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O estilista Carlos Miele, criador da grife que leva seu nome e da M. Officer, deve iniciar, até 
2012, a produção de suas peças com parceiros na Ásia. A intenção é estabelecer condições 
logísticas para ampliar a presença global da empresa. Hoje, suas marcas são vendidas em 27 
países - em lojas próprias ou em multimarcas - e o objetivo é chegar a 40. De acordo com 
Miele, há uma equipe prospectando possíveis fornecedores e avaliando o local ideal para 
estabelecer um escritório na região. Segundo o estilista, Pequim e Hong Kong estão sendo 
avaliados. 
 
Miele divulgou a informação durante o Donna Fashion Iguatemi DC, um evento de moda que 
aconteceu em Florianópolis no fim da semana. "Quero me estruturar para poder concorrer nos 
moldes das grandes marcas", disse. 
 
Hoje, a grife Carlos Miele tem 15 lojas - uma em Nova York e outra em Londres, as demais no 
Brasil. Com a marca M. Officer, são 200 lojas - número que pode passar para 220 em 2011. 
 
Toda a produção atual é feita no Brasil e a ideia é fabricar em unidades de terceiros na Ásia 
produtos da linha de jeanswear. Além da operação fora do país, o estilista também prepara 
novidades para a marca Carlos Miele. "Quero que a marca seja um grande guarda-chuva", 
explica. A intenção é entrar no segmento de acessórios, perfume e outros itens que não 
vestuário. O licenciamento da marca para outros produtos também está nos planos.  
 
Para o estilista, o custo de produção no Brasil, com alta carga tributária e encargos 
trabalhistas pesados, dificulta o acesso da moda nacional ao mercado externo. Iniciar a 
produção na Ásia será fundamental, na avaliação de Miele, para estabelecer uma logística de 
produção e conseguir concorrer em outras categorias de produtos. O empresário afirma que 
cerca de 2 mil pessoas trabalham na sua empresa atualmente. 
 
Miele acredita que o Brasil tem a chance de assumir o lugar da Itália no papel de grande 
expoente da moda latina. Para ele, o jeito de ser do brasileiro está na moda e ganhou prestígio 
nos últimos dez anos. Segundo o estilista, um dos pontos mais elogiados do seu trabalho no 
exterior são os pontos de aproximação com a cultura e o artesanato brasileiro. Para Miele, o 
grande desafio é se apropriar de itens que estão nas raízes da cultura nacional sem fazer uma 
leitura esteriotipada. 
 
Reservado quanto ao faturamento de suas marcas, Miele critica um modelo de negócio mais 
comprometido com resultados financeiros do que com a criação. "Hoje mais importante que o 
sonho, na moda, são os números", diz. "Esse mundo muito agressivo, preocupado com os 
resultados, acabou afastando os criadores das empresas", avalia. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 maio. 2011, Empresas, p. B6. 


