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E L E I T O S

TEXTO NATÁLIA MAZZONI

Tem jacaré na balada
A Lacoste chamou novos artistas
e designers para rejuvenescer a marca tão
clássica, sinônimo de um estilo de vida

O
jacaré tá hype. Nos últimos
anos a Lacoste resolveu abo-
canhar uma fatia mais jovem
de mercado, apostando no
conceito “truly lifestyle
brand” (de uma marca que é

símbolo de estilo de vida). A grife acaba de
contratar o estilista português Felipe Oli-
veira Baptista para o cargo de diretor artís-
tico, ocupando o lugar que pertencia a
Christophe Lemaire. O próprio Chris-
tophe, aliás, já era parte deste processo de
revitalização. Mal entrou na Lacoste e cha-
mou gente moderna e bacana para assinar
produtos. São parcerias com artistas da
música, do design e das artes plásticas que
emprestam sua assinatura para a criação
de peças mais conceituais. Entre eles, o ar-
tista chinês Li Xiaofeng, o designer Tom
Dixon, Michael Stipe, da banda de rock
R.E.M., e até os brasileiros irmãos
Campana. Criou também roupa in-
fantil, e a linha Red, totalmente
voltada para o público mais novo,
com logotipo diferente, peças
clean, cores que remetiam a pop
arte e modelagens mais justas.

Felipe ainda não disse a que veio,
e só deve falar mesmo no final
deste ano, anunciando a co-
leção verão de 2012. “Es-
tamos tentando atrair
um cliente mais jo-
vem, porém, não
queremos esque-
cer os clientes
fiéis que sur-
giram nos

últimos 77 anos”, diz Michel Lacoste, pre-
sidente e filho do idealizador da marca, o
tenista René Lacoste.

Fundada em 1933, a Lacoste chegou ao
mercado da moda mostrando peças clássi-
cas, esportivas e com o tão badalado jaca-
rezinho no peito. Roupa casual, sim, mas
chique. E tradicional. Ter uma polo da
marca francesa era sinônimo de sofistica-
ção. Nos anos 80, viveu um de seus auges,
qualquer bonitão andava com a sua. O que
aconteceu foi que a imagem de roupas para
homens um pouco mais velhos, de 40 a 55
anos, pegou carona no crocodilo e não lar-
gou mais. Nos anos 90, a popularidade co-
meçou a cair.

Tudo bem, moda é reinvenção. Louis
Vuitton já convidou o artista plástico Taka-
shi Murakami para assinar acessórios e
Chanel chamou a arquiteta ultra contem-
porânea Zaha Hadid para criar peças. Mas a

verdade é que, mesmo com
quase 80 anos no merca-

do, a Lacoste ainda
não chegou onde
quer chegar, mas Mi-
chel diz que não vai
“abrir concessões na
qualidade do produ-

to, tanto na confecção
quanto na distribuição”.

Por aqui, são 63 lojas. O obje-
tivo é bater a centésima até 2014.

“O Brasil é um de nossos princi-
pais mercados, temos muitas ex-
pectativas”, diz Michel Lacoste.

Ricardo Palmari, o presiden-
te da marca no Brasil, conta que

Ela chegou
ao mercado da
moda nos anos 30
com peças clássicas,
esportivas
e o tão badalado
jacarezinho
no peito. Roupa
casual, sim,
mas chique.
E tradicional.

Em 2010, o clássico modernizado na passarela de NY

A Techno-Polo de Tom Dixon

Michel
Lacoste,
o herdeiro
do jacaré

a Lacoste “ quer ser a primeira entre as
grifes de luxo acessíveis no país”. Além
disso, o plano é abrir lojas com o conceito
L!VE, para atrair os tão sonhados jovens
modernos. No desfile mais recente da
marca, semana passada em Nova York, o
último de Christophe Lemaire, a nova li-
nha L!VE mostrou modernidade, grafis-
mos, e modelagens mais conceituais. En-
tre um look e outro, aquela pitada da clás-
sica Lacoste aparece. Resta saber se o jaca-
ré vai conseguir, finalmente, se livrar da
imagem de bom menino.

A esteira de
praia assinada
pelos Campana

Peça assinada
por Michael
Stipe, vocalista
do R.E.M.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 set. 2010, Outlook, p. 22.
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