Equipar e servir
Portugal Inovador

os vencedores

A Lacatoni nasceu em 1988, através do espírito
jovem e empreendedor de três amigos ligados à
área do desporto, que deram forma a um ambicioso
projeto na área da produção e comercialização de
equipamentos desportivos.
“Lacatoni” é o resultado de um anagrama que contém parte do nome de
cada um dos seus co-fundadores: Alberto Pereira (Lakota), Carlos Carvalhal
(Ca) e António Soares (Toni). Começando por equipar clubes locais, a Lacatoni
foi crescendo durante a década de 90 e rapidamente conquistou vários clubes
das diferentes modalidades nacionais. Desenvolvendo e comercializando todo o
tipo de artigos relacionados com o Desporto – desde o vestuário ao calçado, passando por diversos
acessórios – a Lacatoni distingue-se pela oferta
de um serviço personalizado e de excelência. O
talento da sua equipa de 21 colaboradores torna
diferenciada a sua capacidade em apostar no rigor
e elevado desempenho para encontrar soluções
criativas e inovadoras.
Encontrando-se espalhada pelo país através
de showrooms, e ao nível internacional através de
parceiros, a Lacatoni exerce atividades de produção
e comercialização numa área de mais de 6.000 m2,
a partir da sua sede, em Braga. Enquanto marca es-

pecializada em equipamentos
desportivos, procura superar
as expetativas do cliente, sendo esta a sua prioridade. Para
responder a tudo isto, a Lacatoni está atualmente envolvida
num projeto de I&D que visa o
desenvolvido de vestuário de
desporto multifuncional, tendo
em vista a maximização do
desempenho do atleta. Este é
projeto em parceria com a Universidade do Minho, instituição
de grande prestígio internacional no âmbito dos materiais têxteis. A
investigação é liderada pelo Prof. Raul Fangueiro, que possui um vasto
curriculum neste domínio.
A primeira fase deste trabalho consistiu num estudo comparativo
entre equipamentos de futebol de várias marcas. Assim, foram ensaiados diversos materiais em termos de conforto termofisiológico,
nomeadamente no que diz respeito à gestão da humidade, controlo
de temperatura, amortecimento de queda, entre outros. A conclusão
mais importante a retirar nesta fase inicial é que os artigos da Lacatoni apresentam desempenho semelhante ao das marcas líderes
de mercado, sendo que, em alguns dos ensaios, conseguiram ter
desempenho superior.
A Lacatoni é detentora de uma grande influência em todas as
modalidades desportivas, equipando algumas das principais equipas portuguesas
de Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol, Hóquei em Patins e Futsal. Ao nível internacional, a
posição da Lacatoni tem vindo a ser reforçada em Espanha, França, Alemanha, Suíça, Bélgica,
Chipre, Grécia, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Noruega e Inglaterra.
Apesar de todo este sucesso, a Lacatoni não negligencia as suas origens, assumindo uma
grande proximidade junto do Sporting Clube de Braga. Até porque mais do que uma parceria comercial, estas correspondem a duas entidades que se juntaram por verem, na outra, características
em comum, acreditando na mais-valia de apostar em alguém da mesma região, potenciando-a.
Por outro lado, falamos de duas entidades que têm conquistado o seu espaço a nível nacional e
que têm evoluído ao internacionalmente – uma simbiose de caraterísticas que só poderia dar numa
parceria vencedora.

