
VIDA: Nascido na zona norte, Car-
los Miele descobriu os vestidos
aos 10 anos. Com mãe professo-
ra, ele passava parte do dia com o
avô, tintureiro, dono de lavanderia
especializada em roupas de festa.
“Via ele lavar e pendurar vestidos.
Acho que me encantei aí.” Com
problemas na escola, passou por
nove colégios e um intercâmbio
antes de terminar, por insistência
dos pais, a faculdade de Adminis-
tração. Começou a trabalhar cedo.

Montou lanchonete, depois tra-
balhou com publicidade. Até che-
gar à conclusão de que, já que não
seria fenômeno nos esportes de
que gostava – vela, surfe, basque-
te –, seu negócio só poderia ser
cinema ou moda. Ficou com a se-
gunda opção e montou com dois
irmãos engenheiros – seus sócios
até sete anos atrás – a M. Officer.
No princípio masculina, a grife vi-
rou unissex. E antecedeu a Dzarm,
sua outra marca, que chegou a 32
lojas, antes de ser vendida. ● L.G.
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Na terça-feira, a esquina das Ruas
Bela Cintra e Sarandi, nos Jar-
dins, vai perder os últimos tapu-
mes para a inauguração da loja
Carlos Miele. Mas não será uma
simples festa. A abertura do espa-
ço – que deverá funcionar como
as maisons européias, com loja e
estúdio de criação – vai marcar a
reestréia na cidade de uma das fi-
guras mais conhecidas e polêmi-
cas da moda nacional.

Dono de uma grife de sucesso
– a M. Officer, hoje com 96 lojas
e 1.500 funcionários –, Carlos
Miele, de 41 anos, foi um dos pio-
neiros no MorumbiFashion, even-
to que depois se transformaria na
São Paulo Fashion Week. Em
umaépoca em queninguém acha-
va que o Brasil era moda, ele en-
chia as passarelas de penas e arte-
sanato. Mas acabou virando alvo
de críticas. A imprensa fashion
nãovia com bons olhos suamistu-
ra de moda, arte e cultura e acha-
va que havia marketing demais
nos desfiles performáticos. Para
piorar, Miele se desentendeu com
boa parte do mundinho da moda.

Em 2002, deixou a semana de
moda paulistana para desfilar no

Fashion Rio, mas ficou só uma
temporada. Desanimado, chegou
a pensar em largar tudo para pas-
sar a vida surfando, uma de suas
paixões. Mas, antes, decidiu ten-
tar a carreira internacional.

Deu certo. Os oito desfiles que
fez no exterior receberam elogios
da crítica e hoje seus vestidos –
que custam em média US$ 3 mil
– estão em 93 pontos-de-venda
de 22 países, incluindo a inglesa
Harrods e a americana Saks. Des-
sa forma, tem roupas expostas ao
lado de peças de Gucci, Dior, Ar-

mani e veste celebridades, como
Christina Aguilera e Sarah Jessi-
ca Parker.

Sua trajetória internacional co-
meçou em Londres. Em 2002,
Miele montou um altar com ima-
gem de Iemanjá, cruzes, velas e
oferendas na igreja vitoriana de
Saint Peters e desfilou sua cole-
ção ao som de batuques e cantos
nativos. No ano seguinte, já em
Nova York, o bad boy – como fi-

cou conhecido pela prática de box
tailandês – encheu as passarelas
de penas indígenas, rendas, bú-
zios e técnicas artesanais. Em ju-
nho de 2003, inaugurou lá a pri-
meira loja Carlos Miele.

RAÍZES
Mesmo fora do Brasil, diz que
nunca saiu. “Quando se está fora,
suas raízes vêm mais fortes. Sem-
prepus a energia do Brasil nas mi-
nhas roupas, gosto da sensualida-
de da mulher, o artesanato é mui-
to forte para mim.” Detalhes que
há alguns anos geravam comentá-
rios amargos. “Naquela época, o
normal era ser minimalista e gos-
tar doque vinha de fora. E o traba-
lho que eu fazia diziam que era
folclórico”, diz. “Era um pouco
desgastante e comecei a ficar
meio inseguro. Foi quando achei
melhor tentar carreira fora.”

Os incentivos que recebeu no
exterior também lhe deram novo
ânimo para passar mais tempo no

Brasil. Assim como as mudan-
ças no circuito fashion, que pu-
seram as coisas nacionais na
moda, como ele sempre defen-
deu. Miele diz que volta mais
maduro e querendo fugir de
brigas e conflitos.

Seu sonho é criar uma mar-
ca de luxo, que um dia esteja
nomundo inteiro e façao cami-
nho contrário da globalização,
criando empregos no Brasil.
Mas traz também algumas
idéias que prometem, mais
uma vez, deixar o mundo
fashion nacional em polvoro-
sa. Cogita, por exemplo, criar
um outro evento de moda, in-
dependente da São Paulo
Fashion Week. “Se as estações
são ao contrário, porque copiar
o calendário de quem está aci-
ma dos trópicos?”, pergunta.
“Acho que o Brasil tem força
para fazer um evento que inte-
resse ao mundo inteiro.” Co-
meça um novo round.●

A exemplo do que fez
nos EUA, loja nos
Jardins vai funcionar
como maison européia

SEM POLÊMICA? – Carlos Miele garante que vai fugir das confusões, mas já pensa em criar novo evento
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