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Tire os sapatos e entre na Dupé, empresa pernambucana que faz a sandália que não deforma, 
não solta as tiras, não tem cheiro e não é aquela outra. 
 
As havaianas parecem legítimas. Sob o pôr-do-sol de uma bela praia e enfeitadas com colares de 
flores, elas dançam o hula-hula. Um coqueiro solitário enfeita a cena. Vem a voz de um locutor, 
que fala de certa marca de sandália que é usada nas melhores praias da França, da Itália e do 
Brasil. Close no pé de uma das dançarinas. A borracha, o desenho, a tira e a cor do calçado não 
causam nenhuma surpresa. Mas a marca gravada na tira é esquisita: Dupé. "Até as havaianas 
usam!", diz o locutor.  
 
O comercial descrito acima, no ar desde o fim de 2003, não é o desafio de um concorrente de 
peso a Havaianas, a marca líder do mercado de sandálias do país, produzida pela São Paulo 
Alpargatas. Provocação é o termo adequado (e a Alpargatas já entrou com liminar pedindo a 
suspensão do anúncio). A pernambucana Dupé, fabricante de chinelos instalada em Carpina, 
município da Zona da Mata, a 76 quilômetros de Recife, tem cerca de 15% do mercado nordestino 
de sandálias, mas ainda é ignorada pelo consumidor das regiões mais ricas do país. No mercado 
nacional, a Havaianas representa 42% das vendas, e a Dupé, apenas 6%, segundo a Latin Panel, 
do Ibope. Para se ter uma idéia da diferença de tamanho entre as duas, a Alpargatas, fabricante 
da Havaianas, comprou uma das cotas de patrocínio das transmissões de futebol da Rede Globo 
em 2004 por 67,5 milhões de reais para divulgar seus chinelos de dedo. O faturamento da Dupé 
em 2002 não chegou nem a isso: foi de 60 milhões.  
 
A Dupé fabrica 23 milhões de pares por ano -- produção dez vezes maior que a de uma década 
atrás, mas ainda muito menor que a da Havaianas, que chega a 115 milhões de pares. O 
faturamento da Dupé em 2003 ficou próximo de 73 milhões de reais, e a meta para 2004 é 
crescer cerca de 35%. "Queremos elevar as vendas para 100 milhões de reais", diz Jarbas 
Martins, superintendente da Dupé. Como? Depois de crescer nas cidades interioranas e, em 
seguida, nas capitais do Nordeste, a Dupé quer conquistar seu espaço no mercado do Sudeste. 
Para isso, será iniciada uma campanha piloto de propaganda em Minas Gerais com anúncios de TV 
e serão inauguradas lojas no sistema de franquia.  
 
A Dupé pertence ao grupo Tavares de Melo, um daqueles conglomerados que aparecem pouco, 
mas ganham muito dinheiro: em 2002, o faturamento do grupo, baseado em Recife, ultrapassou 
os 500 milhões de reais, que vêm quase todo do processamento de cana-de-açúcar. Emprega 
quase 9 000 pessoas em quatro estados do Nordeste. Fundado em 1920, o grupo produz 
anualmente mais de 7 000 toneladas de açúcar e 130 milhões de litros de álcool. A experiência 
empresarial dos Tavares de Melo não se limita à cana. Nos anos 50, criaram a fábrica de sucos 
concentrados Maguary, que hoje pertence à americana Kraft. E, até 2000, mantinham uma 
associação com a Kibon para a produção e a distribuição de sorvete no Nordeste.  
 
A entrada do grupo Tavares de Melo no negócio de chinelos aconteceu em 1992, quando foi 
comprada a Carpina, fábrica de sandálias de borracha instalada na cidade do mesmo nome, na 
ensolarada Zona da Mata. Diversificação? Mudança estratégica? Nada disso. "Nós nos engraçamos 
com o negócio, tínhamos um dinheirinho sobrando e compramos", diz Marcílio Tavares de Melo, 
presidente da Dupé e um dos oito filhos do patriarca e fundador do grupo, Artur Tavares de Melo. 
A frase é uma amostra de sua peculiar simplicidade para explicar negócios que envolvem milhões. 
Aos 73 anos, Tavares de Melo se diz cansado e lamenta a memória fraca. "Eu tinha o Nordeste 
inteiro na cabeça, meu filho", diz.  
 
Quem ouve isso pode imaginar que, então, ele está se afastando dos negócios. Engano. "Doutor" 
Marcílio, como é chamado pelos 950 funcionários da Dupé, ainda cobra resultados pessoalmente. 
Acorda às 6 da manhã e chega às 8 no escritório, instalado no revitalizado Centro Antigo de 



Recife, depois de ler os jornais. São dois por dia, no mínimo: a Gazeta Mercantil e o Jornal do 
Commercio, de Pernambuco. Ele continua investindo em novas frentes de negócios: inaugurou no 
ano passado uma usina de processamento de coco, está construindo uma fazenda de criação de 
camarões e comprou "uns postinhos" de gasolina em Recife.  
 
A alegada falta de memória também não confere. Marcílio Tavares de Melo lembra em detalhes a 
criação da Maguary, o período na faculdade de agronomia, concluída em São Paulo em 1952, o 
andamento dos negócios do grupo pela segunda metade do século 20. Quando fala, gesticula, 
passa as mãos na cabeça e pontua as frases com leves (e, às vezes, não tão leves) pancadas na 
mesa. Tem um rosto expressivo: a cada mudança de frase, levanta as sobrancelhas, franze o 
cenho, contorce a boca. A empolgação com o que diz aumenta quando o assunto é 
religião.Tavares de Melo foi católico durante quase toda a vida, mas há cinco anos se tornou 
evangélico. Discorre com prazer sobre assuntos religiosos e chega a se emocionar enquanto conta 
a história de Daniel, aquele que sobreviveu à cova dos leões, indo às lágrimas e borrando de tons 
vermelhos os olhos azuis. É indisfarçável o orgulho que sente pelos empregados e amigos 
evangélicos.  
 
Segundo os funcionários, a Dupé é o "xodó do doutor". A fábrica comprada pelos Tavares de Melo 
em 1992 produzia os chinelos da marca Carpina. A Dupé já existia: era uma fábrica instalada em 
Campina Grande, na Paraíba, que havia sido comprada em 1985 pela Alpargatas. A empresa 
paulista, que já produzia as Havaianas desde 1962, não quis saber da marca, que ficou disponível. 
Em 1993, o grupo a comprou para batizar seu novo negócio. "O nome Carpina é uma tristeza, 
meu filho, Dupé é mais sugestivo", diz Tavares de Melo.  
 
Até 1995, a estratégia da Dupé podia ser resumida em poucas palavras: produzir Havaianas com 
nome diferente (há os que acham que essa estratégia não mudou). A empresa fabricava as 
tradicionalíssimas sandálias com palmilha branca, preço baixo e em duas ou três cores. Foi um 
fiasco. "Uma empresa não pode simplesmente repetir a história de outra", diz o superintendente, 
Martins. A partir de 1996, a família decidiu deixar o negócio nas mãos de executivos com 
experiência no ramo de calçados. Não entendíamos porcaria nenhuma de chinelos, meu querido", 
diz Tavares de Melo. A Dupé foi buscar os pro fissionais na concorrência -- na Alpargatas, 
basicamente. "Tem muito alpargateiro aqui", diz Maria Luíza Bruscky, gerente de qualidade da 
Dupé, que trabalhou durante 22 anos na empresa paulista. "Gosto de trabalhar na Dupé. Por ser 
uma empresa menor, é menos burocrática." 
 
A estratégia adotada pelo pessoal cooptado da Alpargatas foi fugir da briga com a Havaianas na 
distribuição e no ponto-de-venda. A Dupé saiu do atacado, onde teria grandes volumes, mas 
margens muito apertadas. Fechou negócio com distribuidores que tinham uma pequena carteira 
de produtos e que se preocupassem com a exposição dos chinelos nos pontos-de-venda. Ao 
mesmo tempo, sua distribuição privilegiou as lojas de menor porte. "Hoje, cerca de 80% de 
nossas vendas se concentram no pequeno e médio varejo", diz João Luiz Oliveira, gerente de 
vendas da Dupé, com 13 anos de Alpargatas no currículo. Foram criados produtos diferentes, com 
mais cores. A Dupé decidiu não produzir as sandálias de palmilha branca, fatia do mercado em 
que era impossível competir com as Havaianas verdadeiras. E posicionou o grosso de seus 
produtos na faixa de preço entre as linhas básica e Top da principal concorrente. Nos pontos-de-
venda, a empresa adotou um display em que as sandálias eram exibidas aos consumidores. "Se 
vendêssemos o chinelo no saquinho, como a Havaianas, ninguém ia saber que nossos produtos 
eram diferentes", diz Martins. Atualmente, a Dupé tem 48 modelos. Com a estratégia, as vendas 
empinaram: ela detém 6% do mercado nacional, ante 4% há cinco anos.  
 
A Dupé ganhou consumidores num momento em que a Alpargatas privilegiava os mercados mais 
ricos do país. "Nossa estratégia de reformulação da marca, iniciada em 1994 com a criação da 
linha Top, não teve inicialmente muita aceitação no Nordeste", diz Paulo Lalli, diretor da unidade 
de sandálias da Alpargatas. "Centralizamos nossas ações no Sudeste e no Sul." A Dupé aproveitou 
o espaço para fazer no Norte e no Nordeste o que a Havaianas fazia nas outras regiões.  



 
Embora haja evidências de que foi a Alpargatas que iniciou as transformações estéticas das 
sandálias de dedo, os executivos da Dupé mantêm um afinado discurso de vanguarda e inovação. 
"Nós iniciamos a diversificação de produtos antes da Havaianas", diz Martins. Trata-se de um 
enigma sem solução fácil. Pioneira ou não, é inegável o pouco constrangimento da Dupé em 
copiar fórmulas bem-sucedidas da concorrência. A linha Ipanema, da Grendene, com a top model 
Gisele Bündchen como garota-propaganda, tem sua similar na Dupé. O nome, que coincidência, é 
o da praia ao lado: Leblon. Apesar disso, se ria exagero supor que a Dupé é uma mera copiadora 
do chinelo alheio. "Embora tenham começado assim, hoje eles também têm idéias próprias", diz 
Lalli, da Alpargatas.  
 
Um problema sério enfrentado pela Alpargatas é a concorrência de empresas que tentam 
confundir o consumidor. No Chile, por exemplo, foi criada a marca Hawaianas. Pois não é que a 
Dupé tem o mesmo problema? Em Salvador, apareceram marcas com nomes descarados: Nupé, 
Duspés e Cupé. A Nupé chegou a estampar, em outdoors na capital baiana, o seguinte slogan: 
"Nupé, muito melhor que aquela outra". Depois de uma ação judicial, essas marcas talibãs 
sumiram.  
 
Com o nome estabelecido, a Dupé foi procurada por grifes que terceirizam a produção de suas 
sandálias. Fechou contratos com empresas como a espanhola Zara e a Reef, marca americana de 
roupas para surfistas. Recentemente, assinou um contrato de fornecimento de chinelos para a 
Gap. Os contratos com grifes internacionais mostraram à Dupé que era possível ganhar dinheiro  
com exportações. Hoje, a sandália produzida na pequena Carpina é vendida em 22 países -- a 
preços que podem chegar a 30 euros (cerca de 100 reais), enquanto a média por aqui é 5 reais. A 
Dupé exporta sandálias de borracha até para a Alpargatas -- a da Argentina, que nada tem a ver 
com a homônima brasileira.  
 
Quanto a Dupé gastou em marketing para conquistar esses mercados? Segundo André Tavares de 
Melo, sobrinho-neto do "doutor" Marcílio e titular da recém-criada gerência de exportações da 
Dupé, praticame nte nem um só centavo -- na verdade, pegou as rebarbas dos investimentos da 
principal concorrente. "A propaganda que a Havaianas faz lá fora já é boa o bastante para todas 
as sandálias de borracha brasileiras", diz André. "Pegamos uma carona." As exportações já 
representam 13% do faturamento da Dupé. Em cinco anos, a expectativa é que a participação das 
vendas externas no faturamento chegue a 35%. Para isso, seus executivos pretendem adotar 
uma postura mais proativa: em vez de esperar que as vendas caiam no colo, vão tomar a 
iniciativa, procurando novos representantes e visitando feiras de comércio exterior com as malas 
cheias de chinelos.  
 
Até porque, criatividade e ousadia não têm faltado para a empresa pernambucana. Um bom 
exemplo é a forma como a Dupé pretende fincar suas bases na Região Sudeste. Trata-se da 
formação de uma rede de franquias de lojas especializadas em... chinelos de dedo Dupé. As lojas 
não ficarão em shopping centers nem em pontos chiques e caros. Terão tamanho pequeno e serão 
localizadas em centros comerciais populares. A meta é chegar a 300 lojas em cinco anos. A 
primeira foi aberta em dezembro do ano passado em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, o 
estado escolhido para os primeiros passos da empresa no Sudeste.  
 
Mais até que aumentar as vendas, o objetivo do projeto de franquias é fazer da Dupé uma marca 
conhecida pelo consumidor das grandes cidades. "Queremos nos consolidar no segundo lugar 
entre as fabricantes de sandálias de borracha", diz Martins. Segundo a concorrência, isso só será 
possível caso a Dupé consiga se dar bem no Sudeste. "O problema para eles é que a marca 
Havaianas tem força muito maior nessa região", afirma Lalli, da Alpargatas. Para ter alguma 
chance de sucesso na empreitada, a Dupé terá de provar ao consumidor que há no mercado uma 
sandália de borracha que não deforma, não solta as tiras, não tem cheiro e também não é aquela 
outra. 
 



Aquela e aquela outra 

Comparação entre os principais números da Havaianas e da Dupé* 

Produção anual  

Havaianas 115 milhões de pares 

Dupé 23 milhões de pares 

Participação no mercado nacional (em % das vendas) 

Havaianas 42 

Dupé 6 

Faturamento (em milhões de reais) 

Havaianas 306 

Dupé 60 

Investimento em marketing (em % do faturamento) 

Havaianas 12 

Dupé 4 

Exportações (em número de países) 

Havaianas 52 

Dupé 22 

*dados de 2002 
Fontes: Latin Panel (Ibope) e empresas  
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