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Conhecida pelo repertório musical moderno, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo 
(Osesp) começa a vender, a partir de maio, uma linha de móveis com a sua assinatura. A 
primeira peça é uma banqueta em formato de nota musical, que será comercializada nas lojas das 
varejistas de decoração Tok&Stok e Zona D.   
 
A idéia é colocar no mercado uma linha com oito tipos de móveis, sendo que alguns deles 
poderiam ser desenvolvidos por designers famosos, e transformar o nome Osesp em uma grife. 
"As banquetas fazem parte de uma estratégia de divulgação para aproximar um novo público da 
Osesp, que normalmente não assiste às orquestras, e também para captar novas fontes de 
recursos", afirmou Marcelo Lopes, diretor executivo da Fundação Osesp, cuja receita total para 
esse ano é de aproximadamente R$ 63 milhões. Deste montante, R$ 43 milhões são provenientes 
do governo do Estado e o restante, da iniciativa privada, venda de ingressos e doações de 
pessoas físicas.   
 
A estratégia de divulgação da Osesp, incluindo o desenvolvimento dos móveis, está sendo 
desenvolvida pela agência de propaganda centoeseis, que começou a trabalhar com a Orquestra 
no ano passado. "Pretendemos ampliar a percepção da Osesp como faz o MoMA e o Tate Modern, 
que aproximam diferentes públicos ao trabalhar o conceito de arte e design por meio de suas 
marcas e produtos", explica Sérgio Magalhães, sócio-diretor da centoeseis. "A Osesp tem uma 
grande força como marca devido à alta qualidade de sua orquestra", complementa Ricardo Al 
Makul, sócio-diretor da agência de propaganda.   
 
É a primeira vez que a Osesp trabalha com um produto de consumo comercializado fora das 
dependências da Sala São Paulo - esse tipo de iniciativa também é raro nas orquestras e museus 
do resto do mundo. Normalmente, os apetrechos com logomarca da entidade são vendidos em 
lojas próprias ou dentro dos órgãos culturais. As banquetas estarão à disposição do público por 
cerca de R$ 400 e a receita dos royalties será destinada aos programas educacionais da 
Fundação, segundo Lopes.   
 
Atualmente, a Osesp comercializa em sua loja interna itens como canetas, cadernos, chaveiro, 
entre outros artigos com a sua assinatura, mas essas vendas não chegam a representar nem 1% 
da receita. "Ainda não é possível dimensionar qual será o faturamento das banquetas", explica 
Fausto Augusto Marcucci Arruda, superintendente da Fundação Osesp.   
 
De acordo com o diretor-executivo, uma das metas da Fundação Osesp, criada em 2005, é reduzir 
a dependência financeira do Estado. Hoje, o repasse do governo representa 75% e a meta é que 
esse índice caia para 50% daqui cinco ou sete anos. A outra metade da verba da Osesp viria da 
iniciativa privada, bilheteria de ingressos e doações de pessoas físicas. Para este ano a previsão é 
que os recursos privados somem cerca de R$ 20 milhões, contra os R$ 15 milhões de 2007. Os 
atuais patrocinadores são Unibanco, Volkswagen, Eletropaulo e Votorantim.   
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