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Making of

Mano Menezes
‘escala’ a
Kaiser

O estilo e a
leveza das joias
brasileiras

Design & Inovação

Mídia & Marketing

Há três semanas, a pequena Pas-
so do Sobrado, no interior do Rio
Grande do Sul, viveu momentos
hollywoodianos. Uma turma de
publicitários, produtores e assis-
tentes de filmagem – com toda a
parafernália necessária para a
missão – invadiu a cidade de 6
mil habitantes para rodar um co-
mercial estrelado pelo técnico
da seleção brasileira Mano Mene-

zes. Cidadão ilustre de Passo do
Sobrado, sua visita movimentou
a comunidade.

Em agosto, a filial brasileira da
megacervejaria global Hei-
neken, dona da marca Kaiser,
anunciou o técnico como embai-
xador da marca. Na guerra sem-
pre acirrada pela atenção do con-
sumidor de cerveja, a estreia de
Mano na função é também uma
resposta à concorrente Ambev,
dona da marca Brahma, que ti-
nha até a Copa do Mundo na Áfri-
ca do Sul o técnico Dunga como
garoto-propaganda.

O roteiro do comercial da Kai-
ser, criado pela agência de propa-
ganda Fischer+Fala!, apela para
o gênero documentário para

mostrar o retorno do técnico à
cidade natal, onde teve início
sua carreira como jogador do Es-
porte Clube do Rosário, time en-
tão presidido por seu pai. No per-
curso, Mano relembra que, após

as partidas, todos se reuniam pa-
ra festejar com uma Kaiser.

Simpático e feliz pelo assédio
do fãs, Mano não reclamou da
maratona que se estendeu das
8h da manhã até o começo da noi-

te. Mais de 100 figurantes partici-
param das filmagens, boa parte
deles moradores do lugar. Acom-
panhado da filha Camila, que
também é a sua assessora, o téc-
nico aproveitou para visitar ami-

gos e almoçar com a família.
A campanha foi pautada para

celebrar o selo de qualidade con-
quistado pela Kaiser, o ITQI (In-
ternational Taste and Quality
Institute), em Bruxelas, na Bélgi-
ca. Junto com essa conquista, o
fabricante aproveita para lançar
uma nova embalagem, de 250 ml.
Aliás, essa é uma tendência do se-
tor para o próximo verão. Haverá
muitas embalagens menores,
que mantêm o líquido na tempe-
ratura ideal, mas também fazem
o consumidor gastar mais para
tomar a mesma quantidade. No
comercial, o selo dá a Mano o mo-
te para levantar um brinde com a
frase: “Eu escalei a Kaiser.”
/ MARILI RIBEIRO

GM ganha
novo visual
depois de
abrir capital
Depois da crise, montadora quer mostrar
aos consumidores que ‘não é mais a mesma’

Com acesso à matéria prima
abundante, o Brasil sempre figu-
rou no primeiro lugar da lista
dos maiores exportadores de pe-
dras preciosas brutas do mundo.
De alguns anos para cá, no entan-
to, também as joias brasileiras
têm chamado atenção no exte-
rior, graças, principalmente, a
deu design.

“O Brasil oferece um frescor
no design de joias. Nossas peças
rejuvenescem quem as usa. Elas
não pesam e não têm ostenta-
ção”, resume Regina Machado,
consultora de tendências do Ins-
tituto Brasileiro de Gemas e Me-
tais Preciosos (IBGM).

Esse “frescor” é percebido fa-
cilmente, por exemplo, nas pe-

ças do premiado Antônio Bernar-
do. Ainda criança, ele aprendeu
com o pai, dono de uma empresa
que vendia ferramentas para ou-
rives e relojoeiros, a trabalhar
com os componentes usados em
joias. Mais tarde passou também
a executar o trabalho.

Formas que parecem se movi-
mentar e temas lúdicos são as ca-
racterísticas marcantes das pe-
ças de Bernardo, que hoje traba-
lha com uma equipe de desig-
ners e ourives em seu ateliê no
Rio de Janeiro. “Antônio Bernar-
do é um desbravador. Antes de-
le, as joias eram avaliadas pela
quantidade de metal usada na
produção, pelo peso do ouro e
das pedras preciosas. Hoje, são
analisadas a partir da percepção
de valor que demonstram”, afir-
ma Regina, do IBGM.

Aos 63 anos, Bernardo já ven-
ceu sete vezes seguidas o prêmio
IF Design em sua categoria prin-
cipal. Um deles foi para o anel
Puzzle, em formato de quebra-

cabeça e montado sobre o dedo –
uma versão arredondada foi cria-
da pelo designer em 2009.

Suas peças são vendidas em lo-
jas espalhadas por dez grandes
cidades brasileiras e também em
joalherias multimarcas nos Esta-
dos Unidos e países da Europa.
“Meu trabalho é todo fruto do
primeiro anel que fiz”, diz o de-
signer, que não cria suas peças
como parte de “coleções” – vai
desenvolvendo conforme a ins-
piração aparece, e muitas vezes
ela surge quando ele está traba-
lhando em outro projeto.

É um método parecido àquele
usado por Patricia Centurion,
cujas peças também são marca-
das pela contemporaneidade e
pelo aspecto lúdico. Filha de um
casal de médicos, ela se formou
em desenho industrial, cursou
ourivesaria, gemologia, desenho
e história da joalheria em Firen-
ze, na Itália. De volta ao Brasil,
prosseguiu seus estudos na Fa-
culdade de Belas Artes de São

Paulo e complementou o currí-
culo no Instituto per L’Arte il Ris-
tauro Palazzo Spinelli e no Fuji
Studio, na Itália e na Or Virtual,
na Espanha. “Para quem não
vem de família de joalheiros, é
difícil entrar nesse mercado no
Brasil”, afirma Patricia.

Mas ela acabou chamando a
atenção de grandes joalherias
brasileiras, para quem desenvol-
veu peças no início da carreira.
Em 2000, abriu seu ateliê em São
Paulo. Hoje, suas peças são co-
mercializadas em locais como as
galerias Paloma Larroy (Madri),

Artefakt (Munique) e PuntoBr
(Milão).

Entre suas principais coleções
está a Maria & Eugênio, criada
após o nascimento de sua primei-
ra filha, Maria Eugênia, e atual-
mente um dos carros-chefes de
vendas. / AIANA FREITAS

Sem
ostentação.
No centro, anel
e brincos em
ouro com
pedras, de
Patricia
Centurion; à
esquerda e à
direita, nova
versão do
premiado anel
Puzzle e o
pingente Lupa,
de Antonio
Bernardo
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A General Motors está se livran-
do do velho e apresentando o no-
vo depois de a participação do
governo federal na empresa ter
sido cortada pela metade. Até o
logotipo da montadora instala-
do no alto de sua sede foi alvo de
uma reforma.

A GM substituiu o logotipo
tradicional, de letras quadradas
e feito de plástico, afixado na fa-
chada do complexo Renaissance
Center em Detroit, por um pai-
nel eletrônico que exibe versões
antigas do nome e das iniciais da
empresa.

A remoção do antigo letreiro,
com sua representação simples
em azul e branco das letras GM
sublinhadas, coincidiu com a
oferta pública inicial da GM na
semana retrasada. Quando as
ações começaram a ser negocia-
das, as luzes do painel de LEDs
de quase 60 m² foram acionadas.

“Precisamos modernizar a se-
de da empresa e mostrar ao públi-
co que a GM não é mais a mesma,
que estamos mudando”, diz Joel
Ewanick, diretor de vendas e ma-
rketing da GM e responsável por
sugerir as mudanças.

O painel de LEDs pode ser vis-
to a quilômetros de distância da
torre de 73 andares que abriga o
complexo de escritórios da GM.

Dois outros painéis presos ao
edifício serão substituídos nos
próximos meses.

Essas novidades fazem parte
dos esforços mais amplos da GM
no sentido de afastar de si a ima-
gem da empresa com mais de um
século de existência que pediu
concordata e precisou de US$ 50
bilhões em assistência do gover-
no para se recuperar. O retorno
da GM como empresa de capital
aberto – a oferta pública inicial
de suas ações está captando US$
23,1 bilhões – deu início àquilo
que a montadora espera ser uma
era nova e de mais sucesso.

Para especialistas em marke-
ting, a GM deve tomar cuidado
para não se esforçar demasiada-
mente no sentido de romper os
elos com o passado, seja por
meio da apresentação de uma no-
va identidade visual, seja sim-
plesmente pela reiteração inces-
sante do seu caráter “novo”.
“Não é possível resolver os pro-
blemas simplesmente por meio
do descarte do antigo painel azul
com o logotipo da empresa”, afir-
ma Laura Ries, presidente da fir-
ma de estratégia de marketing
Ries & Ries, de Atlanta, referin-
do-se à antiga fachada.

Ela diz que mudar a percepção
que as pessoas têm da GM não é
uma tarefa que possa ser concluí-
da da noite para o dia. “A empre-
sa quer que o público goste dela,
e por isso a GM às vezes exagera

na tentativa de atingir esse obje-
tivo”, analisa.

A empresa planeja outras ini-
ciativas para melhorar a própria
imagem. Em frente à entrada da
sede da empresa há uma imensa
faixa onde lê-se “Somos a nova
General Motors”. Além disso,
sua divisão Chevrolet anunciou
que investirá US$ 40 milhões em
projetos de energia limpa, como
fazendas eólicas e tecnologia so-
lar, para reduzir as emissões de
carbono dos carros que a empre-
sa comercializa.

Passeios. A GM tenta também
se aproximar mais das comuni-
dades que mantém em todo o ter-
ritório americano, e anunciou
planos de oferecer passeios pe-

las instalações de todas as suas
54 fábricas nos EUA ao longo do
ano que vem. “Os passeios pelas
instalações são a nossa maneira
de reconhecer a dedicação des-
sas comunidades”, diz Diana
Tremblay, vice-presidente da
GM para os setores de fábricas e
das relações de trabalho.

A atualização do painel com o
logotipo da empresa na sua sede
certamente atraiu as atenções
no centro de Detroit. Os pedes-
tres que passavam pela Avenida
Jefferson pararam para reparar
nas imagens enquanto os LEDs
alternavam entre uma variedade
de logotipos da GM.

Depois de exibir por cerca de
um minuto o logotipo tradicio-
nal com as iniciativas GM, a tela

mostrou uma forma oval com as
palavras ‘General Motors’ escri-
tas no seu interior, e depois um
‘GM’ estilizado em branco e pre-
to com o nome da empresa escri-
to logo abaixo.

Ewanick não diz quanto a GM
está gastando na substituição
dos três painéis por versões ele-
trônicas. Ele afirma que o custo
de manutenção dos novos pai-
néis é inferior ao custo da ilumi-
nação dos antigos painéis de plás-
tico. “Eles usam 15% da energia
gasta pelos anteriores”, garante.
Segundo ele, os diferentes logoti-
pos foram usados antes em varia-
dos momentos da história da
GM, e apresentar todos eles nos
painéis de LED é uma referência
ao passado da empresa.

A GM planeja também insta-
lar faixas estreitas de luzes colo-
ridas sobre as outras quatro tor-
res que compõem a sede da em-
presa. “Todos sabem que esses
edifícios são o pano de fundo de
todas as reportagens sobre a
GM”, disse Ewanick. “Eles repre-
sentam o centro simbólico do
nosso universo.”

Ainda assim, ele está feliz por-
que a empresa não foi além e
abriu mão de implementar um
plano alternativo que previa a co-
bertura dos andares superiores
com iluminação eletrônica. “Ti-
vemos de fazer uma pausa e di-
zer: assim já é demais”, afirma
ele. “Não queríamos ter uma apa-
rência digna de cassinos.” / TRA-
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Lembrança. No filme, técnico retorna à terra natal, onde começou a carreira como jogador

Vintage. Em
um dos lados
do Renaissance
Center, painel
eletrônico
exibe versões
antigas do logo
da empresa

Mudança. Os painéis dos prédios em Detroit que ainda ostentam letreiro tradicional serão substituídos nos próximos meses
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