
MUITO ALEM
DO CASHMERE
Dono de uma respeitada marca de
luxo da Europa, o estilista italiano
Brunello Cucinelli transformou sua
empresa num negócio humanitário

POR ALINE RIBEIRO, DA ÚMBRIA

Sentado num banco embaixo de uma árvore, rastelo ao lado, um senhor por
volta dos 80 anos retrata com fidelidade como se vive em Solomeo, um vila-

rejo na Úmbria, Itália. "Estou aqui sentindo o cheiro das flores, tomando um ven-
to", diz. Em meio à paisagem bucólica, um castelo medieval se destaca. É de lá que
sai o estilista Brunello Cucinelli, tom de voz alguns decibéis acima do normal.
Aos desavisados, fica difícil compreender que o homem de aparência rude e fala
exagerada é o dono da construção centenária, figura influente nas redondezas.

O empresário de 55 anos é o criador de uma das marcas de luxo mais admiradas da
Europa. Em junho, a companhia Brunello Cucinelli venceu, pela terceira vez, o Best of
the Best, conceituado prêmio da revista americana Robb Report, a bíblia do glamour.

Mas o que mais chama a atenção na
história de Cucinelli são seus meios
heterodoxos de trabalhar. O estilista
é um empreendedor reconhecido por
se preocupar genuinamente com os
funcionários. Seus empregados ga-
nham 20% mais do que a média do se-
tor. "Sempre sonhei em construir algo
que não tivesse só o lucro como base",
afirma. "Os resultados financeiros
têm valor se acompanhados de uma
meta maior, fazer o bem às pessoas."

Sua companhia movimentou 144
milhões de euros em 2008 e cresceu
mais de 20% nos últimos três anos.
Detalhe: sem nenhuma hora extra.
Uma regra restringe, com rigor mi-
litar, quanto cada empregado traba-
lha, e ninguém cruza os portões da
fábrica depois das 18 horas. Seguin-
do o conceito de uma "nova forma
de capitalismo", Cucinelli olha para
além do próprio negócio. Recente-
mente, foi até a Mongólia averiguar
como vivem os pastores das ovelhas
que fornecem lã para sua fábrica.

Até os 25 anos, a vida de Cucinelli
resumia-se a um boteco e jogo de car-
tas. Sem diploma universitário, co-
meçou a confeccionar cashmere. Com
o tempo, percebeu que era possível
tingir a lã para torná-la mais atraente
- algo inédito até então. Em 1985 e já
exportando, comprou o dilapidado
castelo medieval do século 14, em So-
lomeo, e ajudou a reerguer a aldeia,
abandonada. O vilarejo foi revitaliza-
do e tem hoje 700 habitantes, 200 de-
les funcionários da empresa. Cucinelli
destina 20% dos lucros para obras nos
arredores da vila. Construiu teatros,
reformou igrejas e hospitais. "São pro-
jetos para a vida toda, diferentemente
das roupas que fabrico", afirma.
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