
Sonho de Valsa, da
Lacta, em novo sabor
Tradicional bombom, lançado em
1938, ganha agora gosto de morango

ATRAÇÃO – É esperado um público de pelo menos 10 mil pessoas no Pavilhão da Bienal, no Ibirapuera

SãoPaulo incluioPaísno
circuitodasfeirasdearte
Eventoa serorganizadono fimdeabril temcomoobjetivopopularizarnoBrasil
essemercado,quepode representar umaexcelente alternativade investimento

DIFERENÇA – Dia dos Namorados é um dos alvos da novidade

CULTURA

Carlos Franco

O mercado de arte movimenta
por ano no Brasil declarados US$
100 milhões. A estimativa é que
o estoque de obras em poder do
público ultrapasse a US$ 2,5 bi-
lhões. Os números não são preci-
sos, mas ninguém dúvida de que
esse é um rico e promissor merca-
do. Quem comprou, por exem-
plo, uma pequena tela do brasilei-
ro nascido na Itália Alfredo Volpi
(1896-1988), o das bandeirinhas,
há dez anos por US$ 2 mil, hoje a
vende com facilidade por US$ 20
mil. Um relevo do carioca Sergio
Camargo (1930-1990), que podia
ser adquirido em um leilão da So-
theby’s em 2001 por cerca de
US$ 50 mil, foi arrematado por
US$ 210 mil no ano passado.

Só que as portas desses investi-
mentos parecem sempre fecha-
das para os simples mortais. É pa-
ra quebrar essa sensação, que já
sentiu na pele quando ainda ocu-
pava a vice-presidência do banco
americano J.P. Morgan, que a
paulista Fernanda Feitosa deci-
diu, depois de participar de várias
feiras de obras de arte no mundo,
pôr São Paulo nesse circuito de
negócios. De olho nos números
que movimentam 25 feiras inter-
nacionais ao redor do mundo, on-
de se destaca a de Basel, na Suí-
ça, em sua 35.ª edição, e também
na recomendação de analistas de
se investir de 6% a 8% do patri-
mônio em arte, Fernanda partiu
para montar a SP Arte – Feira In-
ternacional de Arte Moderna e
Contemporânea.

A feira paulista vai ocupar opa-
vilhão da Bienal, no Parque do

Ibirapuera, de 27 de abril a 1.º de
maio e deve reunir cerca de 40 ga-
lerias das 60 mais importantes do
País – das quais cerca de 20 res-
pondem por 80% do volume de
negócios.

Fernanda diz que espera atrair
um público de, pelo menos, 10
mil pessoas. “É um movimento
pequeno diante, por exemplo, da
arteBA, de Buenos Aires, que es-
tá na sua 14.ª edição e chega
atrair 100 galerias e 60 mil pes-
soas, mas é um começo.” Fernan-
da, que já participou dessas feiras
e é uma das mais importantes co-
lecionadoras da arte do mineiro
Fa rn e s e de And r ade
(1920-1996), ao lado do livreiro
Charles Cosac, diz que há uma
correria nos primeiros dias pelas
obras de arte de baixo preço.

A intenção da SP Arte é atrair

também esse público da primeira
compra, com obras que possam
custar menos de R$ 5 mil, e tam-
bém colecionadores, com a ven-
da de obras exclusivas. “O impor-
tante é que a feira se torne um
evento como o de Basel, que re-
torna também em investimento
para a cidade.” A executiva já fe-
chou acordo de apoio com a ope-
radora de celular Vivo. Mas bus-
ca novos patrocinadores para ga-
rantir um acesso maior do públi-
co à feira.

“Uma feira ofereceum ambien-
te mais aberto, que permite a visi-
tação e a comparação de preços,
enquanto as galerias acabam ini-
bindo o comprador iniciante, que
não conhece ainda o valor real
das obras e como investir para ob-
ter ganhos futuros”. Fernanda es-
tá estudando também a possibili-

dade de abrir espaço na feira
para consultores que possam
informar o público sobre a
compra das obras.

Depois, esse mesmo investi-
dor poderá, quem sabe, engros-
sar ainda mais as vendas da So-
theby’s, que negocia mais de
US$ 1,5 bilhão por ano em lei-
lões. Fernanda não esquece os
tempos de banco e acaba indi-
cando que a valorização das
obras de artistas brasileiros, co-
moTarsila do Amaral, Portina-
ri, Di Cavalcanti, Pancetti, Jo-
séAntonioda Silva, Sergio Ca-
margo, e mesmo de artistas
contemporâneos, como José
Rezende, Cildo Meireles e
Adriana Varejão, superam
com folga a evolução do câm-
bio e do ouro ao longo dos últi-
mos dez anos.●

ALIMENTOS

Em 1938, a paulistana Lacta lan-
çou o bombom Sonho de Valsa.
Tinha embalagem vermelha e o
desenho de um violão. Em
1942, o bombom ganhou a cor
rosa e o desenho de um casal,
em traje de gala, dançando val-
sa. Nas abas, notas musicais de
Johann Strauss Jr, o compositor
da famosa Danúbio Azul. Tiran-
do mudanças sutis, a embala-
gem ficou assim até 2003, quan-
do a empresa, então em poder
da americana Kraft Foods, deci-
diu lançar o Sonho de Valsa
Branco e, no ano passado, o So-
nho de Valsa Mais, uma barri-
nha com três bombons.

Agora, a mesma e antiga em-
balagem ganha a companhia de
morangos e o recheio que virou
sucesso – e virou sabor até de
sorvete e doces caseiros – foi

trocado por uma massa rósea de
sabor morango.

A empresa está certa de que,
com essas inovações, vai am-
pliar as vendas, de olho no Dia
das Mães e dos Namorados, de-
vido ao forte vínculo da marca
com o romantismo.

Antes, porém, de testar as
duas datas e o produto que já es-
tá sendo distribuído no varejo, a
Kraft investe para reforçar a po-
sição nas vendas de Páscoa, ten-
do como aliada a marca Diaman-
te Negro, lançada pela Lacta no
mesmo ano do Sonho de Valsa.

Com faturamento global de
US$ 30 bilhões, a Kraft, do gru-
po americano Altria, a antiga
Philip Morris, é hoje a maior
empresa de alimentos dos Esta-
dos Unidos e a segunda do mun-
do, ficando atrás apenas da con-
corrente Nestlé. A empresa in-
vestiu US$ 700 milhões no Bra-
sil nos últimos dez anos. ● C.F.
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Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 7 mar. 2005. Economia, p. B9.




