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Bandeira está impressa nos produtos. 
 
Com a proximidade da Copa do Mundo, grande quantidade de produtos com motivos brasileiros 
invade as lojas e a moda dentro e fora do país: a maioria desaparecerá, findo o campeonato - não 
é o caso, porém, da Israco, dona das marcas Lansay e Fico, que proveitou o forte apelo do 
Mundial e lançou linha de malas, frasqueiras e sacolas com as cores da bandeira e a palavra Brasil 
impressa em cada uma. Em menos de dois meses, os produtos já representam 15% das vendas e 
da produção mensal da grife Lansey, de 20 mil peças por mês. A aceitação surpreendeu as 
estimativas da companhia e levou a diretoria a tomar uma decisão: a série veio para ficar e vai 
até ser expandida.  
 
"Desde agosto do ano passado, vínhamos estudando as tendências do mercado e preparando algo 
para a Copa. Queríamos produtos que fizessem referência ao Brasil, sem chamar atenção, e que 
pudessem ser usados após o campeonato, já que malas são itens com bom valor agregado", 
explica o diretor comercial da Israco, Claudio Levy.  
 
Com isso, a empresa se preocupou em desenvolver itens que fizessem alusão à Copa do Mundo, 
mas que se diferenciassem dos demais lançados nesta época, na maioria muito chamativos. Em 
fevereiro, as amostras ficaram prontas e, em abril, começaram a chegar ao mercado. Segundo 
Raphael Levy, diretor da Israco, o resultado superou as expectativas. 
 
A integração definitiva da Linha Brasil ao portfólio da Lansay foi decidida na semana passada, 
quando a empresa observou que as pesquisas realizadas após o lançamento registraram um 
grande número de interessados em adquirir os itens em outro momento. Outro motivo 
considerado, segundo Levy, foi a realização dos jogos Pan-americanos no Rio de Janeiro em 2007.  
 
Ele adianta que a Linha Brasil deve crescer após a Copa do Mundo. Até agora, são dois tamanhos 
de malas, um modelo de frasqueira e uma sacola com carrinho embutido, todas com duas opções 
de cores: azul ou verde-oliva. O diferencial da linha está na faixa em vinil com filetes amarelos e a 
inscrição "Brasil" em verde.  
 
"Temos recebido vários pedidos de lojas de presentes, interessadas exclusivamente na Linha 
Brasil", comenta Claudio Levy. Além disso, é possível encontrá-los nos pontos onde a marca 
Lansay já é comercializada. 
 
De acordo com o executivo, os produtos vêm despertando forte interesse no mercado corporativo 
e entre consumidores estrangeiros. Levy conta que a logomarca do País em um produto 
totalmente nacional é um dos fatores que mais vem chamando a atenção. "A procura das malas, 
frasqueiras e sacolas como presentes tem surpreendido", afirma.  
 
O diretor comercial da Israco diz que o momento está favorecendo os negócios da companhia. 
Com a valorização do real, o que incentiva o turismo, a procura por acessórios de viagens tem 
crescido, assim como os resultados da Israco. Somando isto ao lançamento da Linha Brasil, a 
expectativa de Levy é de que, este ano, as vendas da marca Lansay tenham incremento de 10% 
sobre as registradas em 2005. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 25 maio 2006, Empresas, p. B-6. 
 


