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O desafio de criar
marcas globais

Caso de sucesso da Alpargatas mostra um caminho para o êxito externo

H
avaianas é uma marca brasileira
de chinelos de borracha expan-
dida, produzida pela Alpargatas.
As Havaianas já atingiram suces-

so mundial e são vendidas do Brasil à
Europa, passando pela Austrália. Só no
Brasil, o número de pares comerciali-
zados passa de 2 bilhões, desde a sua
introdução no ano de 1962.

Apesar de ser quase um sinônimo
de brasilidade, o conceito da marca sur-
giu das zori, sandálias típicas japonesas
feitas de palha de arroz, usadas junto
com os kimonos tradicionais. Desde
seu aparecimento, as Havaianas evoluí-
ram dos modelos simples de chinelo de
enfiar no dedo, que continuam a ser um
sucesso de vendas, para designs mais
elaborados com aplicações variadas, in-
clusive inspirados na bandeira do Bra-
sil ou mosaicos coloridos desenhados
por artistas especializados. Recente-
mente, foi lançado um modelo que in-
clui até salto alto.

Este ano, a marca comemora sua
presença em cerca de 80 países nos
cinco continentes. Mas em 1993, a si-
tuação era bem diferente. A marca vi-
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nha amargando quedas nas vendas e,
se nada fosse feito, corria o risco de se
tornar comercialmente inviável por
volta de 2006. A solução adotada pe-
la empresa foi ambiciosa: recriar a
imagem da marca e ancorá-la nos
mercados externos.

Essa virada salvou as Havaianas da
lenta, porém certa, decadência que afe-
tava a marca no começo da década de
90. A responsável pela mudança foi a
consultora executiva Ângela Tamiko
Hirata. Nascida em Rosaria, interior de
São Paulo, Ângela formou-se em Ad-
ministração de Empresas pela Univer-
sidade de São Paulo (USP), e ocupa
também o cargo de diretora de comér-
cio exterior da São Paulo Alpargatas.

"Não existe marketing sem marca.
Quanto maior o mercado total alcan-
çado mais segurança comercial a mar-
ca obtém, e menor é a vulnerabilidade
que ela enfrenta", define Ângela.

Quando a decisão de conquistar o
mercado global foi tomada, muitos
executivos ainda tinham dúvidas.
Ângela Hirata lembra que o presiden-
te da empresa foi cético no começo,

achando que não teriam como com-
petir com a China no setor de calça-
dos. "Mas eu vou vender para a China
também", foi a resposta da consulto-
ra, explicando porque escolheu as Ha-
vaianas e não outras marcas da em-
presa para o projeto: "Se eu fosse ven-
der tênis Topper ao redor do mundo,
aí sim teria que enfrentar a China. Mas
as Havaianas são um produto com a
cara do Brasil."

Para atingir o status de marca glo-
bal, foi preciso um foco em formação
de opinião. "O produto é definido pe-
la sua função prática e pela emoção
que desperta no consumidor. Mas a
função sozinha não gera o desejo es-
pecífico por uma marca". O resultado
foi a linha Havaianas Top, que visava
recuperar a classe média. Como par-
te desta estratégia, o humorista Chi-
co Anysio foi aposentado como garo-
to-propaganda da marca e substituí-
do pela atriz Malú Mader. Ângela des-
cobriu que atrizes famosas, como Ni-
cole Kidman e Jennifer Anniston (do
seriado televisivo Friends) eram fãs
das sandálias, o que ajudou a dar vi-



sibilidade positiva ao produto, garan-
tindo sua presença em inúmeras re-
vistas de moda. Esse é um processo
que segue até hoje: no filme New York
Minute, as gêmeas Olsen, ícones das
adolescentes americanas, passam pra-
ticamente todo o filme usando Ha-
vaianas azuis.

O ponto de virada no reposiciona-
mento da marca foi a exposição na

Galeria Lafayette, em Paris, em 2002.
Quando finalmente obteve espaço no
mostruário, Ângela se esforçou para
criar impacto. "Montamos uma mi-
nifábrica no meio da exposição, onde
as pessoas podiam ver o produto sen-
do feito." Os pares eram vendidos às
centenas, fazendo a galeria propor
que todos os clientes que visitassem o
local recebessem uma sandália de

presente. A idéia foi recu-
sada pela consultora. "Isso
iria contra o plano de criar
valor. Eu pedi que eles au-
mentassem o preço do par,
de 25 para 30 francos, pa-
ra criar mais interesse. O
pessoal da galeria não
acreditou."

A expansão se beneficiou
de um conceito proposto
por Ângela, de aumentar
seu alcance baseado na
aposta em países formado-
res de opinião. "A Austrália,
por exemplo, influencia to-
do o mercado da Oceania.
O mesmo ocorre com Japão
na Ásia, a Itália e a França
na Europa e os Estados Uni-
dos aqui nas Américas."

Impulsionada pelas ven-
das de sua grande vedete, a
São Paulo Alpargatas fe-
chou o ano de 2005 com
desempenho recorde, e um
crescimento de 13% nas
vendas — enquanto a mé-
dia nacional recuava 4%,
de acordo com a Abicalça-
dos. A projeção da empre-
sa para este ano é vender
160 milhões de pares de
Havaianas apenas no Bra-
sil. Atualmente, Ângela e 

 sua equipe estudam como
lançar internacionalmente

suas outras marcas de calçados. O va-
lor das ações da Alpargatas na Bolsa
de Valores de São Paulo (Bovespa), su-
biu 159% nos últimos 12 meses.

Outro marco acabou de ser alcan-
çado pela empresa. Em 2006, as Ha-
vaianas entraram na China, via Xan-
gai, cumprindo a promessa que
Ângela fez ao presidente da Alparga-
tas uma década atrás.

Text Box
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