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OS TROPEÇOS DA GAP

Naiana Oscar

A primeira reação que as redes
sociais causaram nos ambientes
corporativos foi de aversão. As
ferramentas foram logo reconhe-
cidas como inimigas da produti-
vidade, propagadoras de notí-
cias negativas sobre a empresa e,
mesmo, potenciais canais para
vazamento de informações. Pas-
sado o choque, tornou-se no mí-
nimo de bom tom estar nas re-
des. Mais que isso: agora, as gran-
des companhias querem “um Fa-
cebook pra chamar de seu”.

Uma das pioneiras em desen-
volver mídias sociais corporati-
vas para integração dos próprios
funcionários foi a IBM. É de lon-
ge o caso de maior sucesso. A
BluePages, rede de relaciona-
mento interna da multinacional,
tem 515 mil perfis ativos no mun-
do e 1,8 mil comunidades. Aos
poucos, algumas empresas brasi-
leiras tentam seguir o mesmo ca-
minho, como a EcoRodovias e o
Santander – ambas com funcio-
nários espalhados por todo o
País e dificuldades de mantê-los
conectados.

Cerca de 70% dos 4 mil empre-
gados da concessionária traba-
lham nas estradas e nos pontos
de pedágio, com pouco acesso a
murais internos, e-mails, panfle-
tos e jornais. “Percebemos que
eles não estavam na intranet,
mas participavam em peso das
redes sociais abertas. Foi daí que
surgiu a ideia” diz Bianca Neves,
gerente de comunicação da Eco-
Rodovias, responsável pelo pro-
jeto. Com login e senha, os fun-
cionários podem acessar o site
“Rede da Gente” de qualquer lu-
gar. Eles trocam mensagens, pos-
tam fotos, criam comunidades e,
subliminarmente, entram em
contato com os comunicados
que a empresa quer divulgar.

A adesão não é obrigatória e os
assuntos comentados não são
restritos aos profissionais. Há
imagens de família, viagens e fes-
tas. Mas é naturalmente um am-
biente comedido. Afinal, até o
presidente Marcelino Rafart de
Seras tem seu perfil. “Costumo
abrir de casa, antes do jantar, a
cada dois dias, para responder as
mensagens”, conta. “Sempre
com muito cuidado porque so-
mos uma companhia aberta e
não podemos sair contando tu-
do, como os políticos fazem no
twitter.” Os usuários também
são orientados a não exagerar na
exposição e a serem “respeito-
sos” na troca de mensagens.

A dúvida sobre como os funcio-
nários iam se comportar foi o

maior dilema enfrentado pela
EcoRodovias – e é o que mais in-
triga qualquer outra empresa
que esteja pensando em adotar
uma estratégia como essa. No ca-
so da concessionária, a ansieda-
de em torno desse tema foi resol-
vida com algumas medidas de
monitoramento: uma lista de pa-
lavras chaves que inclui pala-
vrões e nomes de executivos ge-
ra mensagens de alerta para
quem administra o sistema.

Advogada especializada em di-
reito digital, Patrícia Peck é cons-
tantemente consultada para re-
solver dilemas como esse. Dos
30 clientes que procuraram o es-
critório de advocacia por causa
de redes sociais, cinco deles que-
riam criar suas redes internas.
Para evitar problemas jurídicos,
Patrícia aconselha que os funcio-
nários sejam treinados e educa-
dos antes de serem apresenta-
dos à nova ferramenta de comu-
nicação. “Não é censura, mas li-
berdade de expressão sem riscos
jurídicos”, afirma Patrícia.

Se por um lado os cuidados pa-
ra evitar constrangimentos na re-
de podem contribuir para deixar
os executivos, o jurídico e o RH
mais tranquilos, por outro, po-

dem ser um tiro no pé. “O risco
de virar uma mídia chapa branca
é muito grande”, diz o consultor
Alessandro Barbosa Lima, presi-
dente da E.Life, empresa que
presta consultoria sobre redes
sociais. Segundo ele, a melhor
maneira de evitar frustrações
com um canal de comunicação
interno desse tipo, é definindo
desde o início uma meta clara a
ser atingida com a ferramenta.

O Santander, por exemplo, ti-
nha desde o início uma intenção
bem clara com a implantação da
rede social: disseminar e inte-
grar a cultura do banco, abalada
desde a conturbada aquisição do
Real. A experiência começou em
2007, com o blog interno do en-
tão presidente Fábio Barbosa –
canal de comunicação que ele
mantém até hoje e por onde cos-
tuma receber efusivos elogios
dos funcionários. Com o suces-
so do blog, a ferramenta acabou
evoluindo para uma rede mais
complexa, que conta hoje com
170 comunidades e 145 blogs pes-
soais. “Se dizemos lá fora que
queremos fazer juntos, temos
que começar incentivando essa
cultura dentro da própria insti-
tuição”, diz Fernando Martins,
vice-presidente de Marca, Mar-
keting, Comunicação e Interati-
vidade do banco.

Sem controle. O exemplo mais
bem sucedido de rede social cor-
porativa, no entanto, foge a to-
das essas regras. Na IBM, o as-
sunto começou a ser discutido
no início da década passada,
quando Mark Zuckerberg, um
dos fundadores do Facebook,
ainda estava no colegial. “Tudo
começou com um brainstorm vir-
tual para discutir os valores da
companhia, que deixava de ser
uma fabricante de máquinas pa-
ra ser uma prestadora de servi-
ço”, diz Mauro Segura, líder de
Marketing e Comunicação da
IBM Brasil.

As discussões globais online
foram aos poucos evoluindo pa-
ra ferramentas de redes sociais,
desde o início, sem qualquer ti-
po de monitoramento. Não há
necessidade de controle, segun-
do Segura, porque a própria rela-
ção do funcionário da IBM com
as informações corporativas já é
parte da cultura da empresa.
Além de manter os 400 mil cola-
boradores que estão espalhados
pelo mundo conectados, as re-
des internas da multinacional au-
mentam a produtividade. “O nú-
mero de e-mails trocados e de
reuniões presenciais diminuí-
ram”, conta Segura.

● Retração nos EUA
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Alessandro Barbosa Lima
PRESIDENTE DA E.LIFE

● Em busca de um estilo
Para especialistas, o cliente se
vê perdido ao entrar em uma
loja da marca porque as peças
não combinam entre si

foi a queda nas vendas da GAP em
2010, em lojas com mais de um ano

● Concorrência
Depois de definir o estilo básico
americano nos anos 80 e 90, a GAP
passou a perder terreno para marcas
fast-fashion, como Zara e H&M

A GAP procura
um culpado
Com vendas fracas nos EUA, marca demite
seu principal – e incensado – estilista

Um FACEBOOK
para chamar de seu
Grandes empresas como IBM, Santander e EcoRodovias apostam
nas mídias sociais corporativas para integrar funcionários
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“O risco de (a rede social
interna) virar uma
mídia chapa branca
é muito grande”

Grife. Antes da
GAP, Robinson já
tinha desenhado
roupas para
nomes como
Paco Rabane,
Giorgio Armani e
Anne Klein

Stephanie Clifford
THE NEW YORK TIMES

A Gap anunciou na quinta fei-
ra que tinha dispensado seu prin-
cipal estilista, Patrick Robinson,
numa medida que reconhece
que os problemas da empresa
são mais profundos do que o ini-
cialmente indicado. Ninguém
foi nomeado como sucessor dele
ao cargo.

Três meses atrás, quando a re-
de varejista Gap Inc. demitiu o
principal executivo encarregado
de supervisionar a divisão da
marca Gap, ela culpou o mer-
chandising – a forma com a qual
as peças são mostradas nas lojas
– pelas fracas vendas, e não o de-
senho das peças em si.

“Isto não me surpreende” dis-
se John M. Morris, analista da
BMO Capital Markets, a respei-
to da dispensa de Robinson.
“Acreditávamos que os proble-
mas não se resumiam a merchan-
dising e chegavam também à par-

te do design, mas a medida pare-
ce um pouco uma espécie de trai-
ção por parte da Gap, que só deci-
diu fazer essa mudança agora.”

A Gap Inc., que inclui as mar-
cas Old Navy e Banana Republic,
atraiu críticas por ter se concen-
trado recentemente no cresci-
mento internacional e em suas
novas lojas Piperlime e Athleta,
negligenciando os problemas na
marca que dá nome à empresa.

Robinson, que entrou para a
Gap em 2007, foi uma contrata-
ção celebrada por aqueles que
acompanham a indústria da mo-
da. Ele já tinha projetado roupas
para Paco Rabane, Perry Ellis,
Giorgio Armani e Anne Klein, e
foi nomeado para o prêmio do
Conselho Americano de Estilis-
tas da Moda, o equivalente ao Os-
car da indústria da moda. (E a
mulher dele, Virginia Smith, é
editora da Vogue.) Pouco depois
de entrar para a Gap, ele come-
çou a oferecer conselhos de mo-
da nas páginas da Glamour e da

Teen Vogue, passando a ser
acompanhado como uma cele-
bridade pelos blogs de moda.
Mas, sob a badalação, Robinson
tinha diante de si uma tarefa difí-
cil: tentar descobrir o tipo de rou-
pa que a Gap deveria oferecer.

Depois de praticamente defi-
nir o estilo básico americano nos
anos 80 e 90, a rede varejista co-
meçou a afundar. Concorrentes
como Abercrombie & Fitch e J.
Crew, e marcas de moda rápida
como H&M e Zara, posiciona-
ram-se de forma mais afinada
com as tendências da moda.

Crise de identidade. Ao apre-
sentar uma das primeiras cole-
ções da Gap assinadas por ele,
Robinson disse querer se “apro-
priar da clássica e icônica heran-
ça da empresa e torná-la relevan-
te”. As peças projetadas por ele
para a marca mostraram alguns
produtos populares, em especial
as calças cargo skinny e um re-
nascimento do jeans. Mas as pe-
ças não pareciam combinar en-
tre si, e os vestidos e as roupas
para atividades ao ar livre pare-
ciam ser o fruto de uma inspira-
ção confusa. A linha de roupas da
Gap consiste hoje numa estra-
nha combinação de calças mar-
rons e verde oliva com blusas fol-
gadas em tons de pêssego e bege.

“Os elementos visuais da li-
nha de roupas não expressavam
a mesma linguagem das peças bá-
sicas”, disse Morris. “O consumi-
dor vê-se um pouco perdido ao
entrar na loja, principalmente

na hora de comprar uma blusa.”
Desde 2005 e durante o perío-

do em que Robinson esteve na
empresa, as lojas da Gap na Amé-
rica do Norte apresentaram de-
clínios anuais nas suas vendas
das lojas abertas há mais de um
ano – um critério fundamental
para a avaliação da prosperidade
das vendas.

Robinsondeixa a Gap num mo-
mento em que a empresa está re-
formando sua divisão da Améri-
ca do Norte. Além de dispensar
os principais executivos encarre-
gados de supervisionar a marca
Gap nos EUA, a empresa no-
meou um novo diretor global de
marketing para a marca Gap.

Em geral, comunicados corpo-
rativos que tratam de mudanças
na direção de uma empresa cos-
tumam fazer rodeios quando o
assunto é demissão. Mas o comu-
nicado da Gap foi bastante dire-
to. “Tomei a decisão de fazer
uma mudança na nossa equipe
de estilistas encarregada da Gap
Adult”, disse Pam Wallack, dire-
tora do Centro Criativo Global
da Gap, no comunicado. Enquan-
to a Gap busca um sucessor, as
roupas adultas da empresa serão
supervisionadas pelos estilistas
da moda infantil.

“Nossos líderes do Centro
Criativo Global da Gap estão
adotando as medidas necessá-
rias para concorrer e vencer nos
mercados de todo o mundo”, dis-
se Glenn Murphy, presidente e
diretor executivo da Gap Inc.
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Grupos. Rede do Santander
tem 145 blogs. A da IBM
(azul), sucesso mundial,
conta com 515 mil perfis

Plugado. Seras,
da EcoRodovias:
“Costumo abrir
(a rede social da
empresa) de casa,
a cada dois dias”
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DENTRO DE CASA
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