22 Brasil Econômico Segunda-feira, 15 de abril, 2013

INOVAÇÃO & ECONOMIA CRIATIVA
Editor executivo: Gabriel de Sales gsales@brasileconomico.com.br

Artistas brasileiros ganham
espaço com licenciamento
Aumenta o número de empresas que usam a criatividade artística, como a de designers, para alavancar vendas
Fotos: divulgação
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A artista Kakau quer oferecer às empresas a oportunidade de terem a “cara” do Rio do Janeiro
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tem medo de se tornar uma artista comercial. “Muitos artistas
preferem a exclusividade das peças e se negam a investir nos licenciamentos.”
No portfólio de licenciamento
da artista estão as almofadas que
decoraram a Casa Brasil, casa de
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por um bom momento. As empresa percebem que os brasileiros estão viajando para fora,
além dos vários estrangeiros
que passam por aqui.”
Com um trabalho que mistura design, cores vivas e o Rio de
Janeiro, Kakau conta que não

promoção do Brasil nas Olimpíadas de Londres, além do trabalho mais recente para a rede de
lanchonetes carioca Bibi Sucos.
Para Sérgio Rodrigues, sócio
da rede Bibi Sucos, a parceria
foi bastante acertada.”Escolhemos a Kakau para recriar a iden-

tidade visual do Bibi Sucos, principalmente por ela fazer um trabalho direcionado à cidade do
Rio de Janeiro, o que tem tudo a
ver com a nossa marca.”
Outra artista que vem ganhando espaço no mercado de
licenciamento é Bebel Franco,
especialista em cores e estampas. Para ela, que já assinou produtos das redes H.Stern e Tok
Stok, a possibilidade de ter sua
arte nos mais variados objetos é
o principal ponto positivo. “Já
fiz louças, ecobags, moringas e
camisetas para diversas empresas. Adoro fazer esse tipo de parceria, pois dessa forma o meu
trabalho cobre todas as superfícies”, afirma Bebel.
Com o olhar atento as oportunidades de alavancar ainda
mais suas vendas, a empresária
Maria Eliza Araújo, dona da papelaria Papel Craft, acredita que
usar trabalhos de artistas ajuda
a marca a ganhar projeção no
mercado.
“As parcerias com grandes
nomes que têm identificação
com a marca nos ajudam a ter
ótima repercussão. Em plena
era digital, conseguimos transformar produtos de papelaria
em objetos de desejo e o trivial
em presente, com design contemporâneo em peças assinadas”, explica a empresária. ■
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Os artistas brasileiros estão ganhando cada vez mais espaço no
cenário empresarial, contribuindo com sua criatividade para alavancar as vendas em diversos
segmentos. O interesse das empresas antes dirigido apenas para rostos conhecidos como Romero Britto, agora abre espaço
para novos artistas como a designer gráfica Kakau Höfke, famosa
por usar a cidade do Rio de Janeiro como tema de seus trabalhos.
O interesse pelos artistas locais já levou o país a ocupar, segundo dados da Associação Brasileira de Licenciamento, a quinta posição no ranking mundial
em faturamento nesse tipo de
atividade criativa.
No caso de Kakau, que já estampou sua marca nas bolsas de compras da Macys, rede de lojas de departamento nos Estados Unidos,
as oportunidades surgiram de forma inusitada. “Encontrei uma
amiga que não via há oito anos e
durante conversa ela me contou
que estava fazendo uma consultoria para a Macys. Apresentei o
meu trabalho e deu certo”.
Porém, a artista sabe que
nem sempre a sorte pode estar
ao seu lado. “Os artistas precisam se mostrar. O Brasil passa

is.
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Conhecido por não se render ao
mercado, orgulhando-se por
nunca ter criado uma peça sob
encomenda ou que não o emocionasse, o arquiteto modernista brasileiro Sergio Rodrigues,
consagrado pelo design funcional não hesita em lamentar:
“Falta emoção no design e na arquitetura atual do país”. “O profissional tem que nascer com
paixão pelo que faz. Investir no
projeto e manter o foco. É mui-
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to raro progredir sem tal atitude”, completa ele, que neste
mês traz à vida, pela primeira
vez, a poltrona “Xibô” - versão
masculina da “Kilin”, em desenvolvimento desde os anos 90.
A finalização da peça, apresentada ao público na mostra
“Diálogos”, realizada na Casa
Electrolux (SP), contou com a
ajuda do seu primo o designer
Fernando Mendes.
O móvel produzido em peroba-do-campo foi batizado com
o apelido que Rodrigues recebeu de sua esposa Vera Beatriz.
Aos 85 anos, o criador da poltrona Mole (produzida em
1957), que tem a madeira, o couro e a palhinha como suas maté-
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Frase é do arquiteto Sergio
Rodrigues que defende que não
se pode ter vergonha das ideias
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“Falta emoção no design e na arquitetura do país”
rias-primas preferidas, ainda
ressalta a necessidade dos designers defenderem seu processo
criativo . “Não se pode ter vergonha de ideias, nem ficar restrito a normas pré-definidas. É
preciso apostar, independentemente dos comentários”, diz.
Fernando que o diga. O designer estagiou no escritório do primo e ficou por lá durante sete
anos. Neste período, buscou
compreender o processo criativo do artista. “Sergio Rodrigues
concebe um novo projeto já pensando em sua fabricação, o que
facilita muito na hora de vender
a ideia. Isso é algo natural para
ele, mas não para muitos profissionais.” ■

O designer Fernando Mendes e o arquiteto Sergio Rodrigues
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