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PIXELS ORIGINAIS

As NFTs estão movimentando o mercado com a venda de obras 
digitais. Telas, músicas, memes e outros arquivos virtuais 

encontram compradores que pagam altas quantias para ter  
o que todo mundo acessa gratuitamente na rede

POR
Karina Sérgio Gomes
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A imagem Disaster Girl, com a 
garota Zoë Roth, viralizou e foi 
vendida em 2021 por US$ 473 mil
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Em meados dos anos 90, os primeiros computadores 
domésticos começaram a chegar ao Brasil. Nessa mesma 
época, o artista Eduardo Kac começou a experimentar 
pinturas digitais, esgarçando pixels, criando camadas de 
cor e inserindo palavras. A série de 1994 ganhou o nome 
de Erratum e ficou por quase 30 anos morando nos arqui-
vos do artista, sem nunca ser exibida. A possibilidade de 
veiculação e venda da obra aconteceu apenas agora, em 
2021, graças à NFT – sigla em inglês para “non fungible 
token”, ou “token não fungível”. 

Essa tecnologia permite que compradores recebam 
certificado de aquisição de arquivos digitais por meio 
de um contrato inteligente gravado na blockchain, 
sistema de armazenamento de dados em que qualquer 
item, uma vez registrado, não pode ser modificado. Essa 
certificação digital de propriedade está revolucionando 
o mercado de arte e de conteúdos digitais, que antes 
pareciam despertar pouco interesse.

Pensando em nosso mundo físico e burocrático, as 
blockchains seriam como os cartórios, onde geralmente 
registramos contratos e documentos, enquanto as NFT 
seriam escrituras e autenticações emitidas nesses cartó-
rios. No entanto, o papel que certifica que uma proprie-
dade é sua pode ser fraudado, já as NFT, não, garante o 
especialista em blockchain e criptoativos, Rocelo Lopes.

“Uma vez registradas na blockchain, as informa-
ções não podem ser alteradas. Então, as pessoas 
começaram a se sentir seguras para negociar arqui-
vos digitais, dadas a segurança e a transparência do 
sistema”, explica Lopes. Todos os dados registrados na 
blockchain são públicos e estão disponíveis a quem 
quiser consultá-los. 

Vendo essa abertura do mercado de arte para o 
meio digital, o engenheiro Franco Leme, estudioso 
da blockchain, propôs ao pai, Eduardo Leme, funda-
dor da Galeria Leme, em São Paulo, que abrisse um 
braço do negócio voltado para NFT. Assim surgiu a 
Leme NFT. Franco foi atrás de artistas que a galeria 
já tinha representado e que sabia que poderiam ter 
trabalhos digitais interessantes. Contatou Eduardo 
Kac, Gustavo Von Ha, Vivan Acuri, João Angelini e 
Luiz Braga, que hoje têm obras digitais no acervo 
da Leme NFT. 

“Anos atrás, soaria estranho disponibilizar o núme-
ro do seu cartão em um site, fazer um pedido de co-
mida de restaurante em um aplicativo. O mesmo vale 
para o mercado de arte. Os consumidores precisam 
ser educados sobre esse novo sistema de compra de 
obras”, afirma Franco. Mas a demanda já existe, tanto 
que a galeria vendeu duas obras, da série Erratum, 
de Kac, por mais de R$ 100 mil. 

NOVOS E CONSAGRADOS

A chegada da NFT também abriu espaço para jovens 
artistas venderem seus trabalhos sem intermediários. 
Caso de Matheus Leston, 35 anos, que aprendeu com o 
pai a programar e trabalha no ramo desde adolescen-
te. “Eu fazia pequenos experimentos de programação 
de imagens. Só comecei a lidar mais seriamente com 
isso em 2013, quando fui convidado a participar de 
algumas exposições”, conta. Matheus trabalhou em 

“Anos atrás, soaria estranho fazer um 
pedido de comida em um aplicativo.  
O mesmo vale para o mercado de arte.  
Os consumidores precisam ser educados”

FRANCO LEME, FUNDADOR DA LEME NFT

ACIMA 
Após quase 30 anos em arquivos 
digitais, a obra Erratum #1, de Eduardo 
Kac, foi vendida pela área voltada  
a NFTs da Galeria Leme

NA PÁG. AO LADO, A PARTIR DO TOPO
As fotos digitais Amazon Facades 05, 
de Luiz Braga, e Tudo que é sólido nº 5, 
de João Angelini, estão à venda na 
Leme NFT FO
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EM SENTIDO HORÁRIO, A PARTIR DO TOPO
O clique de Chloe, que se tornou meme em 2013, foi vendido por  
US$ 73,9 mil; qualquer um disposto a fazer um investimento inicial  
de R$ 10 mil pode se tornar coproprietário da obra Cena de um Carnaval,  
de Di Cavalcanti; e Pedra pássaro, de Matheus Leston FO
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instituições de arte e fazia programação para obras 
de alguns artistas, mas não via na comercialização 
de seus trabalhos uma fonte de renda. 

Essa percepção mudou com a chegada da NFT. Com 
esse espaço para a venda, o artista passou a ter uma 
prática diária de ateliê, fazendo trabalhos para serem 
compartilhados em plataformas como Foundation e 
Hic et Nunc, em que os artistas podem colocar suas 
criações à venda sem representação em galeria. Mas 
Leston avisa: não dá para anunciar e esperar vender; 
é preciso fazer a divulgação nas redes sociais. 

As NFTs também vêm movimentando o mercado 
de arte com obras de artistas que nem sonharam 
com a internet. É o caso do modernista Emiliano Di 
Cavalcanti (1897-1976) e do artista cinético Abraham 
Palatnik (1928-2020). A empresa Hurst Capital lançou, 
neste ano, ativos de investimento em obras de arte. 

Para isso, usou a tecnologia dos contratos inteligen-
tes das NFTs para “tokenizar” – ou seja criar tokens 
(ou moedas) digitais na blockchain – as telas Sem 
título, posteriormente nomeadas Cena de um Carnaval

(década de 1950) e Paisagem marinha (1964), de Di 
Cavalcanti, e três trabalho da série W, de Palatnik, e 
vendê-las aos interessados em se tornar um “sócio 
temporário”.

“Mais pessoas podem investir em um mercado 
que sempre esteve restrito às grandes fortunas”, 
afi rma Augusto Salgado, diretor de obras de arte da 
Hurst. As telas de Di Cavalcanti, por exemplo, foram 
avaliadas, respectivamente, em R$ 770 e R$ 670 mil. 
Mas você pode se tornar um coproprietário delas 
com um investimento inicial de R$ 10 mil, sobre o 
qual estima-se um rendimento de 16% ao ano em um 
prazo de 18 meses. Quem comprar os tokens dessas 

obras, porém, não vai poder pendurá-las na parede 
nem as terá sobre suas posses para sempre. Os sócios 
podem visitá-las quando quiserem na galeria até o dia 
da venda e opinar a respeito de possíveis empréstimos 
a exposições. 

VALE TUDO

Embora a NFT tenha se popularizado rapidamente no 
mundo das artes visuais, a tecnologia está modifi cando 
as negociações no mundo da música, em que artistas, 
por exemplo, podem vender royalties de canções ou 
mesmo cópias. A banda americana Kings of Leon usou o 
sistema de NFT para lançar versões especiais do álbum 
When you see yourself, que dá aos compradores direito 
sobre as músicas, além de entradas vitalícias em shows. 
A ação arrecadou US$ 2 milhões.  

Neste universo em que tudo pode ser registrado e vendi-
do, o CEO do Twitter, Jack Dorsey, registrou em NFT o seu 
primeiro tuíte, que alcançou o valor de US$ 2,5 milhões 
em leilão de caridade. 

Visto o interesse das pessoas em adquirir imagens sim-
bólicas ligadas ao ambiente digital, uma série de memes 
encontrou compradores dispostos a pagar pela sua pro-
priedade. O gif do gatinho com arco-íris, conhecido como 
Nyan cat, foi arrematado por US$ 590 mil. A foto Disaster 
girl, de 2005, de uma garota em frente a uma casa pegando 
fogo, alcançou o lance de US$ 473 mil. O meme dos óculos 
Deal with it rendeu ao seu criador US$ 23 mil. E a mãe 
da garotinha Chloe, cuja foto olhando de lado viralizou 
em 2013, conseguiu vender o meme por US$ 73,9 mil.

Se antes o ambiente digital parecia terra de ninguém, 
a NFT chegou para mostrar que esse território tem dono 
e cada pixel pode valer muito. 

“Mais pessoas podem investir em 
um mercado que sempre esteve 
restrito às grandes fortunas”

AUGUSTO SALGADO, DIRETOR DE OBRAS DE ARTE DA HURST

Primeiro tuíte de Jack Dorsey foi registrado 
em NFT e leiloado por US$ 2,5 milhões
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