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A Missoni, a mais matriarcal de
todas as empresas de moda ita-
liana, agora volta seu foco para a
casa. “Nos anos 80, meus filhos
gostavam muito de sair. Tudo
mudou. Meus netos preferem
chamar os amigos e ficar em
casa. Casa está na moda”, diz
Rosita Missoni, 80 anos, funda-
dora da marca especializada em
tricôs e malhas coloridas, que
esteve na última semana no país
para visitar suas lojas.

Recém aposentada da moda,
na década de 90, ela foi contra-
tada por seus três irmãos como
diretora artística da T&JVestor,
de cama, mesa e banho. “Íamos
muito bem comercialmente
mas faltava um apelo fashion, aí
convidamos Rosita”, conta
Giampiero Jelmini, irmão que
casou-se há 24 anos com uma
brasileira. Fundada em 1921,
por seus avós, a T&J Vestor pro-
duz os itens e tecidos de deco-
ração do grupo Missoni, com
500 funcionários na Itália, e
paga royalties para usar as es-
tampas do braço fashion. Com
quatro lojas no mundo, a Mis-
soni Home teve sua primeira
unidade da América Latina
aberta neste ano em São Paulo.

Já a história da Missoni co-
meçou em 1953 com a revolu-
cionária Rosita ao lado do ma-
rido, o atleta olímpico Ottavio
Missoni, e apenas quatro má-
quinas de costura adquiridas

de uma empresa que fazia uni-
formes esportivos. “O estilo e a
identidade da Missoni só foram
reconhecidas internacional-
mente como marca registra-
da nos anos 1970, época dos
hippies”, conta.

Hoje, as linhas feminina,
masculina e infantil são de-
senhadas e supervisionadas
por sua filha Angela. A neta
Margherita é estilista da linha
de acessórios.

Rosita cuida ainda da rede de
hoteis que leva o nome da grife
italiana. Em 2012, começa na
Bahia a construção do que será o
quinto da grife no mundo. Pre-
visto para ter 118 suítes, ele fica-
rá na Ilha de Cajaíba, a uma hora
de Salvador. O grupo Rezidor de
hoteis, que faz com a Missoni
sua entrada no Brasil, abriu o
primeiro hotel da parceria em
2009, na Escócia. Os próximos
serão no Kuwait, na Cidade do
Cabo (África do Sul), e em Omã.

Sucesso tropical
Há um ano no Brasil, a Missoni
tem três lojas em São Paulo e em
Brasília, e planeja mais duas da
linha jovem M por Missoni. A
primeira delas será inaugurada
no Fashion Mall, no Rio de Ja-
neiro, no início de fevereiro. A
segunda será aberta em São
Paulo, ainda sem data e local
definidos.

“É um produto muito arejado
e por isto tropical”, diz Vicente
Mello, da MMR Label, importa-
dora da Missoni no Brasil. ■

Moda casa é a nova
fronteira da Missoni
Fundadora da grife célebre pelas estampas, Rosita Missoni dirige hoje divisão de decoração

...ROSITA MISSONI

Criadora da Missoni e diretora
da Missoni Home

TRÊS PERGUNTAS A...

“Vamos interpretar
o Brasil através do
olhar da Missoni”

Rosita Missoni visitou Brasília
e São Paulo, ao lado de seu
irmão Giampiero Jelmini e da
filha dele Wanda Jelmini, que
também trabalha na Missoni
Home. Colorida e moderna aos
80, Rosita leva nos dois braços

“A Missoni tem um
jeito de construir
o produto que
é exclusivo em
sua essência.
Praticamente,
não há logotipos
e etiquetas porque
o tecido já é a
melhor comunicação

Vicente Mello,
da MMR Label, parceira da

Missoni no Brasil

diversas correntes douradas
de onde saem penduricalhos de
acrílico criados pela sua neta
Margherita, para a próxima
coleção de acessórios da Missoni.

A senhora não se cansa
de tantas cores?
A casa japonesa, toda branca,
é a que mais me fascina. Mas
este desejo só dura uma hora!
Na próxima, já estou colorindo
tudo, pendurando coisas. Sempre
começo a falar de cores através
do preto e do branco, que são
cores do papel e do lápis. O hotel
em Edimburgo seria todo branco

e preto, mas olha no que deu!
O hotel do Brasil não, aqui será
colorido desde o nascimento.
Vamos interpretar o Brasil com
o olhar da Missoni. Mas eu tento.
Os sofás lá de casa são preto
e branco - cobertos por tecidos
coloridos. Eu amo cores. E o
Ottavio também. Nossas maiores
brigas foram por cores. Desde o
início, ele ama roxo em todos os
seus tons. Eu dizia: “por favor,
faça alguma estampa sem roxo”.
Ele ficava muito chateado.

Fazer moda casa é mais
moderno que fazer roupa?

Missoni é maior que a moda.
É design, é estilo. Para ser
estilista, você precisa sair muito,
ir a lugares, encontrar pessoas.
Não queria mais. Aí meus irmãos
me convidaram para assumir
a Casa e era o momento certo.
Hoje, todo mundo quer ficar
em casa.

Qual a tendência em estampa?
A flor é protagonista do próximo
verão. Misturamos orquídeas
com padronagens escocesas,
estampamos flores sobre sedas,
bordamos flores junto com os
zigue-zagues, com xadrez. A.F.
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Look da
coleção
verão 2011

Margherita e
Angela Missoni

Christophe Simon/AFP

Charley Gallay/AFP

LUXO

Grupo PPR diz que não quer comprar
Burberry, mas boatos persistem
O PPR, um dos maiores conglomerados de luxo do mundo, que detém
marcas como Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander
McQueen, Stella McCartney e Balenciaga, desmentiu mais uma vez os
boatos que estaria comprando a Burberry. O grupo de François-Henri
Pinault, poderia comprar a marca britânica, que tem duas lojas no Brasil,
por cerca de US$ 5,7 bilhões (R$ 9,8 bilhões).
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Rosita Missoni, matriarca
e fundadora da grife

Missoni, em visita ao
Brasil, onde também

investe na expansão da
empresa em hotéis

A Pucci no Cidade Jardim abriu
na última sexta-feira com sucesso

Estampada e italiana,
Pucci chega ao Brasil
Grife abre a primeira unidade do
país no Cidade Jardim e faz 80
vendas no fim de semana; Jimmy
Choo inaugura loja amanhã

A Missoni pode ser a maior mas
não é a única italiana, colorida,
confortável e naturalmente tro-
pical a apostar no Brasil neste
ano. Na última sexta-feira, foi
inaugurada a primeira unidade
da Pucci, marca criada em 1947
pelo marques de Barsento, Emi-
lio Pucci, no shopping Cidade
Jardim. O projeto da loja de 135
metros quadrados segue o pa-
drão internacional e a coleção
que está nas araras brasileiras é
a mais atual, a Cruise (uma es-
pécie de pré-primavera). Se-
gundo o shopping, neste pri-
meiro fim de semana, foram fei-
tas mais de 80 vendas e muitos
produtos já estão esgotados.

A iniciativa de trazer a grife é
da área de varejo internacional
criada pelo JHSF, que detém o
shopping. A divisão nasceu para
trazer a Hermès, em 2008, mas
cresceu e deve chegar rapida-
mente a seis marcas.

“A moda italiana é muito bem
posicionada. Não só as roupas e
acessórios mas também móveis e
objetos têm alta qualidade e são
muito fortes aqui no Brasil”, con-
ta Maria Luiza Pucci (que apesar
do nome, não é da família). Ela
trabalha ao lado de Richard Barc-
zinski, ex-diretor da H.Stern e da
Hermès, que assumiu neste ano a
divisão de varejo do JHSF.

Na Pucci, estão à venda todas as
linhas, menos sapatos, que virão
no futuro. A marca trabalha em
sistema de franquia. Um vestido
Pucci custa em média R$ 3 mil.

O shopping optou por fazer
uma abertura apenas para
clientes. Uma festa de lança-

mento da Pucci, que tem 67%
das ações controladas pelo gru-
po de luxo LVMH, deve aconte-
cer apenas em março com pre-
sença de familiares e do estilis-
ta, o norueguês Peter Dundas.

Jimmy Choo
Amanhã, a marca de acessórios
Jimmy Choo inaugura sua pri-
meira unidade no Brasil, tam-
bém uma franquia. Em 1996,
Jimmy Choo criou com a editora
da Vogue inglesa, Tamara Mel-
lon, a sua marca de sapatos.
Apesar de ter ganhos vários
prêmios e caído no gosto das
consumidoras, ele acabou por
vender 50% do negócio em 2001
por R$ 27 milhões. Tamara é es-
perada para a festa da marca em
abril no shopping. ■ A.F.

A loja foi
inaugurada com
a coleção Cruise.
A festa de abertura
deve acontecer
só em março
do ano que vem,
com a presença da
família fundadora e
do estilista da marca

1 Almofada Passion Flower 40x40 R$ 1 912 mil;
2 Puf Pastilha Alice 70x16 R$ 2 057 mil;
3 Sofá Inntil Modular dois Elementos R$ 53 mil;
4 Sofás de R$ 18 mil a R$ 24 mil;
5 Hotel Missoni em Edimburgo, na Escócia.
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EMPREGO

Neste ano, setor têxtil paulista deve
gerar 30 mil postos de trabalho
Como reflexo da crise internacional, o setor têxtil paulista em 2009
demitiu mais do que contratou e encerrou o ano com déficit de
247 empregos. Para 2010, segundo relatório do Sinditêxtil-SP (Sindicato
da Indústria Têxtil de São Paulo), o estado vai gerar o impressionante
número de 30 mil postos de trabalho. Em 2011, apesar do aumento
das importações, a previsão do setor é gerar 10 mil novos empregos.

JEANS

Com algodão em alta, jeans permanece
cada vez mais fashion em 2012
Mesmo com a alta do algodão, segunda commodity que mais valorizou em
2010 (74% na bolsa de Nova York), o jeans continua na moda. Para o verão
2012, as previsões da feira Denim by Première Vision, que aconteceu em
Paris, em 2012 o jeans vem nas cores pastel sem muitos detalhes terrosos
como agora. O uso de elastano deve continuar para acentuar o conforto,
assim como primitivo e o high-tech serão realçadas em peças recicladas.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. 32-33.
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