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Criadas há 76 anos sem nunca sair de moda desde então, as camisas Lacoste acabam de 
ganhar um novo visual bem brasileiro. Os designers Humberto e Fernando Campana criaram 
quatro modelos diferentes em edições limitadas, que serão lançados mundialmente a partir 
de outubro. A parceria com os celebrados brasileiros faz parte da estratégia de rejuvenescer 
a marca, que também avança na diversificação, com lançamento de celulares e hotéis. 
 
O crocodilo, símbolo da marca, que aparece de forma quase discreta na camisa polo 
tradicional, se tornou o grande destaque nas versões criadas pelos dois irmãos. Inúmeros 
"jacarézinhos", como diz, em português, Michel Lacoste, presidente da empresa e filho do 
fundador, estão desenhados na parte da frente dos dois modelos (masculino e feminino) da 
edição limitada, de somente 300 exemplares de cada, que poderão ser encontrados em lojas 
badaladas como a Colette, em Paris. O preço ainda não foi definido. 
 
A edição "superlimitada", vendida apenas sob encomenda, não tem o famoso tecido em 
piquê. A camisa é composta por centenas de crocodilos costurados entre si e foi inspirada no 
trabalho das rendeiras do Ceará. Há ainda o modelo da edição especial, mais "ampla", com 
20 mil exemplares para o mundo inteiro, que deve custar cerca de ? 150. A Lacoste assegura 
que alguns deles serão reservados às lojas da marca no Brasil.  
 
E isso não é apenas porque foram os irmãos Campana que criaram os modelos da 4ª edição 
do projeto Holiday Collector´s da marca, em que designers não ligados à moda interpretram 
a camisa polo tradicional. O Brasil é hoje "um mercado importante" para a Lacoste, disse ao 
Valor Christophe Chenut, diretor-geral da empresa.  
 
Ex-diretor do jornal esportivo francês "L´Équipe" e ex-presidente do estádio de futebol de 
Reims, Chenut assumiu o cargo na grife há pouco mais de ano. Ele irá visitar as lojas no 
Brasil pela primeira vez em novembro, mas isso não o impede de ver o país, ao lado da 
China, como um dos maiores potenciais de expansão das vendas não só na conjuntura atual 
de crise, mas também no longo prazo.  
 
O Brasil está entre os dez maiores mercados da Lacoste no mundo e representa 2% das 
vendas da grife (a França, país sede, totaliza 10%). "O Brasil é um dos mercados com forte 
crescimento, apesar da crise", diz Chenut. Neste ano, a previsão é de que as vendas da 
marca no País possam aumentar até 20%, mas Michel Lacoste relativiza os números, 
afirmando que a grife estava "um pouco adormecida no Brasil" em razão do recente processo 
de mudança de parceria, o que afeta a base de comparação. "Penso que em pouco tempo 
poderemos dobrar nosso volume porque o crescimento da grife nos últimos anos no Brasil 
não estava à altura do crescimento da economia brasileira", prevê o presidente.  
 
Após 23 anos trabalhando com a Paramount no Brasil, a marca preferiu, em 2006, encerrar 
essa licença e iniciar uma outra com sua parceira na Argentina há 15 anos, conta Michel 
Lacoste. Ações na Justiça acabaram atrasando a mudança. Uma joint-venture foi criada em 
2008, a Devanlay do Brasil, que distribui os produtos no Brasil, na Argentina e no Chile. A 
maior parte da produção têxtil é feita no Peru. A Devanlay é a licenciada mundial da Lacoste 
para a fabricação de roupas e possui 35% da Lacoste (a grife do jacaré, por sua vez, possui 
10% da Devanlay).  
 
A Lacoste tem hoje 54 lojas no Brasil, sendo 51 franquias. A marca prevê abrir outras nove 
nos próximos anos, principalmente em São Paulo, Salvador, Brasília e Rio de Janeiro. Com 
1,1 mil butiques no mundo, sendo 60% delas franquias, o objetivo da grife do crocodilo não 
é, no entanto, o de aumentar consideravelmente esse número.  
 
"Desaceleramos a abertura de lojas", diz Chenut, afirmando que enquanto países como a 
China e o Brasil fazem parte dos planos de inaugurações, em outros países, com mercado 



mais maduro, a grife vem fechando algumas lojas menores, como é o caso da Espanha, país 
fortemente abalado pela crise econômica.  
 
A Lacoste iniciou nos últimos anos um processo de modernização de suas lojas, realizado pelo 
designer francês Christophe Pillet, e também de suas coleções, com o lançamento de roupas 
femininas, bolsas, óculos, relógios e perfumes, com o objetivo de criar um verdadeiro "estilo 
Lacoste", com direito até a desfiles em Nova York. As outras atividades que não incluem os 
têxteis já representam 42% das vendas. Até mesmo a sede da empresa, próxima à Place 
Vendôme, em Paris, ganhou ares contemporâneos com a assinatura de Pillet, que se tornou 
diretor de design da grife.  
 
As mudanças não param por aí. A diversificação vem avançando: a grife também irá lançar 
telefones celulares no próximo ano, que oferecerão serviços específicos, como os ligados a 
viagens, com informações turísticas e econômicas sobre os países. O telefone será 
inicialmente lançado em 15 países, a maioria europeus, e, posteriormente, em 30 países, 
com possibilidade de expansão.  
 
A marca também estuda criar hotéis Lacoste. Uma parceria com o grupo francês de hotelaria 
Accor já foi firmada e ideias estão sendo estudadas, conta Chenut. "O objetivo é ter algo 
associado à imagem da Lacoste", diz ele. Hotéis Lacoste ao lado, por exemplo, de campos de 
golfe ou cidades onde são realizados grandes torneios de tênis já integram os planos da 
marca.  
 
No ano passado, a Lacoste faturou ? 1,5 bilhão. Em 2009, a grife registra até o momento 
uma queda de 3% nas vendas e prevê fechar o ano com esse resultado. "Preferimos fazer 
previsões prudentes. Há mercados em que o crescimento será importante e outros que 
registram quedas", diz Chenut. Segundo ele, a marca vem atravessando melhor a crise do 
que outras do setor de luxo porque seus preços são mais acessíveis do que os de grifes 
sofisticadas. 
 
Quando, em 1933, René Lacoste, grande tenista, vencedor de inúmeros torneios do Grande 
Slam, descontente das camisas tradicionais com mangas comprimidas e engomadas, resolveu 
desenvolver um modelo com tecido mais flexível para seu uso pessoal, ele nem imaginava 
que seu nome poderia ser visto um dia em telefones celulares ou hotéis. E nem que sua 
famosa polo seria reinterpretada por designers brasileiros que se inspiraram em rendeiras do 
Ceará 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27e 28 jun. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
B6. 
  
 
 


