
O que faz a Hermès ser tão avessa a virar parte da LVMH 
Dana Thomas  
 
Pierre-Alexis Dumas, o diretor de criação da Hermès, está sentado em sua sala, na cadeira de 
131 anos da empresa na rue du Faubourg Saint-Honoré, em Paris, falando sobre como é dirigir 
a mais respeitada marca de luxo do mundo. "Meu emprego", diz o elegante e formal executivo 
de 44 anos e descendente de sexta geração do fundador da companhia, "é manter viva a forte 
criatividade da Hermès. Alimentar o rigor e a visão [...] para fazer esses valores vibrarem". 
 
"Isso", diz ele, "é a força da Hermès". 
 
Esses valores - a dedicação ao rigor, à visão e à criatividade são o que destaca a Hermès de 
seus concorrentes, o que executivos da companhia querem dizer quando falam da "cultura da 
Hermès". Num mundo de bolsas feitas em linhas de montagem na China, a Hermès ainda 
emprega artesãos na França para costurar cada uma de suas Kellys e Birkins, uma a uma, à 
mão. Enquanto a maioria de seus concorrentes compra rolos de sarja pré-fabricada da China 
para imprimir seus cachecóis de seda, a Hermès tece sua sarja em Lyon com seda produzida 
no Brasil. Enquanto a maioria de seus concorrentes subcontrata a criação de perfumes de 
grandes laboratórios que também fazem sabores de alimentos e essências para detergentes, a 
Hermès tem um profissional que cria cada um dos novos perfumes no laboratório de sua casa 
perto de Grasse, a capital mundial do perfume no sul da França. 
 
Essa atenção com os detalhes e dedicação à integridade fizeram da Hermès um sucesso 
duradouro. No ano passado, o faturamento subiu 25,4%, para 2,4 bilhões de euros (US$ 3,4 
bilhões pelo câmbio atual). No auge da crise financeira, quando a maioria das grandes marcas 
perdeu vendas no setor de luxo, e várias companhias famosas quebraram, a Hermès divulgou 
não apenas uma alta, mas uma das fortes: as vendas subiram 8,6% em 2008 e 8,5% em 
2009; o lucro operacional subiu 3,1% em 2009. 
 
Hoje, a moda de luxo é uma indústria de US$ 200 bilhões, feita quase que totalmente de 
empresas negociadas em bolsas. A líder é a LVMH-Moët Hennessey Louis Vuitton, um grupo 
com mais de 60 grandes marcas, entre elas Givenchy, Fendi, Guerlain e Moët & Chandon, que 
teve nada menos de 20,3 bilhões de euros em faturamento em 2010. Ela é dirigida pelo dono, 
o empresário francês Bernard Arnault, 62 anos, o quarto homem mais rico do mundo segundo 
a revista "Forbes", com patrimônio líquido estimado em US$ 41 bilhões. Arnault passou os 
últimos 20 anos colecionando essas "star brands", como ele gosta de chamá-las. Algumas 
foram aquisições amigáveis; muitas, não. 
 
Seu mais recente grande investimento não está indo muito bem. Em outubro, a LVMH 
anunciou que havia acumulado sem alarde 17,1% das ações da Hermès (ela acabou adquirindo 
pouco mais de 20%); mais tarde foi revelado que a companhia fez isso através de "cash-settle 
equity swaps", uma prática que fundos de hedge às vezes usam para levar a cabo uma 
aquisição hostil de uma sociedade anônima sem transparência. A Hermès vê a cartada da 
LVMH como um ataque frontal e seus executivos estão fazendo o que podem para defender a 
casa. 
 
"A Hermès e a LVMH estão em extremos opostos da cultura e da indústria do luxo", disse o 
diretor-presidente da Hermès, Patrick Thomas, o primeiro não membro da família a dirigir a 
companhia de 174 anos. "Somos artesãos e criativos. Tentamos produzir os produtos mais 
bonitos neste setor. Os artesãos põem seu coração e sua alma na bolsa e quando o cliente a 
compra, leva um pouco da ética da Hermès. Há seis gerações, a mesma família tem tocado a 
Hermès. Isso deu a esta companhia algo que nenhuma outra tem. Nosso combate com a LVMH 
não é uma luta econômica, é uma luta cultural. Nós tentamos fazer poesia e conseguimos 
excelentes resultados econômicos. Precisamos proteger isso." 
 
A LVMH tem insistido em que não tem "intenção de lançar uma oferta, obter o controle da 
Hermès, nem tentar ser representada no conselho", e Arnault já descreveu seus movimentos 
como amigáveis. O vice-presidente do conselho da LVMH, Pierre Godé, confirma: "A 
abordagem da LVMH é pacífica e Arnault não prevê lançar uma oferta de aquisição pela A ut
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Hermès", disse. Executivos da Hermès duvidam, e o diretor-presidente Patrick Thomas, de 63 
anos, disse numa entrevista coletiva em março: "Se você quer seduzir uma mulher bonita não 
começa estuprando por trás." 
 
A Autorité des marchés financiers (AMF), autoridade francesa do mercado aberto, está 
investigando como a LVMH acumulou uma participação tão grande sub-repticiamente - na 
França uma empresa precisa divulgar quando acumula mais de 5%. A LVMH garante que 
seguiu todas as regras. 
 
Para se defender, a família Hermès pôs 51% de sua fatia de 72% numa holding que não pode 
ser vendida para gente de fora. 
 
Nem todos os membros da família apoiam a manobra. Nicolas Puech, primo de Jean-Louis 
Dumas e irmão de Bertrand Puech e o maior acionista da famíia, com 6% da empresa, disse ao 
Journal du Dimanche em março: "a maior inconveniência de trancar nossas ações numa 
holding seria privar os acionistas familiares de seu poder individual de controlar a diretoria da 
companhia. A liberdade de cada acionista é a melhor maneira de garantir nossa unidade no 
longo prazo." Ele acrescentou que não vê por que a LVMH e a Hermès não poderiam trabalhar 
juntas, "se for para o bem da nossa companhia e a companhia mantém sua liberdade de 
escolha". Ele optou por não participar da holding. "Nicolas não planeja vender nenhuma ação", 
disse Thomas, "e se ele o fizer, seria para a família". 
 
Um processo foi aberto questionando a legalidade da nova holding da Hermès e o tribunal 
frances de recursos deve anunciar sua decisão em 15 de setembro. "Estamos mais do que 
confiantes em que vamos ganhar", disse Thomas. 
 
Sobre o possível risco de uma tentativa de aquisição, Thomas diz: "O risco de Arnauld comprar 
é zero. Em 30 anos, não sei, mas no momento, zero." 
 
"A Hermès é um modelo de negócios ímpar, completamente diferente da LVMH - isso é por que 
não podemos misturar", continua. "Isso mataria a Hermès. Você manteria a marca e o nome, 
mas a Hermès estaria morta." 
 
O motivo, acredita ele, é simples: "A Hermès é uma experiência humana." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 ago. 2011, Empresas, p. B11. 
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