
Hermès cria grife e herdeiro aposta em representação 
Tânia Müller 
 
Pascale Mussard, diretora criativa e herdeira da Hermès foi uma das palestrantes convidadas 
da Semana Apex Brasil, ação de negócios realizada durante a IV Bienal Brasileira de Design - 
que aconteceu na Fundação Vale, na cidade de Belo Horizonte (MG), de 22 a 24 de outubro. O 
evento contou com simpósio, workshop e programação para compradores e a imprensa 
especializada.  
 
Na ocasião, Pascale e seu filho, o jovem empresário Dimitri Mussard - que mora no Brasil -, 
deram entrevista exclusiva ao DCI. "Aproveitei a minha vinda para fazer a palestra e rever 
meu filho Dimitri, que mora aqui no Brasil , onde tem negócios", disse ela. A empresária 
contou que a ideia de criar uma nova marca, no caso a "petit h" - em tem letra minúscula para 
diferenciar-se da grife 'mãe' Hermès -, surgiu da ideia de resgatar materiais rejeitados, ou 
sobras da Hermés. Contudo, as peças criadas são únicas e o preço é alto por serem criação 
exclusiva, com os itens virando objetos de desejo.  
 
"É uma inovação e um trabalho de cooperação. Esta recriação na Hermès é um trabalho 
significativo. Foi pensado na funcionalidade e visando um novo uso, pois o útil e o belo podem 
conviver. Quando idealizei a nova marca, foi pensando em fazer uma nova raça de 
personalidade em Hermès, com desenvolvimento sustentável e qualidade. Quando digo o 
nome" petit h", as pessoas pensam que é para criança. Não é!", como destacou Pasquale. 
 
De acordo com a herdeira, ela costumava frequentar o ateliê da grife em Patin, próximo de 
Paris, na França. Lá durante um ano, ela recolhia tudo o que podia, todos os dias. Esta foi a 
base de criação da "petit h". Hoje, materiais como fivelas de metal, xícaras e bules (linha 
mesa), toalhas da linha casa e vasos com defeitos, quase imperceptíveis soprados na 
cristaleria Saint-Louis, sedas, retalhos e sobras do couro recortado e cristais são entregues aos 
artesãos, entre eles o estilista brasileiro radicado em Paris ,Gustavo Lima; 
 
Representação 
 
Dimitri Mussard, embora jovem, traz nas veias o DNA da família. Ele é dono da Acaju, uma 
representante de grifes europeias como Weill (prêt-à-porter), Vicomte Arthur (roupas 
esportivas) e bolsas-carteira decoradas. "Vamos trazer outras marcas como os tênis Twins for 
Peace, as cuecas Clemence de Gabriac e a vodca polonesa Potocki", ressaltou.  
 
Quando lançou a marca, o empresário esperava crescer 20%, porém cresceu mais de 40%. A 
companhia agora entra em um novo ramo: uma sorveteria ainda sem nome, com dois sócios 
estrangeiros. Mussard diz estar procurando ponto nos Jardins, na capital paulista, onde mora.  
 
Sobre a possibilidade de algum dia assumir Hermès, já que ele é da 7ª geração da família e faz 
parte do conselho de administração da grife, sua mãe responde: "o importante é dar raízes 
para crescer e dar asas para voar", concluiu. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 27, 28 e 29 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A9. 
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