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Na grife francesa Hermès, que chega ao Brasil em 2009, pouca coisa mudou ao longo do 
último século. A produção ainda é artesanal, e o cuidado com os detalhes, obsessivo - e esses 
são os trunfos da empresa em um mundo dominado pelos conglomerados da indústria do luxo. 

 

 
Funcionário da Hermès na França: cada peça é assinada pela pessoa que a produziu 

 

A cena que ilustra a abertura desta reportagem, na qual um homem se dedica à confecção de 
um artigo de couro, combina pelo menos dois elementos insólitos. O primeiro é a natureza do 
trabalho, um aparente anacronismo nesta primeira década do século 21. O segundo é a 
elegância do artesão, vestido como se fosse um banqueiro de investimento, com sua camisa 
azul e gravata de seda (isso, é claro, no tempo em que banqueiro de investimento era 
sinônimo de riqueza). A estranheza se desfaz quando se conhece o nome da empresa onde o 
funcionário em questão trabalha. Ele é um artesão das oficinas da grife Hermès na França, 
uma das empresas mais glamourosas da atualidade. A marca, que se prepara para operar no 
Brasil no início de 2009, produz de forma estritamente controlada alguns dos artigos de luxo 
mais cobiçados do mundo, como bolsas, lenços de seda, gravatas e até selas para cavalos, o 
primeiro artigo feito pela Hermès em meados do século 19. Diariamente, cada um dos 620 
artesãos que trabalham nas 33 fábricas do grupo se dedica à produção de uma única peça, do 
começo ao fim do processo. A Hermès, um ícone da manufatura francesa, definitivamente não 
foi afetada pelas idéias revolucionárias do americano Henry Ford, que criou a linha de 
montagem em 1908 - cada artefato que sai dos ateliês da marca é assinado pelo profissional 
que o fez. "Isso nos permite rastrear com precisão eventuais defeitos do produto", afirmou a 
EXAME Christian Blanckaert, vice-presidente de assuntos internacionais da Hermès.  

Ao longo do último século, pouca coisa mudou no jeito de fazer negócios da Hermès. A 
empresa, fundada em 1837, ainda tem na produção artesanal de objetos de couro sua 
principal fonte de receita. Uma das raras mudanças é o faturamento, que chegou a 2,3 bilhões 
de dólares em 2007 e cresce ao ritmo de 7% ao ano. O crescente prestígio conquistado pela 
marca tem chamado a atenção de grandes grupos do setor. No início do ano, os controladores 
da Hermès rejeitaram uma oferta de compra por parte do grupo LVMH, o maior conglomerado 
de luxo do mundo (ambas as empresas negam a existência da proposta). Para os herdeiros do 
fundador, Thierry Hermès, que controlam 72% da empresa, o segredo do sucesso da marca 
está justamente em seu tamanho limitado. A produção escassa é o que garante à Hermès uma 
aura de exclusividade. Essa situação é mais evidente no segmento de bolsas, o produto de 



maior sucesso da empresa. Para ter acesso a alguns dos modelos Birkin ou Kelly (que 
homenageiam as atrizes Jane Birkin e Grace Kelly, respectivamente), os mais cobiçados do 
mundo, é preciso esperar dois anos e pagar cerca de 20 000 reais. "Entre todas as marcas de 
luxo, a Hermès é uma das mais exclusivas e desejadas do mundo", diz John Guy, especialista 
em mercado de luxo da corretora britânica MF Global.  

Apesar de relativamente pequena, a Hermès tem conseguido se destacar em meio a um 
universo dominado por conglomerados gigantescos, capazes de obter inigualáveis benefícios 
de escala. Para atingir esse status, os donos da empresa mantêm uma intransigência quase 
visceral em relação aos padrões exigidos para as matérias-primas empregadas na confecção 
de seus artigos. No início de 2007, os diretores de manufatura da Hermès dispensaram um 
lote inteiro de pele de crocodilo simplesmente porque a tonalidade apresentada pelo couro do 
animal, levemente amarelada, não condizia com a cor esperada pela empresa (nos répteis, o 
tom da pele pode ser alterado por influência do clima ou da dieta do animal). As clientes que 
estavam na fila à espera de uma bolsa feita com o material, uma das mais caras da Hermès, 
com preço estimado em 80 000 reais, tiveram de se conformar com um novo prazo para a 
entrega, daqui a dois anos. Apesar do incidente, não houve desistência nos pedidos. "Não 
fazemos concessões em relação à qualidade de nossos produtos", afirma Roland Herlory, 
diretor para a América Latina da Hermès, em visita ao Brasil. "Qualquer artigo Hermès é feito 
para durar 100 anos."  

A preocupação obsessiva - e, por vezes, exagerada - com a qualidade dos produtos não é 
exclusividade da Hermès, embora tenha se tornado um de seus mais louvados atributos. 
Outras grifes tradicionais, como a francesa Chanel e as italianas Bvlgari e Prada, também 
construíram uma espetacular reputação internacional em decorrência da confecção criteriosa 
de seus produtos e de um cuidado extremo na seleção de matérias-primas. O perfume Chanel 
No 5, um dos maiores sucessos da marca francesa, é um bom exemplo desse tipo de 
estratégia. A composição da fragrância permaneceu praticamente inalterada ao longo de mais 
de meio século de existência, algo incomum mesmo entre marcas de prestígio. Grande parte 
dos jasmins e das rosas de maio utilizados na produção do No 5 ainda é cultivada pelas 
mesmas famílias de floricultores do sul da França - com custos de produção até 30% maiores 
do que seus equivalentes chineses. Para a empresa, no entanto, transferir o local de produção 
dessas flores significa comprometer o aroma do perfume, e isso está simplesmente fora de 
questão. "O compromisso com a qualidade é o que faz de empresas como Hermès e Chanel 
algumas das marcas de luxo mais admiradas e valiosas do mundo", diz Pamela Danziger, 
presidente do Unity Marketing, consultoria especializada no segmento de luxo. 

 



Mesmo desfrutando de imenso prestígio no exterior, a Hermès só se tornou conhecida de 
grande parte dos brasileiros no início dos anos 90. Naquela época, o então presidente da 
República, Fernando Collor, orgulhava-se de ostentar, entre outros acessórios de luxo, as 
gravatas da grife francesa - em um momento em que os artigos importados ainda eram 
raridade no país. O interesse da empresa pelo Brasil, no entanto, só se confirmou uma década 
mais tarde.  

Em 1999, a Hermès chegou a alugar um espaço na luxuosa rua Oscar Freire, em São Paulo, 
mas foi impedida pela Justiça de abrir a loja devido a uma disputa pelo uso da marca com uma 
empresa de vendas por catálogo com o mesmo nome, sediada no Rio de Janeiro. O imbróglio 
foi finalmente solucionado no final do ano passado, com parecer favorável à Hermès francesa. 
Contudo, depois de registrar prejuízo de 1,5 milhão de reais com os aluguéis (o ponto se 
manteve fechado nesse período), a grife francesa desistiu de abrir a loja nos Jardins e passou 
a estudar outras maneiras de entrar no país. A grife foi, então, sondada por Carlos Jereissati 
Filho, dono do Shopping Iguatemi, mas acabou optando pelo Shopping Cidade Jardim, o mais 
novo templo do luxo de São Paulo. Apesar de pequena para os padrões da Hermès no mundo, 
a loja de 170 metros quadrados deverá contar com todas as 14 linhas de produtos da grife, de 
lenços de seda a selas de cavalo. Aí, sim, os brasileiros poderão conferir de perto a diferença 
que faz ter uma bolsa costurada por um artesão que usa gravata de seda. 
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