
A inglesa Burberry espera ter
mais controle sobre sua marca
e, dessa forma, aumentar o po-
tencial de faturamento. A em-
presa decidiu gerir suas linhas
de perfumes, um caminho que
pode se tornar uma tendência -
e que pode mudar a estrutura da
indústria de luxo.

Assim como a maioria das gri-
fes, a Burberry licencia sua mar-
ca para um fabricante terceiriza-
do - no caso, a Interparfums,
que também vende fragrâncias
de outros nomes estrelados, co-
mo Jimmy Choo e Montblanc.

Os analistas colocaram em
dúvida a decisão da grife ingle-
sa, a primeira em uma década a
gerenciar essa linha de produ-
tos por conta própria. “Moda e
beleza são indústrias diferen-
tes”, disse Thomas Chauvet,
analista de negócios de luxo do
Citi, que vê o movimento como
algo bastante custoso e que po-
de ser foco de distrações num
momento em que o mercado de
luxo está apresentando um rit-
mo de crescimento mais lento.

A Burberry diz ver um gran-
de potencial no setor de cosmé-
ticos e perfumes e que foi inspi-
rada pelos líderes do setor Dior
e Chanel, algumas das poucas
marcas de luxo que tomaram as
rédeas dessa divisão. Caso a em-
preitada dê certo, a Burberry
pode ser copiada por outras
companhias que terceirizam es-
sas linhas de pro-
duto, como a Pra-
da, que deixa a
fabricação de
suas fragrâncias
a cargo da espa-
nhola Puig, e a
Gucci, que con-
ta com a Procter
& Gamble.

“O movimento da Burberry
será observado de perto por to-
da a indústria de moda”, disse
Fflur Roberts, diretor geral do
setor de luxo na Euromonitor.
“Os rivais podem tomar o mes-

mo rumo se tiverem capacidade
para tanto”.

A iniciativa da Burberry pode-
rá mudar toda a estrutura do
segmento, reduzindo a influên-
cia de gigantes do setor
como a própria Interparfu-
ms, Coty e L'Oréal,
que pagam royal-
ties para as
m a rc a s ,
m a s q u e
embolsam a
maior parte
dos lucros com
as vendas de cos-
méticos e perfu-
mes. Essas empre-
sas, aliás, estão de
olho nos próximos movi-
mentos da Burberry, que
já começam cambaleantes: o
contrato de produção dos perfu-
mes e cosméticos com a Inter-

parfums foi esten-
dido até o dia 31
d e m a r ç o d e
2013. O acordo an-
terior previa o fim
do relacionamen-
to no próximo 31
de dezembro.

A companhia
de 156 anos, co-

nhecida pelos trench coats re-
vestidos de xadrez vermelho,
bege e preto, disse que dará
mais detalhes sobre os impac-
tos financeiros de sua nova es-
tratégia no dia 7 de novembro,

quando publicará seu balanço
do terceiro trimestre.

A Citi estima que os negócios
de perfumes podem aumentar a
receita em até 5% em 2013 e em
2014, mas acredita que as mar-
gens obtidas com negócios de
perfumes e cosméticos podem
ultrapassar os 20% assim que fo-
rem eliminados os custos ini-
ciais de operação.

A Burberry disse ser capaz de
dar celeridade ao negócio de
perfumes, que rendem à Inter-
parfums ¤ 210 milhões por ano
- ou o equivalente a 9% da recei-
ta da Burberry. A grife também
acredita que pode ampliar os ga-

nhos de sua linha de maquia-
gem, que ainda é discreta mas é
objeto de ambição. O setor de
cosméticos e perfumaria rende-
rá US$ 95 bilhões em 2012 e che-
gará a US$ 106 bilhões em 2016,
de acordo com o Euromonitor.
A grife também segue uma ten-
dência mundial de comprar de
volta licenças concedidas a ou-
tras fabricantes para ter maior
controle sua identidade. No
ano passado, a Burberry reto-
mou a produção de sua linha
masculina e reduziu o número
de acordos no Japão. Essa foi
uma atitude tomada pela Dior
na década de 1990, incluindo a
recompra do negócio de perfu-
mes graças a Bernard Arnault,
que na época montava a LMVH,
hoje o maior conglomerado de
moda do mundo.

Muitas grifes ainda são relu-
tantes em tomar de volta o con-
trole de produtos como perfu-
mes, cosméticos e óculos, que
requerem mão de obra espe-
cializada e rede de distribuição
diferenciada. “Uma das chaves
para o sucesso das marcas de lu-
xo é o controle de sua ima-
gem”, disse Christian Blan-
ckaert, professor de luxo na Pa-
ris ESCP. “Este é o motivo pelo
qual muitas grifes, como a
Yves Saint Laurent compraram
de volta os direitos de imagem
de certos artigos. ■
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Burberry retoma produção
de perfumes para faturarmais

Interparfums
fatura ¤ 210

milhões com
a venda de

perfumes da
marca inglesa

Acordo de produção e distribuição com a gigante Interparfums será encerrado em março do ano que vem
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 28.




