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EU&E ST I LO
Setor de luxo claudica em adotar sustentabilidade

FERNANDA PRADO / VALOR

No alto, Malcolm Leanza
(à esq.) e seu pai,
Sebastiano, na frente
da casa principal da
Fattoria Voltrona, nas
proximidades da
cidadezinha medieval
de San Gimignano — à
esq., acima, e à dir.,
abaixo, a paisagem da
fazenda dos Leanza;
nas outras duas fotos,
lances de San Gimignano.
O turismo rural na
Toscana ajudou
fazendeiros a enfrentar
vicissitudes da produção
agrícola e acabou
se tornando um
setor importante da
economia local

Te n d ê n c i a

Angela Klinke

E
mpenho de artesão:
trabalhar o couro de
peixe como uma
matéria-prima viável
para fazer um tênis

exclusivo. Planilhas nervosas:
indústria que produz milhares
sandálias de borracha para
vender no Brasil e no mundo.
Tá bom que Oskar Metsavaht
ficou dois anos avaliando a
proposta mais alinhada com
suas convicções antes de
vender 30% da Osklen para
a Alpargatas. Na companhia
brasileira ele acredita que

terá mais atenção do que num
guarda-chuva internacional
como o do grupo francês PPR.
Mas será que a ecovocação
do criador se mantém num
projeto ambicioso de escala?

“A sustentabilidade sempre
foi uma proposta filosófica
da Osklen, mais do que
como preocupação da
comunicação. É um dos
valores de posicionamento
da marca. Está na origem
antes do discurso”, diz
Luciana Robic, diretora do
IBModa, que defendeu sua
tese de doutorado em
comunicação sobre a grife.

Até agora, com raras
exceções, os investidores que
entraram em marcas brasileiras
de moda sacrificaram a
qualidade, o modelo de
produção e o design em nome
do resultado. A conta pode
até melhorar, afinal ninguém
pensa no prejuízo com
romantismo. Evidente também
que muitas marcas precisam se
capitalizar para crescer. Nesse
processo, profissionalismo
e formalidade também passam

a figurar nessas empresas
que surgiram de impulsos
criativos. Mas, ao mesmo
tempo, a identidade da
marca vai se dissolvendo,
se dispersando até ser só mais
um nome num produto.

“A Osklen foi uma pioneira
no discurso da sustentabilidade
que hoje é internacional.
A marca tem um
entendimento do novo
luxo como sua própria
definição de lifestyle. Só que
tudo está muito centrado no
Oskar e na equipe que ele
treinou. Não sei como isso fica
quando a Alpargatas exercer
seu direito de ficar com 60%
da empresa”, diz Luciana.

A regra não precisava ser
essa, da empresa grande que
engole e digere a pequena.
Mas é difícil encontrar um
novo caminho, como diz
Marcos Bedendo, professor
de gestão de marcas da ESPM.
“Não consigo lembrar
nenhum exemplo positivo
dessa transição, mas é possível.
Quem sabe se a Alpargatas
tratar a Osklen como uma

unidade separada de negócios,
com regras financeiras
menos rígidas, mas oferecendo
suporte em alguns processos,
possa funcionar.”

Metsavaht disse que é
exatamente esse o modelo a
ser perseguido, conforme
publicado na última revista
“É p o c a”. Ele teria o “comando
a r t í s t i c o” de uma nova
empresa que seria criada não
só para gerir a Osklen, mas
também outras marcas do novo
luxo que a Alpargatas viesse a
comprar, criando assim um
guarda-chuva de grifes que
priorizam a sustentabilidade.

Em 1995, 45% das marcas de
luxo estavam nas mãos dos
grupos e o setor faturava
€ 77 bilhões. Hoje, 65% delas
estão nas mãos dos
conglomerados e o resultado
pulou para € 192 bilhões.
A tal sinergia deu resultado e
questões como o trabalho
autoral ou criador presente
nem parecem ter mais sentido
para muitas grifes.

Mas vamos insistir aqui na
sustentabilidade como atributo

do novo luxo, tal qual já foi
o pilar da exclusividade num
passado recentíssimo para o
luxo tradicional. E colocando
nesse balaio que, de acordo
com um estudo mundial
sobre o setor da Bain & Co __
publicado ontem (23/10/2012)
no Va l o r __, o e-commerce e
os outlets têm crescido
vertiginosamente para o setor
a ponto de representarem 9%
das vendas, o equivalente a
€ 20 bilhões. Isso significa
crescer escala num curto
espaço de tempo, deslocar
muito mais a produção,
incrementar a logística. Ou seja,
para ficar só num aspecto,
consumir mais energia.

Estaria a indústria do luxo
preocupada com este cenário?
Cláudia D’Arpizio, diretora
da Bain e coordenadora do
estudo, acredita que não.
“Não há muita discussão sobre
essas questões. Tendo em
mente que o luxo é um
mercado muito menor do
que grandes bens de consumo
em grande escala, sua presença
é naturalmente menor.

O impacto é maior com o
consumidor verde ou ético, que
quer ter a certeza de práticas
trabalhistas justas, materiais
ecoeficientes, terceirização
e questões semelhantes.”

O que dá para entender é que
o mercado de luxo não acredita
que essas mudanças já causem
tanto estrago assim a ponto de
priorizá-las. E avalia que a
sustentabilidade seduz a um
grupo específico de entusiastas.
Será? O luxo pode ganhar
novos contornos, mas a
excelência no fazer não é
algo que o consumidor abra
mão. E duvido que “savoir faire”
possa prescindir do uso
responsável dos recursos
naturais. Oskar Metsavaht
acredita nisso. Tomara que a
Alpargatas acredite com ele.
O Brasil responde hoje por
1,3% do faturamento mundial
de bens de luxo, algo como
€ 2,7 bilhões, segundo
a Bain & CO. Seria um caminho
bem mais interessante
para fermentar este bolo.

a n g e l a k l i n ke @ u o l . c o m . b r

ROT E I ROS

Toscana rural se
reinventa ao
aproveitar turismo
Fernanda Prado
De San Gimignano, na Toscana

Um casal de turistas alemães
mudou o rumo da Fattoria Vol-
trona, fazenda situada nas proxi-
midades da cidade medieval de
San Gimignano na região italia-
na da Toscana. Era verão de 1984
e eles procuravam um quarto pa-
ra dormir. Naquele tempo, ape-
nas uma parte da casa era habitá-
vel; todo o resto eram ruínas. Se-
bastiano Leanza, o proprietário
da fazenda, nunca tinha ouvido
falar em “turismo rural”, mas a
chegada dos alemães deu início a
essa atividade na Voltrona e ela
se tornou uma das pioneiras no
agroturismo na Toscana.

Quando Sebastiano adquiriu a
propriedade em 1978 — por
meio de um sistema de incentivo
bancário aos pequenos fazendei-
ros implementado pelo governo
italiano — não havia água potá-
vel nem linha de telefone. Na es-
trada que dava acesso à casa só
passavam carros de boi. A fazen-
da estava tão destruída e aban-
donada que os caçadores tinham
se apropriado do telhado da casa
para descansar entre uma pausa
e outra nas caçadas. Ervas dani-
nhas haviam destruído as planta-
ções de oliva e javalis selvagens
tinham invadido a propriedade
em busca de alimento.

Por causa da industrialização
nas cidades e a mecanização nas
fazendas, muitos fazendeiros da
Toscana abandonaram suas ter-
ras entre as décadas de 50 e 70
em busca de trabalho nas indús-
trias. Foi quando Sebastiano, que
é da Sicília, e muitos fazendeiros
vindos também de outras regiões
da Itália e até mesmo de outros
países como Inglaterra e Alema-
nha adquiriram as propriedades
na Toscana. “O esperado era que
os fazendeiros da própria Tosca-
na se beneficiassem do incentivo
e comprassem as fazendas. Mas o
que aconteceu foi que eles prefe-
riram ir trabalhar nas indústrias
e quem as comprou foram os ita-
lianos de outras regiões”, conta
Malcolm Leanza, 39, filho de Se-
bastiano e gerente-geral da Vol-
trona. Ele conta que um fazen-
deiro de 90 anos foi quem certa
vez lhe deu a melhor explicação:
“Ele disse que os fazendeiros ain-
da acreditavam no socialismo —
terra para todos. Portanto, se eles
aceitassem pagar por ela esta-
riam indo contra o sistema”.

Assim que adquiriu a fazenda,
de 40 hectares, Leanza iniciou a
produção de leite e criação de por-
cos, mas a introdução de uma polí-
tica agrícola comum europeia no
início dos anos 80 — regulamen -
tando a produção leiteira e a con-
sequente contração do setor — de -
sencadeou um período muito difí-
cil para os negócios da Voltrona. A
situação foi agravada pelo frio ri-
goroso de 1985 que congelou as
olivas ainda nas árvores, fazendo
com que a fazenda perdesse 95%
da sua produção. O mesmo atingiu
as uvas e o preço despencou. Aque-
le ano ficou marcado na história
da agricultura toscana como “an -
nus horribilis” — sem animais, sem
oliveiras e sem vinho, muitas fa-
zendas faliram.

Quando o gosto não podia ser
mais amargo, Leanza teve que
reinventar. Lembrou-se dos tu-
ristas alemães que no ano ante-
rior haviam passado por ali à
procura de um quarto para dor-
mir. Na mesma época, a lei que
regula o turismo rural na região
da Toscana reavivou o setor agrí-
cola ajudando os fazendeiros a
darem os primeiros passos para
um novo conceito de agricultura:
além de produzir alimentos, o
agricultor deveria fornecer servi-
ços e promover o território em
que ela opera. O agroturismo ga-
nhava força na Voltrona.

Leanza começou então a refor-
mar todas as construções da pro-
priedade, investiu no lazer para
os hóspedes e também na produ-
ção do vinho chianti Colli Senesi
(90% de uvas sangiovese, 4% ca-
naiolo e 3% trebbiano e malva-
sia), e no azeite de oliva (80%
frantoio, 10% correggiolo, 5%
muraiolo e 5% leccino). Atual-
mente a produção de uvas é de
oito toneladas por hectare, sen-
do o vinho tinto 80% da produ-
ção. Em 1989, Fattoria Voltrona
começou a alterar sua produção
para o cultivo orgânico, o que le-
vou oito anos para fazer toda a
transição. Leanza investiu ainda
na compra de cavalos islandeses.
Na fazenda, eles são treinados,
vendidos e usados como opção
de lazer pelos hóspedes.

A crise financeira europeia tem
mudado o mapa de ocupação na
fattoria: nos últimos três anos o
número de indianos e chineses
tem aumentado ao lado de polo-
neses, russos e sul-americanos —
70% dos hóspedes são regulares,
ou seja, voltam mais de uma vez.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 out. 2012, Eu & Investimentos, p. D6.




