
Indústria cultural
Cresce no Brasil a tendência de associar marcas, produtos e serviços a nomes de artistas
REBECA DE MORAES

A fragilidade do ensino brasi-
leiro faz com que assuntos como
cultura e artes plásticas sejam
privilégio do conhecimento de
poucos. No entanto, empresas
de diversos setores pegam ca-
rona nesse tipo de sofisticação
e licenciam nomes e peças de
artistas para seus produtos. Os
exemplos podem ser constata-
dos em referências de Tarsila
do Amaral e Portinari usadas em
artigos de O Boticário, Van Gogh
para o Banco Real e Romero
Britto para Bauducco, Tilibra,
Unilever e outras.

O processo para licencia-
mento de um personagem varia
muito. Em geral, após o interes-
se por determinado produto, a
companhia lança uma estima-
tiva de suas vendas. Com esse
dado são calculados o valor da
garantia mínima, os royalties,
o prazo do contrato e a forma
de pagamento. Empresas como
a Cabon Licensing se especia-
lizaram na intermediação das
relações da família ou pessoa
jurídica detentora dos direitos
do artista com a companhia inte-
ressada no licenciamento. Entre
seus representados estão Victor
Brecheret, o desenho Jay-Jay,
o Jatinho, e Daniel Azulay e a
Turma do Lambe-lambe. Outras
organizações preferem negociar
diretamente - - caso de O Boticá-
rio nos trabalhos com Tarsila do
Amaral e Portinari em produtos
respectivamente femininos e
masculinos.

Segundo Tatiana Ponce, ge-
rente de marketing de perfuma-
ria, tornar acessível a história da
cultura do Brasil a um grande
número de pessoas é o que le-
vou O Boticário a se interessar
pelos licenciamentos. "O País
precisa desenvolver o hábito de
contemplar a cultura", afirma. O
público-alvo de seus produtos
são homens e mulheres acima de
25 anos, de classes A e B.

Além de dar nome às fra-
grâncias, desenvolvidas com
base na personalidade dos ar-
tistas, a embalagem dos artigos
apresenta uma explicação sobre
como surgiu a obra selecionada
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Volvo decorado com formas de Romero Britto: sem preocupação de elitizar o artista

para estampá-la. "Dessa forma
as pessoas reconhecem O Bo-
ticário como uma empresa que
quer mostrar o Brasil ao mundo",
acredita Tatiana. Tanto a linha
Portinari, lançada em julho de
2005, quanto a Tarsila, em maio
de 2002, são edições fixas nas lo-
jas e têm extensões. Na semana
passada, foi lançado um perfume
sob o guarda-chuva de Tarsila
inspirado em seu auto-retrato
Manteau Rouge.

POPULARIDADE
O artista plástico Romero

Britto tem uma visão diferente
desse tipo de trabalho. De acor-
do com Bia Duarte, diretora de
licenciamentos e projetos espe-
ciais do profissional, o valor pelo
qual o produto será vendido não
é um dos critérios para a escolha
das empresas que levarão suas
obras. "Não nos preocupamos
em elitizar o nome de Britto", diz
ela. "Pelo contrário, as imagens
colocam sofisticação em todos os
itens, sejam eles sofisticados ou
não", explica. Bia entende que
o artista gosta mesmo é de dar
a chance a todos de conhecer
seu trabalho, mesmo que não
tenham condições de adquirir
uma peça original.

Volvo, Orno, Bauducco, Gren-
dene, Tilibra, Nokia, Brahma, Re-
vista Caras e uma série de outras
marcas já tomaram emprestadas

figuras do artista. Apesar da ma-
ciça divulgação de Britto através
dos licenciamentos, seu mercado
principal está na venda das telas
originais. Segundo Bia, 99% das
empresas são as responsáveis
por procurá-lo para licenciar as
imagens. Para selecioná-las, a
diretora tem como único critério
saber se a reprodução será fiel

ao original, que pode já existir
ou ter sido feito especificamente
para o projeto.

SALSICHAS DE MOZART
Artistas que dão nome a

produtos são uma febre também
em outros lugares do mundo.
Segundo a France Presse, uma
memorabilia inusitada dedicada

a Mozart celebra os 250 anos de
seu nascimento, comemorado
em 27 de janeiro. Em decla-
ração à agência de notícias,
Arthur Oberascher, diretor do
departamento de promoção da
Áustria no exterior, avaliou o
mercado de produtos estranhos
dedicados ao compositor em
quase US$ 6 bilhões. Entre eles,
além das tradicionais reedições
de suas gravações antigas, novas
interpretações de suas canções
e uma bibliografia estimada em
12 mil títulos, estão as "bolas de
Mozart", um doce inventado por
um confeiteiro austríaco - - do
qual são vendidos 90 milhões de
unidades anualmente - - e ainda
a "salsicha de Mozart" (feita à
base de carne de porco e vaca),
cuja forma lembra um violino.

No Brasil, apesar da dis-
posição de várias companhias
de explorar esse gênero de
licenciamento, normalmente
com o objetivo de agregar
valor à sua marca ou produto,
ainda existem alguns percalços.
Desde maio de 2005, Wilma
Bonfá, diretora executiva da
Cabon Licensihg, ofereceu a
120 empresas o nome de Vic-
tor Brecheret, e não obteve
sucesso. Incluem-se nesse
rol perfumarias, montadoras,
indústrias de cosméticos, de
vestuário, calçados, alimentos
finos, relógios e jóias. A justifi-
cativa é de que Brecheret não
vende ou que o artista plástico
pode acabar aparecendo mais
do que a marca.
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