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Herdeiros detêm 72% da grife e rechaçam presença de Arnault  
 
Renaud Momméja tem duas lembranças bem vivas de outubro de 2010. Uma é a excelente 
safra em sua propriedade em Bordeaux, o Château Fourcas Hosten, na vila de Listrac-Médoc. 
"Foi um 'millésime' excepcional", diz ele debruçado sobre um prato com lagosta e alho poro 
cozido na sala de jantar do château. Do lado de fora, vinhedos ondulantes de uvas merlot 
recebem o sol do começo da primavera européia. A segunda lembrança de Momméja é do 
momento, em 23 de outubro, três dias após o fim da colheita, em que o magnata francês 
Bernard Arnault tomou de assalto a empresa de sua família, a casa de artigos de luxo de Paris 
Hermès International.  
 
"Todo mundo da família se lembra de onde estava naquele momento", diz ele, enquanto um 
mordomo enche taças com um Fourcas Hosten Bourgeois Supérieur safra 2004. No caso de 
Momméja, ele estava dirigindo-se a um jogo de rugby na tarde de sábado em Toulouse, 
quando, pelo rádio do carro, ele ouviu a notícia de que Arnault havia comprado uma grande 
participação na companhia. "Ficamos todos em estado de choque." 
 
Momméja é um dos 72 descendentes adultos de Emile Hermès, um fabricante de selas de Paris 
que ajudou a transformar a empresa de sua família em uma joia da coroa da indústria dos 
artigos de luxo. A Hermès, fabricante dos suntuosos lenços de seda e das icônicas bolsas de 
mão Birkin e Kelly, é hoje uma empresa que fatura US$ 3,2 bilhões por ano e tem suas ações 
negociadas na Bolsa de Valores de Paris. No entanto, ela continua sob o rígido controle dos 
herdeiros de Hermès, que se espalharam por três continentes em busca de carreiras tão 
variadas quanto a de DJ, venda de motocicletas e banco de investimentos. E eles não querem 
nada com seu novo acionista minoritário. 
 
Arnault é o presidente da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton e o quarto homem mais rico do 
mundo. Já encontrou, e superou, resistência às suas manobras antes. Ele transformou a LVMH 
no maior grupo de artigos de luxo do mundo ao assumir o controle - às vezes brutalmente - de 
mais de 50 marcas, incluindo nomes célebres como Louis Vuitton, Givenchy e Guerlain. Este 
mês, fisgou a Bulgari, a fabricante italiana de joias e relógios fundada há 127 anos, depois que 
a família controladora concordou com a venda após anos de insistência. 
 
Embora a aquisição da Bulgari tenha sido amigável, Arnault é conhecido por semear a 
discórdia em empresas familiares. Ele foi convidado a entrar na LVMH na década de 80 por 
Henry Racamier, um herdeiro da Louis Vuitton que estava em disputa com outra facção da 
companhia. Arnault ajudou Racamier a subjugar seu principal rival - em seguida expulsou o 
herdeiro da Vuitton e assumiu o controle da companhia. "No começo ele foi muito educado", 
lembra Jean-Louis Masurel, que era diretor-gerente da LVMH na época. "Ele fica amigo de 
certos membros da família, oferecendo a eles posições e títulos. Dividir a família, esse é o seu 
jogo." 
 
Na Hermès ele encontrou uma resistência implacável. Segundo a família, ele é um predador 
que gostaria de sangrar a Hermès até a morte - "um lobo [vestido de] caxemira", segundo 
Bertrand Puech, 75, neto de Emite Hermès e atual patriarca da família. Cercado por fotografias 
e memorabilia em seu escritório sobre a principal butique da Hermès na rue du Faubourg 
Saint-Honoré em Paris, Puech lembra que quando criança corria descalço pelos corredores, 
carregando um sapato em cada mão, "porque minha mãe dizia que uma criança bem vestida 
devia sempre usar sapatos". Hoje, usando sapatos Oxford John Lobb, fabricados 
impecavelmente pela Hermès, com uma gravata de seda e lenço de bolso de tom laranja, que 
é a assinatura da casa. Puech lembra, com raiva, do dia 23 de outubro. 
 
Estava levando sua neta para a estação de trem de Austerlitz, em Paris, quando o celular 
tocou. Era Arnault. "Quero que vocês saiba que adquiri algumas ações e vamos divulgar um 
comunicado à imprensa", disse ele a Puech. O comunicado, poucas horas depois, anunciou que 



a LVMH controlava 14,2% da Hermès e poderia em breve aumentar sua participação para 17% 
- o que ela fez em três dias, aumentando-a novamente para 20,2% poucas semanas depois. 
 
O choque se transformou em raiva depois que a família descobriu o que Arnault havia feito. Ele 
começou a comprar ações em 2001, escondendo-as em subsidiárias offshore e mantendo o 
total logo abaixo de 5% das ações da companhia em circulação no mercado; acima desse 
nível, ele seria obrigado a revelar a participação às autoridades reguladoras do mercado de 
valores mobiliários da França. 
 
Separadamente, Arnault havia comprado derivativos de ações - também isentos das regras de 
divulgação -, que ele trocou por ações num total de aproximadamente 13% da companhia, 
numa série de transações-relâmpago realizadas no quarto trimestre do ano passado, que 
foram detalhadas em informações posteriores encaminhadas à autoridade reguladora do 
mercado de ações. 
 
Julie Guerrand, uma bisneta de 39 anos de Hermès, tomou conhecimento disso na manhã de 
23 de outubro, quando recebeu em seu apartamento em Paris um telefonema de David de 
Rothschild, presidente do banco de investimento Rothschild & Cie, onde ela trabalhava havia 
12 anos. Ele vinha discretamente aconselhando Arnault nas transações de swaps de ações. 
Julie Guerrand pediu demissão do banco e entrou para a Hermès este mês como diretora de 
desenvolvimento corporativo. Isso faz dela um dos 25 herdeiros de Hermès que trabalham na 
companhia. (O CEO, Patrick Thomas, não é membro da família.) 
 
Arnault, que não quis ser entrevistado para esta reportagem, já disse que não tinha planejado 
inicialmente assumir uma grande participação na Hermès e que não deseja enfraquecer o 
controle da família. Na apresentação dos lucros anuais da LVMH em fevereiro, ele descreveu 
seus investimentos como "amigáveis" e "pacíficos". 
 
A família está ciente dos muitos precedentes em situações parecidas. Já houve o caso da 
família Bancroft, controladora da Dow Jones e do "The Wall Street Journal", que resistiu aos 
avanços de Rupert Murdoch até que ele comprou a companhia depois de muita insistência, por 
US$ 5 bilhões. A família francesa Taittinger, que já controlou o Champagne Taittinger, os 
cristais Baccarat e os hotéis Lucretia e Hôtel de Crillon em Paris, foi vencida por repetidos 
ataques de investidores especializados em aquisições hostis, vendendo finalmente seus 
negócios por US$ 3,2 bilhões em 2005 ao fundo Starwood Capital. 
 
Os guardiões da Hermès estão determinados a ser diferentes. Eles se vêem como um bastião 
contra a progressiva consolidação do setor de artigos de luxo. Três grandes grupos - LVMH, a 
PPR de Paris e a Richemont da Suíça - dobraram sua participação combinada no mercado 
mundial de artigos de luxo na última década. No ano passado, eles contabilizaram vendas 
totais de US$ 45 bilhões, de um total de US$ 234 bilhões que segundo estimativas da Bain & 
Co foram gastos com artigos de luxo no mundo. A Hermès foi fundada em 1837 como uma 
fabricante de arreios. Emile Hermès, prevendo o fim da era dos cavalos e das carruagens, 
começou a produzir malas e acessórios no começo do século XX. A família alerta que se a 
Hermès fosse parte da LVMH, a pressão implacável pela obtenção de lucros iria minar a 
habilidade artesanal e as tradições familiares que definiram a marca.  
 
"Nossas companhias não têm nada em comum", diz com desprezo Axel Dumas, 40, que 
comanda os negócios de artigos de couro da Hermès. Ex-banqueiro de investimentos que foi 
levado para a companhia em 2002 pelo então executivo-chefe, seu falecido tio Jean-Louis 
Dumas, ele está para se tornar diretor operacional numa organização que vai colocar vários 
membros mais jovens da família em cargos importantes. Fora de seu escritório no subúrbio de 
Pantin em Paris, trabalhadores em um ateliê com paredes de vidro dobram, colam e dão 
pontos em pedaços de couro de crocodilo para fazer as bolsas de mão Birkin. É a antítese de 
uma linha de montagem: cada bolsa é feita por um único trabalhador que passa pelo menos 
13 horas realizando suas tarefas como encerar à mão pedaços de couro com um pincel fino. 
 
Arnault, desde 2001, vinha comprando fatias da Hermès e o choque dos controladores foi se 
transformando em raiva 



Assim como os carros esportivos que atraem clientes para um salão do automóvel, as bolsas 
de mão, que são estrelas maiores, são esplendidamente exibidas nas vitrines da boutique da 
rua Faubourg Saint-Honoré - uma Kelly de couro de crocodilo vermelho vivo, uma Birkin de 
couro de bezerro em um cinza discreto. Nenhum preço é exibido, mas elas custam pelo menos 
US$ 7 mil, e bem mais de US$ 30 mil para aqueles feitas com couros mais exóticos, como a 
pele de avestruz. As listas de espera para a bolsa Birkin, que recebeu o nome por causa da 
atriz Jane Birkin, são de até dois anos.  
 
A Hermès percorre delicadamente a linha entre o glamour contido do Velho Mundo e o excesso 
das celebridades. Sua propaganda não recorre a modelos seminuas e a única logomarca 
colocada na maioria das bolsas é uma discreta "Hermès Paris" no fecho.  
 
A fatia de 72% da família na Hermès está agora avaliada em US$ 16,2 bilhões. Isso representa 
US$ 225 milhões para cada descendente adulto, embora a maior parte da participação esteja 
concentrada nas mãos de uns poucos membros da família e em fundos que eles estabeleceram 
para suas esposas e filhos. A família também recolhe dividendos que incluem esperados US$ 
160 milhões este ano. 
 
Isso dá aos membros da família liberdade para viver onde eles quiserem, e fazer o que eles 
quiserem. Um primo, Xavier Guerrand, coleciona arte norte-africana e divide seu tempo entre 
uma opulenta chácara em Marrakesh e um apartamento com vista para o rio Sena. Outro, 
Patrick Guerrand, é dono de um clube de pólo em Chantilly, nos arredores de Paris. Um 
terceiro, Charles Dumas, de 33 anos, conhecido pelos fãs como o DJ Prince Charles, percorre o 
mundo a partir de sua casa em Londres, para tocar em clubes exclusivos e festas particulares 
para clientes como Naomi Campbell e Leonardo DiCaprio. Momméja, 49, está recebendo boas 
críticas para o seu Bordeaux. 
 
Mas nem tudo são rosas. Um primo envolveu-se num divórcio escandaloso da filha do 
violoncelista Mstislav Rostropovich. Outro, já falecido, foi preso por agredir um membro da 
tripulação de um voo de Paris a Nova York em 2008. Mesmo assim, eles continuam protegendo 
ferozmente a companhia. "A Hermès precisa continuar sendo uma holding familiar", diz 
Charles Dumas. "Pedir para que a gente abra mão da Hermès é como pedir para que a gente 
desista de nossa alma." (A segunda parte desta reportagem será publicada amanhã) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 mar. 2011, Empresas, p. B6. 


