
%HermesFileInfo:C-8:20120802:

C8 Cidades/Metrópole QUINTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

TEATRO DA VILA: RUA JERICÓ, 256, VILA

MADALENA, SÃO PAULO. SITE: WWW.TEA-

TRODAVILA.ORG.BR; SATYROS: PRAÇA

ROOSEVELT, 134 E 214, CENTRO, SÃO PAU-

LO. TELEFONE: (11) 3258-6345 E (11)

3258-6345. SITE: WWW.SATYROS.COM.BR;

24X7 CULTURAL: WWW.24X7.COM.BR.

ONDE COMPRAR: 20 ESTAÇÕES DO METRÔ

● Fundação
A Casa da Moeda do Brasil foi
criada em 1694 pelo rei de Portu-
gal, d. Pedro 2º, e funcionava em
Salvador, que então era capital
do País

● Mudança
Em 1984, a empresa mudou para
a área de 120 mil metros quadra-
dos que ocupa hoje, no Distrito
Industrial de Santa Cruz, na zo-
na oeste do Rio

● Produção
A confecção de cédulas, moe-
das e documentos, como certi-
dões e passaportes, emprega
profissionais das áreas de enge-
nharia e design

Juliana Deodoro

Em um contexto de ingressos
cada vez mais caros, meias-en-
tradas cada vez mais escassas
e de uma infinidade de patrocí-
nios governamentais, a solu-
ção encontrada por diversos
produtores e agentes cultu-
rais para financiar shows, es-
petáculos e livros é, no míni-
mo, curiosa. O esquema do
“pague quanto quiser”, famo-
so fora do Brasil em restauran-
tes e cafés, tem se proliferado
especialmente no setor cultu-
ral paulistano.

“Quanto você pagaria por
uma garrafa de água quando tem
muita sede? E uma apresentação
que te toca: quanto vale isso?”,
questiona Danilo Fraga, produ-
tor do Teatro da Vila, espaço cul-
tural onde grande parte da pro-
gramação é financiada pela “se-
de” do público. O teatro, que fun-
ciona dentro de uma escola esta-
dual na Vila Madalena, zona oes-
te de São Paulo, repassa aos es-
pectadores a responsabilidade
de decidir quanto o artista deve
receber pela apresentação.

“Queremos criar a consciên-
cia de quanto vale a cultura. Pro-
pomos a reflexão para as pes-
soas, é uma questão cultural,

mas também política”, afirma
Fraga. A programação do teatro
inclui principalmente shows de
bandas independentes, desco-
nhecidas do público e da mídia.
“É uma forma de se colocar no
mercado. Hoje em dia, o artista
tem de ir atrás do público e não o
contrário”, diz o produtor.

Segundo o ator e dramaturgo
Ivam Cabral, a adoção do pague
quanto quiser é reflexo do mun-
do atual, no qual o compartilha-
mento e a colaboração da inter-
net têm influenciado também
ações offline.

O dramaturgo é um dos funda-
dores do grupo Satyros que, des-
de 2003, organiza o Festival Saty-
rianas. No evento, o grupo entra
com a infraestrutura – palco, ilu-
minação e técnicos – e a bilhete-
ria vai toda para os atores. “Mui-
tas pessoas não pagam absoluta-
mente nada, mas já teve gente
que deixou mais de R$ 100”, con-
ta Cabral.

Sucesso. Se para alguns a esco-
lha por esse tipo de financiamen-
to é uma posição ideológica, pa-
ra outros é um negócio – e lucrati-
vo. A 24x7 Cultural, empresa res-
ponsável pelas 20 máquinas de
livro Pague Quanto Acha Que Va-
le, espalhadas por estações de
metrô da cidade, estava para fe-
char as portas quando seu dono,
o empresário Fábio Bueno Net-
to, optou por deixar os consumi-
dores escolherem o valor a pagar
pelos livros. “Estávamos com
muito estoque, venda baixa e per-
dendo dinheiro. O que começou

como uma campanha se tornou
a própria empresa”, conta Bue-
no Netto.

Como a máquina aceita ape-
nas notas, o preço mínimo de ca-
da livro é R$ 2 – valor pago pela

maioria dos leitores. Os títulos
que mais saem são de culinária,
liderança e negócios, mas Netto
diz que o importante é ter uma
capa chamativa. “Eu achava que
as pessoas fossem pagar mais, va-

lorizar o livro, mas elas pagam o
que podem mesmo. O grande re-
sultado, porém, foi fazer as pes-
soas lerem”, diz.

O negócio deu tão certo que a
empresa quer expandir o mode-
lo para a Linha-4 Amarela – a úni-
ca do metrô que ainda não tem
as máquinas – e para o Rio.

Motivos. O músico Maurício Pe-
reira já testou as mais diversas
maneiras de financiamento do
seu trabalho, inclusive o pague
quanto quiser. Ele atribui o surgi-
mento desse tipo de remunera-
ção ao excesso de oferta de pro-
dutos culturais. “Não é uma ini-
ciativa, é uma consequência. É
uma das várias maneiras que a
classe artística está buscando pa-
ra remunerar seu trabalho”, diz.
E completa: “Se Frank Zappa ou
B.B. King fossem brasileiros, es-
tariam fazendo shows com in-
gressos no pague quanto acha
que vale”.

Para a professora de Comuni-
cação com o Mercado da Escola
Superior de Propaganda e Mar-
keting de São Paulo (ESPM) Cla-
risse Setyon, a adoção desse fi-
nanciamento é reflexo dos pre-
ços exagerados cobrados no
mercado cultural. Apesar de
afirmar que a estratégia pode
funcionar para atrair mais pes-
soas, Clarisse diz não acreditar
que dure muito tempo. “Tenho
dúvidas se isso se sustenta a mé-
dio e longo prazos. Para que isso
seja possível, todo mundo tem
de participar, o que não acredi-
to que vá acontecer.”

Pague o valor que quiser por livro, peça, show...

Serviço

● Agendamento
A visita será feita uma sexta-feira
por mês e deve ser agendada no
site www.casadamoeda.gov.br.

● O que é necessário
Os visitantes devem portar docu-
mentos com foto, incluindo as
crianças.

● Crianças
A visita é permitida a partir de 7

anos – menores devem estar
acompanhados dos pais.

● Fotos
Fotografias e filmagens não são
permitidas. A equipe da Casa da
Moeda faz uma foto oficial do pas-
seio e cada visitante recebe um
CD com a imagem.

● Transporte
Um ônibus buscará os inscritos

no centro do Rio, a uma hora e
meia da fábrica de dinheiro.

● Alimentação
O passeio inclui café da manhã,
almoço e um brinde. Tudo
gratuito.

● O que é proibido
Não é permitido entrar na institui-
ção de chinelos, shorts nem cami-
seta.

● Quando foi inaugurado, em
2007, o Café Santo Grão da Livra-
ria da Vila tinha um cardápio sem
preço. A intenção, segundo a ge-
rente de Marketing, Vanessa
Mills, era testar o modelo impor-
tado da Europa. “Funcionamos
assim por apenas um mês. Os
clientes ficaram intimidados.”

Vanessa disse que a ideia não
era “marqueteira” nem deu pre-
juízo. “O café fica em um espaço
menor. Foi bacana como expe-
riência, mas não temos a preten-
são de fazer de novo.”

No Ekoa, há o “café comparti-
lhado”, que incentiva o cliente a
tomar café e deixar outro pago
para alguém. “Uns ficam envergo-
nhados, outros adoram”, diz Mari-
sa Bussacos, dona do lugar, que
quer incentivar gentilezas. /J.D.

Casa da
Moeda abre
ao público
pela 1ª vez
Para ver de fabricação de dinheiro a
passaporte, basta se inscrever pela internet
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estadão.com.br

TV Estadão. Confira imagens
internas da Casa da Moeda
www.estadao.com.br/e/moeda

Teatro. Danilo Fraga acha que proposta é ‘questão política’

Clarissa Thomé / RIO

Cercada de segurança e esque-
mas de proteção, a Casa da
Moeda vai abrir as portas ao
público pela primeira vez.
Trinta pessoas, inscritas pela
internet, farão um roteiro de
três horas para conhecer os se-
tores de fabricação de dinhei-
ro, moedas e medalhas e a grá-
fica, onde são feitos passapor-
tes, diplomas e selos. A primei-
ra visita está marcada para dia
10 deste mês.

O ponto alto do passeio é o se-
tor de impressão de cédulas. Ca-
da nota que o leitor guarda na
carteira levou 12 dias para ficar
pronta, em um trabalho ininter-
rupto – a fábrica funciona 24 ho-
ras, em três turnos.

O papel vem de São Paulo, é
fornecido pela empresa Arjo-
wiggns, e passa por cinco proces-
sos de impressão, nos quais rece-
be marcas d’água, alto-relevo, fi-
bras invisíveis sensíveis à luz ul-
travioleta.

O início da visitação pública
coincide com o lançamento das
notas de R$ 10 e R$ 20, impres-
sas com maquinário recém-com-
prado pela Casa da Moeda. O
equipamento permitiu aumen-
tar o número de cores das cédu-
las – as antigas tinham 19, agora
são 28. Os guias que acompanha-
rão os visitantes revelarão ou-
tras curiosidades: as figuras das
novas cédulas são formadas por
micronúmeros no valor da nota.

A Casa da Moeda imprime 10
mil folhas por hora, cada uma
com 45 ou 50 cédulas, dependen-
do da nota (as de R$ 50 e R$ 100
são maiores). Depois de impres-
sas, as cédulas vão para a Seção
de Crítica. Mulheres analisam as
notas em busca de erros gráfi-
cos. “Já tentamos colocar ho-
mens para fazer essa tarefa, mas
não é o mesmo resultado. As mu-
lheres são mais detalhistas”, ex-
plica o gerente executivo de im-
pressão de cédulas, Roberto Mi-
guel da Silva, de 57 anos, desde
os 16 funcionário da Casa da
Moeda.

Silva já imprimiu dinheiro de
nomes que ganharam variações
ao longo dos anos – cruzeiro, cru-
zado, cruzeiro real. No fim dos
anos 1980, quando mil cruzados
viraram um cruzado novo, ele in-
corporou um carimbo aos instru-
mentos de trabalho. “O dinheiro
perdia zeros e a gente carimbava
as notas para informar o novo va-
lor.”

O aumento da inflação tam-
bém é sentido pelo vaivém dos
caminhões do Banco Central.
Hoje são três retiradas semanais
e o cofre chegou a ter um bilhão
de cédulas. No passado, as retira-
das eram diárias e não havia tem-

po de armazenar as notas.
A nota preferida de Silva foi a

de polímero (aquela de R$ 10, fei-
ta em material plástico). Mas
não era durável como se espera-
va. Hoje, sua menina dos olhos é
a de R$ 100, que ajudou a desen-

volver. “Não é pelo valor, mas é
um trabalho que acompanhei,
tem cor ali que fui eu que fiz.”

Silva não gosta de falar em
quanto o setor imprime por ano.
“Não trabalho com valores, mas
com produto. Neste ano, serão

2,84 bilhões de cédulas. Eu falo
para os mais jovens quando che-
gam: ‘Não se deslumbrem, é só
um produto. Podia ser selo’.”

Ponto cego. Mas há quem per-
ca o controle. Em 14 de janeiro
de 2011, sumiram R$ 5 mil em
100 notas de R$ 50. Um funcioná-
rio se aproveitou de um ponto
cego no sistema de câmeras. Co-
mo não foi possível provar a cul-
pa do servidor, ele foi transferi-
do de setor. A Polícia Federal in-
vestiga o caso e o sistema de fil-
magem foi modernizado – não
há mais pontos cegos.

Lucro. A 24x7, de Fábio Bueno Netto, estava perto de fechar

Café de livraria
testou cardápio
sem preço

Portugal criou
empresa no
século 17

Rigor. Funcionária manuseia notas na fabricação; área é de segurança nacional e impressão ocorre de forma ininterrupta

● Trabalho

Recurso comum no
exterior ganha cada vez
mais força por aqui e
conquista adeptos no
meio cultural

2,25 mi
de notas são impressas em cada
turno de trabalho na Casa da
Moeda e passam por análise
técnica antes de ir para
instituições financeiras e
para o comércio em geral
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 ago. 2012, Metrópole, p. C8.

Text Box
Máteria




