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m almoço de três 
horas e um guar
danapo -Angela 
Ahrendts não pre
cisou mais do que 

isso para definir o rumo estratégico da 
Burberry, a companhia de moda br i 
tânica fundada em 1856 por Thomas 
Burberry, quando ele contava pouco 
mais de 20 anos de idade. Estava à 
mesa com Christopher Bailey, diretor 
de criação da histórica marca e amigo 
de Angela desde que trabalharam j u n 
tos na nova-iorquina Donna Karan, na 
década de 1990. Em janeiro de 2006, 
ela mudou-se para Londres para assu
m i r a posição de CEO da empresa que 
representa a quintessência da identida
de britânica. Sua missão: conferir novo 
espírito à grife, expandi-la geografica
mente e ampliar seu leque de produtos. 

A executiva acabou fazendo mais 
do que isso. Transformou a Burberry 
em um estilo de luxo global e jovem, 

A reportagem é de Florencia Lafuente, 
colaboradora de HSM MANAGEMENT. 

tomando o caminho oposto à rota t r i 
lhada por conglomerados europeus 
como o LVMH (Louis Vuitton, Fendi 
e Kenzo), o Prada (Church's e M i u 
M i u ) e o PPR (Gucci, Bottega Veneta e 

Yves Saint Laurent), cujas estratégias 
de crescimento foram alicerçadas em 
aquisições e na sinergia entre compa
nhias. Ahrendts inspirou-se na gigan
te norte-americana Ralph Lauren, a 
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maior fabricante de roupas finas do 
mundo, que soube levantar seu impé
rio mantendo-se fiel a suas raízes. 

A DAMA DAS CAPAS DE CHUVA 
No guardanapo, a CEO escreveu a es
tratégia da empresa para cinco anos, 
embasada em três conceitos-chave: 

• Depurar e s impli f icar a mensa
gem da marca, concentrando-se 
nas famosas capas de chuva de 
gabardine criadas por seu funda-

dor, símbolos de diferenciação da 
companhia. 
• Desenvolver presença digital. 
• Voltar-se para um consumidor mais 
jovem. 

A visão tecnológica de Bailey ajudou a 
colocar a Burberry na vanguarda digi
tal e aproximá-la das novas gerações. 
Seu plano se apoiava em cinco pilares: 

• Extinguir o sistema de franquias. 
• Orientar a empresa para o varejo. 

• Impulsionar a divisão de acessórios. 
• Desenvolver mercados promisso
res pouco explorados pela grife. 
• Alcançar excelência operacional. 

Em recente entrevista [veja quadro aci
ma], Ahrendts explicou que tal estra
tégia continua definindo os rumos da 
companhia. "A decisão de cancelar as 
franquias e recuperar as operações nos 
u n i u em torno da marca e, além disso, 
contribuiu para converter a Burberry 
na rede varejista que tanto desejáva-
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mos", disse. Em 2006, as operações 
franqueadas representavam apenas 
20% do faturamento total da empre
sa. Em 2011, representou mais do que 
60%. Algo parecido se deu com a u n i 
dade de acessórios, que saltou de 20% 
para 40% do faturamento. 

A companhia britânica de mais de 
150 anos enfrentava um período de 
estagnação quando Angela Ahrendts 
assumiu o comando em substituição 
a Rose Marie Bravo, também norte-
-americana. Bravo havia elevado a fa

bricante de capas de chuva à catego
ria de nome da moda, principalmente 
explorando à exaustão seu famoso pa
drão escocês de listas marrons, pretas e 
vermelhas, que se tornou uma espécie 
de manto que a tudo cobria: guarda-
-chuvas, carteiras, cachecóis, saias e 
lenços. Era também um emblema dos 
novos ricos. 

Ahrendts retrocedeu e mergulhou, 
com Bailey, nos arquivos da compa
nhia para trabalhar em novos designs 
a partir de ícones históricos desen

volvidos um século antes. Uma das 
imagens resgatadas foi a do cavaleiro 
andante, logomarca que havia sido 
registrada em 1901. O ícone trans
formou em sucesso imediato a nova 
l inha de carteiras da edição de ani
versário que a CEO lançou logo que 
assumiu o cargo. As carteiras foram 
vendidas a US$ 2 m i l cada uma e o fa
turamento foi recorde. 

Porém, nem tudo foi voltar à estaca 
zero. Ahrendts também continuou e 
aprofundou o plano que Bravo havia 
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posto em execução pouco antes de dei
xar a empresa: o processo de compra e 
fechamento das diversas franquias es
palhadas pelo mundo. O problema era 
que as franquias haviam tirado da ma
triz o controle sobre sua imagem, uma 
vez que os franqueados podiam afixar 
a etiqueta Burberry a seus próprios 
produtos, não importando a qualidade 
e o design. 

PASSARELA DIGITAL 
Recém-chegada ao setor de luxo, mas 
experiente na gestão de grandes em
presas varejistas de moda, Ahrendts 
representa a combinação perfeita en
tre visão comercial e capacidade cria
tiva. Desde 1981, ela havia trabalhado 

para o Grupo Warnaco (distribuidor de 
Calvin Klein e Speedo), Donna Karan, 
Liz Claiborne e para a exclusiva Hen
ri Bendel, do conglomerado Limited 
Brands (Victoria's Secret e La Senza). 
Na Burberry, reformulou a cadeia de 
fornecimento e o sistema de TI para 
tornar processos mais eficientes e re
duzir custos. Em seu segundo dia de 
trabalho, para resolver os gargalos da 
cadeia, a CEO mandou reduzir em 
30% a quantidade de artigos que cada 
divisão fabricava. De 2006 para cá, ex
tinguiu 35 categorias de produtos, em 
sua maioria aqueles que haviam tido 
excesso de exposição. 

Ela também apostou fortemente no 
mundo digital e nas redes sociais de 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 2, ano 16, n. 91, p. 112-118, mar./ abr. 2012.




