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A França soube aproveitar o sucesso de Roland Garros
A França venceu o torneio de Roland Garros dez vezes… nos últimos 9 anos
Embora seja preciso voltar ao ano de 1983 para vermos um francês conquistar a Taça dos Mosqueteiros
(Esse ano, Yannick Noah jogou contra o sueco Mats Wilander na final), raquetes fabricadas na França
permitiram, desde 2005, a nada menos que 3 jogadores
ganharem o que os anglo-saxões chamam de French Open.
Rafael Nadal ganhou oito vezes o título, encontrando-se muito
a frente da italiana Francesca Schiavone, que ganhou a Copa
Suzanne Lenglen uma única vez, em 2010, antes de perder na
final no ano seguinte contra a chinesa Na Li. Esses três adeptos
da terra batida jogavam todos com raquetes Babolat.
Essa empresa familiar lionesa, que alcançou no ano passado
128 milhões em volumes de negócios, tornou-se em 2012, o
mais importante fabricante de equipamentos de tênis no
mundo. Mas o hexágono abriga a Tecnifibre que produz
também as cordas das raquetes de muitos campeões, tais como
o sérvio Janko Tipsarevic. Agora cedida ao grupo Suisse Maus,
a Lacoste faz parte também de poucas empresas têxteis que
produzem ainda uma parte dos seus produtos no seu país de origem. A marca do crocodilo emprega
cerca de 2.000 pessoas na França. O sucesso dessas empresas no mundo tão seleto da pequena bola
amarela não é por acaso.
Em primeiro lugar, a maioria dessas empresas tem raízes históricas profundas que lhes dão uma
legitimidade imediata junto ao grande público. A Babolat foi fundada em 1875, e esse grupo de 10.000
empregados, cujos rendimentos se aproximam de 140 milhões de euros, é atualmente dirigido pela
quinta geração Babolat. Os antepassados dos patrões atuais eram açougueiros e reaproveitavam as
tripas das ovelhas e das vacas para fazer primeiro as cordas para os instrumentos musicais e depois as
das raquetes de tênis. Seus descendentes logo preferiram os campos de tênis aos abatedouros. O
passado de prestígio da Lacoste reside no seu próprio nome. Tendo vencido três vezes o torneio de
Roland Garros, René Lacoste, de fato, revolucionou a vestimenta masculina substituindo, em 1933, nos
campos de tênis, a clássica camisa de tênis de manga longa e engomada pelo que se tornou atualmente
a camisa pólo clássica com o famoso crocodilo verde.
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As empresas francesas souberam evoluir paralelamente ao seu tempo, propondo excelentes produtos
que ainda continuam na vanguarda da inovação. Assim, nos anos 50, a Babolat apostou nas cordas
sintéticas, enquanto os seus concorrentes queriam vender apenas as cordas de tripas. Criada em 1979, a
Tecnifibre também conseguiu atrair rapidamente grandes campeões, tais como Monica Seles e Sergi
Bruguera, que ganharam cinco vezes o único torneio francês do Grand Chelem, graças, especialmente,
às suas cordas particularmente inovadoras.
Mas o sucesso dessas empresas se deve também ao
sucesso das exportações e à sua diversificação bem
planejada. A Babolat possui apenas 20% de seu
volume de negócios na França. Para a Lacoste a
França é apenas o seu segundo mercado, com 13%
de suas vendas, bem atrás dos Estados Unidos, com
23%. A marca se implantou também nos últimos
anos na Coréia do Sul, no Brasil, na Rússia e na
Turquia.
O desenvolvimento da atividade internacional foi
acompanhado por uma gama enorme de produtos.
Assim, em 2014, a Tecnifibre lançou sua primeira
linha de raquetes de tênis para competição. No ano passado, essa empresa de 35 pessoas, que possui
um volume de negócios anual de aproximadamente 20 milhões de euros, deu um passo além, tornandose o parceiro oficial do circuito ATP e fornecendo-lhe raquetes, cordas, bolsas e acessórios em
diferentes torneios. A Babolat começou, por outro lado, a vender as suas primeiras máquinas de corda e
raquetes nos anos 90. Em 2001, a marca, que tem mais de 300 jogadores contratados pelo mundo,
diversificou sua produção com a fabricação de bolas de tênis, antes de fabricar, dois anos depois,
sapatos em parceria com a Michelin. Mas essas companhias foram pouco a pouco se afastando do tênis e
se aproximando de outros esportes, como o squash, no caso da Babolat e da Tecnifibre, e do golf no caso
da Lacoste.
Marco Rangi
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