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A mais nova proposta da Gap não é uma minissaia escandalosamente curta nem um colete 
acolchoado cor de confeito. Essas são relíquias do passado recente, ousadas jogadas erradas que 
lançaram o varejista de São Francisco numa queda livre financeira de três anos. A nova moda é 
mais simples e mais segura: jeans de veludo cotelê. A campanha publicitária é estrelada pela 
própria material girl, Madonna, com a rapper Missy Elliot. Para o ex-executivo da Disney Paul 
Presser, que assumiu o cargo de diretor-presidente da Gap em setembro, jeans cotelê significam 
um retorno ao padrão que guiou a empresa durante seus dias de glória: vender produtos básicos 
caros que parecem ter estilo. "É isso o que a Gap faz bem", diz Pressler. "É interpretar tendências 
da moda e encontrar novas formas de apresentar itens experimentados e aprovados."  
 
Correndo o risco de atribuir um significado excessivo a um par de jeans confortáveis, a estratégia 
põe a Gap na linha de frente do movimento de "retorno ao básico" que está galopando através da 
América corporativa. No momento em que as empresas estão vivendo o naufrágio do surto de 
crescimento frenético da década de 90, elas chegaram a uma estratégia simples: reduzir o 
número de linhas de produtos e se concentrar nas coisas que fizeram o seu sucesso. No caso da 
Gap, são roupas modernas essenciais; no do McDonald's, o novo enfoque é voltar aos 
hambúrgueres. Na Heitz, a atenção está voltada para, sim, o ketchup. Um estudante do segundo 
grau poderia chamar isso de "bom senso", mas há apenas alguns anos não era assim tão comum. 
Tomados pelo entusiasmo decorrente de uma economia que parecia invencível, as empresas se 
expandiram em todas as direções e se afastaram de fundamentos preciosos em negócios, como 
pesquisar as exigências do consumidor, manter a qualidade e manter as expectativas de Wall 
Street sob controle. Essa época, é claro, acabou.  
 
"Agora, eles tem revólveres apontados para suas cabeças", diz o consultor de varejo, Harry 
Bernard. "E todos estão compreendendo que o bom senso conduz à vitória."  
 
Um dos primeiros sinais desta nova febre das empresas manifestou-se há três anos, quando Bill 
Ford assumiu a empresa que seu bisavô fundou em 1903.  
 
Durante a década de 90, o então diretor-presidente Jacques Nasser diversificou a Ford para áreas 
como comércio eletrônico, reciclagem de peças e oficinas de conserto, com maus resultados.  
 
Convocado a endireitar um navio que estava adernando, Bill Ford abandonou essas divisões, 
batizou seu plano de recuperação de "retorno ao básico" e determinou um enfoque em - você 
nunca vai adivinhar - automóveis. Outras empresas de primeira linha estão agora seguindo o 
mesmo roteiro. A.G.  
 
Lafley, da Procter & Gamble, apelidou a si mesmo de o "diretor-presidente do retorno ao básico". 
No ano passado, abandonou linhas de produtos como a manteiga de amendoim Jiff e o óleo Crisco 
e está se concentrando nos seus produtos mais conhecidos e mais rentáveis: sabão em pó, pasta 
de dente e fraldas descartáveis.  
 
Wall Street está recompensando os indícios da nova sabedoria dos negócios, exatamente como 
louvou empresas que lançaram divisões on-line na década de 90. Neste mês, a Sears vendeu sua 
rentável divisão de cartões de crédito para o Citigroup por US$ 3 bilhões, uma mensagem aos 
investidores de que está tentando se fixar no seu negócio principal: vender roupas para o 
americano médio. Desde a notícia, as ações da Sears tiveram uma alta de 15%.  
 
Os investidores recompensaram o McDonald's com um aumento de 60% nas ações desde março, 
quando James Cantalupo prometeu melhorar o atendimento e a limpeza - e espalhou que logo 
venderia suas cadeias associadas apáticas - Boston Market, Chipotle Mexican Grill e Donatos 
Pizzeria. "Desviamos nosso olhar das batatas fritas e perdemos nosso foco", disse Cantalupo.  



 
Mas a doutrina do retorno ao básico é melhor exemplificada pela Gap, onde a arrogância 
administrativa da década de 90 se converteu na modéstia da velha escolha sobre como atender 
melhor os clientes.  
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