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A marca americana de jeanswear Lee, fundada em 1889 no Kansas, já foi sinônimo de calça 
jeans no Brasil. Na década de 80, era comum ouvir o termo "calça lee" para se referir às calças 
feitas de denim. Mas, nos últimos anos, a grife perdeu território para concorrentes como a 
americana Levi's e para marcas mais segmentadas como a italiana Diesel. A estratégia para 
recuperar o prestígio, adotada desde 2004 em nível mundial, começa a tomar fôlego no Brasil.  
 
Amanhã será feita a abertura da loja-conceito da Lee, na rua Haddock Lobo, localizada na 
região do bairro paulistano Jardins que concentra várias grifes de moda. O investimento na 
loja, que venderá toda a linha da Lee, é de R$ 770 mil. Esta será a terceira no mundo, após a 
abertura das lojas-conceito de Londres e Milão. "A América Latina representa hoje o melhor 
mercado para a nossa expansão", diz César Rodriguez, diretor da V.F. Corporation no Brasil. O 
grupo americano V.F. é dono da marca Lee desde 1969.  
 
Mesmo no acirrado mercado nacional - que além de marcas de jeanswear nacionais começou a 
ser invadido por marcas globais - Rodriguez acredita no sucesso da Lee. "O consumidor 
aprecia marcas com perfil internacional, como é o caso da Lee."  
 
Apesar de representar um estilo global, as calças da Lee são produzidas no Brasil - em várias 
unidades fabris - e com tecido brasileiro, principalmente das tecelagens Santista e Vicunha. A 
produção anual é de 1,5 milhão de unidades e a modelagem das peças é feita regionalmente, 
por uma equipe de estilo brasileira. "Há modelos que se repetem no mundo todo, mas mesmo 
eles sofrem adaptações para atender ao perfil do consumidor brasileiro", diz Rodriguez.  
 
Segundo o executivo, a expansão da Lee no Brasil será feita por meio de franquias. 
Atualmente, há 23 lojas da marca no país, concentradas principalmente em São Paulo e 
Paraná. A V.F prevê a abertura de 70 lojas até 2009, começando por Belo Horizonte, 
Florianópolis, Recife, Salvador, região do ABC e interior de São Paulo. A expectativa é atingir 
um faturamento de cerca de R$ 125 milhões por ano, assim que todos os pontos estiverem em 
funcionamento.  
 
"Estamos entre as três maiores do mundo, atrás da Wrangler (do mesmo grupo) e da Levi's", 
diz Rodriguez. Ainda assim, a meta é voltar a ser objeto de desejo dos consumidores - 
principal diferencial entre as marcas de jeans e as supergrifes, que, no Brasil, vendem suas 
calças acima dos R$ 1 mil.  
 
As calças da Lee estão situadas em patamar mais acessível, com preço médio de R$ 140. 
Alguns produtos "premium" chegam a custar R$ 300 - caso das linhas 101 e Lee X-Line, as 
mais sofisticadas da grife.  
 
A V.F. Corporation é um dos maiores grupos de moda do mundo, com faturamento global de 
US$ 6 bilhões. Além da Lee, a V.F. é dona de marcas como Náutica, Vans, Reef, The North 
Face, Napapijri, além da Wrangler, Twenty X e Jansport. Até o final do ano estão previstas as 
inaugurações de lojas-conceito da Lee em Paris e Amsterdã. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


