
A criatividade na confecção de
doces como bolinhos, sundaes,
milk shakes, rocamboles, entre
outros, utilizando toalhas de ba-
nho e de lavabo trouxe uma re-
volução na vida da artista plásti-
ca Fabiana Sorrentino. A paulis-
tana de 34 anos abandonou o co-
mércio de artigos femininos pa-
ra se dedicar ao que antigamen-
te era um hobby: o artesanato.

Em 2009, no meio de uma via-
gem aos Estados Unidos, a arte-
sã viu produtos semelhantes e
se inspirou na ideia de criar sua
marca de lembrancinhas, sejam
de aniversário, casamento, re-
cém-nascidos, entre outros. Ba-
tizada de Candy Cake, Fabiana
explica sobre o surgimento da
marca. “Eu estava grávida e fiz
as lembrancinhas do chá de be-
bê do meu filho, e foi um suces-
so”, afirma. A artista plástica
conta que no próprio evento, re-
cebeu duas encomendas.

Hoje, todos os “doces” da
marca são criações da artista
plástica, que comercializa os
produtos por meio de sites, co-
mo o Airu. A receita média men-
sal da Candy Cake é de cerca de
R$ 8 mil. Na empresa, as entre-
gas são feitas para todo o país
através dos Correios.

Experiências
A Candy Cake já fez trabalhos
para empresas como a Gestar,
do grupo de lojas Alô Bebê. O
pedido, conta Fabiana, foi um
dos maiores da marca, de 15
mil unidades.

Outro exemplo foram as 2,5
mil unidades do “sundae de

uva”, feitos para o Banco Brades-
co como um brinde especial às
colaboradoras no Dia Interna-
cional da Mulher.

Patente brasileira
A crescente demanda pelos arti-
gos produzidos pela artista plás-
tica trouxe também novos desa-
fios à Candy Cake. “Estou estu-
dando criar a patente da mar-
ca”, afirma Fabiana. O aumento
no número de pedidos também
fez com que a artesã contratasse
mais duas assistentes para o ne-
gócio. A artista plástica conta
que depois que ela começou a ati-
vidade, muitas cópias surgiram.

Outros planos fazem parte da
agenda da empreendedora,
além do registro da marca, co-
mo a ampliação do espaço para
as atividades. ■ T.M.

O Relatório do Programa das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (Pnud) — que trouxe análises sobre o Ín-
dice de Desenvolvimento Humano (IDH) das nações re-
lativo a 2009 concentrou sua avaliação na influência
das migrações. Reflete o relatório: “A mobilidade pode-
rá seguramente melhorar o desenvolvimento humano -
nomeadamente entre deslocados, entre pessoas que
permanecem nos seus locais de origem e na maioria dos
que se encontram nas sociedades de destino”.

A movimentação interna, dentro dos próprios países,
é de longe muito maior do que o deslocamento populacio-
nal entre países. Na realidade, a migração para fora dos
países de origem se dá há algum tempo — últimos 50
anos — na casa dos 3%. Já a migração dentro dos seus
próprios territórios movimenta anualmente 740 milhões
de pessoas ou algo perto de 12% da população mundial.

O Brasil, que ocupa a posição de número 75 no IDH
(0,813, considerada elevada) tem 10,1% de deslocamen-
tos internos, taxa de emigração de 0,5% e “estoque” de
imigrantes na casa de 688 mil, metade do que foi em 1960
(1.397 mil). Em termos relativos, a taxa de imigrantes no

País despencou de 1,9%
em 1960 para 0,4% hoje.

O Brasil evoluiu mui-
to pouco em IDH desde
2000, quando ocupava
a posição de número 73
(duas posições melho-
res do que a atual), com
o índice de 0,751. O Mé-
xico, por seu turno, me-
lhorou ligeiramente sua
posição saindo de 54º pa-
ra 53º no mesmo perío-
do, tendo seu IDH salta-
do de 0,789 para 0,813.
A evolução dos demais
países foi bem superior
à do Brasil no período.

Os 38 países melho-
res classificados em
IDH — acima de 0,900

— possuem tanto o nível de movimentação de emigran-
tes, quanto de imigrantes, duas a três vezes superior à
média geral. O porcentual de imigrantes nessas econo-
mias está entre 15% e 20%. A taxa de emigração nesses
países é no mínimo 10 vezes superior à brasileira.

Segundo constata o relatório, um grupo em mudança pa-
ra uma nova localidade leva consigo elementos culturais e
conhecimentos que se propagam na nova região. Igualmen-
te esse grupo absorve características da nova localidade e,
tendo como objetivo a melhoria das suas condições e quali-
dade de vida, empreende de maneira ainda mais determi-
nada do que o faria no seu local de origem. Beneficia, final-
mente aqueles que ficaram na região de origem, que pas-
sam a contar com parte dos resultados financeiros oriun-
dos da melhoria de condições dos grupos migratórios.

O estudo do Pnud enseja que esses movimentos mi-
gratórios devem ser analisados, para o correto provi-
mento de políticas públicas. No caso brasileiro, onde o
baixo nível de desenvolvimento pode também estar re-
lacionado ao baixo nível de deslocamentos humanos, o
estudo sugere o estímulo a esses movimentos.

O apagão de talentos ironicamente oferece uma opor-
tunidade ao Brasil. Empresas podem lançar mão da imi-
gração para completar suas necessidades de talentos. É
certo que outros fatores relacionados a políticas públi-
cas, particularmente a aceleração do movimento pela
melhoria da qualidade da educação, devem ser prioriza-
dos. Mas é sempre bom contar com uma oportunidade
como essa, que nos favorece. ■
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Artista plástica cria
marca de sucesso
com “lembrancinhas”

“Depois que comecei,
surgiram as imitações.
Agora estou estudando
criar a patente da marca”

Paulistana Candy Cake tem entre seus principais produtos toalhas de
banho e lavabo que imitam doces como bolos e rocamboles, entre outros

Fabiana
Sorrentino
Artesã e artista
plástica da
Candy Cake

O apagão de
conhecimento
e de talentos
ironicamente
oferece uma
oportunidade ao
Brasil. É o caso
de empresas que
podem lançar
mão da imigração
para completar
suas necessidades
de talentos
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Lembranças
“doces”daCandy

Cake, feitos
comtoalhas

NA VITRINE

Objetos produzidos pelos empreendedores do Airu

Fonte: empresaF t

PRATO DE APERITIVOS
da loja SB Calafa,

especializadas em vidros 

CAIXA DE MADEIRA DECORADA
da loja Caixa 2,

dos artesãos Marcos e Pedro

RINOCERONTE
da Caixa 2, especializada

em “Toy Art”: conceito de trazer 
arte para os objetos

CANECA
da loja Blecki,

que customiza produtos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 19.




