
Com crescimento de 8% nas
ações em 2013, a Hermès tem
motivos de sobra para comemo-
rar. Além disso, segundo espe-
cialistas, a fabricante da famo-
sa bolsa Birkin é a aposta mais
segura na indústria do luxo
quando se trata de crescimento
de vendas. Mas o que faz a em-
presa se destacar tanto entre
inúmeras outras companhias?
A exclusividade.

Para ter uma bolsa Birkin,
por exemplo, é preciso enfren-
tar uma lista de espera de no
mínimo um ano. A empresa,
com sede em Paris, cobra em
média US$ 10 mil por unidade.
Ao contrário da Louis Vuitton,
que no mês passado apresen-
tou crescimento de receita es-
tagnada, as vendas Hermes são
impulsionadas principalmente
pela capacidade de produção e
desejo da marca para permane-
cer exclusivo. “O limite de
quanto a Hermès vai vender é
decidido por eles mesmo.
Eles definem o números
da produção e vendem
extamente aquilo”, dis-

se o analista de bens de luxo,
Luca Solca.

Nos últimos dois anos, a recei-
ta trimestral aumentou a um rit-
mo que varia de 13% para 22%.
De acordo com a Bain & Co.,
dentro do segmento de luxo no
qual a Hermès concorre, a em-
presa é que apresenta melhor
desempenho, superando os con-
correntes, pelo menos até 2014.

Já o analista do HSBC Belge An-
toine, contou que os consumido-
res chineses serão responsáveis
pela movimentação do setor. É
que para andarem lado a lado
com a moda, eles estão exigindo
produtos mais sofisticados, for-
çando marcas como Louis Vuit-
ton e Gucci a produzirem acessó-
rios e roupas mais exclusivos.

Enquanto a indústria vai lutar
para acelerar o crescimento des-
te ano, Hermès parece não se in-
comodar com a possível movi-
mentação dos concorrentes. Tan-
to é que em vez de expandir a
produção de artigos de couro de
forma agressiva, a companhia
tem limitado fornecimento para

proteger a sua imagem, já que
ser muito acessível ao públi-
co pode levar a banaliza-

ção. A companhia
aumentou em
apenas 10% a
sua capacida-
de de produ-
ção de couro.
Este número
é pequeno le-
vando em
considera-
ção que os
artigos de
couro re-

presentam mais da metade da re-
ceita da fabricante francesa.

“É uma estratégia muito boa
da Hermès. Muito bem pensa-
do. Ao manter baixa produção,
proporciona poder de precifica-
ção forte”, comentou o analis-
ta da CA Cheuvreux em Paris,
Thomas Mesmin.

Hoje, 69% das ações da Her-
mès pertencem aos fundadores
da empresa. Já a LVMH detém
22,3%. O FreeFloat é dono de
apenas 6%.

Exclusivo
Não é qualquer um que usa uma
bolsa Birkin. A Hermès faz ques-
tão de deixar seus produtos nas
mãos de pessoas ícones da mo-
da. É o caso da ex-Spice Girl Vic-
toria Beckham. Além dela, mu-
sas como Lady Gaga e Kim Kar-
dashian desfilam nas ruas de No-
va York e Los Angeles com os
modelos exclusivos.

A restrição de fornecimento
ajudou acender um vibrante
mercado secundário para bol-
sas Birkin. Como os produtos
são difíceis de conseguir, os
consumidores não prestam
atenção ao preço e pagam logo
de primeira o preço pedido na
etiqueta. Isso acontece, porque
por décadas, os fashionistas
afirmam que uma bolsa Birkin
é uma aposta segura estilo.

“O preço é inacessível para a
maioria dos consumidores. Ou
seja, ter de esperar por uma Bi-
rkin torna o produto ainda mais
exclusivo”, disse o diretor de ar-
tigos de luxo de pesquisa da Eu-
romonitor Flur Roberts. ■ Com
informações da Bloomberg
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EMPRESAS

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

A Gucci anunciou a abertura da sua primeira loja
totalmente masculina. O espaço será no bairro Brera,
em Milão. A expectativa é que a inauguração aconteça
no dia 13 de junho deste ano. Além de roupas, a Gucci
promete oferecer todos os tipos de presentes para
vários estilos de pessoas. O novo endereço da Gucci
na Itália abrigará uma das maiores lojas masculinas
de todo o mundo. Vale lembrar que grandes nomes
como Christian Louboutin e Bottega Veneta já possuem
seus espaços exclusivos para homens em Nova York.
Valentino também está estudando a abertura da sua
primeira loja masculina em Paris.
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Exclusividade das bolsas acelerou ritmo de crescimento da receita de 13% para 22% nos últimos dois anos
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CelebridadescomoVictoriaBeckhamusamBirkindeUS$ 10mil
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couro
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receita
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 fev. 2013, Empresas, p. 26.




