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era 2000. do estilista Christophe Lemaire e da premiada campanha atual, cucada

pelo fotógrafo de moda inglês David Simms.

Nesta conversa com Domingo, Michel Lacoste, em português impecável, diz que

já esteve no Brasil várias vezes ("tive uma linda casa em Búzios e um apartamento nos

Jardins, em São Paulo"), anuncia que pretende abrir loja no Rio e explica o sucesso da

marca: "Nosso pequeno crocodilo projeta uma imagem de felicidade".

Qual é o charme desse crocodilo de 75 anos de idade?
O crocodilo Lacoste personifica os valores do meu pai quando ele era um grande

campeão de tênis, significa a elegância, o esporte, o espírito de equipe, que são valores

modernos e, ao mesmo tempo, ancestrais.

O senhor coleciona crocodilos?
(risos) Sim, e os amigos me presenteiam bastante. Mas o mais valioso que herdei

foi doado ao meu pai, uma escultura de mesa de bronze, assinada por Antoine-Louís

Barye, um dos principais artistas em representação de animais da escola francesa, do

século 19.

Além de colecionar crocodilos, o senhor vem de uma família
de esportistas.

Meu pai foi campeão de tênis, minha mãe, Simone Thion de Ia Chaume, foi de

golfe e minha irmã, Catherine Lacoste, seguindo a veia paterna, foi a primeira e mais

jovem tenista amadora estrangeira, até hoje, a vencer o US Open, nos Estados Unidos,

em 1967.

Quais esportes pratica?
Não jogo tênis nem golfe, pratico esqui de neve, jogging e caminhada em montanha.

Não devemos confundir praticar um esporte com ser um campeão. Ser campeão é para

uma minoria de privilegiados, mas a prática esportiva deve estar presente na vida de

todos Há um ano, criamos a Fundação René Lacoste, cora o intuito de permitir a jovens

carentes do mundo todo acesso ao mundo esportivo e a seus valores. No Brasil, a fun-

dação se uniu ao campeão Raí para criar um projeto de futebol para jovens carentes no

Rio e em São Paulo.

O nome René Lacoste está ligado também a inovação.
Meu pai tinha um espírito inovador e de inventor também, patenteou a camisa

pólo. a raquete de tênis de aço e o pino de aço. afixado ao cabo, que impede a raquete

de vibrar. Meu avô. Jean-Jules Lacoste, começou numa pequena oficina elétrica de

componentes automotivos e tornou-se um dos pioneiros da indústria automobilística na

França, nos anos 1890. Patenteou componentes elétricos para automóveis e depois foi

presidente da Société Française Hispano-Suiza (fábrica de. carros de luxo que. competia

com Rolls Royce), que, na Primeira Guerra Mundial, fabricou um modelo de motor de

avião, inventado por ele, para Lês Cigognes (as cegonhas), a esquadrilha francesa. Meu

pai fundou uma empresa, nos anos 30, que se associou ao grupo americano Bendix, da

indústria automobilística e aeronáutica, e inventou o sistema de frenagem do primeiro

avião Concorde, que aterrissou no Rio de Janeiro no final dos anos 60.
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Que interessante, e o senhor?
Meu irmão é físico nuclear, e meus estudos são na área da astrofísica - gosto de

observar as estrelas. Na área comercial, minhas "estrelas'" são os crocodilos, (risos)

E como surgiu o crocodilo Lctcoste?
Em homenagem a Lês Cigognes, meu avô teve a idéia de tornar a cegonha o orna-

mento de capo sobre o radiador do Hispano-Suiza. Meu pai mandou bordar um cro-

codilo na camisa pólo. Há uma herança nessa paixão por mascotes.

Onde está o segredo da permanência e atualização da
marca?

As imagens associadas ao crocodilo sempre foram modernas porque planejamos

adiante, mas permanecemos fiéis à elegância e à nossa origem no esporte. Hoje somos

uma lifestyle brand (marca que representa um estilo de vida) com muito bom humor,

prazer e leveza.

Qual é a participação da camisa pólo nas vendas anuais da
empresa?

No Brasil o vestuário chega a quase 90%. Das vendas globais, o vestuário signi-

fica em torno de 60%. A fatia da 1212 (referência do modelo da camisa pólo clássica)

gira em torno de 15% das vendas mundiais.

Desde 1933, o que mudou na famosa pólo Lacoste 1212?
Ela permanece muito fiel ao modelo original. A modelagem evoluiu, as pessoas

estão maiores, a alimentação mudou. Utilizamos o melhor algodão do mundo, um tipo

especial produzido no Peru, que tem uma tradição algodoeíra admirável. A fixação da

cor e o tingimento progrediram muito. São progressos técnicos para aprimorar cada

vez mais o produto.

A marca está no Brasil desde 1968, produzida por uma
fábrica brasileira. Por que o contrato foi rompido, no fim
do ano, se vocês fabricam em países como índia, China,
Turquia e Argentina?

No Brasil, durante muitos anos, terceirizamos a produção com a Paramount, mas

concluímos que a marca poderia ser mais bem trabalhada. Então nos associamos ao

grupo argentino Vesuvio, nossos fornecedores há anos, para desenvolvermos o poten-

cial que existe no mercado brasileiro em relação à Lacoste.

E o designer Christophe Lemaire?
Está conosco desde 2000, faz um trabalho admirável de interpretação da história

da J .acoste, contribuindo muito para a evolução do estilo.

E o senhor, veste-se de Lacoste?
Estou de calça Lacoste, sapatos Lacoste, óculos Lacoste, relógio Lacoste, cinto

I-acoste, pólo Lacoste, jaqueta Lacoste e, obviamente, me perfumei com o perfume

Lacoste... (risos)
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Text Box
Fonte: Domingo, a. 32, n. 1670, p. 22-27, 4 maio. 2008.




