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      O luxo  
reinventado do 
Gucci Group     

DOSSIÊ

Épara melhor. Não me identificava com seu estilo”, afirmou Yves Saint Laurent à 
revista on-line Women’s Wear Daily quando lhe perguntaram sobre a saída de Tom 
Ford, diretor de criação que havia devolvido o encanto perdido à marca que 

leva o nome do famoso estilista. Ainda que Saint Laurent não mostrasse tristeza pelo 
afastamento do executivo, é fato que o dia 30 de abril de 2004 marca o fim do reinado 
da dupla formada por Tom Ford e De Sole –este presidente executivo do Gucci Group, 
proprietário da marca Yves Saint Laurent (YSL) desde 1999.

Sole e Ford levaram a cabo a estratégia de reestruturação mais radical e bem-sucedida 
de todo o setor de marcas de luxo. Em 1994, a Gucci encontrava-se à beira da falência: 
não apenas perdia dinheiro –mais de US$ 40 milhões somente naquele ano–, mas tam-
bém já tinha deixado de ter poder de atração como marca. Por conta de uma política 
equivocada, que concedia licenças com pouco cuidado, o selo Gucci foi visto até mesmo 
em rolos de papel higiênico.

Uma década depois, a empresa conseguira renascer como Gucci Group, um dos con-
glomerados de marcas de luxo mais importantes do mundo, com vendas superiores a US$ 
3,8 bilhões, de acordo com o balanço anual de 2004.

ESTRATÉGIA EM TRÊS ETAPAS
Há algo que certas marcas possuem que as torna irresistíveis ou que faz com que 

quem as use se sinta irresistível. As pessoas que compram esses produtos não são apenas 

Depois de sair do período de virtual falência, graças 
a uma estratégia baseada em aquisições e recompra 
de licenças, o Gucci Group emergiu como o segundo 
conglomerado de marcas de luxo do mundo. Desde 
2004, quando o grupo francês Pinault-Printemps-Red-
oute comprou 100% da participação acionária, essa é 
uma história ainda sem final, como contam os profes-
sores Christopher M. Moore e Grete Birtwistle,  
da universidade escocesa GCU

“
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Em 1979, a Gucci 

lançou a coleção 

de acessórios 

com 20 mil linhas 

de produtos. Foi 

uma manobra 

insustentável

consumidores: são fãs, como os que acompanham um time de futebol ou um astro da 
música pop.

Essas pessoas buscam destaque e status, e os templos da moda lhes dão o que procuram. 
Por ostentar a característica de algo desejável, essas marcas vão além das funcionalidades 
dos produtos que as carregam. São percebidas como exclusivas e possuem identidade 
reconhecida.

Tudo isso se reflete em vendas significativas e clientes que falam bem dessas marcas. A 
sedução que exercem é também resultado da escassez quanto à disponibilidade –em geral, 
por conta de restrições impostas à distribuição. Essas são as chamadas “marcas de luxo”: 
Louis Vuitton, Richemont, Prada e Gucci.

No entanto, justamente luxo e status faltavam à Gucci em 1994. E recuperar esses dois 
componentes fundamentais não foi tarefa fácil: levou dez anos e demandou uma reestru-
turação radical, concluída em três etapas.

Primeira etapa: estabilização da marca
De 1995 a 1999, foi dada estabilidade à marca. A direção da empresa recuperou o 

valor e a integridade da Gucci como marca de luxo a partir de uma estratégia firme de 
investimentos e controle.

Nesse período, a empresa adquiriu grande conhecimento técnico sobre desenvolvi-
mento de produtos, controle da cadeia de fornecimento, marketing e varejo de moda de 
luxo.

Essas capacidades centrais para a gestão de marca fizeram com que a Gucci se tornasse 
atraente aos olhos de outras companhias, em especial para suas duas principais concor-
rentes (LVMH Moët Hennessy–Louis Vuitton e Prada), que adquiriram sigilosamente 
participações acionárias consideráveis na empresa.

Outro interessado, o grupo francês Pinault-Printemps-Redoute (PPR), formou uma 
aliança estratégica com a Gucci em 1999. Como parte do acordo, o PPR comprou 42% 
da carteira da Gucci por US$ 2,9 bilhões e concordou em não exceder essa participação 
por cinco anos.

Segunda etapa: aquisição de marcas
O investimento do grupo francês PPR na Gucci permitiu que a empresa desse início 

à fase de aquisição de várias marcas, de 1999 a 2001.
Para constituir o Gucci Group NV, a empresa adquiriu participação acionária, muitas 

vezes majoritária, em dez empresas. Foi dessa forma que surgiu a segunda maior holding 
de marcas de luxo do mundo.

Terceira etapa: consolidação
A terceira etapa (de 2001 a 2004) representou um período de consolidação para a Gucci: 

a empresa aproveitou os recursos do grupo PPR –gestão, produção, logística e distribui-
ção– para desenvolver e tornar rentáveis as marcas adquiridas. A estratégia nesse período 
consistiu em levar as habilidades e as vantagens da empresa-mãe para as subsidiárias.

O surgimento da Gucci como holding de múltiplas marcas de luxo não é um caso único 
no setor. As outras três empresas líderes são conglomerados do mesmo tipo: LVMH Moët 
Hennessy–Louis Vuitton, Prada e Richemont Group. Vários especialistas creditam o sucesso 
desses empreendimentos à capacidade de explorar o conhecimento técnico, os recursos 
e as sinergias de custo advindas da empresa-mãe. Pesquisadores acadêmicos na área de 
estratégia mostraram não apenas como as subsidiárias se beneficiam das intervenções e 
das orientações da companhia-mãe, como também de que forma aumentam seu valor a 
partir dessa relação.

Para explicar essa relação, especialistas e estudiosos elaboraram um modelo chamado 
parenting advantage (vantagem da empresa-mãe). A questão a ser explorada, portanto, é 
identificar quais foram os mecanismos utilizados pelo Gucci Group para tirar proveito 
dessa vantagem.
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SEIS DIMENSÕES DA PRIMEIRA ETAPA
Fundada em Florença, Itália, em 1923, como fabricante e varejista de artigos de couro, 

a Gucci inaugurou sua primeira loja fora do país de origem em 1967, em Londres, Ingla-
terra. Depois dessa, vieram outras, nos principais centros comerciais do mundo.

Por sua associação com a realeza e estrelas de cinema, a Gucci se transformou em 
sinônimo de luxo. No entanto, os descendentes da terceira geração se mostraram pouco 
cuidadosos no trato com a marca. Mais preocupados com as disputas familiares pelo pa-
trimônio e pelos resultados, os membros da família com cargos executivos exploraram a 
marca com uma estratégica de licenciamento indiscriminado.

Em 1979, a empresa lançou a Coleção de Acessórios Gucci, composta de 20 mil linhas 
de produtos, entre elas bebidas alcoólicas, jogos de cartas e papel higiênico. Com enorme 
variedade de contratos de licença e presença em mais de mil lojas em todo o mundo, o 
valor da Gucci como marca de luxo era insustentável.

No final dos anos 1980 reinava a confusão e, em 1993, a Investcorp, empresa de inves-
timentos sediada em Bahrein, já havia comprado todas as ações da família Gucci.

Com o objetivo de empreender a recuperação da empresa, Domenico De Sole, que 
havia desempenhado a função de presidente da Gucci America, foi designado presidente 
do grupo em 1995. Ao mesmo tempo, Tom Ford foi promovido de assistente a diretor 
de criação.

Foram colocadas em andamento seis iniciativas:
1. Aperfeiçoamento da gestão. Nesse esforço, ambos aperfeiçoaram suas habilidades de 
gestão de marcas de luxo e instauraram processos internos para explorar as vantagens 
da empresa-mãe sempre que a companhia se expandisse, até que esta se transformou em 
um grupo em 1999. Seis dimensões-chave definiram a estratégia de recuperação da Gucci 
nesse momento: cultura, marketing, crescimento impulsionado pelo valor, história, avais 
e integridade do produto (veja quadro na página 84).

2. Restabelecimento do controle sobre o design e a fabricação dos produtos Gucci. A em-
presa recomprou mais de cem licenças de roupas prêt-à-porter, calçados e jóias, reduzindo 
o número de artigos produzidos de 22 mil para 7 mil. Também concentrou a produção 
em 45 fabricantes locais, aos quais foi oferecida a participação em um programa que 
lhes garantia pedidos regulares, o que, por sua vez, garantia à Gucci melhor qualidade e 
confiabilidade.

Em 1997, a empresa adquiriu seu licenciado de relógios, Severin Montres Group, pelo 
valor de US$ 170 milhões e o rebatizou de Gucci Timepieces. Essa aquisição, visando asse-
gurar que as linhas de produtos fossem compatíveis com a imagem de marca e qualidade 
da Gucci, gerou uma redução no volume de relógios, que passou de 950 mil para 825 

mil no primeiro ano, ao mesmo tempo em que os 
lucros aumentavam.

3. Restabelecimento do controle sobre a distribui-
ção dos produtos Gucci. Nas duas décadas anterio-
res a 1995, a empresa dependia em grande medida 
das franquias para a distribuição internacional de 
seus produtos.

Em 1996, foi colocada em marcha uma estraté-
gia de recompra de franquias a fim de que a empre-
sa assumisse o controle da distribuição por meio da 
propriedade direta dos pontos-de-venda.

Nesse mesmo ano, das 180 lojas da Gucci, 69 
já eram operadas de forma direta. Três anos e 
muitas aquisições depois, em 1999, do total de 180 
pontos-de-venda, 130 eram operados diretamente. 
Em 2004, havia 187 lojas operadas dessa forma 
e 30 em modelo de franquia, em lugares como 

Componentes de uma marca de luxo

Fonte: Beverland (2004).
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Tom Ford fez a 

direção criativa 

da marca Gucci 

em todas suas 

manifestações: 

interior dos 

pontos-de-venda, 

embalagem...

Moscou, Atenas e Dubai, onde, por questões legais, a Gucci preferiu não se estabelecer 
diretamente.

4. Criação de uma carteira de produtos equilibrada. Em 1996, a participação das vendas 
de roupas prêt-à-porter no faturamento total do grupo era de 7%, enquanto os artigos de 
couro representavam 60% do faturamento.

No final de 1999, essa proporção já havia se modificado: a linha de couro caía para 40% 
das vendas totais, enquanto a linha prêt-à-porter chegava a 14%. De Sole explicou essa mu-
dança afirmando que a linha prêt-à-porter, “embora nunca tenha sido um componente-chave 
na história da Gucci, virou, sob a direção criativa de Tom Ford, um negócio importante”.

5. Criação de uma plataforma de comunicação de marketing de luxo. A alta gerência da 
empresa reconheceu a importância do marketing para o renascimento da Gucci como 
marca de luxo. A partir de então a estratégia de comunicação passou a ser bastante foca-
da: assegurou-se de que haveria uma mensagem única para todo o mundo e em todas as 
áreas, desde desfiles de moda, eventos, até a publicidade em seus sites.

Em 1996, a Gucci investiu US$ 61 milhões em publicidade, o equivalente a 6,9% de seu 
faturamento líquido. Em 1999, o orçamento da área aumentou para US$ 87 milhões (ou 
7,3% do faturamento líquido). Esse gasto refletia o objetivo de manter os investimentos em 
publicidade entre 7% e 7,5% do faturamento, com a meta de obter um grau de exposição 
pública que desse sustentação a um crescimento de longo prazo.

6. Criação de uma experiência de consumo de marca de luxo. A partir de um novo design, 
criou-se uma experiência de consumo sofisticada nas lojas, com ênfase na exclusividade 
dos produtos e no poder de sedução da marca. Ao mesmo tempo, passou a predominar 
um novo conceito de varejo nas lojas da Gucci ao redor do mundo, a fim de que “em todos 
os pontos de contato com o cliente, a marca falasse com uma só voz”.

AQUISIÇÕES A PARTIR DE 1999
No papel de diretor de criação da Gucci, Tom Ford foi muito além da tarefa de dese-

nhar novas coleções prêt-à-porter. Para desenvolver, manter e proteger uma linha de criação 
consistente, a influência de Ford transcendeu o produto e abarcou a direção criativa da 
marca Gucci em todas suas manifestações: o interior dos pontos-de-venda, a embalagem dos 
produtos, o marketing e a seleção dos principais distribuidores de varejo.

Como diretor de criação bem-sucedido, Ford –que já foi modelo– estava destinado a 
se converter na imagem pública da Gucci, assim como na personificação de seus valores e 
atributos. No final de 1999, ele já era tão famoso quanto a marca para a qual trabalhava. 
Isso, combinado com seu prestígio de “fazedor de imagens”, transformou Ford no ativo 
mais importante da empresa. Ele inspirava confiança e era sinônimo da essência da Gucci. 
No entanto, o crescimento da Gucci como empresa de uma única marca tinha limites. 
Para ultrapassá-los, começou ainda em 1999 a segunda fase da reestruturação da empresa, 
concentrada na compra de várias outras companhias.

Em março de 1999, o Pinault-Printemps-Redoute (PPR) propôs à Gucci estabelecer 
uma aliança estratégica para criar um grupo de marcas múltiplas na área de produtos de 
luxo. A aliança foi aprovada e o PPR fez um aporte de US$ 2,9 bilhões.

A partir de então, a Gucci empreendeu uma estratégia de aquisições sem precedentes 
em termos de velocidade e alcance (veja quadro na página seguinte). Feito isso, dividiram-se 
as marcas adquiridas em três categorias:

 As que estavam em declínio, como Yves Saint Laurent, que havia se expandido demais 
e demandava idéias rejuvenescedoras.

 Marcas emergentes, como Alexander McQueen e Stella McCartney.
 Marcas complementares, como Boucheron e YSL Beauté, que apresentavam oportuni-

dades de sinergia nos campos de fabricação e distribuição.
A Gucci previu que cada um desses grupos de marcas renderia frutos ao final de três 

anos. A organização entendeu que o sucesso dependia de sua capacidade de gerir de ma-
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neira efetiva uma carteira de marcas únicas do ponto de vista de imagem e valores e que 
potencializavam as capacidades e a infra-estrutura da empresa em seu conjunto.

PARENTING ADVANTAGE NA PRÁTICA
Diante desse desafio, a empresa iniciou em 2001 a terceira etapa de seu processo de 

reestruturação, com a consolidação na qual as empresas adquiridas passaram a implantar 
práticas de gestão de marca desenvolvidas e aprovadas pela Gucci.

Um exemplo do resultado dessa estratégia foi o rejuvenescimento da Yves Saint Lau-
rent, que dependia demasiadamente dos royalties provenientes das licenças. A Gucci queria 
desenvolver um modelo de negócio diferente, baseado em uma rede de lojas próprias 
como principal veículo de vendas.

“Avançaremos de forma decisiva para colocar fim à maioria das licenças da Yves Saint 
Laurent”, anunciou De Sole em dado momento. E completou: “Investiremos em comu-
nicação para voltar a lançar a imagem da marca em todo o mundo”.

E assim foi feito. O faturamento da marca Yves Saint Laurent cresceu 35% no período 
2001-2003. No entanto, devido a gastos significativos com desenvolvimento de produtos, 
abertura de novas lojas e comunicação, o prejuízo operacional passou de US$ 40 milhões 
em 2001 para US$ 96,4 milhões em 2003.

Seja como for, medir as vantagens oferecidas pela empresa-mãe não é simples. Para a 
Gucci, é evidente que cada um dos negócios adquiridos se beneficiou com o rumo estra-
tégico e com os recursos provenientes da empresa-mãe, como fica claro pelo significativo 
crescimento no faturamento de cada um deles, pelo número maior de transações com 
clientes e pelo reconhecimento da mídia. Mas, ainda que as empresas adquiridas tenham 
desfrutado crescimento no faturamento entre 2001-2003, nenhuma delas –com exceção da 
Gucci Fashion e da Gucci Timepieces– registrou lucro operacional nesse período.

Dado que todos estavam recebendo significativos investimentos de capital para res-
paldar seu lançamento, sua reestruturação e seu desenvolvimento, o grupo deixou claro 
em 2003 que um dos objetivos cruciais de curto e médio prazos era eliminar as perdas, 
chegando a resultados positivos.

“Na Gucci, somos construtores e gestores de negócios.  Agora, todas nossas marcas 
devem alcançar a excelência tanto do ponto de vista da percepção como dos resultados 
financeiros”, afirmou De Sole.

A ERA PÓS-FORD-DE SOLE
De Sole, entretanto, não pôde executar seu plano. Em julho de 2004 ele foi substituído 

pelo holandês Robert Polet, que vinha da Unilever. Três meses antes, depois de duras nego-
ciações com o presidente do PPR, François-Henri Pinault, Domenico De Sole e Tom Ford 

já haviam renunciado. Para Pinault, a equipe da 
Gucci possuía autonomia demais. Sob a direção 
de Ford, as marcas haviam se homogeneizado a 
ponto de perder sua singularidade, como era o 
caso da Yves Saint Laurent.

Em julho, os papéis da Gucci foram retirados 
das bolsas de Nova York e Amsterdã. Por meio de 
uma aquisição pública de ações, o PPR se tornou 
dono absoluto do Gucci Group, por mais de 
US$ 7 bilhões. Em seguida, Polet anunciou que 
duplicaria a receita da marca Gucci em sete anos 
(em 2004, foram US$ 2,27 bilhões), que levaria o 
faturamento da marca Bottega Veneta a US$ 238 
milhões até 2007 e que recuperaria a rentabilida-
de da marca Boucheron. Também reposicionaria 
a marca Yves Saint Laurent e poria fim às perdas 
das marcas Sergio Rossi, Stella McCartney e Ale-
xander McQueen, que em três anos alcançariam 

Aquisições do Gucci Group

Data  Marca Percentual de 
   participação

1999 Novembro Yves Saint Laurent 100
 Novembro Sanofi Beauté (depois YSL Beauté) 100
 Novembro Sergio Rossi 100

2000 Junho Boucheron 100
 Dezembro Alexander McQueen 51
 Dezembro BEDAT & CO. 100

2001 Fevereiro Bottega Veneta    78,5
 Março Di Modolo 100
 Abril Stella McCartney 50
 Julho Balenciaga 91
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seu ponto de equilíbrio. No entanto, o mercado não está respondendo como se esperava. 
A demanda caiu por conta do desaquecimento da economia no mundo todo.

Agora Polet prevê expansões para China, Japão e Índia. Estima que até 2007 abrirá 22 
lojas, cerca de 60% delas na Ásia. Ainda que esteja se apoiando nas marcas Gucci e Bot-
tega Veneta para alcançar seus objetivos, Polet sabe que tem de agir rápido. No primeiro 
semestre de 2005, a área de luxo representou 16,7% do faturamento total do grupo. E, 
mesmo que isso tenha significado crescimento de 8% em comparação ao mesmo período 
de 2004, houve contribuições apenas da Gucci e da Bottega Veneta. Em sua corrida pela 
rentabilidade, Polet acredita que deve ouvir mais os consumidores e prestar atenção a 
redes varejistas como a Zara, “que vende artigos de alto design a preços acessíveis, atraindo 
milhões de clientes”. 
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