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Uma discreta fábrica de tijolos vermelhos nesta cidade monótona do Condado de Yorkshire, 
norte da Inglaterra, representa a fronteira mais importante na tentativa da fabricante de 
produtos de luxo Burberry Group PLC de se transformar numa ágil varejista mundial. 
 
Distante da badalação das passarelas, esta fábrica modesta produz o feijão-com-arroz da 
empresa: os tradicionais sobretudos ingleses. Mas no último ano a fábrica de Castleford 
passou por uma reforma substancial, de acordo com o projeto da diretora-presidente da 
Burberry, Angela Ahrendt, para transformar a empresa. 
 
As grifes de alta costura dependem há muito tempo dos atacadistas, franqueados e sócios de 
licenciamento para realizar boa parte de suas vendas. Mas a Burberry quer se tornar uma 
empresa voltada ao varejo, vendendo mais produtos diretamente para as pessoas na internet 
ou em sua rede crescente de lojas. Para fazer isso, ela precisa superar a habitual ineficiência 
da indústria de roupas de luxo - em que a fabricação demorada e as entregas atrasadas são a 
norma. 
 
Castleford está no centro dessa transição. A Burberry consolidou aqui suas operações 
industriais em 2009. Ela reorganizou os métodos de produção da fábrica e substituiu a 
administração, estabelecendo a eficiência como principal meta. Onde antes havia apenas uma 
linha de costura, agora há seis. A produção antes parava ao pôr do sol, mas um terceiro turno 
passou a operar a fábrica no meio da noite. Essas mudanças, juntamente com a consolidação 
maior, diminuíram o custo médio de produção de uma roupa de 10% a 15% em relação a dois 
anos atrás, e a maioria das entregas agora são no prazo, ante atrasos de até três meses no 
passado. 
 
A mudança para um modelo mais focado no varejo é parte de uma tendência ampla na 
indústria de bens de luxo, em que as grandes marcas estão tentando controlar mais seus 
negócios - da passarela à caixa registradora - para se beneficiar de melhores margens de 
lucro, controlar mais a marca, ganhar flexibilidade e conhecer melhor os hábitos de consumo 
das pessoas. A porcentagem da receita da Burberry decorrente de vendas no atacado, por 
exemplo, caiu para 34% no ano fiscal de 2010, ante 46% em 2006. 
 
Essas mudanças ajudaram a Burberry a recalibrar seus negócios: o faturamento subiu 6,6% 
no ano fiscal encerrado em 31 de março, para 1,28 bilhão de libras (US$ 1,97 bilhão), e o 
lucro líquido subiu de 6 milhões de libras esterlinas no ano anterior para 81,4 milhões de 
libras. 
 
O desafio de transformar as operações da Burberry ficou para Andy Janowski, diretor 
operacional e ex-executivo da Banana Republic, rede da americana Gap Inc., que foi 
contratado por Ahrendts em 2006. 
 
Desde então, Janowski diminuiu a lista de fabricantes da Burberry de 300 para 90, encolheu o 
que era uma colcha de retalhos de 26 armazéns para apenas 3 centros mundiais de 
distribuição e baixou de 31 para 3 o número de transportadoras. A empresa também investiu 
50 milhões de libras em novos sistemas tecnológicos e começou a conectar seus estilistas e 
fabricantes no Skype para poupar tempo na hora de determinar o caimento dos novos 
desenhos. "Dar uma arrumada geral foi um elemento importante", diz Janowski. 
 
A antecessora de Ahrendts, Rose Marie Bravo, comandou a transformação da marca Burberry 
e em questão de anos remodelou a ultrapassada fabricante britânica de casacos para fazer 
dela uma potência mundial do luxo, graças à contratação do cobiçado estilista Christopher 
Bailey, em 2001, e sua própria visão de uma grife com roupas xadrez elegantes e cheias de 
status. 
 



Mas Janowski diz que a grife ainda tem seus problemas, como carregamentos atrasados e um 
processo oneroso de criação, que demanda 432 passos diferentes para que uma roupa saia do 
esboço e chegue até a loja. 
 
A fábrica de Castleford era a pior. Havia problemas de relacionamento entre a equipe da 
fábrica de Yorkshire e os executivos na sede da Burberry, em Londres, diz Janowski. Os 
clientes faziam pedidos antecipados da fábrica porque sabiam que a mercadoria chegaria 
atrasada, acrescenta. 
 
Mesmo assim, a Burberry decidiu manter a fábrica em Castleford, apesar de ter fechado suas 
duas outras fábricas britânicas, em 2006 e 2009. 
 
Janowski diz que Castleford tem importância simbólica porque é a única fábrica que a Burberry 
ainda controla e sua única base de manufatura no Reino Unido. (A Burberry contrata fábricas 
na Europa, principalmente na Itália, para produzir boa parte de suas roupas e acessórios.) 
 
Para muitos compradores, o pedigree britânico é importante. Alguns querem saber que os 
tradicionais sobretudos Burberry são feitos no Reino Unido, onde Thomas Burberry começou a 
produzi-los em 1914, para uso dos soldados na Primeira Guerra. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 set. 2010, Empresas, p. B11. 


