
 
As duas faces de uma dupla que agita o mundo da moda 
Marc Jacobs e Robert Duffy 
 
Marc Jacobs nem Robert Duffy são bons com datas. Por isso que Duffy, presidente de negócios 
da Marc Jacobs International e braço direito do estilista há 28 anos, tem "1984" tatuado no 
pulso esquerdo. Foi o ano em que registraram a empresa deles. "Marc vai dizer, 'Ah, foi 1981', 
enquanto eu digo 'Marc, você tinha treze anos!'", queixa-se Duffy, brincando. 
  
Então um jovem executivo, Duffy percebeu a coleção do projeto final de Jacobs no jantar de 
formatura da Parsons New School of Design. "Havia três suéteres e na hora me apaixonei por 
eles. Era 'grunge' muito antes do 'grunge'", diz Duffy. "Já tinha visto a garotada usando esses 
negócios no Haight [bairro hippie de San Francisco], mas nunca tinha visto alguém realmente 
desenhar isso." 
  
Dois dias e um aperto de mão depois, nasceu um império da moda. Hoje em dia a dupla 
comanda duas das maiores grifes de luxo: a MarcJacobs e a Louis Vuitton, da qual o estilista é 
diretor artístico desde 1997. Sob a orientação muitas vezes iconoclasta de Jacobs, a Vuitton 
fatura atualmente US$ 5 bilhões. Pela última contagem a MarcJacobs tinha 239 lojas em 60 
países. O passo mais recente no plano de Duffy e Jacobs para dominar o mundo envolve 
livrarias e cafés - nada mal para uma empresa que já fechou as portas várias vezes antes de 
ser estabilizada pelos bolsos recheados do grupo francês LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, 
dono de 96% dela. 
  
Em retrospecto, há algo quase místico na união de Jacobs e Duffy. É extraordinário como eles 
compartilham a mesma abordagem irresponsável, inesperada e, no fim das contas, influente. 
A "paixão e instinto" que Jacobs descreve como os talentos inimitáveis de Duffy - como 
colonizar uma parte sonolenta da Rua Bleecker, em Manhattan, e torná-la uma Meca do 
consumo onde os aluguéis passam de US$ 7.000 o metro quadrado - é a mesma combinação 
que mantém o mundo da moda em suspense para conhecer as novas criações do estilista. 
(Para a próxima temporada, a de outono, isso significa silhuetas ao estilo dos anos 40 com 
roupas de látex fetichista ou estampadas com grandes círculos.) 
  
Mas o que parece uma trajetória fascinante de sucesso não ocorreu sem obstáculos. Juntos, 
eles sobreviveram a demissões - a mais famosa foi ordenada por Perry Ellis quando Jacobs 
apresentou o mundo da moda ao espírito da cultura jovem dos anos 90 - falências, algumas 
temporadas do estilista em clínicas de reabilitação e várias pessoas que já tentaram separá-
los. "Onde quer que a gente esteja, sempre parece para o dono que um de nós é o mais 
valioso da dupla", diz Jacobs. "Mas sempre apoiamos um ao outro." 
 

 
 
 
Jacobs, nas palavras de Robert Duffy 
Marc Jacobs e Robert Duffy 
 
Eu trabalhava na Reuben Thomas e queria sair. Então Reuben, o homem mais bonzinho [do 
mundo da moda em Nova York] disse: "Por que você não acha um estilista com quem queira 
trabalhar?" Então peguei uma mesa no jantar de graduação da [Faculdade de Design] Parsons. 
No fim da noite, percebi que as coisas de que eu gostei eram da mesma pessoa. Eu contatei 
Marc no dia seguinte e literalmente apertamos as mãos. Eu tinha 28 e o Marc, 21. 
  
Faz 28 anos que estamos juntos e toda temporada fico estupefato com o que sai da cabeça 
dele. Conheço a evolução, assim como todo mundo que acompanha moda, mas de vez em 
quando ele dá um drible. Nesta temporada ele me telefonou quando estava no trem de 
Cingapura para Bangcoc e disse, "O que você acha de bolinhas em tudo?" Ele me surpreende e 
eu o surpreendo. 
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Geralmente trocamos mensagens de texto quando não estamos na mesma cidade. Sempre 
ficamos juntos na semana antes de um desfilè da MarcJacobs e da Louis Vuitton. Colaboramos 
na montagem do cenário e esse é um processo realmente interessante. Ele espera o 
impossível de todo mundo. 
  
Honestamente, Marc não mudou tanto. Ele é muito frágil e parece uma criança. Mas quando é 
empurrado contra a parede e realmente acredita em algo, ele parte para cima. Acho que é 
algo que aprendeu comigo. Ele é mais confiante agora sobre o que tem o direito de dizer. Ele 
realmente aprendeu sua arte e se tornou um técnico fantástico. Ele poderia fazer uma coleção 
de alta costura. Claro que quando ele ficou sóbrio a coisa mais natural a fazer foi ficar mais 
sadio. Não sei se você já conheceu um viciado em heroína. Ele comia um bolo de casamento 
inteiro da confeitaria. E eu dizia algo tipo "Você é o único viciado em heroína gordo que 
conheço". 
  
Acho que se não estivéssemos juntos Marc seria um estilista renomado, mas provavelmente 
teria continuado alguém pequeno. Ele nunca abraçaria os sites de relacionamento social. Ele 
nunca teria criado a Marc by Marc. Quando eu quis abrir a Marc by Marc, ele disse "Você acha 
que eu quero desenhar outra linha? Você me botou para trabalhar na Louis Vuitton, você que 
botou lá. Quer fazer? Então é seu. Eu ajudo quanto eu precisar". Mas eu tenho de ser 
lucrativo, especialmente na sociedade com a LVMH. Eu tenho de financiar suas coleções e os 
desfiles. 
  
Acho que continuaremos juntos como uma equipe empresarial, mas nossas vidas pessoais já 
não são tão unidas agora. Eu sou casado e estou num processo de adoção. Sei que quando se 
tem uma criança, sua vida muda. Mas Marc vai ser o padrinho das minhas crianças. 
 

 
 
 
Duffy, nas palavras de Marc Jacobs 
Marc Jacobs e Robert Duffy 
 
Robert trabalhava numa empresa chamada Reuben Thomas e ele queria começar uma divisão 
de roupas esportivas contemporâneas. Depois que viu minha coleção na Parsons, ele me 
procurou. Ele me deu uma chance sem que eu tivesse qualquer experiência de estilista em 
tempo integral. Desde então Robert tem sido quem mais acredita em mim em termos da 
minha visão criativa, e acho que também o sou em relação à dele. É realmente muito 
importante contar com a validação e a fé dele. Não é que eu não tenha confiança em minha 
equipe de criação, mas gosto de sempre ter aquele momento quando estou sentando com 
Robert e explico o que estamos fazendo e recebo a opinião dele. Mesmo que ele não tenha 
100% de certeza, é importante para mim saber que ele sabe. Tem a ver com o relacionamento 
que começou quando não havia mais ninguém - só Robert e eu. 
  
Às vezes discordamos em situações de criação. Ele olha para mim como seu eu estivesse 
louco, como quando eu quis tocar "Somewhere Over the Rainbow" no desfile do outono 
passado. Ele disse "Você não vai realmente usar isso?" Aí ele meio que disse, "Está bem". Ele 
nunca me impediu de fazer nada. Há momentos em que nos vemos constantemente e às vezes 
passamos semanas e até um mês sem nos falar. Não ficamos controlando um ao outro. 
  
Acho que alguns dos maiores sucessos de Robert, como a BookMarc [uma livraria na Rua 
Bleecker] e suas decisões imobiliárias nasceram da paixão e do instinto, não com uma 
calculadora. Quando ele decidiu abrir as lojas no West Village e na Rua Mercer, pouco antes de 
o [Hotel] Mercer abrir, ele tinha uma ligação pessoal com essas áreas mas também uma 
intuição de que elas se tornariam um lugar cobiçado. No fim das contas também não tenho 
uma bola de cristal em termos de criar uma bolsa ou sapato ou coleção, mas em algum ponto, 
mesmo com o meu próprio sentimento de insegurança, me solto e penso, "Bom, é isso que 
sinto que devemos fazer para a próxima estação, então vamos fazer", e simplesmente 
buscamos isso. Essa é a qualidade que eu Robert compartilhamos. 
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O estresse dele, como o meu, é cada vez maior. Há mais e mais lojas e empregados. Ele tem 
que viajar mais, inaugurar lojas para nós, e ficar muito tempo longe de casa. Aí ele tem que 
empolgar a Vuitton e ouvir quando o informo sobre o que estamos fazendo lá. Isso não quer 
dizer que o dia é mais longo, mas ele ainda consegue encontrar tempo para estar lá, para 
ajudar, para ser um bom líder. 
  
Robert provavelmente se importa mais comigo que qualquer outra pessoa na minha vida 
inteira - se importa com o meu bem-estar e com minha capacidade como estilista. Ele salvou 
minha vida literalmente. Ele domou o touro pelos chifres e foi falar com Arnault [diretor-
presidente da LVMH ] e disse, "Marc precisa de ajuda". Ele fez o release. Ele chamou Bridget 
Foley, da "Women's Wear Daily" para fazer uma matéria. Ele e eu concordamos filosoficamente 
que não podíamos esconder o problema. Ele nunca evitou qualquer tipo de discussão sobre 
minha vida pessoal ou reabilitação. Provavelmente eu posso ser assim porque tenho o apoio de 
Robert. 
   
Entendo por que as pessoas querem nos comparar a outras grandes parcerias da moda, mas 
nosso relacionamento é um pouco diferente. Nunca fomos amantes, como Bergé e Saint 
Laurent e Giametti e Valentino, embora as pessoas sempre acharam que fôssemos. Mas é um 
trabalho difícil, os dois lados dele. É por isso que digo que não tem a ver com o que eu faço e 
o que Robert faz. Somos a MarcJacobs juntos. Nós dois, juntos, somos a Vuitton. Não acho 
que sem ele ou sem mim poderíamos ter conseguido tudo que conseguimos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 set. 2011, Empresas, p. B9. 
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