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A rapidez psicodélica com que o estilista Orlando Fusi maneja os lenços de seda da grife 
Salvatore Ferragamo sobre o corpo da modelo, demonstrando cem maneiras diferentes de 
usar os coloridos pedaços de pano como blusa, contrasta com a placidez austera do Palazzo 
Spini Feroni, sede da marca. No espaço medieval, construído no século 14 nas proximidades 
do rio Arno, em Florença, a beleza feminina retratada nos afrescos do teto do salão principal, 
de nobres rechonchudas e recatadas, em nada lembra a jovem esguia que empresta o busto 
para Fusi e desfila as criações com desenvoltura ao som de música "techno".  
 
Da mesma forma, a grife italiana fundada em 1928 pelo "sapateiro das estrelas" - como era 
conhecido Ferragamo, por desenhar modelos sob medida para divas como Marilyn Monroe, Ava 
Gardner e Sophia Loren - está disposta a imprimir um ritmo mais frenético aos negócios, que 
em 2008 somaram € 691 milhões, receita apenas 0,6% superior à de 2007. 
 
"Estamos investindo na internet, que é um jeito de atrair os consumidores mais jovens", 
afirma Michele Norsa, principal executivo (CEO) da Salvatore Ferragamo, e o primeiro não-
membro da família a assumir o comando da empresa, há três anos.  
 
Cerca de € 2 milhões estão sendo aplicados no início da operação de vendas on-line, que deve 
estrear em setembro na Itália e no Reino Unido, sendo implantada nos Estados Unidos e no 
Japão até o final do ano. "Estar na internet é algo caro, demanda grandes investimentos, mas 
acredito que, no curto prazo, pelo menos 10% da receita do mercado de luxo venha desse 
canal", diz Norsa, um milanês direto e bem-humorado, ex-executivo da Valentino e Benetton, 
que ainda não se acostumou ao ritmo fiorentino. "É difícil encontrar por aqui uma secretária 
que aceite trabalhar, eventualmente, aos sábados e domingos", afirma o executivo, que já 
teve de contratar uma assistente de Treviso, no norte da Itália, e até de outras nacionalidades, 
como francesa. 
 
No Brasil, a pressa de Norsa para expandir os negócios esbarra no que ele chama de "falta de 
infraestrutura". "Existem vários shoppings abrindo no país, mas são raros os espaços 
realmente selecionados, reservados apenas a grifes de luxo", afirma. Hoje, a grife - que 
desembarcou na capital paulista em 1996 - tem cinco franquias no Brasil (quatro em São Paulo 
e uma no Rio). A próxima franquia deve ser inaugurada no primeiro semestre de 2010 na 
capital federal. "Existe um mercado cativo em Brasília, que precisa ser atendido", diz Norsa.  
 
A América Latina representa apenas 4% da receita do grupo, mas é a que vem apresentando o 
maior crescimento mundial. "As vendas no Brasil e no México aumentam na proporção de dois 
dígitos e, aparentemente, a região não foi afetada pela crise", afirma Norsa. Das 552 lojas 
Salvatore Ferragamo no mundo (274 delas próprias), 53 estão distribuídas no mercado latino-
americano. Quem vem puxando as vendas, no entanto, é o México. "O consumo da grife 
explodiu no país desde o ano passado e não sabemos explicar exatamente o porquê", diz o 
CEO.  
 
A fatia mais expressiva da receita da empresa (30%) vem da região da Ásia e Pacífico. A 
Europa responde por 25%, seguida por Estados Unidos (22%) e Japão (19%). A grife italiana 
está entre as três principais marcas de sapatos de luxo do mundo, ao lado das conterrâneas 
Prada e Gucci. Não por acaso, os produtos de couro (que incluem, além de sapatos, bolsas e 
acessórios) são o carro-chefe da companhia, concentrando 70,5% das vendas.  
 
A coleção de roupas prêt-à-porter, ou prontas para usar, representam 12,5% do faturamento, 
ao qual se somam a venda de fragrâncias (7%), lenços de seda (5,8%) e outros produtos 
(4,2%), como bijuterias finas. As mulheres são as grandes consumidoras da marca, 
respondendo por 63% das vendas.  
 
De acordo com Norsa, a Salvatore Ferragamo ocupa um espaço intermediário entre as grifes 
de alto luxo, como Chanel, e outras marcas aspiracionais, a exemplo da Prada. "Nossa grife 
contempla tanto a exclusividade e a tradição conferidas aos ícones do consumo de alto luxo, 



quanto a distinção e o reconhecimento buscados junto às marcas aspiracionais", afirma o CEO, 
que situa a Ferragamo acima das grifes consideradas "acessíveis", como Hugo Boss. 
 
Aproveitando o apelo da marca, a assinatura da Ferragamo começa a ir além das vitrines. Em 
Dubai, a maior cidade dos Emirados Árabes Unidos, a grife vai responder pela decoração e 
mobiliário de um hotel que será um dos mais altos edifícios locais, já em construção. "O 
mercado de decoração e arquitetura de interiores pode ser uma boa oportunidade de negócios 
para o futuro", afirma Norsa. Na família, Leonardo Ferragamo, o quinto dos seis filhos de 
Salvatore, já explora outros empreendimentos, como a rede Lungarno Hotels, em Florença e 
Roma, e também o mercado náutico. 
 
Fora do mundo da moda, os negócios da família do fundador, morto em 1960, teriam a chance 
de receber novos aportes de capital a partir da estreia da companhia na bolsa, projeto que foi 
adiado por conta da crise econômica. O plano era fazer uma emissão secundária de ações, 
equivalente a 30% do capital da companhia. "Vamos esperar um melhor momento para dar 
continuidade ao projeto, mas o importante é que a empresa já tem uma governança 
organizada para dar esse passo", afirma Norsa, que comanda 2,6 mil funcionários em todo o 
mundo.  
 
Em tempos de orçamento enxuto, o executivo se orgulha de ter economizado recursos ao 
optar por uma campanha feita na Itália, que vai apresentar a próxima coleção, e é estrelada 
pelas modelos Claudia Schiffer, alemã, e Maria Carla Bosconi, italiana. "Custou menos que as 
outras e resultou em um excelente trabalho", diz Norsa, que neste ano optou por realizar a 
campanha internamente com a ajuda do estrelado fotógrafo de moda peruano Mario Testino. 
Este é, segundo ele, o lado bom da crise. "As empresas aprendem a ser mais rápidas e 
espertas".  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 jun. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
B4. 
 


