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Idealizador do Claro Rio Summer, o publicitário Nizan Guanaes vislumbra o sucesso da moda-
praia brasileira no mercado internacional. "Temos de pensar grande", repetiu várias vezes, 
durante as palestras do seminário. "O Brasil vive um momento de ouro, apesar da 
tempestade. É só olhar o tamanho das pedras do Rio de Janeiro para perceber a imensidão da 
cidade." Para endossar sua tese, Nizan convocou para o segundo dia do seminário "O Valor da 
Moda" representantes de duas das maiores empresas brasileiras. Com um discurso 
demasiadamente otimista, ambos procuraram relatar ao público o caminho para o 
crescimento. O gerente de planejamento e gestão de comunicação da Petrobras, Eraldo 
Carneiro, e o presidente da Vale, Roger Agnelli, enfatizaram a importância de uma iniciativa 
como esta para projetar a imagem do Brasil no exterior. "Só mesmo um baiano empreendedor 
como o Nizan", elogiou Agnelli.   
 
Carioca, Eraldo Carneiro falou no seminário sobre como criar uma boa reputação. "Não vim 
aqui falar de petróleo, mas de sonhos e ideais. E de como conquistá-los", afirmou. "Embora a 
Petrobras seja a maior empresa brasileira, não é reconhecida apenas pelo trabalho em sua 
área, mas por sua imagem. Fizemos uma pesquisa e descobrimos que uma das principais 
associações que as pessoas fazem à empresa é com a cultura brasileira." Na palestra, Carneiro 
citou que a Petrobras está em 20º lugar no ranking mundial das empresas de melhor 
reputação. Destacou a importância de assumir desafios e de ter visão de futuro, duas marcas 
fundamentais deste evento.   
 
Agnelli fez muitos elogios ao Rio. "É um berço maravilhoso, lugar de criatividade e beleza", 
definiu. Bem-humorado, o presidente da Vale afirmou que não entendia de moda. "Devo até 
estar cafona aqui com este terno, mas tenho certeza de uma coisa: o Brasil está na moda." 
Para ele, existe um olhar otimista para as empresas brasileiras e o setor deve aproveitar este 
momento. Agnelli disse que a Vale, hoje a segunda maior mineradora do mundo, quer ser a 
primeira. "Vamos lutar para isso", garantiu. "Não temos de copiar a moda francesa, que me 
parece meio frufru. Aqui é um lugar de gente criativa. O país está bem e depende de 
iniciativas como esta."   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 nov. 2008, Especial O Valor da Moda, p. F1-F6. 


