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A marca americana Abercrombie & Fitch acaba de ser avaliada em US$ 2 bilhões. Depois de 
um trabalho de reposicionamento, há dezessete anos, é hoje uma das grifes mais adoradas 
por jovens do mundo todo.  

Ela é “descolada”, ultramoderna e soma 117 anos de idade. Falamos da marca de vestuário 
masculina americana Abercrombie & Fitch, que em janeiro levou o primeiro lugar numa 
premiação da indústria que reconhece os varejistas mais inovadores do mundo, dada pela 
ARIL. Na ocasião, o CEO, Michael Jeffries declarou que a A&F se destaca pois consegue 
conversar com o novo homem. “Nossa marca disse ao homem que tudo bem ele se preocupar 
com o que vestir”. 

 

 

 

A verdade é que a marca iniciou sua reengenharia quando completou 100 anos, em 1992. De 
quadradona - era a loja preferida de Theodore Roosevelt e Gerald Ford - à cool, a marca foi 
reposicionada para um público mais jovem, mantendo a mesmo tradição de qualidade que a 
consagrou. Fala com jovens da classe média alta, em especial os mais vaidosos e que curtem 
grifes de peso. 

 

 

A estratégia da moda casual e esportiva foi acompanhada por campanhas publicitárias 
ousadas, com modelos de jeans semi-aberto e peito nu, em poses sensuais. Nas lojas, o 
ambiente é de boate. Meia-luz, som bem alto, vendedores-dançarinos e uma vitrine pra lá de 
low profile. É preciso entrar na loja para conferir a coleção. Ou no site 



(www.abercrombie.com), que aliás resolveu bem a questão da exposição das peças. Abaixo de 
cada peça à venda estão as opções de cores e estampas, é só clicar que a peça ganha a cor 
escolhida. 

As vendas vão muito bem. Em 2008, a rede faturou US$ 3.54 bilhões, com um lucro de US$ 
272.3 milhões. Segundo Jeffries, já são 16 anos com sucessivos recordes de vendas. As mais 
de mil lojas propagadoras do estilo “casual luxury” estão espalhadas por Estados Unidos, 
Canadá e Inglaterra – Japão é a próxima empreitada. O confete em torno da grife também 
desvia os holofotes para os outros negócios da empresa como o Abercrombie Kids, Hollister e 
Ruehl 925. A pirataria é uma enorme preocupação. No site da grife há um link especial para 
receber denúncias e ajudar o consumidor a ter certeza que está comprando um item genuíno – 
lá também desencorajam a compra pelo eBay.  

A rede não é adepta do modelo de franquias. “Acreditamos fortemente que a única forma de 
entregar a original experiência Abercrombie & Fitch é fazermos nós mesmo. Não conseguimos 
confiar a tarefa a ninguém”, afirma Jeffries. Porém, está na comunicação o grande trunfo da 
grife. Mais especificamente na ousadia das campanhas publicitárias. Algumas mais polêmicas 
que outras, como a do catálogo de final de ano que trazia um casal semi-nu embaixo da árvore 
de Natal com referências a sexo oral.  

O catálogo em questão foi retirado das lojas depois de protestos de grupos conservadores, o 
que não desencorajou a marca a continuar lançando campanhas “apimentadas” uma após a 
outra. Em outra ponta, há pouco tempo, a rede lançou um concurso para o próprio cliente 
escolher os modelos das próximas campanhas.  

Recentemente, entretanto, uma jogada de marketing deixou a marca ainda mais em evidência. 
Tudo aconteceu em abril do ano passado, quando Obama fazia um importante discurso 
televisionado. Atrás dele, três jovens estrategicamente posicionados vestiam camisetas 
Abercrombie com o logo em grande evidência (vide foto). 

 

 

 

Coincidência? Especialistas de marketing afirmam categoricamente que não, mas ninguém é 
capaz de afirmar quem seria o autor da ação de guerrilha. Se A&F, para aproveitar a onda cool 
do canditato e alguns minutos de fama na TV. Ou se o próprio Obama para angariar a simpatia 
de jovens e especialmente do público gay, enorme apreciador da marca. 
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