
Cisnes, cobras e corujas inspiram joalherias 
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O bicho está solto. Ainda bem. Eles podem ser vistos adornando mãos, orelhas e pescoços de 
mulheres muito chiques, desde o fim do ano passado, quando várias joalherias adotaram as 
formas animais em suas peças. A mania pode ter pegado carona com o mundo da moda, que 
anda de namoro com os padrões de peles de animais em roupas, bolsas e sapatos.  
 
O fato é que, também como ocorre na moda, essa tendência é recorrente: faz parte da própria 
história da joalheria e remete ao Egito Antigo. E na temporada atual, o mundo animal virou 
tema de coleções tanto de casas tradicionais como a Dryzun e a Natan, como de designers 
mais novos, como Jack Vartanian e Camila Klein.  
 
"A tendência dos bichos na joalheria vem muito antes da Cartier. A rainha Cleópatra, no Egito 
Antigo, e os gregos já se ornamentavam com serpentes", conta Jane Rose Klarnet, relações 
públicas da Natan. "Quando foram fundadas as primeiras grandes redes de joalherias do 
mundo, como Boucheron e Cartier, seus designers se inspiraram nas peças de museu", diz. 
 
Para a designer Camila Klein, a valorização dos bichos pela joalheria é uma consequência do 
resgate da estética dos anos 50 e 60. "O momento está para peças com cara 'vintage'", aponta 
Camila, que para o inverno 2010 havia criado libélulas, moscas e joaninhas, usando metal e 
cristais Swarovski.  
 
Ela também aposta nas corujas e nas cobras e diz que, a próxima onda, será dos cisnes, 
"ainda por conta do filme 'Cisne Negro'", afirma a designer. Que ninguém se espante também 
se começarem a pipocar joias com formas de dinossauros, como as que aparecem na nova 
novela da TV Globo "Morde e Assopra". "As mulheres adoram joias de bicho. É um fetiche", diz 
Camila 
 
Os insetos surgiram quase por acaso, na coleção atual da Dryzun. "Tudo começou porque 
criamos peças em formato de flores", diz Maximiano de Moraes, gerente de marketing da 
joalheria. "As formigas, abelhas, aranhas e joaninhas vieram complementar o jardim". Mas o 
namoro da marca com esses seres é antigo. "Em 2002, lançamos a linha 'Love Bugs', que foi 
um sucesso", diz Moraes. As peças atuais, que têm agradado as jovens e as mulheres 
maduras, deverão entrar para a linha perene da Dryzun. "A aceitação foi muito boa". 
 
E para reproduzir as asas de um besouro ou as pintas de um leopardo, os materiais são 
diversos: há ouro de diferentes tonalidades, como o rosa e o branco com banho de ródio 
negro, como usou Jack Vartanian. "No início, pensei apenas em fazer brincos de aranha", diz 
Vartanian.  
 
O resultado foi tão bom, que o designer partiu para o leopardo e o escorpião. "Todos bichos 
fortes, que são perfeitos para agradar mulheres fortes", diz o designer, que também usou 
diamantes brancos e negros na composição.  
 
Joias com design arrojado, que fogem do tradicional, é a especialidade de Vartanian, que além 
de três lojas no Brasil, possui uma butique na Madison Avenue, em Nova York. "Lá fora, há 
muito mais concorrência. Por outro lado, há uma valorização maior das peças com design 
contemporâneo", diz Vartanian. 
 
De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM), 
há uma crescente utilização de gemas (diamantes, pérolas e pedras coradas), em detrimento 
de peças só de ouro. O preço do ouro ainda elevado tem como consequência a produção de 
peças mais leves, maior investimento em design e a utilização de material alternativo, como 
couro, borracha e fibras vegetais.  
 
Até ontem, o preço da onça do ouro no acumulado de 12 meses cresceu 29% e a prata, 
21,8%. 
 



Não há idade certa ou estilo pré-concebido para adornar um bracelete de lagarto ou um cordão 
de aranha, basta ter um lado irreverente. Mesmo com aspecto lúdico, dizem os joalheiros, esse 
tipo de acessório não é necessariamente infantil. Exigem personalidade, uma vez que as peças 
certamente chamarão a atenção.  
 
As regras para portar essas joias com bom senso são as mesmas aplicadas para roupas, 
sapatos e bolsas. É melhor usar um bicho de cada vez para não parecer um folheto do jardim 
zoológico ou o mostruário do Instituto Butantan. Misturar várias espécies pode ser perigoso - 
sobretudo para quem estiver vestindo roupa ou acessório com pele de animal. Mesmo que não 
seja caso para alertar o Ibama, o excesso certamente vai incomodar a patrulha fashion. 
 
Bernard Arnault reafirma que não irá aumentar sua participação na Hermès 
Mark Deen  
 
As lojas em Tóquio da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ficaram "menos cheias" que o usual, 
após o tsunami deste mês e a atual crise nuclear no Japão, segundo o executivo-chefe da 
fabricante de artigos de luxo, Bernard Arnault. 
 
"Nossas lojas em Tóquio estão menos cheias que o usual, mas toda a região oeste do Japão 
não foi afetada", afirmou ontem Arnault para um grupo de jornalistas, depois da assembleia-
geral anual da companhia francesa realizada ontem, em Paris. 
 
O mercado do Japão representa cerca de 9% das vendas da LVMH e enfrenta as consequências 
do terremoto e do tsunami que atingiram o país, deixando quase 28 mil pessoas mortas ou 
desaparecidas, além de ter provocado a pior crise nuclear no mundo nos últimos 25 anos, na 
usina de Fukushima. Arnault disse estar confiante na recuperação do Japão. 
 
"Estou otimista com o Japão no médio prazo", disse o executivo-chefe aos acionistas da LVMH. 
"Tenho confiança na capacidade dos japoneses em enfrentar esta situação e, talvez, até 
saírem mais fortes." 
 
Arnault também reiterou no encontro de acionistas não ter planos para assumir o controle da 
Hermès International SCA, na qual sua empresa possui participação de 20,2%. "Decidimos 
apoiar os acionistas da família da Hermès e sua administração", disse Arnault na assembleia-
geral realizada ontem, em Paris. "Não planejamos assumir o controle dessa magnífica 
companhia", disse. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 abr. 2011, Empresas, p. B6. 


