity fetishism,
onde o valor que deveria ser dado ao trabalho desvia-se para a mercadoria e para o
dinheiro, tornando-se este o fetiche dos fetiches, objeto de adoração capitalista. Na arte,
seja nas comunidades primitivas ou mesmo civilizadas, a religião envolve-se na
confecção de objetos e obras que se sacralizam esteticamente. Essa relação entre arte e
religião não escapou a Walter Benjamim (2012, p.36), quando, estudando o declínio da
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aura na arte moderna: “as mais antigas obras de arte nasceram a serviço de um ritual,
inicialmente mágico, depois religioso.”
O movimento feito pela modernidade, tentando driblar o pensamento mítico ou
superar o impulso à fetichização, consumou a reafirmação estético-antropológica da obra
como objeto fetiche. A ilusão de acabar com o fetiche ao trocar objetos naturais
zoomórficos e antropomórficos por outros, em outras palavras, desfetichar a obra de arte
substituindo-a por objetos industriais e mecânicos. Esse movimento criou um fetiche de
segundo grau, onde museus expõem carros e motocicletas devido ao seu design. Onde
havia natureza apenas passou a existir a máquina e o objeto industrial, como formas de
fetiche artístico. Ou seja, na tentativa de liquidar a fetichização na sociedade dita
moderna, ocorreu não apenas o retorno, mas o que SANT’ANNA (p.102, 2003) chama de
“vingança do fetiche”, que, uma vez recalcado, retornou em novas formas.
Então, qual seria a função dessa “fetichização”? Não apenas trataria de uma
pergunta mal colocada, porque, como afirma SANT'ANNA (2003, p. 183), “a arte não
‘tem’ exatamente (ou apenas) uma função, posto que ela “é” uma função.” Por outro lado,
dizer que ela “é” uma função é também opor-se à ideologia de que arte não tem função
alguma. Há uma diferença semântica entre “ter função”, “ser função” e “não ter função
alguma”. E é nesse sentido de ser função que a arte cria paixões na relação com seu
público. Para BIZZOCHI (2003, p.318): “como as atividades culturais estão diretamente
ligadas ao princípio do prazer, é natural que nelas, muito mais do que em qualquer outra
atividade, exerça um apelo emocional em relação ao seu receptor.”
Pode-se dizer que a admiração do público por pintores, artistas plásticos,
músicos, cantores, atores, bailarinos, escultores ocorre em paralelo à admiração de seus
próprios feitos. Todavia, a partir do século XIX, com o movimento romântico e o triunfo
da sociedade burguesa, o artista passa, efetivamente, a cultivar junto ao público a
imagem do gênio criador, do homem sensível e, por vezes, temperamental, do “eleito dos
deuses”, para levar alegria e a felicidade à humanidade. Esse culto à personalidade, ou
idolatria, se traduz na elevação do emissor do discurso à condição de ídolo. Apesar de ter
suas origens no século XIX, com o advento da cultura de massa, a adoração de artistas
tornou-se fenômeno significativo do ponto de vista social.
O ídolo, seja ele o herói esportivo, o galã de cinema ou o gênio
pensador, representa de toda forma um elo entre o homem e a
divindade, entre o natural e o sobrenatural. É alguém que, sendo
homem e mortal, possui atributos ou habilidades que o
diferenciam dos homens comuns e que o tornam, pela fama,
imortal e exemplo a ser seguido. (BIZZOCCHI, 2003, p.323)
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Desse modo, uma das principais consequências dessa sociedade de cultura de
massa é a “cultura de mercado”, em que todos os bens da humanidade, incluindo a
informação e os bens culturais, passaram a ser considerados como bens de consumo, que
devem, portanto, ser comercializados. Isso exigiu que os processos de produção e de
comercialização de bens materiais no mercado se tornassem objeto de uma disciplina
cientifica, o marketing, cujo objetivo seria otimizar esses processos, acompanhando a
trajetória do produto, desde sua concepção, fabricação, distribuição e entrega ao
consumidor final, tornando-o adequado e útil às necessidades e desejos do mesmo.
Assim sendo, a cultura e as artes plásticas (assunto específico desse trabalho)
vêm se tornando um artigo de consumo em escala. Essa maior possibilidade de acesso à
arte permite que os artistas criem novas relações, além das galerias e marchands, e que
mais pessoas tenham acesso à arte. Como também afirma BIZZOCHI (p.328, 2003): “por
menos comprometido com o lucro que um artista ou produtor cultural esteja, é sempre
necessário oferecer ao mercado um produto minimamente viável quanto ao aspecto
comercial”. Surge, desse modo, o marketing artístico, responsável pela divulgação e
estimulo à procura de livros, discos, filmes, museus, peças teatrais, espetáculos de dança.

2.4.2 Bens de Consumo
A reprodução da obra de arte em bens de consumo pode ser uma iniciativa das
instituições detentoras de acervos (as lojas de museus são os exemplos mais comuns), do
próprio artista ou de seus herdeiros, e ainda de grandes marcas de produtos ou de redes
de loja. Iniciativas que estão no bojo do marketing e do capitalismo artístico.
O artista americano Keith Haring (1958-1990), ícone da cultura underground de
Nova York nos anos 1980, divulgou amplamente seu trabalho a partir da comercialização
de posters que reproduziam seus trabalhos, mas também toda uma gama de produtos
como camisetas, bolsas e sacolas, peças de decoração e brinquedos, além de licenciar seu
uso em embalagens (a empresa de produtos eróticos Tenga usou desenhos de Haring
para ilustrar embalagens e superfícies de seus produtos).
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Figura 02: Embalagens e Produtos: Keith Haring; Mondrian.
Ronaldo Fraga e Javier Mariscal, Oscar Niemeyer.
No campo das embalagens, um exemplo marcante foi o da linha de produtos de
beleza para cabelo Line Studio da L’Oréal, inspirada em Piet Mondrian (1872-1944).
Aliás, esse artista icônico foi inspirador para marcas fortes como a Nike, e estilistas já
então consagrados como Yves Saint-Laurent.
Um exemplo importante de marca que constantemente investe em linhas de
produtos com ilustrações de diferentes artistas é a Tok Stok, que costuma produzir
louças, lençóis, almofadas, caixas, e muitos outros produtos, a partir da obra de artistas
como o brasileiro Ronaldo Fraga (1967) ou o catalão Javier Mariscal (1950).
Se a Tok & Stok pode ser considerado é um exemplo de “popularização” da arte, o
oposto pode ser visto nas coleções limitadas que joalheria HStern desenvolve inspiradas
em artistas de renome. Atualmente está à venda a Coleção Oscar Niemeyer, desenvolvida
em parceria com o escritório do arquiteto.
Um exemplo bastante recente, indo além das lojas de museus e chegando às
passarelas, é o da parceria firmada em 2017 entre os herdeiros da artista brasileira
Tarsila do Amaral (1886-1973) e a marca de moda carioca Osklen. A artista teve seu
trabalho celebrado em duas grandes exposições em Nova York e Chicago (EUA), para a
ocasião a família da artista procurou a grife de roupas para desenvolver uma coleção
com base no seu acervo de suas obras.
De acordo com Eduardo Varela, diretor de arte da Osklen (ANEXO 1), a equipe
teve total liberdade na escolha das obras para o desenvolvimento das peças. Todo o
acervo estava previamente digitalizado em alta resolução, suficiente para a reprodução
em estampas.
Fizemos escolhas a partir de nosso próprio processo criativo,
sempre com muito respeito pela história da artista. Era importante
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cumprir também esse papel de gerar o reconhecimento imediato de
que se tratava de Tarsila e também o papel de apresentar obras
menos conhecidas.” (VARELA, 2018, s/p).

Figura 03: Coleção Osklen: Tarsila

Além da imersão nas obras, os criativos da marca carioca, tiveram uma palestra
sobre a história de vida da artista. Varela também destacou os benefícios que existem no
uso de obras de arte em peças de consumo:
Para uma marca como a nossa, que historicamente preza pela arte
e que fala do Brasil para o mundo há tanto tempo, é um privilégio
poder exercer sua vocação. Há uma sinergia entre valores, da marca
e da artista, que enobrece a percepção de nossa imagem, mas o
benefício é, antes de tudo, ligado ao propósito da marca e de sua
direção criativa (VARELA, 2018, s/p).
A coleção Tarsila teve o formato chamado de cápsula, com itens exclusivos e
peças de edições limitadas que foram disponibilizadas nas lojas da grife no Brasil e no
exterior e para venda on-line.
Desse aspecto mercadológico, associado ao fetiche pela arte, surge o fenômeno
colecionismo artístico/cultural. O colecionismo é a prática de guardar, organizar,
selecionar, trocar e expor itens classificados por categoria, em função de seus interesses
pessoais. Não há uma única motivação para colecionar e nem um único significado para
esse prazer. Do ponto de vista psicanalítico, colecionar envolve adquirir um conjunto de

45

objetos, associados a uma carga emocional proveniente de experiências nostálgicas do
passado. Adultos, em alguns casos, colecionam objetos da infância que despertam
lembranças desse período, os quais funcionavam como um porto seguro diante das
angustias despertadas pela realidade e do futuro incerto. O desejo de controle
onipotente, despertado por essas angústias, dá ao colecionador uma oportunidade de
exercer controle desse pequeno mundo, sua coleção.
No plano cultural do século XXI, o triunfo do sujeito e das coleções a torna mais
necessária do que nunca. É certo que novas formas de arte estão surgindo, sepultando
velhas maneiras de fazer arte, mas nada indica uma espécie de extinção. Nesse novo
século, a cultura, como prevê BIZZOCHI (2003, p. 342), “mescla duas tendências
aparentemente opostas a modernidade criada pelas novas tecnologias e a busca pela
transcendência na construção de uma cultura holística.” Essa nova era, já anunciada pela
arte, marca o fim da ciência mecanicista o fim do império do racionalismo absoluto e do
pensamento complexo. O esgotamento material positivista, gerado pela crença do
progresso ilimitado e da fonte inesgotável de material, levado às últimas consequências,
bem como da crendice e da superstição irracionais, o esgotamento enfim dos atuais
paradigmas de compreensão da realidade, deverão conduzir o nascimento de uma
ciência holística, um misto de filosofia, de ciência experimental e de espiritualidade. Em
outras palavras, uma ciência presidida pela razão que, porém, não menospreze os dados
que não pode apreender. Uma ciência em que o ego racionalista não sufoque o intuitivo
próprio. Essa será, acima de tudo, como prevê Bizzochi (2003, p.342): “uma ciência mais
hedônica, já que estará mais preocupada em buscar respostas às indagações existenciais
do homem do que em produzir tecnologia que gera poluição e miséria.”
Estas percepções se tornam reais quando vemos galerias e museus multiplicarem
seus espaços de comercialização de peças de seus acervos, onde o visitante pode adquirir
réplicas e reproduções editadas das obras estativas nas paredes e pedestais das salas de
exibição. Este desejo despertado pelas massas em não apenas observar, mas possuir de
forma tangível a obra, obriga que artistas e instituições culturais dominem os
conhecimentos advindos do direito autoral e do licenciamento, fundamental para o
controle e desenvolvimento das reproduções.
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CAPÍTULO 3

LICENCIAMENTO
Por ser cada vez mais difícil capturar a atenção do consumidor e manter sua
fidelidade, tornou-se vital para empresas, dentro das estratégias de divulgação da marca,
dar a devida atenção ao licenciamento, uma vez que, através dele o consumidor, de forma
literal, “veste a camisa” da empresa, alcançando não somente um novo público, mas
também o antigo de uma nova maneira.
Ruth Towse, no artigo publicado no livro Cultural Economics and Cultural Policies
explica que “os direitos autorais permitem que, a partir do consumidor, se aumente a
remuneração do criador. Dois argumentos econômicos militam em favor de seu esforço:
eficiência e equidade. Os direitos autorais corrigem a incapacidade do mercado de
remunerar de forma justa o trabalho do artista, e, em sua ausência, a produção artística
desceria a um nível inferior ao ótimo” (TOWSE apud PEACOCK; RIZZO, 1994, p.144).
Desse modo, eles conferem ao autor um monopólio temporário sobre os usos eventuais
de sua obra e coordenam uma resposta à incerteza e às dilatações do sucesso; sem essa
remuneração adicional, a inovação perderia sua força.
Quando falamos de direito autoral, nos aproximamos do universo das marcas,
onde a identificação de um nome e um símbolo, chancelam bens e serviços. Área bem
estruturada pelo marketing empresarial através do branding, palavra em inglês que
designa tudo que se relaciona com a criação, desenvolvimento e gerenciamento de
marcas, principalmente no que diz respeito a sua percepção de consumo, a seus atributos
tangíveis e intangíveis e posicionamento. Diversos autores, como Morris B. Holbrook,
Stephen Brown, Philip Kotler discorrem sobre marca, branding e o comportamento do
consumidor, mas nenhum deles parece ter-se interessado pelos direitos autorais e
licenciamento relacionados à cultura, seus tipos, seus custos, seus problemas e,
principalmente, seu potencial de retorno enquanto estratégia de marketing, tanto para o
licenciador (licensor), quanto para o licenciado (licensee) e para o consumidor.
Justamente para cobrir esse hiato, em especial no mercado brasileiro, que se faz
necessário procurar aprofundar a quantidade de conhecimentos disponíveis para
profissionais, pesquisadores e curiosos a respeito do tema.
Apesar de a palavra “marca” relacionar-se com qualquer fator que gere uma
percepção, uma resposta do consumidor, para a análise de consumo, apenas um fator é o
preponderante: qual o significado que o consumidor dá a determinada ideia, produto ou
marca?
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Nas palavras de Desgrippes (apud LIMA SILVA, 2005, p.04): “branding não é
apenas ubiquidade, visibilidade e função; também é conectar-se emocionalmente com as
pessoas em suas vidas diárias. Somente quando um produto ou serviço acende um
diálogo emocional com o consumidor, pode este produto ou serviço se qualificar como
uma marca.” E é complementado por Al Ries:
Mesmo assim, as palavras são importantes. Muitos produtos são
comprados verbalmente, não visualmente. É claro que no
supermercado você pode comparar visualmente um pé de alface
com outro e depois comprar aquele que parecer mais fresco e
mais bonito. Mas grande parte do que você compra é comprado
verbalmente. Você pega uma lata de sopa de galinha com
macarrão Campbell’s ou um vidro de ketchup Heinz e lê o que está
escrito no rótulo. Depois decide ser vai comprar o produto ou não.
Quando você faz a lista do que comprar no supermercado, não
desenha. Escreve. Até mesmo alfaces (Foxy), laranjas (Sunkist),
bananas (Chiquita) e outros produtos estão chegando ao mercado
com nomes próprios. A mente presta atenção porque as palavras
dão significado aos produtos. (RIES, 2000, p.10)

A análise para determinar se uma imagem, marca ou pessoa tem força enquanto
identidade cultural, passa pela percepção das pessoas/consumidores e dos atributos que
serão associados aos mesmos. No processo de licenciamento, mais importante que
determinas produtos e valores, é mais importante mensurar o significado que o
consumidor dá a determinada ideia, produto ou marca.
Segundo LIMA SILVA (2005, p.03), “o licenciamento pode ser definido como a
autorização e o acordo capazes de projetar sobre produtos e serviços a aura, o carisma e
o apelo encontrados em ideias, sonhos e modelos de excelência.”
Ao que finaliza LIMA SILVA (2005, p. 04): “sem significado ou quando o produto
licenciado destoa do significado original, a tendência é que o licenciamento seja ineficaz
ou de curta rentabilidade e duração.”
O licenciamento é um fenômeno antigo. Em 1155, o rei da Inglaterra, Henrique II,
proveu a primeira prova documental de licenciamento: um Royal Charter de
reconhecimento da excelência dos serviços prestados pela Weaver’s Company. O
documento permitia à companhia de tecelões informar a seus outros clientes que eram
eles os fornecedores da Casa Real Inglesa.
A partir do século XV, comerciantes britânicos passaram a receber um Warrant of
Appointment (Alvará de Indicação) que é usado até os dias atuais pela família real como
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meio de reconhecer os serviços prestados por seus fornecedores. Ao fim do século XVIII,
esses detentores começaram a exibir essa identificação em produtos e papéis oficiais.
Para a Família Real Britânica, esses alvarás eram apenas um meio de
reconhecimento, mas para seus fornecedores, ao expor as insígnias reais, significava o
aumento das vendas e uma certificação de qualidade.
É importante notar que, apesar do óbvio retorno comercial obtido pelos
portadores desses alvarás, uma vez que expunham seus nomes e suas marcas de forma
difusa, criava-se nessa interação uma das bases do licenciamento: a significação. Ao
adquirir um artigo de chancela real, o consumidor sente-se mais próximo da realeza,
mais envolvido com o status quo e mais próximo do ideal de sociabilidade difícil de ser
conseguido de outra forma.
Alguns séculos depois, os primeiros grandes sucessos do licenciamento datam do
início do século XX com a comercialização de bonecos associados a grandes
personalidades como Charles Chaplin. No início dos anos 1920, surgem produtos
populares licenciados, associados a estrelas de cinema e personagens de banda
desenhados.
Mas é somente em 1929 que a Disney concretiza a primeira licença oficial para
comercializar cadernos escolares do Mickey Mouse, sendo a pioneira como licenciador de
personagens resultantes das suas criações associadas a programas de televisão, cinemas
e parques aquáticos. Durante a década de 1930, surgem outros programas de
licenciamento para personagens como Betty Boop, Popeye, Bugs Bunny, Batman ou
Shirley Temple.
A Organização Mundial do Comércio (OMC), passou a ter, desde a década de 40,
gerência sobre as questões de propriedade intelectual com o acordo denominado Trips
(Trade Related Aspects of Intellectual Property). O acordo estabelece, “um engessamento
quanto a proteção de criações culturais dentro de um país, pois não se poderia dar
prioridade à cidadãos de outros países desfavorecendo os do próprio país e também se
fosse dada vantagem ao cidadão do país, automaticamente esta seria estendida aos
cidadãos de outros países.” (REIS, 2007, p. 192)
Até os anos 1970, o licenciamento ainda se baseava quase exclusivamente em
propriedades desenvolvidas a partir de séries de televisão e cinema, com destaque para a
Pantera-Cor-De-Rosa e a franquia Star Wars.
As receitas obtidas desde 1977 com a comercialização de
produtos licenciados pela Lucas Film, empresa detentora da
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marca Star Wars, ascende aos 7 mil milhões de euros, valor
quase três vezes maior do que as receitas de bilheteria que os
cinco anteriores filmes da saga tiveram em todo o mundo.
(RASQUILHA apud MOURA, p. 18, 2006)

A regulamentação dos direitos de propriedade intelectual atualmente é feita pela
Organização Mundial da Propriedade Intelectual e orientada por 23 tratados
internacionais. Segundo Reis Filho (2014), serve como instrumento de fomento à criação,
promove inovação tecnológica e competitividade. Ainda segundo o autor, a gestão de
propriedade intelectual é estratégica para as empresas do setor cultural e enfatiza a
difusão de ideias, conhecimentos e informações que circulam em contextos sociais,
políticos e culturais (REIS FILHO, 2014, p.93).
A propriedade intelectual é definida de um modo geral como a soma dos direitos
relativos às obras artísticas, literárias, científicas e invenções nos variados domínios da
atividade humana. A definição é encontrada na Organização Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI), órgão ligado às Nações Unidas, e se estende às marcas como forma de
proteção ao uso indevido e todos os demais direitos relacionados à atividade intelectual
“nos domínios industrial, científico, literário e artístico.” (JUNGMANN; BONETTI, 2010,
p.21).
Durante essa trajetória secular, o licenciamento mudou e associá-lo somente a
personagens de entretenimento é extremamente redutor. Há diversas oportunidades
com grande relevância associadas aos mais diversos tipos de propriedades, como
desportos, eventos, marcas de empresas, produtos e serviços. O licenciamento
estabeleceu-se, e hoje é considerado um instrumento de marketing fundamental, bem
como uma atividade geradora de importantes receitas para muitas empresas. Os
produtos licenciados tornaram-se parte integrante da cultura e do dia-a-dia da vida das
pessoas em todo o mundo.
No Brasil, a Turma de Mônica, de Maurício de Sousa e as apresentadoras de
programas infantis são alguns exemplos de licenciamento de sucesso, principalmente a
partir da década de 1980. Hoje, com a expansão econômica e com o meio digital, mais
pessoas podem apresentar o seu trabalho e usufruir das garantias do licenciamento.
Escritórios de licenciamento como a Brand House Licensing, localizado em Porto
Alegre, tem desenvolvido projetos de licenciamento para artistas plásticos, obtendo
retorno positivo entre marcas e parceiros. Para Maria Helena Vettoretti, sócia-diretora
do escritório (ANEXO 2), o artista que investe no licenciamento amplia seu mercado de
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atuação, difundindo seu nome e seu trabalho, obtendo um maior reconhecimento e
aumentando sua fonte de receita.
A empresa representa os artistas Brasileiros Gustavo Rosa (1946-2013), Luciano
Martins (1966) e a artista mexicana Frida Kahlo (1907-1954), aplicando dois modelos de
trabalho com artistas plásticos. Um modelo utiliza as obras originais (pinturas e/ou
desenhos) como material para o licenciamento, e o outro onde é criado um material
baseado na obra do artista para o licenciamento, não utilizando a obra de arte em si,
como objeto licenciável. Este segundo exemplo se aplica ao exemplo da licença de Frida
Kahlo, onde apenas seu nome e elementos das suas obras inspiram a criação de
produtos. Maria Helena explica que no caso do licenciamento de Frida:
A licença é focada em toda a sua história e sua representatividade, o
que torna o projeto ainda mais especial, pois não se trata apenas de
uma imagem ou uma assinatura, se trata de todo o significado do
trabalho da artista, suas ideias, seu estilo de vida, sua história.
Elementos das obras foram utilizados para dar vida a padrões de
desenhos que podem ser aplicadas nos mais diferentes produtos,
desde cadernos à alimentos (VETTORETI, 2018, s/p).

Figura 04: Produtos Frida Kahlo

O escritório de licenciamento possui um método de trabalho, onde é
desenvolvido um style guide, em parceria com o artista ou seus representantes, este guia
de conceitos apresenta sugestões já prontas de aplicação de artes desenvolvidas pela
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própria Brand House ou pela dona da marca, para os licenciados. O trabalho do escritório
é orientar o artista ou representantes de como viabilizar os materiais e como entregar
isso ao licenciado.
Na entrevista, Maria Helena Vettoretti dividiu em quatro etapas as
responsabilidades da empresa: elaboração de uma projeção de vendas pelo interessado;
analise da projeção pela agência; negociação da garantia mínima e royalties; aprovação
da proposta pelo artista ou representante legal.
Maria Helena confirma que a expansão econômica está ampliando as
possibilidades de trabalho para artistas e empresas através do licenciamento no Brasil.
O mercado Brasileiro ainda está crescendo com relação ao
licenciamento de obras de arte e marcas em geral. Ainda existe uma
resistência das industrias em associarem sua linha com artistas,
com exceção de categorias como escolar, vestuário e calçados.
Porem com o trabalho das agências de licenciamento e da Abral
(Associação Brasileira de Licenciamento) isso está diminuindo a
cada ano, pudemos comprovar isso com o aumento de licenciados
da Frida Kahlo que vão desde bolsas, quebra cabeças decorativos
até uma linha extensa focada em decoração, joias e acessórios
(VETTORETI, 2018, s/p).

Figura 05: Produtos Gustavo Rosa e Luciano Martins
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3.1 Conceitos e características
Embora poucas pessoas se deem conta disso, ao instalar um programa, a primeira
tela que aparece é a da licença de propriedade intelectual. Ao concordar, o usuário passa
a ser um licenciado de uso, ou seja, pode usar a propriedade intelectual, os direitos
autorais dos produtores do software segundo aquelas condições. Muito do que é sabido
ou pensa-se saber decorre mais do empirismo e dos exemplos de sucesso e fracasso que
alcançam a mídia que do método científico. A necessidade de aprofundarmos nossos
estudos torna-se cada vez maior e mais premente, pois o a importância do direito autoral
cresce vertiginosamente nos dias atuais.
Segundo White (1990, Licensing: A Strategy for Profits):
licenciamento é o processo de cedência de uma entidade
legalmente protegida – designada propriedade – com a finalidade
de ser conjugada com um produto ou uma linha de produtos; essa
propriedade pode ser um nome, um logotipo, um desenho, uma
assinatura, uma personagem ou uma combinação de vários destes
elementos (WHITE apud MOURA, 2006, p.23).
No Dicionário do Marketing, de Caetano Alves e Silvia Bandeira (2001), define-se
que o licenciamento é uma importante decisão estratégica para as empresas que
concedem o direito de duplicação ou utilização de uma tecnologia, processo, marca ou
patente a outras empresas.
Em Brand Synthesis: The Multidimensionality of Brand Knowledge, de Kevin Keller
(2006), o licenciamento envolve a celebração de contratos através dos quais as empresas
podem utilizar nomes, logotipos, personagens ou outras entidades, associadas a outras
marcas, para comercializarem as suas próprias marcas, mediante determinada
contrapartida financeira.”
E, por fim, as definições do Dictionary of Marketing Terms da American Marketing
Association (AMA). A primeira, de Geroge S. Day, refere o licenciamento como uma
associação relativamente simples e com baixo risco, que permite ao fabricante entrar em
novos mercados. Trata-se de um acordo através do qual o licenciado num determinado
mercado estrangeiro é autorizado a utilizar um determinado processo de fabrico, marca
registrada, patente ou outra propriedade, mediante o pagamento de valor fixo mensal ou
royalties. Os valores pagos sobre o direito autoral podem sofrer uma grande variação, são
levados em conta: o tempo de contrato, valores praticados nos produtos fabricados,
exclusividade, entre outros fatores. Já a segunda, de Warren J. Keegan, considera que o
licenciamento seja um acordo entre duas empresas no qual o licenciador concede ao
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licenciado o direito de vender um produto patenteado num mercado específico,
mediante o pagamento de uma determinada remuneração. O licenciamento é
apresentado por este autor como um instrumento que permite a presença do licenciador
em mercados externos sem grandes investimentos de capital surgindo como um meio
legítimo de capitalização dos mercados. Como define LIMA SILVA:
O licenciamento pode ser definido como a autorização e o acordo
capazes de projetos sobre produtos e serviços a aura, o carisma e
o apelo encontrado em ideias, sonhos e modelos de excelência. De
fato, não há licenciamento sem uma percepção anterior em
relação à marca (LIMA SILVA, 2004, p.3).
Percebe-se que, quando o produto licenciado destoa da essência e do significado
da obra original, a tendência é que o licenciamento seja ineficaz ou de curta rentabilidade
e duração. Por essa razão, a marca licenciada deve ter um significado, deve representar
algo para o mercado, deve ser percebida de forma consistente e semelhante pelas
pessoas. Sem este reconhecimento, sem este significado, a marca não pode e nem deve
ser licenciada, pois não é capaz de gerar emoção e muito menos uma razão para a
compra. Como diz TROUT:
Emoções dependem de uma avaliação do significado pessoal. Sem
significado, sem avaliação, não há emoção. Isso significa que se um
anunciante apresenta emoção e deixa de lado a razão para a
compra, toda a emoção é uma perda de dinheiro. Não há avaliação.
[...] em outras palavras, você precisa dar à pessoa uma razão para
comprar o seu produto (TROUT, 2000, p.230).
Deve-se ressaltar, todavia, que as negociações sobre marcas que ainda não
conquistaram um significado consistente são muito mais difíceis e longas que as
negociações envolvendo marcas já conhecidas, ainda mais se for levado em consideração
o fato de a maior parte dos acordos serem fechados em períodos anteriores ao do
lançamento dos produtos licenciados, seja em razão de trâmites burocráticos diversos,
seja em razão das necessidades de produção.
É importante compreender que o licenciamento é um indicativo que o
uma imagem ou nome tem relevância e potencial financeiro. Essas imagens e marcas
criam ativos intangíveis que as empresas buscam agregar em seus produtos e que
consumidores desejam absorver. Desta forma, caracterizar o potencial de uma
determinada marca e os caminhos de torna-la uma estratégia eficaz e eficiente são
questões importantes e relevantes a serem avaliadas por todos os envolvidos, sejam eles
artistas, instituições ou indústrias.
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As definições observam o tema sob diversas óticas sobre o tema. Entretanto, isso
não impede que licenciamento seja constantemente confundido com merchandising.
Para Masson e Wellhof, em Merchandising: Che Cos’é e Come Lo Si Pratica (1985)
merchandising é o conjunto de técnicas, diretas ou indiretas, utilizadas com o objetivo de
maximizar as vendas de determinado produto. Trata-se de um modo de olhar um
produto ou conjunto de produtos em função da sua rotatividade no ponto de venda. Ou
seja, merchandising é o conjunto de técnicas utilizadas separada ou conjuntamente pelos
distribuidores e pelos produtores, com vista a aumentar a rentabilidade do local de
venda e a facilitar o escoamento de produtos, através de uma adaptação permanente dos
aprovisionamentos às necessidades do mercado e da apresentação apropriada de
mercadorias.”
Distinguem-se, dessa forma, dois tipos de merchandising: (a) um que visa
aumentar a quantidade de compra através de determinado ambiente e exposição e,
outro, (b) centrado na lucratividade do espaço do estabelecimento. O mercado
convencionou a chamar erradamente merchandising às linhas de produtos que se
associam a eventos e filmes; a essa técnica de comunicação deve chamar-se
licenciamento, que consiste na utilização do filme para as marcas venderem produtos
seus como camisolas, jogos, bonecos, entre outros.
Na prática, enquanto negócio, o licenciamento é baseado em um contrato
celebrado entre duas partes: o licenciador (agente) e o licenciado, fazem parte da
negociação agentes de licenciamento, consultores de licenciamento e advogados. Ainda
segundo MOURA:
O licenciador é o detentor da propriedade objeto do contrato de
licenciamento e pode ser uma empresa, uma pessoa singular, uma
associação ou outra. O licenciado é a parte que contrata os direitos
de utilização da licença para integrar os seus produtos ou linhas
de produtos, efetuar promoções ou publicidade, ou desenvolver
serviços. O licenciado é, geralmente, um fabricante, apesar de ser
cada vez mais usual aparecerem como licenciados retalhistas,
distribuidores e outras empresas de serviços. (MOURA, 2006, p.
29)
Complementado por RAUGUST:
O agente é geralmente contratado pelos licenciadores para gerir
os seus programas de licenciamento, sobretudo no caso de o
detentor da propriedade ter pouco conhecimento do negócio.
O agente pode proporcionar ao licenciado experiência e contatos
(RAUGUST, p.32, 1995).
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O recurso a um agente é bastante comum no caso de licenciadores que
pretendem licenciar suas propriedades internacionalmente e não têm escritório nos
países de destino. Os agentes podem representar o licenciador em todas ou apenas em
algumas fases do programa de licenciamento, como, por exemplo, na seleção dos
melhores licenciados e das categorias de produtos mais adequadas, no processo de
aprovação ou no controle de vendas.
Os contratos de agenciamento são feitos tipicamente por um período inicial de 3
a 5 anos e podem incluir um ou vários territórios.” Conforme explica RAUGUST (p.33,
1995), “o agente recebe como contrapartida uma porcentagem da receita total de
licenciamento, geralmente entre 35% a 40% da receita total, apesar de poder assumir
porcentagens de 15% a 55%.” Por outro lado, por vezes os licenciados recorrem aos
serviços de consultores como forma de apoio na seleção das melhores propriedades,
especialmente quando não tem equipes internas com capacidade de concentrarem na
negociação e gestão de licenças. Qualquer das alternativas é geralmente mais cara do que
a criação de uma estrutura interna, sobretudo considerando estarmos na presença de
licenças de sucesso e, portanto, geradoras de avultadas receitas.

3.2 Tipos de licenciamento e o direito autoral
Segundo LIMA SILVA (2007, p. 29), há diversos tipos de licenciamento, que
podem ser classificados quanto ao objeto do licenciamento, quanto a capacidade de
manutenção do significado no tempo e quanto à natureza do contrato e da autorização
de uso.

3.2.1 Quanto ao objeto de licenciamento
Personagens / Entretenimento: Que tem como objeto de licenciamento determinado
personagem ou universo de personagens. É o mais difundido, havendo uma relação
intrínseca entre marca e o entretenimento nesse tipo de licenciamento.

Personalidades / Celebridades: Que tem como objeto de licenciamento a “assinatura” ou
endosso de personalidades ou de celebridades. O significado do endosso é baseado na
admiração que o fã tem por determinada personalidade e por seus atos e ideias.
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Franquias: Que tem como objeto de licenciamento marcas somadas ao licenciamento de
know-how, principalmente operacional, daquele negócio específico.
Um método para distribuição de produtos e/ou serviços
cujo sucesso depende, fundamentalmente, da capacidade
de se reproduzir, em diferentes locais e sob
responsabilidade de diferentes pessoas, um mesmo
“conceito de negócio”. A uniformidade ou padronização da
rede é um dos fatores de sustentação do franchising. Ou
seja, ao pedir um hambúrguer em Porto Alegre, o cliente
deverá receber o mesmo tratamento e o mesmo produto
que receberia num outro estabelecimento da mesma rede,
situado, por exemplo, em Manaus. O sistema de franchising
oferece boa oportunidade de trabalhar com uma marca
conhecida; uma boa franquia pressupõe a existência de um
conceito de negócio previamente testado e aprovado no
mercado. Ou seja: o franqueado não precisará “reinventar
a roda”. Em princípio, um franqueador profissional deverá
transferir a seus franqueados a experiência que
desenvolveu, orientando-os em tudo o que diga respeito à
implantação, operação e gestão do negócio franqueado. Ou
seja, deverá fornecer aos mesmos um “formato”, ou
padrão, que os auxilie a reproduzir (ou até mesmo
superar) o sucesso que ele, o franqueador, esteja
alcançando em seus estabelecimentos próprios. (LIMA
SILVA, 2005, p.33)

Certificação: Que tem como objeto de licenciamento a certificação de que determinado
produto atende a uma série de especificações ou normas que garantem sua qualidade,
excelência, natureza, material utilizado ou metodologia empregada. O detentor do
padrão de certificação costuma atestar a conformidade com seus quesitos por
determinado período de tempo a ser renovado periodicamente.

Uso de propriedade intelectual: Que tem como objeto de licenciamento software,
broadcasting, cinema, difusão eletrônica de textos, imagens que compõem o uso da
propriedade intelectual por terceiros e o tipo de licenciamento mais abrangente da
atualidade, dada duas características de espalhar-se com facilidade e de se auto
alimentar com seu próprio sucesso.

Licenciamento puro: Que tem como objeto de licenciamento a atividade em si. Empresas
que têm o seu negócio principal centrado justamente na capacidade de desenvolvimento
de produtos e de gerenciar sua marca e seu significado. Essas empresas especializam-se
na administração da marca, mas não na produção de bens. Estabelecem organizações em
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rede e executam as funções dominantes que agregam valor na cadeia de companhias que
integram seu negócio, tornando-se, por isso, conhecidas como integradoras. Exercem
função de marketing, administração de produtos e pesquisa e desenvolvimento, ou seja,
gerenciamento estratégico centralizado de sua organização.

Licenciamento corporativo: Que tem como objeto de licenciamento a atividade em si
para fins de ampliação. O licenciamento corporativo é feito por empresas que têm
marcas muito fortes e as ampliam para outras aplicações que as originais, seja para dar
mais visibilidade ou para entrar em uma nova categoria de produtos ou ainda para
proteger suas marcas registradas.

3.2.2 Quanto à capacidade de manutenção do significado no tempo
Licenciamento de ocasião: É aquele cuja marca a ser licenciada ainda não tem uma
comunidade plenamente estabelecida ou um significado consistente e pervasivo em
grande parte do público. Esse tipo de licenciamento tende a ter uma validade de curta
duração, enquanto persistem os efeitos do lançamento da marca ou a moda que a pôs em
foco.

Licenciamento clássico: É aquele cuja marca a ser licenciada já tem uma comunidade de
fãs fiéis e um significado plenamente estabelecido tanto para os consumidores que se
sentem atraídos por ela, quanto para os que lhe são indiferentes ou o rejeitam.

3.2.3. Quanto à natureza do contrato e da autorização de uso
Licenciamento simples: O licenciamento simples ocorre nos contratos em que um
licenciador e um licenciado acordam entre si as condições de uso de determinada marca
registrada e seu significado. Cada negociação é específica e diferente, dependendo das
características da marca e da categoria a ser licenciada.
Licenciamento cruzado: O licenciamento cruzado ocorre nos contratos em que um
licenciado adquire autorizações diversas de mais de um proprietário de marca e as
integra em um único produto.
Sublicenciamento: Alguns contratos permitem que o licenciado sublicencie sua
autorização para terceiros em certas categorias e territórios distintos daquele em que
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está produzido. Mesmo assim, o licenciador ainda deve aprovar as taxas de royalties
sobre o licenciamento e o design e qualidade dos itens assim produzidos.

3.3 Custos e Riscos do Licenciamento
Segundo LIMA SILVA (2007, p.59), o licenciamento não gera apenas fluxo
remuneratório para o licenciador, mas também gera alguns custos anteriores e
concomitantes à vigência do contrato de autorização do uso de sua marca e significado.
Para o licenciador os custos se iniciam com o desenvolvimento da marca, na
verdade, fala-se sobre desenvolvimento de uma comunidade em torno do seu significado.
Em geral, os custos desse desenvolvimento são elevados e pressupõem apresentação
inicial da marca ao público-alvo, visibilidade, ubiquidade, comunicação e relacionamento
continuado. A publicidade e o marketing geral da marca são capazes de mantê-la no foco
de atenção de seu público-alvo e, portanto, são de responsabilidade de seu proprietário e
parceiros.
É de responsabilidade do licenciador cuidar para que seus licenciados
mantenham padrões de qualidade no uso da marca e na consistência do significado para
o público-alvo. Ele pode fazer isso diretamente ou, em muitos casos, por meio de
agências de licenciamento. Também é de responsabilidade auditar periodicamente os
resultados e as práticas do programa de licenciamento de forma a manter o controle
sobre a marca e a proximidade no relacionamento com o licenciado.
Outra grande responsabilidade do licenciador está na proteção constante de sua
marca contra os ataques de falsários e produtores de artigos que não tenham sido
legalmente licenciados. Por essa razão, é comum aos licenciadores manterem equipes de
advogados e investigadores capazes de consubstanciar ações legais contra os infratores
de seus direitos.
A seleção de licenciados depende da estratégia geral de licenciamento elaborada
pelo proprietário da marca e a ela está condicionada. Uma boa seleção será capaz de dar
impulso ao programa e à marca, enquanto uma má escolha tende a reduzir seus
resultados. Desse modo, muitos critérios são relevantes para a seleção adequada de
licenciados: linha de produtos, projeção de vendas, capacidade de atuação no longo
prazo, quantas outras licenças o licenciado possui, planos de marketing para a marca,
força financeira da empresa, reputação como vendedor, até quanto o licenciado está
disposto a pagar pela autorização, qualificação de pessoal. Outra questão relevante é a
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quantidade de licenciados que será selecionada já que, em geral, quanto menos forem os
licenciados, maior será o controle da marca por parte do licenciador.
O principal custo do licenciamento para o concessionário se traduz em royalties e
taxas diversas como, por exemplo, taxa de franquia, comum no franchising. O pagamento
de royalties é auditado constantemente pelo licenciador e, em geral, é realizado a cada
trimestre. As formas de pagamento e os diversos fatores, entre os quais: se o
licenciamento é de ocasião ou é clássica, perspectiva de crescimento e renovação da
marca, histórico do relacionamento entre o licenciador e o licenciado, se o licenciamento
é simples ou cruzado.
Para atender aos padrões estabelecidos pelo licenciador e às condições de
licenciamento, a empresa licenciada deve fazer alguns investimentos. Muitas vezes, esses
investimentos têm caráter de adaptação dos seus recursos presentes às novas demandas
impostas pelo licenciamento. Entre os mais usuais, encontram-se: ferramentas e
matrizes de produção, matéria-prima em conformidade com os requisitos do contrato.
Outro custo típico para o licenciado é o de desenvolvimento de design e pesquisa
na otimização da manufatura dos produtos licenciados. Apesar de poder contar com o
design inicial fornecido pelo detentor da marca, o licenciado ainda precisará integrá-la a
seu produto e produzi-lo da forma mais econômica possível.
Todos os custos relativos a vendas e distribuição dos produtos licenciados são de
responsabilidade da empresa autorizada a usar a marca e, em geral, já estão
contemplados no seu planejamento estratégico para aquele período determinado. Entre
esses custos, podem ser encontrados: comissionamento e salários das equipes de vendas,
expensas diretas e indiretas da produção, gastos com logística.
Podemos concluir que o licenciamento, como demonstrado, possui uma presença
crescente como instrumento de marketing e impulsionador de receitas para as partes
envolvidas, num contexto em que as empresas têm focado a sua atenção no valor dos
seus ativos intangíveis, o licenciamento assume um papel de destaque quando se
pretende valorizar as marcas e seus elementos.
Contudo, não se deve medir a importância desta atividade apenas pelo volume de
vendas gerado, constituindo o licenciamento um instrumento de marketing de alta
importância para licenciadores e licenciados. A atividade pode constituir para a empresa
licenciadora uma forma de extensão de marca com custo reduzido; e para a licenciada
uma fonte secundária de transferência de conhecimento entre a propriedade licenciada e
sua marca. A associação da marca do licenciado a uma entidade resulta num processo de
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transferência de ativos no qual teoricamente qualquer aspecto relacionado com a
entidade pode ser transferido para a marca: notoriedade, atributos, benefícios, imagens,
pensamentos, sentimentos, atitudes e experiências. As associações resultantes desta
transferência influenciam o conhecimento do consumidor acerca da marca da empresa
licenciada, criando novas associações do consumidor à marca ou reforçando associações
já existentes. Por este motivo, quando a licenciada recorre a outras marcas ou
personagens (licenças), deve ter em atenção ao conhecimento e atitudes do consumidor
face a estas licenças e ao que destas possa ser transferido para sua própria marca.
Pressupondo que as associações entre a marca da empresa licenciada e a
entidade contratada são oportunas, o licenciamento proporciona um conjunto de
vantagens à empresa licenciada, designadamente: aumenta da notoriedade da empresa
licenciada e suas marcas, posicionamento das marcas da empresa licenciada, reforço da
imagem das marcas da empresa licenciada, entrada em novos mercados/segmentos de
mercado, melhorar a aceitação da marca da empresa licenciada pelos canais de
distribuição, reforço da participação dos canais de distribuição na divulgação dos
produtos e iniciativas da marca, aumento do envolvimento emocional do cliente com a
marca, diferenciação da oferta face à concorrência, entre outras vantagens que podem
ser determinadas dentro de cada mercado.
Fica claro a importância do licenciamento enquanto gerador de divisas, criando
oportunidades através dos desdobramentos de ações que terão impacto econômico em
uma diversidade de cadeias de produção e serviços. Para a Economia Criativa, o domínio
dos processos de licenciamento permite que profissionais de diversas áreas ampliem o
alcance de sua produção e façam parcerias em áreas até então distantes.
Também cabe ser destacado brevemente, que, além do licenciamento, empresas
optam, muitas vezes por questões financeiras, por utilizar conteúdos que já fazem parte
do domínio público.
São três as circunstâncias onde uma obra entra em domínio público: quando o
prazo legal de sua proteção - 70 (setenta) anos – expiram, seus autores falecem sem
deixar sucessores e/ou quando o autor for desconhecido, ressalvada, contudo, a proteção
legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais – quando se trata, por exemplo, de
conhecimentos indígenas, folclóricos, expressões populares.
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Nos dois primeiros casos, leva-se em
consideração o ano subsequente à data de
divulgação da obra, sendo assim, importante
manter cadastrados as datas e detalhes de sua
primeira divulgação. A sucessão dos direitos
patrimoniais

do

autor

obedece

à

ordem

estabelecida pelo Código Civil, contando a partir
de 1º de janeiro do ano subsequente ao seu
falecimento. Os direitos patrimoniais, por outro
lado, perduram por mais de 70 anos. Também é
Figura 06: Vestido Van Gogh

válida essa legislação para obras póstumas, ou
seja, publicadas após o falecimento do autor.

No exemplo da grife carioca “Saia com Arte”, gerida pela designer de moda Alice
Place, que comercializa roupas femininas com estampas inspiradas em movimentos
artísticos, a opção da marca foi trabalhar com pinturas que estão em domínio público e
que já possuem alguma notoriedade entre os consumidores que se deseja atingir. As
clientes da grife podem comprar vestidos do Van Gogh, blusas com obras de Gustav Klimt
e saias com as nympheas de Monet. A “Saia com Arte” homenageia grandes artista,
levando a arte para o dia-a-dia das pessoas e gerando um diferencial no universo do
vestuário feminino.
Apesar de todos os cuidados legais as obras de qualquer natureza artística estão
sujeitas à cópia. A reprodução parcial ou integral de uma obra artística ou literária, sem a
autorização do autor ou do detentor dos direitos de reprodução, se torna ilegal e é
considerada crime.
Nas artes é comum se deparar com o plágio de obras de arte. O Plágio é o ato de
assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza, contendo partes de
uma obra que pertença a outra pessoa sem dar crédito ao autor original; é uma
apropriação indevida da obra de outro artista e passível de ação judicial.
Um dos melhores exemplos de monitoramento e cuidado sobre o combate à
falsificação e proteção do direito autoral, vem do “Projeto Portinari” no Rio de Janeiro.
Além de todo o cuidado em resgatar a memória do artista Candido Portinari (19031932), o projeto se deparou com inúmeras falsificações, o que gerou o projeto
“Pinceladas”, que pesquisa a autenticidade das obras encontradas. O método tradicional
até então era centrado no conhecimento de um perito e das análises físico-químicas
sobre as obras do artista, o que não garantia uma certeza quanto a autoria.
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A nova metodologia desenvolvida tecnologicamente em laboratório de pesquisa
do departamento de Informática e Matemática da Pontíficia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (PUC-Rio), analisou as características da pincelada do artista, que são
comparadas com as microtexturas da obra a ser validada.
O projeto “Pinceladas” tem contribuído e muito para a preservação da obra do
artista e se coloca como uma ferramenta a ser utilizada em projetos que necessitem de
verificação de autenticidade ou falsificação de obras de artistas plásticos. A pincelada é o
registro pessoal de cada artista, no modo como ele mistura a tinta e a
impregna na tela, é mais que sua caligrafia e pode ser comparada à sua impressão
digital (BELTRÃO, 2015).
A

importância

do

direito

patrimonial

está

diretamente

ligada

à

oportunidade de desenvolver recursos econômicos para o setor cultural, como se faz
nos Estados Unidos, onde o mercado movimenta milhões de dólares relativos à
propriedade intelectual e licenciamento. Embora se desenhe em cenário diferente ao
nosso, o exemplo americano é colocado como um meio de se perceber a sua importância
e das suas possibilidades de retorno financeiro.
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CAPÍTULO 4

REPRODUÇÃO ACERVO MAR
O Museu de Arte do Rio - MAR é um espaço localizado na revitalizada Praça Mauá,
no Centro da Cidade que, desde o dia 1º de março de 2013, se dedica à arte e à cultura
visual, tendo se transformado num dos pontos mais ativos da cultura carioca. Está
instalado em dois prédios vizinhos, de características formais totalmente opostas,
interligados pelo projeto arquitetônico do escritório Bernardes + Jacobsen. O prédio
mais antigo é o Palacete Dom João VI, datado do início do século XX, em estilo eclético e
tombado pelo Patrimônio Histórico; o mais novo, em estilo modernista, foi originalmente
um terminal rodoviário e hoje abriga a Escola do Olhar. O projeto arquitetônico une os
dois prédios com uma cobertura fluida de concreto, remetendo a uma onda - e também
com uma rampa coberta, pela qual os visitantes chegam aos espaços expositivos.
O Museu de Arte do Rio possui aproximadamente 15 mil metros quadrados e oito
salas de exposição - com aproximadamente 300 metros de espaço expositivo cada uma -,
área de educação, auditório, biblioteca, restaurante-mirante, café, loja, áreas
administrativas e de reserva técnica. O MAR possui exposições temporárias que realizam
uma leitura transversal da história da cidade, seu tecido social, vida simbólica, desafios e
expectativas, além de possuir seu próprio acervo.
Toda essa estrutura é gerida pelo Instituto Odeon, organização social (OS)
vencedora da concorrência pública aberta pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. O
Instituto recebeu, em 2013, R$12 milhões da Prefeitura para o gerenciamento e
administração do Museu (manutenção predial, técnica e de equipamentos; segurança e
contratação de profissionais para o programa educativo, além de outras atividades). A
realização de exposições que fazem parte da programação do Museu é realizada através
da captação de verbas pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC).
O acervo do Museu de Arte do Rio é dedicado à arte e à cultura visual,
constituindo um espaço de apoio à cultura, reforçando o elo entre arte e educação
proposto pelos projetos da Escola do Olhar. Localizada no quarto andar do prédio da
Escola do Olhar, a biblioteca do MAR possui um acervo voltado para as linhas de atuação
da instituição: arte, cultura afro-brasileira, cultura visual, educação, filosofia e história do
Rio de Janeiro, congregando artistas nacionais e estrangeiros.
Mesmo na época de sua inauguração, em 2013, o MAR já tinha um acervo em
processo de formação, com cerca de três mil obras, entre elas 1200 aquarelas de
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Santiago Calatrava e mil livros de artistas diversos. Reunia também cinco mil peças de
memorabilia do Rio de Janeiro, tais como documentos históricos, manuscritos sobre
escravidão, fotografias, cartões postais, arquivos da arte brasileira – com cerca de cinco
mil páginas ou documentos – e mais de cinco mil livros doados. Um dos destaques do
acervo é o São José de Botas, uma das quatro esculturas de Aleijadinho tombadas
individualmente.
O Museu possui até o momento mais de 50 fundos de doação de obras e cerca de
30 doadores. Um fundo é formado quando um indivíduo ou instituição doa vinte ou mais
obras. A coleção é composta por núcleos significativos, que se formam à medida que são
reunidas peças ou documentos relativos a um mesmo tema. Atualmente, os núcleos são
divididos em Rio de Janeiro, Cultura Afro-Brasileira, Memória da Escravidão, Abstração
Geométrica, Artes decorativas e Livro de Artista.
O museu foi escolhido como fonte geradora das materialidades desse projeto por
ser um marco recente na renovação urbanística da cidade, por estabelecer um novo
território criativo no Centro do Rio de Janeiro e por ter seu nome diretamente
relacionado com a cidade. Assim, este trabalho utilizou do acervo do Museu de Arte do
Rio para o desenvolver uma linha de produtos a partir de obras de artes plásticas, e
identificar os processos necessários para sua produção.

4.1 O processo de desenvolvimento e criação
As premissas para a escolhas das obras utilizadas no projeto estavam
diretamente associadas à sua relação com o Brasil e sua diversidade, e aos ícones visuais
do Rio de Janeiro O início da pesquisa no acervo do MAR teve como objetivo identificar
as peças que teriam maior apelo visual e aplicabilidade técnica. Em paralelo foi solicitado
para a museologia do museu que identificasse internamente, que obras do acervo eram
reconhecidas pelos membros do museu como sendo de maior valor simbólico e de valor
intangível.
O acesso às obras é feito exclusivamente através da plataforma Pergamum em
terminais disponíveis na biblioteca do museu, onde foram consultadas duas mil imagens
do acervo museológico, tendo como pré-filtro a busca por obras que tivessem relação
visual com a cidade do Rio de Janeiro e seu ícones. As obras pré-selecionadas passaram
pela verificação, por parte da equipe técnica do museu, quanto à sua situação em relação
aos direitos de imagem, ficando determinado que apenas as obras cujo esse direito
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pertencesse ao MAR fossem usadas na etapa seguinte. Foi informado que muitas peças,
provenientes de coleções particulares e de outras instituições, foram doadas ao acervo
do museu, de forma que algumas possuem direitos compartilhados, além de outras cujos
direitos pertencem a artistas ou herdeiros, tudo isso influenciando na escolha das obras.
Após a verificação, foram liberadas as obras “Marinha com Pão de Açúcar” (1945)
de Tarsila do Amaral, apontada pelo Museu de Arte do Rio como sendo uma das telas do
acervo de grande valor simbólico, e a trilogia “Favela” (1956-1957) de Rossini Perez. As
obras escolhidas possuem uma conexão visual com lugares da cidade do Rio de Janeiro, o
Pão de Açúcar, que é um dos principais ícones de uso recorrente para identificar a cidade
e as favelas, que nos últimos anos vem sendo turistificada, o que amplia sua
representatividade junto ao público que poderá consumir os souvenires.
Tarsila do Amaral (Capivari, São Paulo,
1886 - São Paulo, São Paulo, 1973): pintora,
escultora e desenhista. Foi uma das figuras
centrais da pintura e da primeira fase do
movimento modernista no Brasil, ao lado de
Anita Malfatti. Seu quadro Abaporu, de 1928,
inaugura o movimento antropofágico nas
Figura 07: “Marinha com
Pão de Açúcar” (1945)

artes plásticas. Em suas idas à França travou
contato com a arte de vanguarda europeia e

conheceu renomados intelectuais como o poeta Blaise Cendrars, que a apresentou a
Constantin Brancusi, Vollard, Jean Cocteau, Erik Satie, entre outros. Frequentou o ateliê
de André Lhote, Albert Gleizes e Fernand Léger. Seu interesse pelo modernismo coincide
com o fortalecimento do movimento no Brasil, sobretudo em São Paulo. Do seu contato
com o modernismo europeu surgem pinturas com predominância de cores mais ousadas,
com pinceladas marcadas, preocupadas com temas nacionais.
Rossini

Quintas

Peres

(Macaíba,

Rio

Grande do Norte, 1932): gravador e pintor.
Mudou-se com a família, em 1940, para o Rio
de Janeiro. Em 1951, frequentou a Associação
Brasileira de Desenho e tem aulas com o
pintor Ado Malagoli. No Rio de Janeiro,
Figura 08: “Favela/palafitas” (1957)

estudou na Escolinha de Arte do Brasil e foi
orientado por Oswaldo Goeldi. Por volta de
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1952, foi aluno de Iberê Camargo e, em 1953, de Fayga Ostrower. No mesmo ano,
participa da 1º Exposição Nacional de Arte Abstrata, no Hotel Quitandinha, em
Petrópolis, Rio de Janeiro. Na década de 1950, suas obras tratam de temas como os
barcos, os morros e as favelas cariocas. Em 1959, foi assistente de Johnny Friedlaender
no Ateliê de Gravura do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no qual leciona, desse
ano até 1961. Aperfeiçoou-se em litografia na Rijksakademie, em Amsterdã, como
bolsista, em 1962. Residiu em Paris de 1962 a 1972. Ajudou a implantar uma oficina de
gravura em metal na Escola Nacional de Belas Artes, em Dacar, Senegal, entre 1974 e
1975, e deu aulas nessa instituição em 1977 e 1978. De volta ao Brasil, foi professor no
Centro de Criatividade da Fundação Cultural do Distrito Federal, em Brasília, em 1978, e
no Ateliê de Gravura do MAM/RJ, de 1983 a 1986.
As imagens e os detalhes técnicos das obras estão apresentados nas fichas
catalográficas no ANEXO 3. A reprodução fotográfica das telas foi realizada pelos
fotógrafos Francisco Moreira da Costa e Thales Leite, ambos da equipe do museu, e
cedidas para a pesquisa no formato digital. As obras utilizadas ao longo do processo deste
trabalho estão autorizadas, para fins acadêmicos, através do licenciamento gratuito
emitido pelo Museu de Arte do Rio de Janeiro.
Durante o processo de criação, foram delimitadas três possibilidades de
reprodução a partir das obras escolhidas. As telas foram reproduzidas nas superfícies de
forma íntegra, parcial e de representação livre.
1- Reprodução Integral: Imagem aplicada diretamente na superfície sem interferências
ou edições;
2- Reprodução Parcial: quando alguns elementos da obra são destacados e usados para
aplicações distintas, sofrendo edição total ou parcial;
3- Representação Livre: quando desenhos digitais/vetoriais reinterpretam o registro
visual da obra, de forma total ou parcial.
As telas da Rossini Perez foram utilizadas em reprodução integral, as figuras
geométricas das favelas brasileiras se transformaram em estampas, ocupando a
superfície de camisas, cadernos e mouse pads.
Já na reprodução parcial, a obra de Tarsila passou por uma edição, foram criadas
duas padronagem usando a fotografia original; na primeira foi feito um corte transversal
na imagem para criar um movimento integrado entre as imagens replicadas. Para criar
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um efeito de contraste foram invertidas as cores da foto original, revelando cores mais
quentes e contrastantes com o azul do mar de Tarsila. Na outra imagem editada, as cores
do céu e do mar foram substituídas, criando um mosaico colorido, que, somado ao azul
da imagem original, traduzem as cores e a diversidade do carioca.
A obra de Tarsila também foi utilizada na representação livre. Os elementos da
tela - barco, palmeira e pão de açúcar - foram destacados e reproduzidos em vetor. A
partir destes foi possível gerar uma versão tridimensional da obra e novos itens de
souvenir.
Após a criação das imagens, foram gerados mock-ups digitais com o objetivo de
avaliar as possibilidades geradas em diversos produtos e definir a melhor aplicação nas
superfícies escolhidas.

Figura 09: Mock-ups digitais de peças não produzidas.
Paralelamente à pesquisa no acervo para a definição das obras a serem utilizadas,
foi realizada uma pesquisa referencial em relação aos produtos (superfícies de exposição
das obras) mais comercializados em alguns museus de referência no Brasil e no exterior.
Foram utilizados como paradigma as lojas físicas dos museus MAR, MASP e MAM-RJ e as
lojas virtuais dos museus do Louvre e MoMA-NY. Os itens vistos com maior frequência
entre as instituições pesquisadas foram: almofadas; copos; canecas; capas para celular;
camisetas; porta-copos; jogos americanos; bolsas/eco bags; guarda-chuvas; carteiras;
casacos; e cadernos.
Para o desenvolvimento dos primeiros produtos do MAR foram selecionados
itens da pesquisa referencial acima que tivessem similaridade com o que já é
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comercializado nas lojas de souvenir e que pudessem, em um segundo momento, serem
viáveis para estocagem e comercialização como souvenir e itens de coleção.

4.2 Materialidades: Produtos e Cadeia Produtiva/Criativa
A partir das obras selecionadas foi desenvolvida uma pequena coleção de itens de
souvenir para o Museu de Arte do Rio. As obras passaram por reproduções distintas,
conforme citado anteriormente. As telas de Rossini Perez tiveram sua reprodução
integral feita sobre as superfícies dos produtos selecionados, preservando suas cores e
formas, já a tela de Tarsila do Amaral teve sua reprodução parcial, sofrendo
interferências de cor e forma, com o objetivo de criar uma padronagem que pudesse ser
aplicada nas superfícies dos produtos.
Foram criadas duas padronagens usando a fotografia original, na primeira foi
feito um corte transversal na imagem para criar em um segundo momento um
movimento integrado entre as imagens replicadas. Para criar um efeito de contraste
foram invertidas as cores da foto original, revelando cores mais quentes e contrastantes
com o azul do mar de Tarsila. Para a outra padronagem as cores do céu e do mar foram
substituídas criando um mosaico colorido, que, somado ao azul da imagem original,
traduzem as cores e a diversidade do carioca.
Por último, a mesma obra foi livremente representada, ao ter seus elementos
redesenhados digitalmente e transformados em ícones que foram reproduzidos isolados
do contexto da obra original, mas sem perder a memória imagética criada pelos traços da
artista. Os produtos criados a partir do acervo do Museu de Arte do Rio (FIGURA 12 e
11), possibilitaram entender melhor os processos de negociação do direito de imagem,
planejamento, criação e execução das peças em escala.

Figura 10: Reprodução em vetor dos elementos da obra “Marinha com Pão de Açúcar”.
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Sempre que foi possível, o logotipo do MAR foi inserido nos produtos e, em sua
versão para comercialização, a proposta é que as peças sejam identificadas com o
logotipo do museu e uma breve descrição com o nome do artista, da obra e do fotógrafo.
Para complementar a materialidade dos produtos, foi feita a cotação, com
empresas brasileiras, da produção em larga escala (500 e 1000 unidades) dos itens
selecionados.

Figura 11: Tabela de cotação 500 e 1000 unidades.
A partir do material criado digitalmente, os objetos foram produzidos por
empresas nacionais terceirizadas, o que garantiu uma maior agilidade na produção das
peças, para avaliação e apresentação. Hoje é possível utilizar fornecedores de todo o
planeta, conseguindo preços e prazos mais competitivos.

70

Figura 12: Linha de Souvenires MAR 1: Mini Set Tarsila; Capa Celular; Mouse Pad; Canecas.
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Figura 13: Linha de Souvenires MAR 2: Camisas; Cadernos.
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Por ser um universo pouco explorado por artistas nacionais e por instituições
culturais brasileiras, este projeto desenvolveu uma cadeia produtiva do processo de
criação de uma obra de arte até a etapa de licenciamento. Ao conhecer cada etapa do
processo, identificamos novos players e áreas que antes poderiam ser desconhecidas por
quem já atua ou pretende atuar no meio cultural.
A expansão e profissionalização do mercado cultural brasileiro, somados aos
conhecimentos da Economia Criativa, abrem caminhos para novas oportunidades de
geração de capital, não só para artistas e museus, como para toda uma cadeia de
profissionais que pode se dedicar exclusivamente para este nicho de mercado.
A cadeia produtiva do licenciamento da arte começa com o artista (FIGURA 14).
A obra de arte pode ser de criação livre, de iniciativa própria, com o objetivo de fazer
parte de um conjunto de trabalhos (que podem consequentemente se tornar uma
exposição), ou a obra pode ser uma encomenda feita diretamente ao artista por uma
galeria de arte, um representante do artista ou ser uma solicitação de um cliente
particular. O processo de criação, com testes e rascunhos da obra proporcionam ao
artista dimensionar o resultado que deverá ser alcançado. De acordo com a notoriedade
do artista, os testes e rascunhos gerados durante o processo criativo podem ser de
grande valor e também serem utilizados para licenciamento e publicidade.
Após a obra finalizada ela poderá ser adquirida por um particular, uma
instituição pública ou privada. Esta obra poderá integrar uma coleção particular onde o
proprietário poderá utilizá-la para usufruto, para empréstimos à museus e instituições
que promovem a arte ou para investimento.
Muitos compradores de obras de arte consideram suas coleções como uma
aplicação, nem sempre suas telas ficam expostas para usufruto próprio ou de terceiros,
ficando alocadas em cofres de bancos e empresas de segurança. Neste caso, a valorização
da obra de arte levará a mesma à revenda, muitas vezes através de leilões. Em outros
casos as telas podem ganhar um novo destino, sendo doadas para instituições ou para
outros particulares.
Mesmo não sendo o foco da pesquisa, foi identificado dentro da cadeia a
existência de um grande e importante mercado responsável pelo transporte e a
seguridade de obras de arte. Além de cuidar do translado e da preservação das telas, são
emitidas várias garantias para resguardo dos proprietários das obras.
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Figura 14: Cadeia produtiva do licenciamento da arte
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Na cadeia produtiva, a exposição é o ponto de convergência entre a exibição
realizada pelo próprio artista e uma obra que compõe a exposição feita por um museu ou
instituição. É através desse tipo de apresentação que o trabalho criativo de um artista
ganha notoriedade e sua obra se torna visualmente lembrada.
Além do artista, quem detém o direito pela obra pode explorá-la através do
licenciamento. O uso da imagem, que é uma reprodução da obra, pode se dar de forma
integral, através do merchandising de produtos ou como um souvenir da instituição que
exibe a obra ou a tem em seu acervo.
Quando o artista e sua obra são associados à uma marca ou produto, é
estabelecida uma ação de co-branding, onde se espera que os produtos criados a partir
da parceria despertem um novo valor, tangível e intangível, para o público-alvo que se
almeja conquistar. Já o souvenir reproduzido por um museu, pode ter sua produção
capitalizada pela própria instituição, ou pode contar com a participação de empresas
terceirizadas, que poderão participar do processo de produção e comercialização dos
produtos, mediante acordo de divisão dos lucros e permuta.
O processo de digitalização, por scanner ou fotografia, possibilita registrar a obra
em alta resolução, garantindo que sua aplicação em outras superfícies fique mais
fidedigna, preservando formas e cores. Nesta etapa é possível realizar retoques e
calibragens, mediante supervisão e autorização dos representantes do artista e da obra.
Após a digitalização, os criativos assumem o papel de adequar a obra para o
produto que se deseja desenvolver, conforme explicado anteriormente, o processo de
aplicação pode ser feito de forma integral, parcial ou de representação livre. A equipe
criativa é responsável por gerar as primeiras simulações dos produtos através de mockups digitais para aprovação.
Paralelo ao processo criativo, ocorre a seleção dos fornecedores que irão
efetivamente produzir os produtos; questões como prazo de entrega, qualidade de
produção e matérias-primas são fundamentais para a decisão assertiva dos
fornecedores. No caso da reprodução de obras de arte, é importante que se escolha
empresas idôneas e que todo o processo de produção seja seguro, evitando o vazamento
de arquivos originais e a falsificação de produtos.
Após os mock-ups serem aprovados e definida a empresa que irá produzir as
peças, são realizados os testes finais que passarão pela aprovação de todos os
envolvidos, podendo ter a participação direta do artista ou seus representantes.
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A partir da reprodução da obra é possível criar um universo de produtos audiovisuais,
impressos e para consumo, gerando valor e novas oportunidades.
O pagamento do direito de uso da imagem da obra e o seu licenciamento para
produtos, pode ser feito de forma integral ou parcial. O pagamento integral dos royalties
pode ser realizado mediante a assinatura do contrato, ou a partir da comercialização dos
produtos; este mesmo pagamento pode ser feito de forma parcelada, sendo pago ao
longo de todo o processo. Em alguns casos, o lucro obtido das receitas dos produtos
também pode ser inserido na negociação de licenciamento, assim como o pagamento
parcial dos royalties ser feito não com dinheiro, mas com os produtos manufaturados.
Os escritórios de representação para licenciamento dos artistas e de suas
obras são responsáveis pela geração dos contratos, garantia de pagamento, do
desenvolvimento das normas de uso e aplicação e do acompanhamento dos processos de
criação e reprodução. Em outros possíveis cenários, artistas e instituições podem
assumir diretamente o processo de licenciamento, através de representação jurídica
própria ou terceirizada; os escritórios de licenciamento também podem assumir o papel
de consultoria, participando de forma pontual no processo de reprodução.
As materialidades desenvolvidas, a imersão no processo de criação e das etapas
que envolvem a reprodução de obras de arte, ajudam a identificar as oportunidades que
podem ser geradas na união da cultura e do consumo, pilares fortes da Economia
Criativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Cultura está continuamente exposta às interferências dos meios de
comunicação e da tecnologia e imergida em uma economia que estimula o consumo e o
lucro. A nova tela que retrata a sociedade nos tempos atuais não precisa ser vista em
grandes museus e galerias, agora, a grande exposição pode ser vista em qualquer lugar.
Os meios de consumo retratam diariamente, de forma analógica e digital, as aspirações
do homem moderno e sua busca incontrolável por realizações.
O homem se renova diariamente através de novos desejos; com a intervenção da
tecnologia, novas ferramentas de comunicação irão surgir e caberá à arte saber utilizar
desta nova transformação. Ao mesmo tempo, a Educação segue no importante papel de
formação de público com conhecimento e interesse no consumo dos mais diferentes
tipos de expressão cultural.
O capitalismo artista surge como um tema consequente à transformação cultural;
apesar de Lipovetsky e Serroy desenvolverem um longo ensaio sobre a temática, deve-se
explorar com mais profundidade o tema. Novos estudos e desdobramentos, poderão
beneficiar um melhor entendimento do papel do artista no meio econômico-cultural.
A regionalização do debate sobre a estetização do mundo e o consumo cultural podem
identificar novos temas que podem ser explorados pelo mundo acadêmico.
O capitalismo artista destaca a importância do direito autoral e criativo dos
artistas; o conhecimento dos direitos e dos processos de licenciamento, podem elevar as
artes plásticas à um novo patamar de profissionalização do circuito das artes. O Brasil,
que possui em todas as regiões grandes referências culturais e criativas, ainda caminha
lentamente no uso do licenciamento das artes por marcas e empresas.
A maior profissionalização do trabalho autoral e de licenciamento de obras,
permite que o país gere novas fontes de receita e a ampliação de um mercado de trabalho
que não possuía uma interação direta com este tipo de mercado cultural.
Ao materializar obras pouco conhecidas do acervo do Museu de Arte do Rio de
Janeiro, concluímos que toda arte pode ser reproduzida e se tornar um item de consumo,
sendo ela visualmente notória ou não. É perceptível também que os itens reproduzidos
foram valorizados pelo intangível; como uma possível consequência, as obras originais
podem ganhar uma nova percepção junto ao público, fazendo um processo às avessas,
onde a reprodução gera valor ao original.
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Os acervos de instituições e museus brasileiros podem ganhar uma nova função,
estimulando que itens sejam replicados em peças para souvenir ou para licenciamento,
gerando novas receitas e ampliando o mercado de atuação dentro das instituições
culturais. A Internalização dos processos de identificação das potencialidades do acervo
para a geração de novas fontes de renda irá permitir que toda uma cadeia possa usufruir
das divisas que o consumo dessas reproduções pode gerar.
Podemos concluir que um projeto de reprodução, inspirado no trabalho criativo
de artistas, eleva o consumo à um novo patamar. Empresas que identificarem as
oportunidades existentes nesse universo pouco explorado em nosso território, podem
obter lucros reais e ver seus projetos ganhando novas proporções. O consumidor passa a
ter seus desejos subjetivos atendidos duplamente ao consumir a arte reproduzida em
produtos. A cadeia de valor, em seu sentido mais amplo, existente na reprodução da arte
em produtos de consumo em escala, está alinhada com o racional da Economia Criativa,
onde o homem, suas ideias, sua cultura e seu território, podem gerar oportunidades
especiais e genuínas.

DESDOBRAMENTOS FUTUROS
Como desdobramentos futuros, pretende-se obter uma validação das
materialidades desenvolvidas pelo Museu de Arte do Rio, com o objetivo de identificar
questões que se adequem melhor à realidade da instituição. Os produtos desenvolvidos
poderão ser usados na apresentação do trabalho para outras instituições culturais,
evidenciando o que pode ser desenvolvido com base em cada acervo. Esta pesquisa
poderá também gerar insumos para publicações e seminários, apresentando os
resultados obtidos.
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MARCO TEÓRICO: ECONOMIA CRIATIVA
A transformação dos hábitos sociais e de trabalho, somados aos novos desafios da
economia moderna, obrigam cidades e países a buscar uma nova organização a fim de
estimular o capital intelectual de seus habitantes. A era industrial e da produção em
massa, deu lugar aos serviços, à informação e à economia que valoriza as ideias, a cultura
e a criatividade. Assim, a indústria criativa ganha um papel cada vez mais importante nas
economias de cidades e países.
O entendimento da importância das ideias como motor econômico foi o ponto de
partida para a construção racional do conceito de Indústrias Criativas. Em 1994,
o governo australiano se posicionou como Creative Nation, dando início ao
desenvolvimento do conceito da Economia Criativa. Comandada pelo primeiro-ministro
Paul Keating, a Austrália iria explorar sua própria identidade com um propósito criativo
e democrático, a fim de gerar novas oportunidades.
Logo depois, o Reino Unido, durante o governo de Tony Blair, foi responsável por
elencar e nomear aquelas que seriam as Indústrias Criativas. A definição foi apresentada
pelo DCMS, Departamento de Cultura, Mídias e Esportes britânico: “Indústrias Criativas
são aquelas que têm a sua origem na criatividade, competências e talentos individuais,
por meio da geração e exploração da propriedade intelectual.”
Em movimento contínuo, o mundo começa a dar atenção para a Economia
Criativa: em 2002, foi realizado o primeiro fórum para debater a indústria pautada no
conhecimento e, em 2004, durante o encontro anual da UNCTAD – Conferência das
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento – foi gerado um documento
delimitando as potencialidades e benefícios econômicos e culturais gerados pela
Indústria Criativa.
Inspirado no documento da UNCTAD, a Federação das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro, iniciou um grande estudo das potencialidades criativas e culturais do
estado. O primeiro resultado pode ser visto em 2006, quando a FIRJAN incluiu a
Indústria Criativa com um dos principais setores do estado fluminense no Mapa de
Desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro para os anos de 2006 a 2015. Em 2008, a
federação divulgou o estudo “A Cadeia da Indústria Criativa do Brasil”, onde, com
profundidade, apontou os produtos e serviços provenientes da indústria criativa
brasileira.
No estudo apresentado, foram determinados os seguintes setores como
pertencentes à economia criativa do Brasil: artes cênicas; artes visuais (criação artística;
ensino de arte e cultura; museus); arquitetura; expressões culturais; software e
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computação; música;, filmes e vídeo; TV e rádio; mercado editorial (edição de livros,
jornais e revistas; edição digital); moda; publicidade e design (desenvolvimento de
imagem para produtos e empresas; design gráfico e multimídia; desenvolvimento de
novos produtos; design de interiores).
Além de elencar os setores, o estudo da FIRJAN delimitou os três níveis das
atividades criativas. O primeiro nível é composto pelo “Núcleo Criativo”, formado por
profissionais dos setores determinados como pertencentes à indústria da criatividade,
seguido das “Atividades Relacionadas” onde as indústrias e serviços complementam com
material e infraestrutura, as necessidades do núcleo criativo, e por fim as atividades de
“Apoio”, onde uma diversa gama de funções é requisitada por conta dos trabalhos
gerados pela indústria criativa e cultural. Desta forma, o documento mapeia toda a cadeia
produtiva e a capacidade de geração de renda através da criatividade e da cultura.
Com a geração de vários documentos e propostas de estruturação da economia
criativa, governos e lideranças passaram a se debruçar na importância de gerar núcleos
de estimulo à criatividade. A riqueza cultural das cidades são umas das principais fontes
de recursos da indústria criativa, pois, de acordo com Hartley, “embora todo mundo seja
um sujeito criativo, a criatividade, enquanto um bem público, não emerge através dos
indivíduos, mas de lugares onde tais indivíduos encontram mercado, infraestrutura e
capital" (HARTLEY, 2005, p. 140).
Os aspectos de convivência e de integração de pessoas criativas produzem
perspectivas econômicas e sociais inovadoras, incitando que seja adotada uma visão
sistêmica, com o objetivo de identificar potencialidades e novos territórios à
serem explorados.
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GLOSSÁRIO4
Branding: Processo de gerenciamemto de marcas com o objetivo para aumentar seu
brand-equity e o valor financeiro a longo prazo. Muitas organizações empregam valores
de marca como indicadores através de todas as funções, assegurando um
comportamento e um desempenho consistente com o posicionamento adotado.
Co-Branding: Estratégia que alavanca duas ou mais marcas para formar uma oferta mais
atraente do que elas poderiam fazer sozinhas. As marcas devem se complementar e ser
promovidas em conjunto, aos consumidores identificados como prováveis beneficiários
da união.
Commodity/Commodities: Nos termos econômicos, commodities significam todos os
bens ou seviços, mercadorias ou produtos que não apresentem diferenciação. Na gestão
de marcas, entretanto, um commodity é um produto ou serviço que tende a competir
unicamente baseado em seus atributos funcionais.
Franchise/Franchising: A franquia é o entendimento contratual e legal entre um
fornecedor e uma ou ou mais empresas que irão explorer um produto, um serviço ou até
mesmo uma marca. O franqueado recebe um nome de marca estabelecido e assistência
de operação, enquanto o franquador recebeum pagamento e um certo controle sobre a
execução do negócio.
Marketing: É o processo que traz ideias, mercadorias ou serviços para o Mercado por meio
de planejamento, coordenação, promoção e distribuição. Identifica e alcança segmentos
espercíficos de uma população de forma a vender algo para ela.
Merchandising: Conjunto de técnicas utilizadas separada ou conjuntamente pelos
distribuidores e pelos produtores, com vista a aumentar a rentabilidade do local de venda e
a facilitar o escoamento de produtos, através de uma adaptação permanente dos
aprovisionamentos às necessidades do mercado e da apresentação apropriada de
mercadorias.
Players: Empresas que atuam em um mesmo segment de mercado.
Royalties: Valor pago ao detentor de direitos de propriedade intellectual, na exploração
desses direitos por terceiros.

Glossário desenvolvido com definições do Dicionário de Comunicação (RABAÇA; BARBOSA, 2001) e do Glossário de
Marcas Interbrand (SWYSTUN, 2008).
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ANEXO 1
ENTREVISTA EDUARDO VARELA – OSKLEN
Realizada via e-mail em 26 de janeiro de 2018.
Pergunta 1) Poderia brevemente comentar como surgiu a proposta de trabalhar com as
obras da artista Tarsila do Amaral?
Resposta: Fomos procurados diretamente pela Tarsilinha do Amaral, sobrinha neta da Tarsila,
que cuida do acervo da artista. Estavam programadas grandes mostras internacionais (Chicago e
MoMA) sobre ela. Como a Tarsila era uma artista envolvida com moda desde sempre, era de
interesse deles que houvesse uma parceria com uma marca com quem a família se identificasse.
No Brasil a Osklen, segunda a família, era a única marca com quem eles gostariam e aceitariam
trabalhar.
Pergunta 2) Que questões foram levadas em conta durante a escolha das obras que foram
utilizadas?
Resposta: Tivemos liberdade total para escolher o que quiséssemos. Fizemos escolhas a partir de
nosso próprio processo criativo, sempre com muito respeito pela história da artista. Era
importante cumprir também esse papel de gerar o reconhecimento imediato de que se tratava de
Tarsila (com o Abapuru, por exemplo) e também o papel de apresentar obras menos conhecidas,
incluindo alguns desenhos bem pouco divulgados. Tivemos acesso a um incrível acervo, bem
como recebemos a Tarsilinha para uma palestra sobre a história de vida da Tia-Bisavó
Pergunta 3) Na questão de obras de arte e sua aplicabilidade, como foi o processo de
captação e manuseio das imagens originais e adequação para reprodução?
Resposta: O acervo da Tarsila é muito bem cuidado e todas as imagens das obras já estavam
devidamente digitalizadas em alta resolução, suficiente para o uso que fizemos.
Pergunta 4) As peças utilizadas fizeram parte de um licenciamento entre a Osklen e os
mantenedores das obras da artista ou outro tipo de acordo?
Resposta: Sim, uma espécie de licenciamento temporário entre a Osklen e a família detentora dos
direitos sobre as obras.
Pergunta 5) Que benefícios você pode destacar que uma empresa obtém ao trabalhar com
obras de arte licenciadas em seus produtos?
Resposta: Para uma marca como a nossa, que historicamente preza pela arte e que fala do Brasil
para o mundo há tanto tempo, é um privilégio poder exercer sua vocação. Há uma sinergia entre
valores, da marca e da artista, que enobrece a percepção de nossa imagem, mas o benefício é,
antes de tudo, ligado ao propósito da marca e de sua direção criativa.
Pergunta 6) Qual a sua percepção sobre o uso de obras de arte em produtos de consumo no
mercado brasileiro? Consegue identificar pontos positivos e negativos?
Resposta: Existem bons exemplos, onde percebemos o respeito não apenas pela obra, mas
também pela trajetória dos artistas, coerência com seu estilo e visões de vida. Os ruins
normalmente perdem seu valor justamente ao esvaziar as obras, tornando-as meramente
reproduções comerciais, repetições em mídias diversas em formato de licenciamento comercial
básico, que combina mais com o entretenimento/cultura pop do que com a arte no seu sentido
mais profundo.
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ANEXO 2
ENTREVISTA MARIA HELENA VETTORETTI - BRAND HOUSE LICENSING
Realizada via e-mail em 07 de fevereiro de 2018.
Pergunta 1) Que quesitos são levados em conta para que uma pessoa, obra ou marca se
torne passível de licenciamento?
Resposta: Vários quesitos, como reconhecimento de marca, valor de marca, mercado que atuam.

Pergunta 2) Existe algum tipo de resistência por parte de artistas no licenciamento de
suas obras?
Resposta: Ideal é separar artista entre o que é a arte e o que é licenciamento. Precisa ter esses
objetivos claros. Artista tem que cuidar de criar, e a agência e os licenciados de aplicar essas
criações em produtos de consumo.
No nosso caso, temos dois modelos de trabalho com artistas. Um onde utilizamos as obras
(pinturas e ou desenhos) como material para o licenciamento. Outro onde criamos um material
baseado na obra do artista para o licenciamento, não utilizando a obra de arte em si, como objeto
licenciável. Neste caso entra a licença da Frida Kahlo. Suas obras não são licenciáveis, apenas seu
nome é e os materiais que criamos com os elementos das suas obras.
Pergunta 3) Quais benefícios um artista pode obter ao licenciar seu trabalho?
Resposta: Ampliar seu mercado de atuação, difundir seu nome/obra, aumentar sua fonte de
receita, reconhecimento.
Pergunta 4) Que benefícios você pode destacar que uma empresa obtém ao trabalhar com
obras de arte licenciadas em seus produtos?
Resposta: Agregar um nome forte a um produto gera aumento de receita, quando bem
trabalhado. Reconhecimento por um projeto diferenciado.

Pergunta 5) Que questões envolvem o processo de licenciamento de um artista plástico ou
uma obra de arte? Poderia descrever as etapas desse processo?
Resposta: O processo de licenciamento de uma obra ou artista vai depender do modelo de
negócio que o artista quer trabalhar, pois como expliquei acima, temo dois modelos, licenciar a
reprodução da obra em si, o que limita a aplicação da arte em produtos, pois não se pode alterar
essa arte. O outro seria entregar ao licenciado um guia de conceitos e sugestões já prontas de
aplicação de artes desenvolvidas pela agência ou dona da marca, para os licenciados.
E sim envolve negociação de Garantia Mínima de Venda e pagamento de royalties referente ao uso
das imagens de um artista.
Processo por parte do licenciado: Elaboração de uma projeção de vendas pelo interessado; analise
da projeção pela agência; Negociação da Garantia Mínima e Royalties; Aprovação da proposta pelo
artista ou representante legal.

Pergunta 6) Na questão de obras de arte e sua aplicabilidade, como é o processo de
captação e manuseio das imagens originais e adequação para reprodução?
Resposta: Fica de responsabilidade do artista montar seu próprio style guide para uso no
licenciamento. Nosso trabalho é orientar o artista ou representantes de como viabilizar os
materiais e como entregarmos isso ao licenciado.
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No caso de Gustavo Rosa e Luciano Martins – ambos artistas possuem vasta galeria de imagens de
suas obras, que são disponibilizadas para o licenciamento.
No caso do Luciano Martins – temos ainda o diferencial de podermos criar uma nova arte, ou
personagem, dependendo da demanda do projeto.

Pergunta 7) Poderia brevemente comentar a experiência de representação e licenciamento
do artista plástico Gustavo Rosa?
Resposta: O trabalho de licenciamento com o artista Gustavo Rosa é um modelo de trabalho onde
utilizamos as obras dele para aplicação de produtos, o que entra na categoria que já expliquei
acima, da utilização pura das obras. Tivemos algumas licenças com as obras do Gustavo, em
produtos de utilidades domésticas, porcelana e decoração.

Pergunta 8) Poderia brevemente comentar a experiência de representação e licenciamento
do artista Frida Kahlo?
Resposta: Atuamos com a marca Frida Kahlo desde 2014. O licenciamento desta artista não inclui
as obras originais dela, mas sim elementos inspirados da vida e na obra da artista.
A licença é focada em toda a sua história e sua representatividade, o que torna o projeto ainda
mais especial pois não se trata apenas de uma imagem ou uma assinatura, se trata de todo o
significado do trabalho da artista, suas ideias, seu estilo de vida, sua história.
Elementos das obras foram utilizados para dar vida a padrões de desenhos que podem ser
aplicadas nos mais diferentes produtos, desde cadernos á alimentos.

Pergunta 9) Qual a sua percepção sobre o uso de obras de arte em produtos de consumo no
mercado brasileiro? Consegue identificar pontos positivos e negativos?
Resposta: O mercado Brasileiro ainda está crescendo com relação ao licenciamento de obras de
arte e marcas em geral. Ainda existe uma resistência das industrias em associarem sua linha com
artistas, com exceção de categorias como escolar, vestuário e calcados. Porem com o trabalho das
agências de licenciamento e da Abral (Associação Brasileira de Licenciamento) isso está
diminuindo a cada ano, pudemos comprovar isso com o aumento de licenciados da Frida Kahlo
que vão desde bolsas, quebra cabeças decorativos até uma linha extensa focada em decoração,
joias e acessórios.
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ANEXO 3
IMAGENS E FICHAS CATALOGRÁFICAS DAS OBRAS SELECIONADAS - ACERVO MAR

Número de registro: MAR.2013.000166
Coleção: MAR - Museu de Arte do Rio / Secretaria Municipal de Cultura da cidade do RJ
Classe: Arte visual
Subclasse: Pintura
Termo (Objeto): Pintura
Número de Patrimônio SISBENS: 300000000002904
Gênero: Feminino
Autoria: Tarsila do Amaral
Título: Marinha com Pão de Açúcar
Data: [19]45
Local: Sem referência
Material/Técnica: Óleo sobre tela de linho
Moldura removida: Não
Marcas e inscrições: "Pintado por mim em 1945 e assinado/em 10-6-[?]. Tarsila - S. Paulo"
(inscrições na parte superior do chassi pelo verso)
Descrição formal: Óleo sobre tela / Paisagem cultural. Trata-se de paisagem cultural, representando
imagem chapada onde, em primeiro plano vê-se o mar, sem ondas, com presença de barco a vapor. Em
segundo plano, nota-se terra firme no horizonte com dois coqueiros ao lado esquerdo do barco e
montanhas ao lado direito. Em terceiro e último plano vê-se o céu azul.
Assinatura: Sim
Localização da assinatura: cie
Transcrição da assinatura: Tarsila
Dimensão da Obra (Altura/Largura/Profundidade)(cm): 16,5 x 22,2 x 1,7
Dimensão com Moldura (Altura/Largura/Profundidade)(cm): 52,5 x 58,4 x 5
Peso (kg): Desprezível
Fundo: Prefeitura do Rio de Janeiro
Forma de aquisição: Doação
Data de entrada: 26/02/2013
Proposta de doação: Não se aplica
Certificado de autenticidade: Não
Recibo: Sem recibo
Estado de conservação: Bom
Ficha de diagnóstico: Sim
Intervenções anteriores / Intervenções de conservação e restauração: Sem intervenção.
Recomendações: Sem recomendações.
Umidade (%): 55%
Temperatura (ºC): 21º
Iluminância (Lux): 150 lux
Palavra-chave/termo controlado: Arte moderna (período)
Palavra-chave/termo controlado: Paisagem cultural
Crédito da imagem: Thales Leite
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Título: Marinha com Pão de Açúcar
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Número de registro: MAR.2015.005976
Coleção: MAR - Museu de Arte do Rio / Secretaria Municipal de Cultura da cidade do RJ
Classe: Arte visual
Subclasse: Gravura
Termo (Objeto): Gravura
Núcleo significativo: Arte gráfica brasileira
Gênero: Masculino Autoria: Rossini Perez
Título: Favela/morro
Data: 1956
Local: Sem referência
Material/Técnica: Linoleogravura sobre papel japonês
Moldura removida: Sim
Marcas e inscrições: "4/28" (inscrição no canto inferior esquerdo); "Rossini Perez 1956" (inscrição no
canto inferior direito).
Descrição formal: Linoleogravura sobre papel japonês / Paisagem urbana. Gravura em formato
retangular nas cores roxo e marrom sobre branco. Construída por linhas e áreas marrons sobrepostas
por manchas em formato de figuras geometrizantes. Representa a visão bidimensional de fachadas de
casas justapostas em eixo horizontal na porção superior da gravura e eixo vertical na porção inferior,
disposição em forma "T".
Assinatura: Sim
Localização da assinatura: cid
Transcrição da assinatura: Rossini Perez
Dimensão da Obra (Altura/Largura/Profundidade) (cm): 47,5 x 52,5
Peso (kg): Desprezível
Fundo: Rossini Perez
Forma de aquisição: Doação
Data de entrada: 27/10/2015
Proposta de doação: PD.074/2015
Certificado de autenticidade: Não
Recibo: RB.095/2015
Status proposta de doação: Finalizada
Estado de conservação: Bom
Ficha de diagnóstico: Sim
Intervenções anteriores / Intervenções de conservação e restauração: Sem intervenção.
Recomendações: Sem recomendações.
Umidade (%): 55%
Temperatura (ºC): 21º
Iluminância (Lux): 50 lux
Palavra-chave/termo controlado: Paisagens urbanas
Palavra-chave/termo controlado: Cidade
Data do inventário: 11/11/2015
Crédito da imagem: Thales Leite
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Título: Favela/morro
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Número de registro: MAR.2015.005978
Coleção: MAR - Museu de Arte do Rio / Secretaria Municipal de Cultura da cidade do RJ
Classe: Arte visual
Subclasse: Gravura
Termo (Objeto): Gravura
Núcleo significativo: Arte gráfica brasileira
Gênero: Masculino
Autoria: Rossini Perez
Título: Favela/palafitas
Data: 1957
Local: Sem referência
Material/Técnica: Linoleogravura sobre papel japonês
Moldura removida: Sim
Marcas e inscrições: "P.P." (inscrição no canto inferior esquerdo); "Rossini Perez 57" (inscrição no
canto inferior direito).
Descrição formal: Linoleogravura sobre papel japonês / Paisagem urbana. Gravura retangular em
preto, azul e vermelho sobre branco. Construída por linhas e áreas negras sobrepostas por manchas
em formato de figuras geometrizantes. Representa a visão bidimensional de fachadas de casas
justapostas.
Assinatura: Sim
Localização da assinatura: cid
Transcrição da assinatura: Rossini Perez
Dimensão da Obra (Altura/Largura/Profundidade) (cm): 20 x 30
Peso (kg): Desprezível
Fundo: Rossini Perez
Forma de aquisição: Doação
Data de entrada: 27/10/2015
Proposta de doação: PD.074/2015
Certificado de autenticidade: Não
Recibo: RB.095/2015
Status proposta de doação: Finalizada
Estado de conservação: Bom
Ficha de diagnóstico: Sim
Intervenções anteriores / Intervenções de conservação e restauração: Sem intervenção.
Recomendações: Sem recomendações.
Umidade (%): 55%
Temperatura (ºC): 21º
Iluminância (Lux): 50 lux
Palavra-chave/termo controlado: Gravura brasileira
Palavra-chave/termo controlado: Paisagens urbanas
Palavra-chave/termo controlado: Cidade
Data do inventário: 11/11/2015
Crédito da imagem: Thales Leite
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Título: Favela/palafitas
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Número de registro: MAR.2015.005986
Coleção: MAR - Museu de Arte do Rio / Secretaria Municipal de Cultura da cidade do RJ
Classe: Arte visual
Subclasse: Gravura
Termo (Objeto): Gravura
Núcleo significativo: Arte gráfica brasileira
Gênero: Masculino
Autoria: Rossini Perez
Título: Favela / casas
Data: 1957
Local: Sem referência
Material/Técnica: Linoleogravura sobre papel japonês
Moldura removida: Não
Marcas e inscrições: "8/8" (Frente, canto inferior esquerdo); "57" (Frente, canto inferior direito)
Descrição formal: Linoleogravura / Abstração de paisagem. Obra com ilustração abstrata, em cores,
representando paisagem de favela. Na gravura aparecem linhas e formas geométricas sobrepostas, nas
cores vermelho intenso, azul marinho e branco, tomando todo o espaço. Pode-se deduzir representação
de paredes, muros, janelas e telhados.
Assinatura: Sim
Localização da assinatura: cid
Transcrição da assinatura: Rossini Perez
Dimensão da Obra (Altura/Largura/Profundidade) (cm): 24 x 15
Peso (kg): Desprezível
Fundo: Rossini Perez
Forma de aquisição: Doação
Data de entrada: 27/10/2015
Proposta de doação: PD.074/2015
Certificado de autenticidade: Não
Recibo: RB.095/2015
Status proposta de doação: Iniciada
Estado de conservação: Regular
Ficha de diagnóstico: Sim
Intervenções anteriores / Intervenções de conservação e restauração: Sem intervenção.
Recomendações: Sem recomendações.
Umidade (%): 55%
Temperatura (ºC): 21º
Iluminância (Lux): 50 lux
Palavra-chave/termo controlado: Paisagem (representação)
Palavra-chave/termo controlado: Paisagens urbanas
Palavra-chave/termo controlado: Paisagem cultural
Palavra-chave/termo controlado: Abstrato (artes plásticas de estilo)
Data do inventário: 12/11/2015
Crédito da imagem: Thales Leite
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Título: Favela / casas
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