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A grife francesa Lacoste prepara uma surpresa para o varejo brasileiro: a nova coleção trará 
estampado em seus modelos um jacaré na cor cinza, no lugar do tradicional jacaré verde, símbolo 
que identifica a marca desde que foi criada, em 1933, pelo tenista René Lacoste. A novidade 
chegará aos pontos de venda em março de 2004 e, oficialmente, será lançada no dia 19 de 
outubro próximo, durante a apresentação da coleção Inverno-2004 para os franqueados da 
marca. Dos 270 modelos programados, 20 terão esse diferencial, e destes, pelo menos três já 
estão sendo comercializados nas lojas da grife desde o início deste mês.  
 
O jacaré cinza identificará todas as peças da linha Club, voltada para ocasiões mais formais, que 
integra a nova coleção juntamente com os segmentos esportivo e sport wear. Diferentemente da 
linha tradicional, que incorpora o poliéster na composição das matérias-primas utilizadas, a linha 
Club é confeccionada a partir de insumos nobres, como algodão peruano, seda italiana e lã 
australiana. Por isso, seus preços no varejo serão até 20% mais elevados em relação à clássica 
camisa pólo, feita com lã e acrílico, que custa R$ 139 a unidade.  
 
Público-alvo  
 
"Queremos, com essa diferenciação, atingir um público urbano mais sofisticado, que completa a 
clientela global da Lacoste", explica Jerome Pin, diretor do grupo francês para a América do Sul. 
Segundo ele, o target da empresa com essa nova linha é o executivo na faixa dos 30 anos de 
idade.  
 
A Lacoste do jacaré cinza está sendo lançada simultaneamente no Brasil, Argentina e outros 
países da América do Sul. Na Europa, o lançamento aconteceu durante a apresentação da coleção 
Primavera-Verão 2003.  
 
Fuad Mattar, presidente do grupo Paramount Têxtil, uma das nove licenciadas da Lacoste no 
mundo, está confiante no desempenho da linha jacaré cinza. Mattar, que é pai do tenista 
brasileiro Luiz Mattar, acredita que o mercado já comporta o lançamento de um produto com a 
sofisticação da nova linha Lacoste. Por isso, prevê que o varejo deverá absorver pelo menos 60 
mil peças por ano da nova linha, do total de 1 milhão de peças anuais com a marca do jacaré. "O 
consumidor da classe AA não precisa mais ir ao exterior para ter um produto sofisticado em seu 
guarda-roupa", acredita Mattar.  
 
De acordo com o empresário, o faturamento da linha Lacoste este ano será da ordem de R$ 45 
milhões, ficando no mesmo patamar de 2002. Ele se mostra bastante otimista em relação ao 
comportamento das vendas de Natal, que na sua opinião deverão ficar cerca de 30% acima dos 
negócios no mesmo período do ano passado. Já para 2004, prevê um crescimento de até 15% 
sobre a receita deste ano. Além das camisas pólo, seu mix de produtos inclui meias, calções, 
calças jeans e malhas.  
 
Franquias  
 
Atualmente, a Paramount administra 52 lojas franqueadas da Lacoste. Em 2004, esse número 
poderá chegar a 58, num crescimento que, segundo Gerson Vaccari, gerente comercial da 
Paramount, "estará acima da média" de franquias abertas anualmente pela companhia.  
 
Também deverá crescer o universo das chamadas lojas multimarcas, que passarão a 250 
unidades, 20 a mais que em 2003, com ênfase no estado de Minas Gerais e na região Centro-
Oeste, "onde o crescimento da empresa é maior".  
 



A Paramount é um tradicional fornecedor de tecidos para grandes confeccionistas do Brasil e do 
exterior. Dos seus teares saem os tecidos utilizados pela Pierre Cardin, Ferrutti e Hugo Boss. Eles 
chegam ainda ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os ternos de Ricardo Almeida, 
licenciado Paramout.  
 
Este ano, informa Fuad Mattar, o grupo deverá faturar R$ 315 milhões, R$ 55 milhões a mais que 
em 2002. Quanto aos investimentos, ele diz que somarão cerca de US$ 6 milhões em 2004 - um 
aumento de US$ 1 milhão em relação a 2003. Mas esses valores já foram bem mais expressivos. 
"Se o País se levantar, o investimento poderá chegar a US$ 30 milhões em 2005", adianta o 
presidente do grupo Paramount.  
 
Longevidade  
 
Aos 70 anos, a Lacoste é um dos raros exemplos de longevidade de uma marca. No Brasil há 22 
anos, a camisa pólo identificada pelo jacaré verde estampado na altura do peito teve seus dias de 
glória até a metade da década de 70. Era tão popular que até Macunaíma, herói sem caráter 
interpretado pelo ator Paulo José no filme de Joaquim Pedro de Andrade, desfila na tela vestido 
numa camisa amarela com enorme jacaré verde pendurado no lugar do jacarezinho, marca 
registrada da Lacoste.  
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