
A Gap luta para não perder o
posto de maior do mundo para
as concorrentes mais modernas

Laura Ming

Por qualquer área em que se ande
em cidades da Europa, da Amé-
rica do Norte e do Oriente, em
algum lugar aparecerá uma loja

Gap. Gigante do varejo, maior rede de
lojas de roupas do mundo, a Gap, marca
que engloba a também conhecida Bana-
na Republic, vendeu em 2004, último
ano de que se tem dados consolidados,
um total de 16 bilhões de dólares. Pare-
ce uma enormidade, mas a realidade não
dá refresco: é pouco para o conglomera-
do. Em treze dos últimos catorze meses
ela vendeu menos do que no mesmo
período do ano anterior; nos anos 90,
quando chegou ao apogeu, as vendas
cresciam 43% ao ano. Vivendo hoje um
dos dramas mais interessantes do merca-
do global do vestuário, pelas lições que
oferece sobre as regras fundamentais do
varejo e o comportamento do consumi-
dor, a Gap está pagando o preço por um
pecado capital no seu metiê: não soube
acompanhar as mudanças da moda, que
nos últimos anos se sucedem com rapi-
dez supersônica. "Quem entra numa
Gap hoje parece estar na mesma loja de
dez anos atrás", critica Robert Passikoff,
presidente da Brand Keys, empresa ame-
ricana de pesquisa de mercado.

Reino das camisetas e camisas
esportivas, das jaquetas, das calças e ber-
mudas de sarja, tudo em jeans ou tons
pastel, a Gap nasceu em 1969. em São
Francisco, onde os fundadores. Donald e
Doris Fisher (ainda hoje donos de um
terço da empresa), ganharam muito
dinheiro revendendo os jeans da Levi's
antes de partir para sua muito bem-suce-
dida marca própria. Na virada para a
década de 90, no auge da popularidade
do casual friday (o dia da semana em
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que se permite relaxar, um pouco, no
vestuário), o guarda-roupa Gap-Banana
Republic virou uniforme da classe
média americana e até sinônimo do
visual descontraído da geração que hoje
entra na faixa dos 50 anos. Foi, claro,
imitadíssimo pelas redes mais baratas,
abastecidas pelas onipresentes oficinas
chinesas — um dos maiores motivos da
atual enrascada. "A cópia está direta-
mente ligada ao processo da mesmice",
diz Ismael Rocha, professor da Escola
Superior de Propaganda e Marketing de
São Paulo. Enquanto a Gap perdia con-
sumidores, duas concorrentes européias,
a espanhola Zara e a sueca H&M, entra-
vam na corrida com fôlego de adoles-
cente: aprenderam a pôr na loja, em
questão de semanas, tudo o que cai no
gosto das mulheres (e dos homens), seja
por inspiração de um desfile de moda,
um filme ou um clipe de rap — é a cha-
mada fast fashion. Com uma vantagem
extra: a preços mais acessíveis. A H&M.
hoje a terceira maior rede de vestuário
do mundo, entrou nos Estados Unidos
em 2000 e o país já é seu quarto merca-
do, com oitenta lojas. "Os jovens conti-
nuam querendo pertencer a um grupo,
mas querem se diferenciar dentro dele.
A Gap, com sua roupa básica, não ofe-
rece isso"', disse a VEJA Mark-Evan
Blackman, do Fashion Institute of
Technology, de Nova York. "Claro que
prefeririam usar Prada ou Burberry,
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mas, sem dinheiro
suficiente, se contentam

com um look parecido. Isso a H&M
oferece, e a Gap não."

Diante dos tropeços próprios e da
concorrência que não lhe sai dos calca-
nhares, a Gap, nos últimos meses, pôs

Outra reviravolta é a reforma e
modernização das lojas —- novas deco-
rações estão sendo testadas em Denver
e em Nova York. "Nossa primeiríssima
prioridade é entregar produtos maravi-
lhosos aos consumidores, proporcionar
compras agradáveis e investir em cam-
panhas fortes de marketing", prometeu
o diretor financeiro Byron Pollitt em
uma aflitiva reunião de acionistas neste
mês. Uma comissão de vinte funcioná-
rios da Gap passou boa parte de 2004
viajando pela Europa, Ásia e América
do Norte em busca de novas idéias.
Cerca de 4 000 fotos e muitas anota-
ções depois, as novíssimas lojas Gap
têm lousas na porta dos provadores, nas
quais se escreve o nome do cliente;
dentro deles, carpete, controle de lumi-
nosidade e botão para chamar o vende-
dor. A entrada do departamento mascu-
lino e a do feminino são separadas e
entre as araras há ambientes com pol-
tronas, jornais e garrafinhas de água. A
idéia é eliminar a imagem de loja popu-
lar, com nenhuma personalidade e pou-
cos agrados ao consumidor. O abasteci-
mento também começa a obedecer a
um padrão óbvio, mas só agora levado
em conta: o perfil da região. Nos subúr-
bios das grandes cidades, onde moram
famílias, as lojas abrirão mais espaço
para roupas infantis. Nas cidades turís-
ticas, receberão mais camisetas e agasa-
lhos com o logo da marca. No caso da
publicidade, a estratégia ainda não está
definida, mas já se reconhece que o uso
constante de celebridades como
Madonna, Joss Stone e Sarah Jessica
Parker não trouxe os resultados espera-
dos e custou os olhos da cara (Sarah,

do seriado Sex and the
City, ganhou espantosos
38 milhões de dólares por
três anos de contrato). A
primeira mudança drásti-
ca foi em dezembro: de
posse de uma pesquisa
comparativa entre regiões
com e sem propaganda
que comprovou seu efeito
zero no consumidor, a
Gap, pela primeira vez,
não produziu um comer-
cial natalino. Uma atitu-
de, além de econômica,
muito moderna — mas
ainda muito longe de ser
capaz de revitalizar o
gigante ferido.
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a tropa na rua. "Decepcionamos
nosso consumidor várias tempora-
das seguidas e sabemos que levará
tempo para reconquistá-lo", reco-

nhece a presidente da marca, Cynthia
Harriss. Nessa batalha, algumas estraté-
gias já estão sendo implementadas. Pri-
meiro: a equipe de estilistas vem sendo

renovada (a próxima coleção da
Banana Republic, que tem menos

"estilo típico" e mais facilidade de
mudança, bebe no japonismo que
deve virar febre a partir do filme
Memórias de uma Gueixa).
Outra providência é a chama-
da "speed-to-market capabi-
lity": seguindo o exemplo de
concorrentes como a Zara,
que fabrica 40% de seus
produtos em 100 empresas
da Espanha e de Portugal, a
Gap está transferindo parte
da produção, concentrada
na Ásia, para os Estados
Unidos — uma guinada que
demonstra como o ramo do
vestuário muda rapidamen-

te —, de modo a facilitar sua
chegada aos mercados que inte-

ressam (o grupo tem mais de
2 600 lojas em território america-

no e quase 200 no Canadá). A Gap
Inc. também tem forte presença no
Japão (cerca de noventa lojas); curiosa-
mente, quase não existe na América
Latina, onde seus únicos pontos-de-
venda estão no Brasil: com status de
marca chique, é vendida na butique de
luxo Daslu e nas lojas duty-free dos
aeroportos de São Paulo, Rio de Janei-
ro, Brasília e Porto Alegre:




