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Nos últimos meses a Gap fez movimentações que poderiam ser esperadas de uma rede de 
lojas de roupas que ficou grande demais e perdeu o rumo. Cortou os estoques em um terço, 
cancelou comerciais de TV para reduzir os custos de marketing, diminuiu de 12 para 9 meses o 
tempo que leva para conduzir as roupas do conceito às prateleiras e demarcou seu público-
alvo: consumidores dos 25 aos 35 anos.   
 
Com vendas anêmicas, a Gap precisa atrair novamente o consumidor. O homem que em 
grande parte está encarregado de fazer isso é o diretor de design Patrick Robinson. Ele 
trabalhou para Anne Klei, Giorgio Armani, Perry Ellis e, mais recentemente, Paco Rabanne. 
Desde sua nomeação, há 14 meses, Robinson, 41, levou a Gap a se reconectar com suas 
raízes: uma loja de roupas americanas clássicas com uma queda pelo moderno. Ele agora está 
lançando sua primeira grande coleção, a linha outono e o setor estará de olho em suas vendas. 
Robinson não pode recuperar sozinho a Gap. Mas Mark Montagna, analista que cobre o setor 
de varejo para o banco de investimento CL King & Associates, diz que "ele pode afundá-la 
sozinho".   
 
Quando Gary Muto, que supervisiona o segmento de roupas para adultos da Gap, abriu o 
portfólio de Robinson, achou o que estava procurando: habilidade para criar um visual 
coerente para tudo, de cintos a blusas, algo que a Gap perdeu nos últimos anos. "Se você olha 
para o trabalho dele", diz Muto, "vê uma assinatura e um ponto de vista consistentes". Além 
de levar objetividade para a marca, a Gap quer estimular os consumidores a combinarem 
roupas e obter visuais que os façam sentir-se únicos. A esperança, claro, é que os clientes 
comprem vários itens a cada visita.   
 
Além disso, Robinson teve uma idéia muito boa sobre o que prejudicava a Gap. Ela estava 
focada em um cliente muito jovem (dos 18 aos 24 anos) e tentava imitar Uniqlo, H&M e Zara, 
que transformaram o setor com seu foco na moda rápida minitendências de curta duração. 
"Ela não estava sendo a Gap', diz Robinson, que estava determinado a escapar da armadilha 
das tendências e reviver os clássicos que ele usava enquanto crescia na Califórnia.   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para novo diretor, erro estava em focar em cliente muito jovem e imitar cadeias 
como Zara, de moda rápida 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mas primeiro ele precisava reanimar o espírito de sua equipe. Robinson logo percebeu que 
poucos de seus funcionários usavam roupas desenhadas pela própria Gap, o que não era um 
bom sinal. Eles também não conversavam uns com os outros. Em seu primeiro dia, descobriu 
que o pessoal da área de acessórios usava um padrão de cinto que as mulheres da equipe de 
roupas não usava mais. "Não dá para ter uma equipe fazendo estampas ao estilo Van Gogh e 
outra fazendo bolinhas e listras", diz. Robinson uniformizou as duas equipes. Isso fixou o tom. 
"Antes de Patrick chegar", diz Michael Jarvela, o estilista responsável pela área de roupas 
masculinas, "isso aqui parecia uma mistura confusa".   
 
Por vários anos a Gap, sob o comando de Paul Pressler, um ex-executivo da Disney, dispendeu 
muito tempo em discussões em grupo e pouco com as lojas. Desde o começo, Marka Hansen, 
presidente da Gap na América do Norte, encorajou Robinson a tomar o café da manhã com 
gerentes da principal loja da rede nos Estados Unidos, a da 34th Street em Nova York. Eles 
começaram a apontar falhas: alças de vestidos que viviam caindo nos ombros e numeração 
confusa que incomodava os clientes. "Foi revelador", diz Robinson sobre os encontros com os 
gerentes de lojas. "Eles são as únicas pessoas que não têm nenhuma outra motivação a não 
ser vender produtos. Eu disse isso para todos os estilistas: 'Entrem nas lojas e conversem com 
os vendedores'."   
 
Desde que chegou, Robinson levou consigo uma medida de senso comum para a Gap. Mas há 
quem se pergunte se sua experiência na alta costura não será um problema para ele. Um 



especialista no setor diz que algumas das escolhas de cores de Robinson (alguém aí quer um 
xale roxo?) podem ser sofisticadas demais para o consumidor comum. Com o consumo em 
retração e a competição mais acirrada, Robinson terá de encontrar um equilíbrio delicado: 
atrair os consumidores sem assustá-los.   
 
A obra de Robinson está evidente nas lojas, que praticamente bradam o retorno ao básico. A 
qualidade está mais consistente. Na loja de Manhattan, o mesmo cardigã está ajustado para 
cinco manequins um com bolinhas cor-de-rosa, outro com calças marrons e um top florido, 
outro com jeans de listras bem finas e sapatilhas prateadas, exibindo visuais diferentes para 
mulheres diferentes. O analista Montagna diz que mais consumidores estão comprando na 
primeira ou segunda redução de preços, em vez da quinta ou sexta. É um sinal, embora 
titubeante, de que os consumidores começam a responder às mudanças.   
 
Robinson, consciente do enorme desafio que tem pela frente, sabe que roupas excelentes não 
podem levar a Gap muito mais longe de onde ela está. "Eu posso criar a melhor camiseta", diz 
ele. "Mas se nós não a colocarmos nas lojas certas e nos tamanhos certos... A companhia toda 
terá que fazer isso", diz ele.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 ago. 2008, Empresas, p. B4. 


