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Apesar do contexto econômico difícil, Patrick Thomas, presidente da grife francesa de luxo 
Hermès, tem motivos para comemorar. O faturamento do grupo em 2009, que será anunciado 
hoje, deve superar as previsões iniciais. "Globalmente, a Hermès mostrou resistência à crise", 
disse Thomas ao Valor. A aposta em países emergentes como Brasil e China, sem deixar de 
lado os mercados desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde a empresa inaugura, em 9 de 
março, sua primeira loja exclusivamente masculina no mundo, renderam bons frutos e 
contribuíram para o crescimento das vendas no ano passado. O aumento, segundo analistas, 
pode ter atingido 8,5%. 
 
Em seu escritório próxima à Praça da Madeleine, com uma bela vista da cidade de Paris, 
Thomas, o primeiro presidente na história da companhia que não é membro da família 
Hermès, abre um grande sorriso ao falar sobre o Brasil. Também pudera, a loja inaugurada em 
setembro passado faturou em apenas dois meses a receita prevista para um ano de atividades. 
Preferiu não detalhar números, mas diz que "são extraordinários". 
 
"Às vezes temos boas surpresas com inaugurações de lojas. Mas da forma como ocorreu no 
Brasil, nessa dimensão, é raro". O desempenho em tão pouco já leva o presidente a planejar a 
abertura de uma segunda loja no País, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, no prazo de três 
anos. 
 
Outro mercado em que o desempenho da Hermès tem sido impressionante é a China, incluindo 
Hong Kong e Macau, que já se tornou um dos principais mercados da marca no mundo, 
representando 15% das vendas do grupo. As vendas na China vêm crescendo 60% ao ano, 
segundo Thomas. 
 
A importância do país é evidente na estratégia da marca francesa, considerada uma das mais 
sofisticadas do mercado mundial de luxo. Das oito lojas que a grife prevê abrir em 2010, a 
metade será na China. As outras serão inauguradas em Paris, Cingapura, Líbano e, na terça-
feira, em Nova York. 
 
Enquanto muitas marcas afirmam ter registrado retração nas vendas no mercado norte-
americano, Thomas diz que as atividades da Hermès nos EUA, que representam 15% do 
faturamento do grupo, cresceram em 2009, "após um início de ano muito difícil". Segundo 
analistas, as vendas da grife no país podem ter crescido 7%.  
 
É nesse contexto de bons resultados que a marca inaugura no dia 9 na avenida Madison, em 
Nova York, sua primeira loja exclusivamente masculina, algo inédito na história da grife. "A 
abertura dessa loja é um sinal positivo para o mercado de luxo americano", diz Thomas. A 
butique, de 2,45 mil metros quadrados, situada em frente a outra loja Hermès no mesmo 
local, venderá os famosos ternos sob-medida, o que mostra que a marca continua apostando 
no poder aquisitivo da elite americana. 
 
Thomas diz que a ideia da butique masculina surgiu da necessidade de ampliar a loja já 
existente na Madison Avenue. "É uma experiência. Vamos ver o que vai acontecer em Nova 
York. Por enquanto, não temos projetos de abrir outras lojas desse tipo", diz ele. 
 
"Nos últimos dois ou três anos temos dado destaque para o universo da moda masculina 
Hermès. O luxo não é apenas para as mulheres", diz o presidente. Segundo ele, em alguns 
países ocidentais muitos consumidores desconhecem o fato de que a grife possui coleções 
masculinas. Já em outros mercados, sobretudo asiáticos, as vendas de roupas e acessórios 
para homens são bem superiores às dos produtos femininos. É o caso da China, onde 70% das 
vendas são de artigos para homens. 
 
As previsões para 2010 também são otimistas, na sua avaliação. Em maio será inaugurada em 
Xangai a primeira loja da marca chinesa Shang Xia, que pertence a Hermès, mas com preços 
bem mais acessíveis e que será totalmente fabricada na China por artesãos do país.  



 
Até o fim do ano, a grife Shang Xia terá também uma loja em Paris. Mas não haverá nenhuma 
referência à Hermès nessa nova marca chinesa.  
 
"Essa é uma outra alternativa para ampliarmos nossas atividades. Não compramos empresas. 
Criamos uma outra marca independente. É uma diversificação. A Hermès mantém seu estilo de 
objeto precioso e sua qualidade parisiense", diz ele, acrescentando que a grife francesa não 
tem o objetivo de se tornar enorme e abrir inúmeras lojas. 
 
Segundo analistas, as vendas totais da Hermès em 2009, que serão anunciadas hoje, devem 
ter atingido € 1,9 bilhão. No ano passado, a marca abriu 13 lojas no mundo, incluindo a 
brasileira. As vendas cresceram em todos os mercados, com exceção do Japão, diz Thomas. 
Ele estima que as vendas nesse país podem ter caído mais de 10%.  
 
"Em 2009, observamos duas tendências. As vendas em nossas lojas aumentaram em todo o 
mundo, exceto no Japão. Já as redes especializadas e franquias, que vendem artigos de mesa, 
perfumes e relógios, reduziram suas encomendas e, consequentemente, as vendas caíram", 
afirma. Analistas estimam que as vendas nas lojas próprias do grupo podem ter crescido 17% 
no ano passado.  
 
O crescimento das vendas em uma conjuntura econômica difícil, seria, segundo Thomas, 
devido ao fato de que em épocas de crise as pessoas preferem "investir", ou seja, adquirir 
produtos de maior qualidade que durem mais tempo, diz ele. Para comprovar a teoria, o 
elegante executivo mostra, com certo orgulho, sua carteira, que ele diz usar "há 24 anos" e 
seus sapatos, que também teriam 20 anos. 
 
O presidente contesta a ideia de que a moda masculina da Hermès teria um estilo mais 
clássico. Realmente, no último desfile apresentado em Paris, na sede da Unesco, em janeiro, 
os modelos apresentados - todos com tecidos e cortes impecáveis, marca registrada da grife - 
tinham um visual bem jovem e casual. Ou "relax chique", como Thomas prefere definir.  
 
"Tomamos cuidado para não fazermos algo muito na moda porque isso sai de moda 
rapidamente. Nossas coleções não são futuristas nem clássicas, mas sim contemporâneas, nos 
tempos de hoje", diz ele. Até mesmo as célebres gravatas de seda ganharam uma versão 
echarpe, mais descontraída. A Hermès, diz ele, é a primeira grife de moda masculina francesa 
em termos de faturamento. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 fev. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


