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TROPEÇOS E APOSTAS

Gap procura
retomar sua moda
Preocupada em agradar ao mercado financeiro, a empresa que já
foi líder no varejo de roupas nos EUA chegou perto da bancarrota
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Essa não pode ser a Gap. A calça
parece nova, o acabamento intac-
to. Jeans rosa e amarelo para mu-
lheres aqui. Lenços em cores vívi-
das ali. No andar superior, jeans
masculinos estilosos. E por todo
o lado a luz natural espanta a mo-
nótona fluorescência.

Sim, esta é a Gap. Mas a Gap
do Grove, shopping de luxo de
Los Angeles, onde a companhia
montou uma loja-laboratório pa-
ra tentar reavivar uma marca
que foi uma das maiores histó-
rias de sucesso e fracasso do vare-
jo americano.

Depois de definir a cultura do
cáqui nos anos 90, a Gap experi-
mentou um declínio na década
de 2000. Má administração, tro-
ca constante de executivos e co-
leções sem atrativos prejudica-
ram as vendas. Foi uma queda
surpreendente de uma cadeia
que antes ditava o que os Esta-
dos Unidos deviam vestir.

Seu diretor executivo, Glenn
Murphy, tentou satisfazer Wall
Street cortando custos e fechan-
do lojas. Mas no ano passado as
vendas ficaram praticamente no
mesmo patamar de 2001, apesar
de grandes avanços no exterior e
na loja online.

O que deu errado? Dezenas de
entrevistas com executivos anti-
gos e atuais retratam uma empre-
sa que decidiu ir atrás das concor-
rentes em vez de planejar seu
próprio curso, que diminuiu a
qualidade e perdeu contato com
os clientes. Em resumo, encheu
suas lojas de produtos que as pes-
soas não queriam.

É por isso que a loja da Grove é
crucial. Nela, a Gap testa manei-
ras de aumentar as vendas. Os
ambientes mais joviais são um
começo. Há provadores no cen-
tro da loja e um estilista que per-
manece no local. Outra lojas
Gap estão sendo modernizadas
também. As novas roupas refle-
tem o otimismo da campanha pu-
blicitária: “Seja radiante”.

À medida que os produtos che-
gam às lojas, a Gap vem receben-
do algumas boas notícias. Em fe-
vereiro e março, as vendas ultra-
passaram de longe as expectati-
vas dos analistas. O valor das
ações também está em recupera-
ção. Em fevereiro de 2000, quan-
do o cáqui se tornou o uniforme
das pessoas ponto.com, o papel
valia US$ 53. Despencou para
US$ 9,50 em novembro de 2008,
auge do pânico financeiro. No fi-
nal de abril, a cotação era de US$
28,53, com um alta de 54% no
ano, até agora.

Criação. Quando Doris e Don
Fisher fundaram a companhia
em 1969, em San Francisco, eles
basicamente inventaram a loja
de roupas especializadas. A Gap

vendia jeans Levi’s numa série
de tamanhos, para uma nova ge-
ração que se distanciava da ante-
rior. O “gap” (conflito) de gera-
ções deu origem à marca da loja.

Millard S. Drexler assumiu o
cargo de diretor executivo nos
anos 80. A Gap, então, começou
a vender roupas da sua própria
produção e passou a dominar o
setor varejista de roupas dos Es-
tados Unidos por quase duas dé-
cadas. Mas em 2002, a expansão
precipitada teve consequências.
A companhia chegou perto da
bancarrota. Na época, concor-
rentes como a Zara e Juicy Cou-
ture desafiavam o enfoque da
Gap de oferecer tudo para todos.
Em 2007, Glenn Murphy, ex-che-
fe da Shoppers Drug Mart, no Ca-
nadá, foi escolhido para o cargo.

Murphy cortou custos, fechou

lojas e promoveu um crescimen-
to internacional da marca. E em
algumas frentes, a estratégia deu
resultado. A Gap está crescendo
rápido na China. O lucro foi de
US$ 1,1 bilhão em 2009, para
US$ 1,2 bilhão em 2010 e caiu pa-
ra US$ 833 milhões em 2011 –
mesma faixa de dez anos antes.

O problema é que Murphy
abandonou o lado moda da Gap.
Quando viu que as roupas não
vendiam, concentrou-se em es-
tratégias para aumentar a partici-
pação no mercado e não procu-
rou repensar a Gap como marca.

Ele, então, notou que a rival,
Express, ia bem. Incentivou seus
executivos a imitar a concorren-
te. Mesmo assim, o produto não
vendia. A Gap, então, resolveu
mudar tudo de novo.

Em 2011, as roupas que chega-

ram ao mercado eram nas cores
cinza, pêssego e rosa. As concor-
rentes, por sua vez, estavam ofe-
recendo produtos em cores bri-
lhantes. Conclusão: as vendas
continuaram afundando.

Uma outra preocupação foi
com a qualidade. Murphy disse
aos investidores que reduziria
os custos, mas embora isso con-
tribuísse para os lucros, prejudi-
cava suas roupas. “Acabamen-
tos, lavagens, todas essas coisas
que dão mais caráter a uma rou-
pa – o corte, o fio da malha, tudo
era substituído por opções mais
baratas”, disse um ex-estilista.

A pressão dos custos não dimi-
nuiu quando a economia melho-
rou. No ano passado, as despe-
sas da Gap subiram 20% por cau-
sa da alta recorde do algodão,
que foi então substituído por te-

cidos mais baratos. “Ficamos
preocupados com a qualidade,
mas havia uma pressão para aten-
der às expectativas de lucro”, diz
um ex-executivo.

Murphy também fechou lojas
que não davam lucro. O critério
foi simplista: as portas baixavam
à medida que os contratos de alu-
guel expiravam. Também ten-
tou dar cara nova à rede. No fim
de 2010 introduziu um logotipo
novo. Mas, em uma semana, ela
voltou a usar o antigo, diante de
queixas de clientes.

Algumas medidas, porém, pa-
recem dar certo. As roupas das
coleções mais recentes são mais
vistosas e os tecidos melhores.
Há mais flexibilidade na produ-
ção para poder capturar as ten-
dências que possam ter passado
despercebidas.

E como parte das mudanças,
Murphy nomeou Pam Wallack,
conhecida por seu trabalho na
Gap Kids and Baby, para chefiar
o centro de criação global, super-
visionando as áreas de design,
produção e marketing. Sua
maior qualidade? Saber o que se
parece com a Gap. “Temos que
reestabelecer a essência da
Gap”. A primeira medida foi dar
mais atenção às cores, à linha
jeans, aos tradicionais cáquis e
também às malhas de tricô. O re-
sultado? Em fevereiro, as vendas
cresceram 1%. Em março, 9%.
/TRADUÇÃO TEREZINHA MARTINO

● Do cáqui à cópia
Depois de dominar por 20 anos o
varejo americano, a Gap perdeu o
rumo. Chegou a copiar vários
rivais, mas os produtos
continuaram encalhados. Agora
tenta resgatar sua essência.

● Nova no comando
Pam Wallack e sua equipe de
executivos lideram agora o
marketing e o time de criação da
grife. Em fevereiro e março as
vendas voltaram a reagir, em rela-
ção a 2010.

● Loja-laboratório
Em um shopping de Los Angeles,
a marca testa novas estratégias.
Antes, mudava seu estilo a cada
coleção, sem testes. Assim aca-
bou perdendo a noção de moda e
a conexão com o consumidor.

Destinada a artesãos, desig-
ners, aeromodelistas e peque-
nos projetos de engenharia, a
iModela usa materiais como
cera, isopor, madeira, acrílico
e resina para imprimir em ta-
manho tridimensional peque-
nas figuras e protótipos. Cria-
da pela japonesa Roland DG,
fabricante de impressoras de
grande formato, a máquina é
pequena (tem o tamanho de
uma máquina de café expres-
so doméstica) e custa, no Bra-
sil, cerca de R$ 3 mil. A enge-
nhoca vem com um programa
ao estilo CAD, que cria dese-
nhos 3D da peça a ser impres-
sa. A partir desse desenho, a
iModela esculpe o material. A
Roland também criou uma co-
munidade online para o com-
partilhamento de projetos e
ideias envolvendo o equipa-
mento. /Lílian Cunha

Design & Inovação

Peças. A partir
de desenhos
3D, a iModela
faz o protótipo

Teste. A loja
da Gap num
shopping de
luxo de Los
Angeles foi
criada para
ser um
laboratório
de novas
estratégias
de venda

100 ANOS DE ASPIRADOR DE PÓ
A Electrolux chamou o designer Cako
Martin, que participou da CowParade
Brasil e TroyArt São Paulo, para dar cara
nova ao aspirador de pó, eletrodoméstico
criado há 100 anos. O artista revestiu um
modelo com lantejoulas douradas e em
outro usou cores vivas e texturas de
purpurina e plástico. Ao todo, seis
aspiradores ganharam desenhos florais,
pedrarias e canutilhos.

TOM ARBAN/DIVULGAÇÃO

FOTOS: MONICA ALMEIDA/THE NEW YORK TIMES

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 maio 2012, Negócios, p. N5.




