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A rede Pão de Açúcar vai vender três variedades que levam nos rótulos reproduções de obras do 
acervo do MAM.  
 
Foi aberta esta semana a primeira micro exposição de obras de arte em gôndolas de 
supermercados. A rede Pão de Açúcar vai comercializar três variedades de vinhos argentinos que 
levam nos rótulos reproduções coloridas de obras do acervo do MAM (Museu de Arte Moderna de 
São Paulo).  
 
O projeto foi desenvolvido em parceria com a Gradu Consultoria, empresa que atua na criação de 
projetos entre instituições sociais e grandes redes varejistas. A idéia se inspira nas ações do 
Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, em Madri, que comercializa vinhos e outros produtos, 
associados à sua marca. A iniciativa faz parte dos planos do MAM para gerar recursos e 
democratizar a arte.  
 
Esta semana começaram a ser vendidos, com exclusividade nas lojas da rede Pão de Açúcar e nas 
quatro lojas do MAM, o vinho branco Chardonnay e os tintos Malbec e Malbec/Shyraz, todos da 
safra de 2003. Produzidos na região argentina de Mendoza pela Casa Namoro, os vinhos serão 
vendidos ao preço de R$ 29,00.  
 
Na embalagem do Chardonnay está estampada a reprodução da xilogravura "O Idolatrado" 
(1967), realizada pelo paulistano Antonio Henrique Amaral. O Malbec leva o trabalho "Emblema 4" 
(1969), do baiano Rubem Valentim (1922-1991). E o Malbec/Shyraz a serigrafia "O piano" 
(1998), da carioca Beatriz Milhazes.  
 
Segundo Eduardo Romero, diretor de marketing institucional do grupo Pão de Açúcar, num 
primeiro momento os produtos serão vendidos nas lojas do estado de São Paulo. A primeira 
remessa conta com cerca de 2.300 caixas.  
 
A expectativa, porém, é que a bebida alcance todas as lojas da rede. "Em 2005, mais cinco micro 
exposições de vinhos, associados a obras do acervo do MAM, devem ser realizadas", diz Romero.  
 
A nova safra pode contar também com desenhos exclusivos, desenvolvidos pelos artistas, para os 
rótulos dos produtos. Mas, de acordo com Maíra Lot Vieira, coordenadora de negócios no MAM, é o 
sucesso das vendas no varejo que vai determinar o futuro da ação.  
 
Além do faturamento com a venda dos produtos nas lojas próprias do Museu, 5% da renda obtida 
com a comercialização dos produtos nas lojas Pão de Açúcar serão revertidos para o MAM.  
 
Segundo Romero, a experiência da rede na comercialização de produtos exclusivos, como café, 
azeite e cerveja, vai contribuir para o sucesso da iniciativa. Além disso, ressalta ele, "a rede está 
posicionada para atender o consumidor de classes média e média alta com escala de vendas, de 
modo a atender também as necessidades de geração de recursos para o MAM".  
 
Para Romero, trata-se de "um jogo de ganha-ganha: o consumidor adquire um bom vinho, a rede 
Pão de Açúcar oferece um produto diferenciado e o MAM amplia sua captação de fundos".  
 
Experiência  
 
Não é só o Pão de Açúcar que possui experiência na comercialização de produtos exclusivos. 
Como uma das ações de base para a arrecadação de recursos, o MAM também trabalha no 
desenvolvimento de produtos em parcerias com outras empresas.  
 



Segundo Maíra, o museu, criado em 1948 e presidido há 10 anos por Milu Villela, é mantido por 
uma estrutura que reúne contribuições de pessoas jurídicas, cerca de mil sócios individuais e 
também uma área de negócios. São quatro lojas do museu, localizadas em São Paulo, além do 
restaurante e dos clubes da gravura e da fotografia.  
 
Em 2001, a área de negócios do museu fechou uma parceria com a Alpargatas para a criação das 
Havaianas do MAM, comercializadas nas lojas próprias e em eventos. Outro produto de boa 
performance são os CD’s Café MAM-SP, um selo de música lounge, produzido e distribuído em 
parceria com a empresa MCD, que também exporta o produto para a Europa.  
 
"O vinho é o nosso terceiro produto de grande repercussão e a idéia é ampliar ainda mais a linha 
de produtos que levam a marca do MAM", diz Maíra Lot Vieira.  
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