
A RETOMADA
FIO A FIO
MODA A Benetton chega aos 40 anos em
boa forma e com planos de crescimento

POR PAULA PACHECO. DE PARIS*

O
S negócios da família Benet-
ton, uma das maiores fortu-
nas italianas, acabam de com-
pletar 40 anos. Em vez de Tre-
viso, no Norte do país, onde

funciona o quartel-general da empresa,
a festa aconteceu em Paris, capital mun-
dial da moda, na terça-feira 10. A lista
de convidados incluiu nomes do jet set
europeu e americano, como o empresá-
rio Marco Tronchetti Provera, Flavio
Briatore (chefe da escuderia Renault de
Fórmula 1), o designer Philippe Starck e
o cineasta Spike Lee.

A maioria, como se costuma ver em
festas do gênero, vestia preto. Nada a
ver com o slogan da empre-
sa, conhecida pelas malhas
coloridas de tricô e o "United
Colors of Benetton". Na pas-
sarela montada no Centre
Georges Pompidou, no entan-
to, a confecção italiana não
abandonou a marca registra-
da das cores fortes e confor-
táveis roupas de lã. O encon-
tro reuniu jornalistas do mun-
do todo, dos Estados Unidos
a Portugal, de Dubai ao Japão.
Os profissionais do Oriente,
mercado-alvo dos negócios
da empresa nos últimos anos,
eram maioria.

A bandeira da Benetton está pre-
sente em 120 países. Recente-
mente foram divulgados os
números do primeiro semes-
tre. A receita líquida foi de
898 milhões de euros (cresci-
mento de 6,7% em relação a
igual período do ano passado).
A previsão da empresa é ex-
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pandir nos próximos anos a uma taxa
anual de 8%. Os irmãos Luciano, o boss,
Giuliana, Gilberto e Cario Benetton di-
videm-se entre as várias funções da em-
presa e já começaram a preparar a pró-
xima geração que assumirá os negócios.
Alessandra, filho de Luciano, é o pri-
meiro na linha sucessória.

Os países sul-americanos, como Bra-
sil e Argentina, participam de forma
quase inexpressiva nos negócios. Hoje
quem manda são Japão, China e índia.
Mas não foi sempre assim. Até o iní-
cio da fase de reestruturação da com-
panhia, há uma década, Brasil e Ar-
gentina hospedaram juntos mais de
uma centena de lojas. Hoje, não che-
gam a uma dúzia.

No fim da década de 90, a rede de
franquias da Benetton no País desapare-
ceu devido a uma crise de relacionamen-

to entre a matriz e os donos
das lojas. Hoje, há seis unida-
des e seus proprietários fazem
a importação diretamente da
Itália. O problema é visível nas
vitrines das lojas, que apresen-
tam coleções descompassadas
com as estações brasileiras.

Depois dessa crise, a família
Benetton passou a se empe-
nhar na diversificação dos in-
vestimentos. Hoje, a holding
Edizione Holding também
tem negócios nas áreas de lo-
gística, telefonia e transporte.

Luciano Benetton é também
um dos maiores proprietários
rurais da Argentina. Ele esco-
lheu a região para criar ovelhas
e acabou tendo problemas com
comunidades indígenas, que o
acusaram de ocupar as terras
dos Mapuches (entrevista ao la-
do). Quando a crise eclodiu, foi
inevitável lembrar que a em-
presa em conflito com uma mi-



PASSAGEM DE BASTÃO Após quatro décadas,
a companhia começa o processo sucessório

noria era a mesma das campanhas publi-
citárias polêmicas de anos atrás, ideali-
zadas pelo então fotógrafo e diretor de
criação da empresa, Oliviero Toscani.

O profissional ousou com fotos que exi-
biam temas como Aids, homossexualis-
mo, violência e racismo. A última campa-
nha do fotógrafo, feita em 2001, exibia
presos americanos no corredor da morte.
O tema repercutiu mal, causou descon-
forto entre Toscani e os Benetton e resul-
tou na sua saída da empresa. Até hoje, ape-
sar de ter mudado a linha publicitária da
polêmica para o estilo babyface, os consu-
midores mantêm a recordação das fotos
de Toscani.

Além da publicidade, outra mudança
(essa mais recente) é a decisão de desistir
das lojas pequenas e apostar no modelo
megastore, ao estilo de redes internacio-
nais como Zara e Naf Naf. Depois de en-
frentar dias difíceis, a empresa dá sinais
de que pode passar pela turbulência do
início da década e manter o ritmo de cres-
cimento. Quanto ao Brasil, Luciano Be-
netton fala do País apenas com a saudade
de quem se lembra dos bons tempos. •

*A jornalista viajou a convite da Benetton

Luciano Benetton, 71 anos, falou com
exclusividade a CartaCapital sobre
o processo sucessório no grupo, pla-

nos de investimentos no Brasil, os confli-
tos com populações indígenas da Argenti-
na e a linha de comunicação da empresa.

CartaCapital: A Benetton diversifica investi-
mentos. O mesmo pode acontecer no Brasil?
Luciano Benetton: A diversificação é feita pela
holding da família, Edizione Holding, em di-
versos setores, das telecomunicações às
restaurações rápidas, de aeroportos a es-
tradas, partindo da experiência conquistada
do core business da família, das roupas. No
momento não temos programas defini-
dos no Brasil. Mas seguiremos sempre
com atenção à evolução
da economia do País, sem
excluir a possibilidade de
desenvolver algo no futuro
em relação a projetos.
CC: Como o senhor tem con-
duzido o processo sucessó-
rio no grupo? Quais são as
vantagens e as desvantagens
de uma empresa familiar?
LB: A companhia há algum
tempo assumiu uma es-
trutura gerencial moder-
na, com papéis bem defi-
nidos entre acionistas e
administração e uma governança clara e
estruturada. Hoje, meu filho Alessandra é
vice-presidente e acho que é positivo que
um membro da família continue presente
no grupo que leva o nosso nome, com a
função de estímulo e controle para asse-
gurar o desenvolvimento futuro. A boa per-
formance econômica deste ano nos deixa
com expectativas positivas para os próxi-
mos anos. Acredito que teremos taxas de
crescimento da receita entre 6% e 8%.
CC: Como anda sua relação com as popula-
ções indígenas e ONGs da Argentina? O se-
nhor pensa em desenvolver projetos socioam-
bientais na região para diminuir os conflitos?
LB: As relações com as populações locais
sempre foram boas. Existiram grupos de
ativistas que usaram o nome Benetton para
jogar luz sobre um problema antigo, o das
relações entre as populações nativas e o
governo argentino, algo que nasceu com a

EM FAMÍLIA. Luciano prepara o
filho Alessandra para o comando

criação do Estado argentino. Nós aceita-
mos, também pelas palavras de encoraja-
mento de Pérez Esquivei, ganhador de um
prêmio Nobel, fazer parte do jogo, de pro-
curar iniciar um diálogo entre os diversos
atores sociais envolvidos com o problema.
Infelizmente, devo dizer que nossa tentati-
va, que se apoiava num gesto concreto, a
doação de 7.500 hectares de terra boa, com
uma rica dotação de água, não encontrou
nenhum interlocutor. De todo modo, conti-
nuaremos no nosso caminho, contatando
as ONGs com as quais podemos trabalhar
nesse projeto enquanto a Compania de
Tierras desenvolve sua atividade, sem se
esquecer das numerosas ações sociais e
territoriais. Entre elas quero lembrar a obra

de reflorestamento de al-
gumas zonas da Patagô-
nia e a abertura do Museu
Leleque, sobre a história
da Patagônia e a constru-
ção de um centro comuni-
tário em Cushamen.
CC: Esse tipo de problema
não vai na direção oposta
que a Benetton sempre de-
fendeu, especialmente nas
campanhas? Por falar em
campanhas, por que as po-
lêmicas desapareceram?
LB: Sempre fomos coe-

rentes com nossa comunicação, atentos
ao modo como o mundo se transforma e
aos temas que interessam aos jovens. Ho-
je, a revista Fabrica se encarregou de con-
tinuar essa pesquisa, mantendo um diálo-
go com os jovens do mundo todo sobre
muitos temas quentes, como, por exem-
plo, os problemas da Amazônia mostra-
dos na última edição, traduzida também
para o português. Ou como o caso do Be-
nettonTalk, um blog que dá voz ao povo da
rede, traduzido em nove línguas, que não
por coincidência estreou na internet tra-
tando do tema das populações nativas
tanto na Argentina como no resto do mun-
do. Um sinal forte de atenção a esse tema.
CC: A Benetton pretende fazer investimentos
sociais no Brasil, que tem tantos excluídos?
LB: Não, porque não fazemos campanhas
sociais direcionadas a um país em espe-
cial, mas sim campanhas globais.

Text Box
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