
JACARÉS TÊM PLANOS PARA ENGOLIR MERCADO CHINÊS  
 
  
Disputa entre as grifes Lacoste, da França, e Crocodile, de Cingapura, se arrasta na 
Justiça enquanto cresce a pirataria 
 
PEQUIM. Bernard Lacoste, presidente da marca francesa de roupas, ganhou a primeira 
página dos jornais e revistas de economia da China ao afirmar que, em dez anos, a 
China será o maior mercado da grife no mundo. Sua ambiciosa estratégia, afirmou o 
próprio Lacoste, é multiplicar por dez a quantidade atual de lojas e representantes 
autorizados no país de modo a facilitar o acesso dos chineses à marca do jacaré 
olhando para o lado direito. 
 
Pode ser. Mas no caminho chinês da Lacoste há um jacaré olhando para o lado 
esquerdo, mais exatamente a grife Crocodile, de Cingapura. A julgar pela montanha de 
processos na Justiça chinesa, as duas grifes que possuem como logomarcas jacarés — 
e estratégias agressivas de crescimento na China — querem barrar as pretensões 
alheias na base da defesa de direito de propriedade intelectual. 
 
Camisa pólo das duas marcas sai por R$17 em camelôs 
 
Curiosamente, tanto uma marca quanto outra são imensamente pirateadas na China, 
com o placar um pouco mais desfavorável para a Lacoste. 
 
— Ano passado, o crescimento de nossas vendas formais foi de 20%, maior que a taxa 
mais alta obtida nos EUA. Mas qualidade exige atenção à reputação dos nossos 
produtos, como modernidade de máquinas e equipamentos, bons tecidos e 
trabalhadores qualificados — afirmou Lacoste. 
 
É um recado sutil ao maior competidor da marca em território chinês, a Crocodile 
International, que possui mil lojas na China e um faturamento, em 2003, de cerca de 
US$110 milhões. A Lacoste, por sua vez, possui 200 lojas e faturou US$70 milhões no 
ano passado. 
 
A história do registro de marcas das duas grifes segue um jogo de gato e rato — e 
ações na Justiça de vários países — que se arrasta desde a década de 80. A Lacoste 
registrou seu jacaré olhando para o lado direito na França em 1933, enquanto Tan 
Hian Tsin, o criador da Crocodile, registrou seu jacaré olhando para o lado esquerdo 
em Cingapura, em 1951.  
 
Na China, a Lacoste registrou sua marca em 1995 e a Crocodile, em 2000. Desde 
então, as duas grifes brigam na Corte Intermediária de Xangai pelo direito de serem a 
dona oficial da marca do jacaré e, em conseqüência, possuir o privilégio de expulsar a 
concorrente do mercado, exigindo não apenas a mudança do logotipo, mas também 
indenizações milionárias. Antes da China, as duas marcas já haviam brigado nos 
tribunais do Japão e de outros países asiáticos onde são bastante populares, como 
Hong Kong. 
 
Por enquanto, a briga na China vem sendo vencida pela Crocodile. Em 2002, a 
empresa processou a Lacoste na 2ª Vara Intermediária da Corte do Povo de Xangai por 
cópia de propriedade intelectual. Ainda que o registro da empresa de Cingapura tenha 
sido feito após o da empresa francesa, a Crocodile alegou que operava na China desde 



o início da década de 80 e o registro da Lacoste era nada mais que uma tentativa de 
apropriação de marca. 
 
 
Em março deste ano, a Corte de Xangai deu ganho de causa à Crocodile, mas a 
Lacoste, que começou a operar na China em 1984, apelou. O processo está pendente 
nessa corte mas outros quatro processos entre as marcas correm na Justiça chinesa. 
 
— O julgamento tem que ser revisto — afirmou ao jornal de língua inglesa “China 
Daily” o advogado da Lacoste Huang Hui. 
 
— Se a Lacoste decidir iniciar uma guerra na Justiça, não temos outra saída a não ser 
nos defendermos — respondeu Tao Xinliang, advogado da Crocodile. 
 
Curiosamente, enquanto as duas grifes brigam nos tribunais, os camelôs e lojas de 
artigos piratas nas grandes cidades chinesas vendem Lacoste e Crocodile a preços que 
fariam corar tanto Bernard Lacoste quanto Tan Hian Tsin. Uma camisa pólo das duas 
marcas pode ser comprada nos mercados populares de Pequim por 50 yuans 
(aproximadamente US$6 ou R$17).  
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