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A estilista venezuelana Carolina Herrera diz que ficou "chocada" alguns meses atrás quando 
percebeu que seus vestidos de tule cinza com lantejoulas, que custam US$ 7.990, estavam 
"vendendo que nem água", por assim dizer. 
 
Durante a recessão, ela teve de pisar sobre terreno delicado, ao tentar atender a clientes mais 
frugais sem prejudicar qualidade ou imagem. O ano passado foi especialmente complicado. 
Sua empresa demitiu 5% dos empregados e seu presidente de longa data, Mario Grauso, saiu 
em setembro para dirigir a Vera Wang. 
 
Herrera respondeu cortando preços em cerca de 10% e fazendo certas mudanças para reduzir 
custos. Ela também está expandindo sua linha CH Carolina Herrera, de preços mais baixos, 
acrescentando 17 lojas independentes este ano às atuais 48. 
 
Mas em dezembro ela também abriu uma elaborada butique em Las Vegas que vende aquilo 
pelo qual é conhecida: fraques de US$ 3.000, vestidos de baile de mais de US$ 10.000 e saias 
de US$ 1.800. Mulheres que compravam três vestidos de uma vez e haviam reduzido para um 
ou nenhum começaram a gastar de novo, diz. 
 
Quando Herrera divulgou sua primeira coleção de elegantes vestidos de festa, em 1981, ela 
era vista como uma socialite glamourosa que estava brincando de moda. Vinte e nove anos 
mais tarde, Herrera, de 71 anos, dirige uma companhia global com 153 pontos de distribuição 
que incluem lojas independentes e butiques em lojas de departamento; nove perfumes; e 
executivos e celebridades que a seguem fielmente. 
 
Herrera, cujo desfile de moda outono 2010 foi segunda-feira em Nova York, atribui a 
longevidade de sua grife à habilidade que ela tem em mesclar fantasia com realidade. (A 
companhia, controlada pelo conglomerado espanhol de cosméticos Puig SL, não revela o 
faturamento.) 
 
Ao lado de seu poodle - "ele é parte da minha equipe" - e vestida com sua característica blusa 
branca, uma saia de lã cinza e sapatos de salto de couro envernizado verdes, Herrera sentou-
se em seu escritório, onde está o retrato gigante dela pintado por Andy Warhol, e refletiu 
sobre como está administrando numa economia frágil. Trechos: 
 
WSJ: A sra. cortou preços em cerca de 10%. Como? 
 
Carolina Herrera: Trabalhando com o estúdio de design. Eu nunca comprometi a qualidade. 
Há muitas maneiras de fazer um vestido de modo que o ponto de preço seja diferente. Se 
usamos bordados, podemos usar menos, e o preço vai cair. Ou talvez não faremos mangas 
grandes. Ou talvez vamos fazê-lo curto em vez de longo. 
 
WSJ: A sra. está tentando reduzir ainda mais os preços? 
 
Herrera: Estamos ajustando. [Mas] vamos mudar isso, confundir todo mundo e fazer roupas 
tipo Zara ou H&M? Não. Não seria Carolina Herrera. 
 
WSJ: O consumo começou a se recuperar? 
 
Herrera: Ultimamente, tem estado melhor. A certo ponto, eu via gente que costumava 
comprar um monte, e elas estavam um pouco preocupadas com fazer compras. Agora elas 
estão comprando de novo. 
 
As mulheres que costumavam comprar três vestidos num dia, estas não compram aquilo mais. 
Mas elas compram, sim, algum que realmente queiram. 
 



Em dezembro, abri uma butique Carolina Herrera New York em Las Vegas. Acredito que a 
economia está melhor e acho que temos de tentar. 
 
Mulheres têm remorso de comprador seja lá como esteja a economia. É por isso que mentimos 
para o marido. "Você comprou isso?" "Ah, não, estava em promoção." É sempre assim. 
 
WSJ: A sra. ficou surpreendida recentemente ao ver seus vestidos cinza de filó com 
lantejoulas de US$ 7.900 vendendo bem? 
 
Herrera: Sim. Fiquei chocada ao ver que temos um vestido muito caro que está vendendo 
como água. Vendemos deles em toda parte. 
 
WSJ: Vocês também estão expandindo sua linha de preços mais baixos CH Carolina Herrera 
com 17 novas lojas, nas quais os preços são em média de US$ 950 em vez dos US$ 2.000 da 
coleção topo-de-linha Carolina Herrera New York. É por causa da recessão? 
 
Herrera:Eles estão abrindo novas butiques porque elas têm sido bem-sucedidas. E quando 
você tem um sucesso em algum lugar, quer expandir. Há uma vasta variedade. Agora temos 
uma coleção para crianças que minha filha Carolina desenhou, e que está indo bem. 
 
WSJ: Depois que Mario Grauso, seu presidente desde 2000, saiu em setembro para dirigir a 
Vera Wang, a sra. assumiu um papel mais ativo na gestão? 
 
Herrera: Eu sempre tive um papel bem ativo na criação da companhia - o lado de design, não 
de negócios. Mas claro que sei o que está se passando. Nós ainda estamos procurando um 
presidente. Ainda não achei a pessoa certa. 
 
WSJ: Qual o perfil que procura? 
 
Herrera: Alguém que vá tocar a companhia e ficar fora do lado criativo [risos]. 
 
WSJ: Frequentemente há tensões nas grifes por causa desses dois lados. Como a sra. lida com 
isso? 
 
Herrera: Raramente eu cedo. Sou de Capricórnio. Tenho de controlar meu métier - daquilo 
que eu faço - e o que eu sei fazer é design. 
 
Não conheço nada de negócios, mas tenho um instinto sobre o que deve e o que não deve ser 
feito 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 fev. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B6. 


