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Marcas se rendem à força do consumo feminino, mudam a linha de produtos e lançam lojas 
exclusivas para as mulheres. 
 
Se fosse gente, a Levi’s hoje seria um tiozão que curte Deep Purple, filmes do John Wayne e 
chama a mulherada de “broto”. Tudo bem se ainda estivéssemos na década de 80, num momento 
pré moda cargo, aquela que dizimou o jeans com suas calças de mil bolsos e estilo militar. Até ali 
a aura da Levi’s era essa.  
 
O problema é que, ao emergir da tormenta, o mercado mirou em outra tribo – a da moçada que 
ouve o rap de Eminem, discute os segredos de Matrix e convida as “minas” para a balada. Em 
outras palavras, os modernos que preferem marcas como Diesel, Replay e Miss Sixty.  
 
E a Levi’s, como reconhece Philip Marineau, CEO da empresa, não vem falando com esse pessoal. 
“Fomos vítimas de nosso próprio sucesso”, disse o executivo em entrevista recente. “Tivemos um 
desempenho tão selvagem no jeanswear que não acompanhamos as mudanças.”  
 
Mas como sinceridade de executivo sozinha não vira jogo, a companhia está agindo também. A 
última tacada para recuperar o tempo (e o faturamento) perdido é apostar nas mulheres. E a 
operação brasileira já tomou parte na nova estratégia, que consiste em trazer mais sensualidade 
para dentro das lojas. 
 
A Levi’s vai reformar 30 de suas 70 lojas no País até o final de 2005. Assim, saem as prateleiras 
abarrotadas e entram roupas pendurados em cabides e araras. No som ambiente, mais música 
eletrônica e menos rock.  
 
Nas paredes, mu ito vermelho. E divisórias desmontáveis que possibilitam a mudança de layout do 
espaço a cada 15 dias. “Precisamos estimular a experiência de compra emocional. E as mulheres, 
que, ao contrário dos homens, guiam-se mais pela moda do que pela tradição na hora de se 
vestir, caem bem nessa estratégia”, diz José Cláudio Motta, diretor de marketing da Levi’s Brasil. 
 
O plano é mundial. Preparado em Londres, ele está sendo adotado em diversos países – e indo 
além em Hong Kong e Paris, que já ganharam lojas exclusivas para o público feminino (que não 
devem chegar tão cedo ao Brasil, prevê Motta). 
 
O consultor de moda Carlos Ferreirinha acha que o problema é outro. “Mudar a estratégia de 
distribuição é só um dos pontos que a Levi’s precisa atacar”, diz ele, um colecionador declarado 
do famoso modelo 501.  
 
“Eles têm que chocar o consumidor com algo realmente inovador, senão serão eternos fabricantes 
de commodities.” Ferreirinha também questiona o acordo feito com a rede de descontos Wal-Mart 
para vender em grande quantidade os jeans Signature Levi Strauss, uma submarca popular da 
Levi’s. Motta rebate.  
 
Diz que o grande trunfo da Levi’s é atender bolsos de todos os quilates, com calças de R$ 89 a R$ 
800. E que a Signature já representa 10% das vendas mundiais da empresa. 
 
O fato é que há tempos que esse “trunfo” não reflete no balanço da companhia. As vendas globais 
da Levi’s caíram 40% desde 1996 (leia quadro abaixo) e recentemente a matriz pôs à venda a 
marca Dockers na tentativa de arrecadar US$ 600 milhões para abater uma dívida de US$ 2 
bilhões. Se serve de consolo, a Levi’s não está sozinha em seu plano de “mulherização”.  
 



A também americana Gap desenvolveu um novo modelo de loja só para elas. Serão 10 unidades 
nos EUA até o final de 2005. Público-alvo: mulheres acima dos 35 anos – que certamente também 
torcem o nariz para Deep Purple e John Wayne.  
 

  VENDAS  
LÍQUIDAS  

LUCRO / 
PREJUÍZO  
LÍQUIDO 

DíVIDA VALOR DA 
MARCA 

2002 US$ 4,1 bilhões  +US$ 7 milhões  US$ 1,7 bilhão US$ 3,4 bilhões 
2003 US$ 4,0 bilhões  -US$ 349 milhões US$ 2,3 bilhões US$ 3,3 bilhões 
2004 US$ 1,9 bilhão*  + 3,2 milhões*  US$ 1,9 bilhão* US$ 2,9 bilhões 

* Até Junho Fonte: Interbrand e Levi’s
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