
 
 
 
Lacoste: crocodilo vira caso de Justiça 
 
A Justiça chinesa começou a colher depoimentos de uma disputa de quatro décadas envolvendo a 
tradicional grife de moda Lacoste. Segundo informou ontem o site da BBC, o empresário de 
Cingapura Tan Hiantsin alega que a empresa francesa roubou o conhecido crocodilo do logotipo de 
sua firma, a Crocodile International.  
 
A empresa de Cingapura quer uma indenização simbólica de um dólar e um pedido formal de 
desculpas. No entanto, a disputa, que vem desde os anos 60, é bastante complexa e a situação 
fica ainda pior levando-se em consideração a complexa legislação internacional de direitos 
autorais.  
 
Marca foi inspirada no apelido do fundador  
 
A única diferença significativa entre as duas logomarcas é direção para onde o crocodilo está 
voltado. Cada lado da disputa está numa corrida para provar que criou antes a grife.  
 
A Lacoste afirma que registrou a sua marca em 1933, na França e em 1980 na China. Tan 
Hiantsin, por outro lado, insiste que registrou sua marca em Cingapura, em 1951, mas nega a 
versão da Lacoste de que o grupo francês teria registrado o logo na China antes do fim dos anos 
90.  
 
Um dos pontos principais do processo é a nacionalidade de Hiantsin, usada pelos dois lados da 
ação. Embora trabalhe em Cingapura e tenha nascido na China, ele é cidadão da Malásia. E 
argumenta que o fato de a Malásia ter aderido às convenções internacionais de direitos autorais 
em 1990 dá a ele proteção na China desde essa época.  
 
A Lacoste e a Crocodile Internacional estão discutindo sobre a logomarca desde os anos 60, mas a 
disputa judicial ganhou corpo a partir de 1995, quando Hiantsin alega que a empresa francesa 
decidiu registrar sua marca na China.  
 
A complexidade do processo é o retrato das disputas internacionais de direitos autorais, que 
normalmente giram em torno da incompatibilidade de legislações específicas dos países. A 
complexidade desses processos cresceu ainda mais com a abertura comercial de grandes 
mercados, porém rigidamente regulados, como a China e a Rússia. Cada vez mais grandes 
empresas internacionais estão se vendo envolvidas em disputas desse tipo em países em 
desenvolvimento.  
 
A história da marca Lacoste está ligada ao seu fundador, René Lacoste. Ele entrou para a história 
do tênis quando a equipe liderada por ele tirou a invencibilidade dos americanos na Copa Davis, 
em 1927. Individualmente, ele venceu os torneios de Roland-Garros várias vezes. Apelidado de 
“Crocodilo” pela imprensa americana, Lacoste decidiu usar a imagem do animal como símbolo de 
sua grife.  
 
Hoje, a Lacoste é conhecida pela camisa pólo, modelo usado pelo próprio tenista durante as 
partidas. Cada camisa pode ser encontrada por até R$ 120 em lojas de marcas pelo Brasil. É um 
dos alvos preferidos de empresas piratas, que vendem o produto nas ruas do Rio por até R$ 15.  
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