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O caçador
de encrenca
Depois de reestruturar as operações da Kodak
na América Latina e na Europa, o brasileiro
Jaime Cohen decidiu procurar outra empresa
em apuros - seu alvo agora é a Levi Strauss
CAROLINA MEYER

O
executivo brasileiro Jaime
Cohen Szulc. de 47 anos, nun-
ca foi do tipo que trilha uma
carreira óbvia. Formado em

engenharia civil pela Universidade de
São Paulo, ele largou um emprego pro-
missor numa grande empresa, onde ficou
por apenas um ano, para se dedicar a
serviços de consultoria estratégica, mes-
mo sem nenhuma experiência no assun-
to. Dois anos mais tarde, migrou para a
área de marketing e topou assumir um
cargo de assistente de marcas na
Procter&Gamble. ganhando menos que
no emprego anterior. Quando seu futuro
parecia acertado na companhia america-
na (ele chegou a gerente em menos de
dois anos), Cohen largou tudo para as-
sumir a operação andina da combalida
Ceras Johnson, que na época sangrava
dinheiro. O turnaround rendeu-lhe um
convite para presidir a operação latino-
americana da Kodak em 1998. Depois
de passar pelas subsidiárias mais impor-
tantes da empresa, Cohen parecia final-
mente estar a um passo do auge da car-
reira. Como chefe de operações da Ko-
dak para produtos digitais, ele era o mais
cotado para assumir a presidência mun-
dial da empresa em alguns anos. Até que,
em março, ele decidiu deixar a compa-
nhia por discordar da estratégia da Ko-
dak de investir em impressoras e deixar

de lado as câmeras fotográficas. Depois
de analisar algumas propostas de empre-
go, optou pela americana Levi Strauss,
maior empresa de jeans do mundo, com
faturamento de 4,5 bilhões de dólares, e
dona da tradicional marca Levi' s, Cohen
assumiu no dia 31 de agosto a diretoria
mundial de marketing da empresa, com
o objetivo de fazê-la voltar a crescer após
uma década de estagnação, "Os desafios
testam a habilidade do executivo'', diz.
"Quanto maior a encrenca, melhor."

Hoje, a Levi Strauss se encaixa per-
feitamente na definição de encrenca. A
exemplo do que ocorreu com outros sím-
bolos americanos, como General Mo-
tors, Citi e até mesmo a Kodak, a Levi



acabou vítima de seu próprio gigantismo
— e vem sendo ferozmente atacada por
rivais menores e mais eficientes. Habi-
tuada a uma posição hegemônica de
mercado, a empresa utilizava os moldes
de suas calças masculinas para desenhar
os modelos femininos — um processo
destinado a economizar tempo e dinhei-
ro, mas que obviamente não agradava
todas as mulheres. A fórmula veio abai-
xo nos últimos cinco anos, quando grifes
como Calvin Klein, Diesel e Tommy
Hilfiger começaram a oferecer roupas e
acessórios adaptados às curvas das con-
sumidoras americanas. Ao mesmo tem-
po, fabricantes asiáticos dominaram o
mercado de jeans baratos, distribuídos
por grandes redes, como Walmart e Tar-
get. Resultado: embora continue na lide-
rança do mercado americano, a partici-
pação da Levi's diminuiu para algo
próximo a 20% — na década de 80. a
fatia era de mais de 40%. "Vai ser difícil
recuperar esse mercado, sobretudo num
período de recessão econômica", afirma
Scott Tuhy, analista de varejo da agência
de classificação de risco Moody's.

Como responsável mundial pelo mar-
keting da Levi Strauss, caberá a Cohen
a tarefa de recuperar o prestígio de uma
das marcas mais tradicionais do planeta.
Para isso, ele vem trabalhando num novo
conceito de lojas próprias, com atendi-
mento personalizado e um portfólio de
produtos mais amplo. Nos últimos quatro
meses, foram inaugurados 15 pontos de
venda—um deles no shopping Morum-
bi, na zona sul de São Paulo. "Precisamos
reduzir nossa dependência das lojas de
departamentos se quisermos prestar um
atendimento diferenciado", diz Cohen.
"Não vamos medir esforços para que a
Levi's volte a ser considerada objeto de
desejo." Por isso, nas primeiras semanas
de trabalho Cohen dedicou-se a viajar
para países emergentes na Ásia e na
América Latina. O objetivo é entender o
gosto de potenciais consumidores e ofe-
recer roupas adaptadas ao manequim
local. "Em poucos meses, essa compa-
nhia não será mais a mesma", diz. Sua
experiência na Kodak, porém, serve co-
mo uma poderosa lembrança de que uma
encrenca na prática é sempre mais com-
plexa que um problema no discurso. •
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