




O plástico já passou da cozinha para o salão. Agora ele representa uma

nova atitude. "Mais do que um estilo, o plástico é um estado de espírito, é

humor, é desenvoltura", já disse o estilista Jean Paul G-aultier. A afirmação

do "enfant terrible" da moda traduz bem o espírito da Melissa, marca pré-;

mium da Grendene, que já teve um. modelo assinado por Gaultier em

1983. Com quase 30 anos de vida - foi criada em 1979 -, a Melissa trans-

cendeu a condição de calcado popular para se transformar em objeto

fashion. "A Melissa não é um sapato, mas um acessório de moda que car-

rega diversos valores, como alto-astral, irreverência e alegria", diz Raquel

Scherer, coordenadora de marketing da marca. Para atingir esse status, a

aposta no desenho de vanguarda foi fundamental, ao lado da excelência

no trabalho das outras áreas, como produção, marketing e comunicação.

"Fomos pioneiros ao usar os conceitos de design na indústria calçadista,

fomos os primeiros a colocar designers como Jean Paul Gaultier e Thierry

Mugler para trabalhar com plástico", conta Edson Matsuo, diretor criativo

da marca. "A Melissa é um projeto muito importante, que reflete a cultura

de inovação da Grendene, que não teme apostar em 'expertises' diferen-

ciados". Ele próprio é exemplo dessa aposta. Arquiteto por for-

mação, chegou à Grendene em 1984 para projetar uma

bicicleta e hoje lidera toda a área de pesquisa e

desenvolvimento da empresa.



PLATAFORMA MULTIMÍDIA

A criação das coleções que lotam prateleiras no Brasil e no mun

do - como a da Daslu, em. São Paulo, da Colette, em Paris,

e da Harvey Nichols, em Londres - é uma ação parti-

cipativa, que reúne idéias de vários departamen-

tos. "Cada coleção tem um processo diferente e,

se há algum padrão, ele é muito divertido", diz

Matsuo. Todos contribuem com referências relacionadas

aos valores da Melissa e ao que cada um traz como experiên-

cia simbólica. "Não estamos interessados em copiar as últimas

tendências da Europa", afirma, categórico, o diretor criativo. "A marca está

em constante processo de co-criação. Nosso design está longe de ser ape-

nas uni processo industrial, é um design de boas lembranças, e cristaliza

as boas experiências que são co-criadas pela empresa e as consumidoras."

E é a sinergia com esses valores que a Melissa - uma verdadeira "plata-

forma multimídia e de design", segundo o gerente de operações Paulo

Pedó - busca ao selar suas famosas parcerias. Todos os designers envol-

vidos entenderam a filosofia da empresa e souberam refleti-la em suas

criações. "Fazemos um design de movimento ao criar um produto que não

é estático, que dobra e se molda ao estilo de cada consumidora. Quem faz

a diferença no sapato é quem o calça", afirma Matsuo.


