
 
Matriarca do clã Ferragamo mantém as rédeas firmes 
Vanessa Friedman 
 
A mulher que assume o papel do homem quando seu marido, irmão ou pai não está mais entre 
nós é uma personificação da vida italiana, um enredo básico de tudo que vai da política — Rita 
Borsellino, irmã do promotor assassinado pela Máfia Paolo Borsellino, que concorreu a 
governadora da Sitília no mês passado — à moda (Laudo-mia Pucci assumindo o lugar do falecido 
pai, Emilio; Donatella Versace que esta no comando da Versace no lugar do irmão Gianni. Em seu 
livro "Mafia Women", Care Longrigg descreve as mulheres como depositárias dos valores da 
"família", normalmente tomando conta dos negócios quando os homens estão presos. 
 
Dessa maneira, para muitos olhos Wanda Ferragamo estava fazendo o que se esperava dela. "Na 
Itália, o fato de eu não ter nenhum treinamento empresarial e de administração foi menos 
surpreendente do que seria em outros lugares; a idéia da família é muito forte", diz. "E a 
identidade da família é a identidade da companhia, e não algo que possa ser transferido, exceto 
para o mesmo sangue." 
 
Menos esperado, talvez, foi o sucesso em que Wanda transformou o que seu marido lhe deixou: 
de uma fábrica de calçados que produzia em media 350 pares por dia, a Ferragamo se 
transformou em uma empresa de moda prêt-à-porter, perfumes e acessórios, que teve no ano 
passado uma receita de € 575 milhões. Ela conseguiu isso mantendo a empresa 100% controlada 
pela família e tornando-a parte do grupo de elite - que está encolhendo - das companhias 
italianas de moda, entre elas Missoni, Marni, Zegna e Versace. 
 
Além de Wanda, há oito membros da família no alto escalão, começando por seus filhos: 
Ferruccio, diretor-presidente da Salvatore Ferragamo e sua holding, a Ferragamo Finanziaria; 
Leonardo, presidente do conselho de administração da Lungarno Alberghi, um grupo de hotéis de 
luxo controlado pelos Ferragamo; Giovanna, vice-presidente da companhia holding; Fulvia, 
presidente da área de acessórios e vice-presidente da Salvatore Ferragamo; e Massimo, 
presidente do conselho de administração da Ferragamo USA. A filha mais velha, Fiamma, único 
dos filhos que trabalhou junto do pai, morreu de câncer em 1998. Além disso, três netos uniram-
se à empresa: James, um dos filhos de Fe-ruccio, é presidente da área de artigos de couro 
femininos; Diego di San Giuliano, filho de Fiamma é assistente pessoal de Ferruccio; e Angélica 
Visconti, filha de Fulvia é gerente de análise de marketing. 
 
"É importante dar a todas as crianças empregos diferentes", diz Wanda. "A coisa boa em relação a 
uma empresa como a nossa é que há muitas coisas para se fazer." No entanto, aproximando-se 
do momento de passar as rédeas para a próxima geração, as dúvidas são: será que a empresa 
conseguirá resistir ao chamado dos grandes grupos globais? Ou, assim como aconteceu com as 
empresas familiares Pucci, Fendi, Gucci e a Bottega Veneta, será ela vendida? 
 
"Quando meu marido morreu, as pessoas queriam comprar a companhia. Isso era quase que uma 
ofensa para mim", diz Wanda, acrescentando, de maneira previsível: "Não há planos de venda no 
momento; vamos segurá-la com firmeza." Ela diz isso sentada em uma confortável poltrona no 
hotel Dorchester de Londres, onde participou da noite de abertura da temporada de primavera do 
, London Children's Ballet. A Ferragamo está patrocinando o evento, como faz com muitas 
instituições de caridade voltadas para crianças. Esse trabalho faz um certo sentido, levando-se em 
conta a atitude de Wanda em relação à família. A expectativa sempre foi de que os filhos iriam 
trabalhar na empresa. Ela insiste que isso nunca foi colocado em dúvida. Eles vivem a empresa, 
pensam nela o tempo todo." 
 
Além disso, ela certificou-se de que isso aconteceria. Passou a almoçar em casa com os filhos 
todos os dias, como fazia seu marido. Mesmo assim, o ambiente familiar, assim como o da moda, 
é muito diferente hoje em dia. "As crianças estão espalhadas e é difícil reunir todos", diz. 



"Massimo está nos Estados Unidos, eu estou aqui com James, ou em Florença; Fulvia está em 
Milão; Ferruccio está viajando para o Japão. Os jovens vão para a escola de manhã e fazem 
esportes à tarde." Com o crescimento da companhia, a família se espalhou, afrouxando com isso o 
poder centralizado de Wanda. 
 
Atualmente presente em 55 países, a Ferragama foi uma das primeiras marcas a abrir 
representação na China e recentemente comemorou seu décimo aniversário no país, com um 
desfile de moda na Cidade Proibida em Pequim. 
"Para fazer uma empresa funcionar, você precisa estar presente tempo todo, sempre pensando 
nela, vendo o que funciona", diz. 
 
Mesmo assim, numa família com interesses parecidos, há compromissos contínuos. "A loja de 
Londres foi recentemente reformada e Fulvia queria que ela ficasse mais moderna e iluminada. Eu 
acho que ficou contemporânea demais, mas quando há uma pequena diferença de pontos de vista 
entre nós, eu geralmente não insisto. Se vejo que o que estou pensando é um grande erro, então 
eu estou muito errada." Um desses" grandes erros pode ter sido a aquisição da Emanuel Ungaro 
em 1996, uma marca que os Ferragamo não conseguiram recuperar e que venderam no primeiro 
trimestre para o empresário Asim Abdullah. "Estávamos perdendo o tempo todo", diz Wanda. 
"Precisamos nos concentrar nos nossos negócios." 
 
Isso soa como uma ditadura saudável, mas há sinais de um outro lado, mais duro. "Eu posso ficar 
muito brava. Quando não consigo ver meus netos porque eles estão sempre praticando: 
esportes”, diz. “ Digo que preisam encontrar alguma coisa que os deixem ocupados, ou chegarão 
aos 15 anos com músculos enormes, mas nenhum conhecimento de história, inglês, biografias de 
gente maravilhosa como meu marido. .." Ela está rindo, mas de uma maneira séria. É o destino 
de sua empresa, afinal, que ela quer que esteja em mãos fortes. 
 
Ela diz não se preocupar com as brigas internas e disputas pelo poder que costumam acontecer 
em empresas familiares clássicas, quando seus patriarcas morrem e deixam as empresas nas 
mãos dos filhos. "Muitas famílias conseguem contornar isso", diz ela. Sobre a Fendi, cujas filhas 
Alda, Anna, Franca, Carla e Paola venderam a companhia que o pai construiu para a LVMH em 
2001, Wanda diz: "Elas venderam na hora certa. Fizeram muito dinheiro." 
 
A Ferragamo é sempre citada como possível alvo de empresas de private equity. É fácil entender 
o por que. Como marca de acessórios, as margens são atraentes e há boas possibilidades de 
crescimento. Mesmo assim, toda vez que seu nome vem à tona, as pessoas sacodem a cabeça e 
afirmam: "ela [Wanda] nunca vai vender." Depois, fazem uma pausa e dizem: "Mas quem sabe os 
filhos..." 
 
Embora diga estar segura de que seu legado será mantido, ela não deixa de ser realista com o 
futuro. "Meu anseio é transmitir o máximo que eu puder do nosso passado aos meus netos, 
especialmente os mais jovens. É importante que eles entendam sua história", diz Wanda. 
 



 
 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 
 


