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Vietnã, que vem crescendo muito, está 
com 4%, no quarto lugar da produção 
mundial. Ao produzir no Brasil, você 
está produzindo no terceiro maior país 
do mundo produtor de calçados. Mas 
ele produz um décimo do primeiro, só 
duas posições à frente dele; então há, 
de fato, um problema de escala. Os 
dados de venda são igualmente impor-
tantes. Nos países mais desenvolvidos, 
a média de consumo/ano, gira em torno 
de 7 pares de calçados por habitante. 
Países como França, Bélgica, Itália, 
Estados unidos. Nos países menos 
desenvolvidos da ásia e da áfrica não 
chegam a um – 0,8 a 0,9 – par por 
habitante; o Brasil consome 2,8 pares 
por habitante. Nós produzimos, no ano 
passado, 160 milhões de pares; só a 
Alpargatas vende praticamente um par 
por habitante, no Brasil.

AmAtucci – Mais de um terço do 
total?

márcio – Mais de um terço. Então, 
se queremos crescer, temos que – cada 
vez mais – fazer a venda mais difícil. 
A venda mais fácil já foi feita. quanto 
mais se cresce, mais difícil é a venda, 
mais cara ela fica. Ainda há lugar no 
mundo para vender, em países onde 
há espaço maior do que no Brasil. 
Outro dado importante é o da tecno-
logia, que está mais disponível fora 
do Brasil. Nós decidimos fazer esse 
trabalho seguindo quatro degraus na 
escada – uma escada que nós criamos 
e que nem existe nos livros...

Jr – Você podia começar nos dizendo 
como é que foi decidida a transfor-
mação da Alpargatas numa multina-
cional brasileira? 

márcio – Não foi exatamente nesses 
termos, mas é mais ou menos isso. A 
curto prazo, o mercado interno bra-
sileiro ainda tem muito espaço para 
crescer.  Mas, a médio e longo prazo, 
se não nos tornamos uma empresa glo-
bal, nossas chances de sucesso serão 
menores, principalmente no mercado 
em que atuamos, que é o de moda. 
Só que uma roupa bonita, um tênis, 
uma sandália, um artigo esportivo 
– para estar na moda – precisam ter 
qualidade, inovação, tecnologia. Isso 
não se consegue no quintal de casa, há 
que se partir para o mundo, pensar em 
coisas novas, em novas relações com 
clientes, fornecedores, laboratórios, 
pesquisa, tecnologia – e o caminho 
natural para isso não é só fazer viagens, 
mas,  de fato, fazer-se presente nesses 
mercados – onde não só você vende, 
mas também desenvolve produtos, 
tecnologia etc. Por outro lado há que 
se olhar o negócio por dois ângulos: 
o de Produção e o de Vendas. No ano 
passado, o mundo produziu cerca de 
16 bilhões de pares de calçados – in-
cluídas todas as categorias, masculino, 
feminino, infantil, sandálias, etc. 

Jr – O core-business de vocês é 
calçados?

márcio – Nosso core-business 
são artigos esportivos e calçados, 
especialmente sandálias, duas áreas. 
dessa produção mundial, a China 
fabrica mais da metade; em segundo 
lugar vem a Índia com cerca de 11% 
e, em terceiro, o Brasil, com 5,6% 
– imagine, o terceiro produtor é prati-
camente um décimo do primeiro. O 

Jr – Em administração de empresas, os 
livros didáticos, muitas vezes, são feitos 
em cima de experiências de sucesso.

márcio – Pois, para raciocinar in-
ternamente, fizemos uma divisão de 
quatro degraus: depois de conquistar 
o mercado interno em primeiro lugar, 
você se torna uma empresa exporta-
dora, tem que saber exportar bem, 
vender, acompanhar o seu produto; 
depois que você sobe esse primeiro 
degrau, o degrau dois é tornar-se uma 
empresa internacional com uma base 
operando em outro país – onde você 
possa fazer marketing, venda, dis-
tribuição, e entender a cadeia como 
um todo. No degrau três, você vira 
multinacional, replicando sua opera-
ção em mais um, dois, três países, 
você vê qual o tamanho do galho 
que você vai ter que envergar e que 
não é fácil. O quarto e último degrau 
é o da globalização. A diferença do 
terceiro é sutil, mas importantíssima. 
Você começa a ter políticas globais, 
por exemplo, de recursos humanos, 
de marketing, de venda, de tecnolo-
gia, de inovação, de gestão, políticas 

“Nosso varejo é 
estratégico, visa 
proteger as mar-
cas da compaNhia.”

➟
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de relações com investidores, ou 
seja, você tem uma série de políticas 
que se tornam globais. Internacional 
você faz por um país, multinacional 
você faz por mais dois ou três, e para 
virar global você tem que tornar essas 
políticas, de fato, aplicáveis em todo 
o mundo. Foi por aí que decidimos 
tomar esse caminho. Hoje, estamos 
prestes a galgar o segundo degrau, 
já que exportação a gente faz bem 
– estamos em oitenta países. 

AmAtucci – Você imagina a Alpar-
gatas buscando fatores de produção, 
produzindo, desenhando e compran-
do matéria-prima em vários países? 

márcio – Sem dúvida. A nossa 
política de outsourcing prevê uma 
flexibilidade que nos permita fazer 
opções, de acordo com as tendên-
cias. Há duas formas de atuar no 
mercado internacional: você pode ser 
um quick-follower, agrega menos valor 
ao seu produto e em vez de procurar 
tecnologia, design, inovação etc., você 
freqüenta as vitrines daquele famoso 
“Circuito Helena Rubinstein” – Roma, 
Paris, londres e Nova Iorque. Você está 
nas melhores vitrines, aí vem alguém 
e, faz igual ou parecido, mais barato. A 
outra forma é você se alinhar no bloco 
de empresas que produzem artigos de 
esporte ou de moda, com qualidade, 
que estão na vanguarda dessa ino-
vação. Pois é lá que queremos estar. 
Por isso temos que ir para fora, porque, 
embora o Brasil seja lançador de moda 
e tendências em alguns segmentos, 
não o é em todos. Vocês me fazem 
perguntas que requerem um bocado 
de informação... 

Jr – deve ser porque eu sou jornalista 
e o Amatucci é professor.

márcio – Mas vocês abordam 
questões que são essenciais para 
o nosso negócio. Para efeitos de 
análise, a empresa Alpargatas está 
em três grandes segmentos: um é o 
de sandálias, onde a principal marca 
é a Havaianas. Outro é o mercado de 
artigos esportivos: tênis, meias, bo-
las, chuteiras, caneleiras, vestuário, 
artigos esportivos mesmo. Temos 
quatro marcas principais – duas 
nossas e duas licenciadas, Rainha e 
Topper são as nossas e Timberland 
e Mizuno são as licenciadas. Temos 
outras marcas, também, igualmente 
importantes, mas em mercados 
bem segmentados, como Conga e 
Bamba. Temos um terceiro mercado 
que é o de têxteis industriais; tecidos 
para transporte, agronegócio enfim, 
aplicações mais pesadas. E ainda 
temos o varejo, mas que é bastante 
estratégico, visa proteger as marcas 
da companhia. No caso da Timber-
land, temos seis lojas próprias, em 
endereços de prestígio. A outra é a 
cadeia de outlet Meggashop. Aí te-
mos vinte e seis lojas, e elas têm uma 
finalidade estratégica... É interessante 
esta operação.

Jr – Nossa Revista publicou o case da 
Meggashop na edição sobre varejo, de 
março-abril de 2006.

márcio – Para cada um desses 
quatro segmentos tenho que ter uma 
diferenciação, cada um deles é um 
cenário diferente. Têxteis industriais é 
um mercado de transformação em que 

preciso de tecnologia; para sandálias, 
é absolutamente moda, buscamos 
muito mais tributos intangíveis do que 
tangíveis. Já com artigos esportivos, a 
história é outra, eu tenho que buscar 
os dois – o tangível e o intangível; 
tem que ter tecnologia, tem que ter 
design, tem que ter beleza e também 
tem de inspirar; se você colocar um 
tênis Mizuno com um terno, você está 
muito bem, entra no Palácio do Gover-
nador, onde quiser. Enfim, estou me 
sentindo absolutamente bem vestido 
porque estou com um tênis daquele 
no meu pé. 

AmAtucci – Tivemos um seminário 
sobre negócios internacionais e há 
uma preocupação muito grande com 
o fato de que o Brasil não detém mar-
cas internacionais.

Jr – Temos a Varig, Petrobras...

márcio – Marca de consumo que 
o Brasil tenha lá fora eu conheço só 
uma, a H. Stern.

Jr – Bem lembrado. uma pergunta: 
a marca que está sendo implantada 
é Havaianas mesmo? Não consigo 
ver um americano pronunciar ha-
vai-a-nas... 

márcio – É havaianas mesmo, 
escrito do mesmo jeito, brasileiro, 
mesmo logotipo. A alma da marca, 
o dNA da marca, o espírito da 
marca é o mesmo. Nós fizemos – e 
continuaremos a fazer – algumas 
adaptações, algumas customizações 
para algum tipo de produto que seja 
próprio para alguma região, mas a 
alma, o espírito, o dNA, o jeito de 
ser da marca tem de ser o mesmo, 
porque, se você mudar, não terá uma 
marca global.  

“é havaiaNas mesmo, escrito do mesmo 
jeito brasileiro, mesmo logotipo.”
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rui – A Coca-Cola, na China, escreve 
em chinês...

Jr – Mas pronuncia, certamente, 
“Coca-Cora”...

márcio – É, mas Starbucks não 
se escreve em chinês. Então temos 
os dois casos. Eu penso que, para 
ser global, esse tipo de adaptação é 
inevitável. Há vários tipos de pronún-
cias – havianas, havis (as pessoas 
começam a abreviar) – então nós 
registramos todas as pronúncias em 
domínios – hevis, habis, havaianás 
na França... Registramos tudo nos 
domínios eletrônicos, também nos 
domínios figurativo e nominativo, e 
agora iniciamos um processo – que 
alguns países estão aceitando – que 
se chama Registro Tridimensional. O 
que vem a ser isso? Significa que você 
registra a marca sob todas as hipóteses 
que ela pode vir a ser lembrada: pela 
pronúncia, pelo nome, pela forma 
de escrever, quase que uma pequena 
análise combinatória. das possibi-
lidades visuais, pelas possibilidades 
auditivas – de pronúncia e de tato, por 
isso se chama tridimensional.

Jr – Como é que foi no Havaí, vocês 
não tiveram problemas de registrar lá 
as Havaianas?

márcio – Não, porque eles são um 
estado americano; não têm autonomia.

Jr – Curioso que um dos produtos 
mais caracteristicamente brasileiros, 
seja Havaianas, e não “Brasileiras”. 

márcio – Há nomes absoluta-
mente incomuns, às vezes impronun-
ciáveis, que fazem sucesso. Imagine o 
Ermenegildo Zegna ou uma marca de 
sorvete e botam Häagen-dazs...

Jr – Ou, mesmo, Volkswagen, no 
Brasil e em outros países latinos.

márcio – Com Havaianas, a gente 
vende lá, registrado, sem nenhum 
problema. Temos a marca regis-
trada, eu diria, talvez em 99% dos 
mercados.

Jr – Trata-se de um design simples, de 
um modelo talvez milenar, inspirado 
nos calçados das gueixas...

*rui – Se você me permitir, esse dese-
nho é tão antigo quanto o homem, 
talvez quanto a roda. Há pouco tempo, 
nos Alpes, encontraram um cidadão 
congelado lá há 10 mil anos, e ele 
estava com uma sandália de dedo. Os 
japoneses usavam este tipo de calça-
dos com sola de madeira... A empresa 
Alpargatas usou esse desenho milenar 
que não tem patente  e  desenvolveu  
o  modelo em borracha muito bem 
acabado.  É a única marca mundial – ou 
global – de borracha. Todas as outras, 
os produtos chineses e orientais são 
feitos de plástico, um produto que deixa 
cheiro, que deforma, que marca o pé.

Jr – E é ou não patenteável?

rui – Nós temos uma patente de 1966.

Jr – E ela vale?

márcio – A melhor patente é a 
marca registrada.

Jr – Mas vocês devem enfrentar muita 
concorrência.

rui – Nosso produto é único.

AmAtucci – O sucesso é devido às 
características técnicas do produto?

márcio – Acho que é um conjunto 
de coisas. O Rui explicou os atributos 
tangíveis, mas o sucesso também pre-
cisa dos intangíveis. Para você ter uma 
marca com posicionamento diferenci-
ado, talvez único, é a alma do produto, 
a inspiração, o espírito do produto, 
porque hoje se copia qualquer coisa. 
Estive na China, recentemente, está 
cheio de carros da Volks, na rua, que 
não são feitos pela Volks, têm outro 
nome, e custam um quinto do preço. 
Tem Golf chamado Sunny, igualzinho, 
você até se confunde. Então, o sucesso 
de Havaianas é o resultado de um mix. 
Até 1996, mais ou menos, falávamos 
muito dos atributos tangíveis – “não 
tem cheiro”, “não solta as tiras” e “não 
sai do pé”.

Jr – E o Chico Anísio, como garoto 
propaganda.

márcio – E ele dizia assim: “E o 
precinho, oh...” Mas quem queria 
comprar moda não ia comprar um 
produto porque as tiras não saem 
do pé e o preço é baixo. Isso não é 
moda. Então, como esses atributos já 
estavam suficientemente sólidos nas 
cabeças das pessoas, aí basta manter 
a qualidade. Além de termos mantido 
esses atributos, desenvolvemos outros. 
Hoje são em torno de 40 modelos 
– mas há alguns testes interessantes. 
Se você pegar uma sandália montada 
e puxar com este movimento (mostra), 
ela solta. Isso equivale a uma tensão de 
9 quilos. Se eu fizer com 11 quilos ela 
parte, em algum lugar. Por que nove e 

“com um têNis mizuNo e 
um terNo, você está muito bem.”

➟

* Rui Porto – Diretor de Comunicação e Mídia.
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onze? Porque se alguém tropeçar, ela 
solta mas não arrebenta o botãozinho 
aqui. Com onze quilos ela rompe, para 
que a pessoa não caia, se tropeçar, e 
com um puxãozinho sai do pé. Isso no 
tamanho adulto, porque no tamanho 
infantil a proporção é outra.

márcio – Então tem bastante 
tecnologia.

Jr – E experiência.

márcio – São esses atributos tangíveis 
que estamos mantendo, todos que o 
produto foi adquirindo ao longo do 
tempo e ainda agregamos alguns 
novos. Mas foram os intangíveis que 
se constituíram no grande segredo 
do produto. A diferença foi o posi-
cionamento. Ninguém teve a idéia, se 
tivesse tido a idéia antes, talvez tivesse 
ocupado esse espaço; mas agora como 
o espaço é nosso, ninguém mais pode 
ocupar, não há lugar para dois vence-
dores, no podium, não tem empate 
nesse jogo. Nós começamos a agregar, 
à marca Havaianas, vários atributos 
intangíveis: moda, pessoas, celebri-
dades, formadores de opinião...

Jr – Foi uma decisão racional, obje-
tiva “vamos mexer na imagem desse 
produto...”?

márcio – Não foi por acaso. O 
produto tinha os atributos tangíveis, 
como eu mencionei – faltava transfor-
mar esse produto numa coisa bacana, 
que as pessoas usem.

Jr – Vocês tomaram a decisão aqui 
dentro ou tiveram a participação de 

alguma agência, de algum consul-
tor, que tenha sido importante nessa 
decisão?

márcio – A decisão foi tomada interna-
mente, na Alpargatas. A agência que tra-
balha conosco foi mudada, nessa época; 
é a Almap, que teve papel importante na 
geração de idéias, e até de nos tirar da 
posição de conforto, para buscar coisas 
novas. Esse é o trabalho mais difícil de 
ser feito, o trabalho do Rui...

rui – Era uma questão de prestígio, o 
produto era bom mas não tinha prestí-
gio. Acho que é um caso único, um 
produto que sai das classes populares 
e consegue ir para cima e continuar 
nas populares.

AmAtucci – Você diria que os in-
gredientes para o sucesso no exterior 
nasceram aqui?

márcio – Isso eu afirmo, com certe-
za. O produto foi desenvolvido aqui, 
começamos a exportar e a exportação 
decolou a partir de 2000...

Jr – Já com esse novo posicionamento, 
moda?

márcio – Sim. Foram mudados 
filmes, a forma de comunicação tudo 
foi alterado. E não é só a comunicação, 
composto mercadológico, marketing, 
ponto-de-venda, distribuição, equipe 
de vendas, formadores de opinião, 
patrocínios, uma série de coisas que 
foram feitas.

Jr – Esses quiosques em aeroportos, 
por exemplo.

márcio – quiosques, tudo isso – que 
não dá dinheiro nenhum, mas você 
coloca-os em pontos estratégicos, dá 
visibilidade, as pessoas percebem. E 
pessoas bonitas, importantes, forma-
dores de opinião, pessoas que lançam 
moda, formam a imagem e usam 
Havaianas até de terno, que é o novo 
ícone da moda masculina...

AmAtucci – Conte alguma coisa a 
respeito da estratégia de distribuição. 
Vi no site que vocês têm um mix de 
representantes que parecem ser locais, 
têm nomes em inglês, têm nomes bra-
sileiros. Como foi essa estratégia? 

márcio – Para exportar, você tem 
que ser flexível para entender cada 
lugar do mundo; nós procuramos pes-
soas que já tivessem morado no Brasil, 
ou brasileiros que moram lá fora – pes-
soas que conhecessem a nossa origem 
e a história da sandália. Porque vender 
para alguém que nunca ouviu falar na 
gente, não sabe onde fica o Brasil, ven-
do um chinelinho de borrachinha, vai 
dizer “esse troço não vai vender nunca 
aqui”. É mais fácil para esse pessoal 
entender o que a gente queria fazer, 
do que você começar do zero. Eram 
pessoas que – além de querer ganhar 
o dinheiro – elas sabiam, conheciam 
e acreditaram, sabendo do propósito 
que nós tínhamos. Na Austrália, temos 
uma carioca, que mora lá há uns trinta 
ou quarenta anos, já é australiana e 
fala português com sotaque. Mas ela 
conhecia as Havaianas, um super- 
sucesso. Chama-se Amélia, quer nome 
mais brasileiro do que isso?

rui – Na Itália temos um casal italiano, 
que morou anos no Brasil, na Bahia...

Jr – quer dizer que existe uma “pon-
te” cultural. Você tem de atravessar 

“a almap teve papel 
importaNte Na geração de idéias.”
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esta ponte, estar do lado de cá e do 
lado de lá.

rui – O distribuidor francês, o Em-
manuel, é um francês casado com 
uma brasileira, passam férias na Bahia, 
a sócia dele, uma moça linda francesa, 
mas a mãe é brasileira então ela fala 
português como nós; na Grécia, uma 
moça grega – só que nasceu na Grécia 
e foi criada no Bom Retiro...

Jr – Gostaria de saber se são só as 
Havaianas ou já têm um segundo 
produto, para mercados internaci-
onais?

márcio – Claro, Topper. A marca 
Topper, no Japão, é um sucesso 
enorme – e com uma estratégia diferen-
ciada também. lonas, a gente vende 
muito bem a parte de lonas industriais 
na América Central, um produto exce-
lente, com a marca locomotiva.

Jr – Vocês traduzem “locomotiva”?

márcio – Não, a mesma política, 
não tem tradução.

Jr – Isso é ótimo.

márcio – Mas eu queria elaborar 
mais sobre a sua pergunta, porque 
ela é importante. Primeiro: você só 
consegue levar um produto para fora 
do Brasil com sucesso se ele fizer 
sucesso aqui. Então, Havaianas é o 
nosso maior sucesso aqui, portanto 
o produto mais preparado para levar 
para fora. Segunda razão: questão de 
prioridade – em qual produto temos 
maior competitividade, em termos 
de produção e de custos? quando eu 
falo em tênis, há empresas maiores 
do que nós que fazem tênis, Nike, 
Adidas, Reebok, então vou competir 

com gente muito grande. Agora, quem 
é o maior produtor de sandálias do 
mundo, você sabe? Ninguém sabe, 
porque não tem outro, somos nós. Em 
relação à Topper, houve um trabalho 
interessante, também. Por que escolher 
o Japão? Vários atletas brasileiros jogan-
do futebol no Japão, o Zico, a maior 
colônia japonesa do mundo é aqui no 
Brasil, há uma interação muito grande, 
vôos diários, três, quatro por dia.

Jr – Olha a “ponte” aparecendo, de 
novo.

márcio – Medimos as ligações 
telefônicas internacionais com o 
Japão. Fala-se muito entre os dois. 
Eles têm verdadeira adoração pelo 
Ayrton Senna, que tornou a Honda 
campeã de Fórmula 1 – tudo isso fez 
do Japão um mercado interessante. 
Posso contar outra história. O Japão 
é um país pequeno, com grande 
população. São poucos os espaços 
para jogar bola; e eles adoram futebol. 
Resolvemos investir no Futebol de 
Salão; ninguém sabia jogar. Formamos 
algumas equipes, que trouxemos para 
Marilia, interior de São Paulo e outros 
lugares. Vieram aqui tiraram fotos com 
jogadores nossos e começaram a levar 
para lá um pouco dessa cultura do 
Futsal e do Indoor, os dois tipos de 
futebol – Society também.  Começa-
mos a patrocinar campeonatos de 
futsal, temos uma empresa chamada 
Kamei Sport lá, que são nossos dis-
tribuidores e esse negócio está virando 
febre no Japão. Hoje nós temos, no 
Japão, a Copa Toppa, que é como eles 
pronunciam Topper. Estamos em todas 

as vitrines, na principal loja de depar-
tamentos do Japão – a Celox, que está 
para Tóquio como a Galeria lafayette 
está para Paris. Estive também no Japão 
há oito meses atrás, fazendo contatos 
com Mizuno, cuja sede é em Osaka, 
e visitei clientes, observei o mercado. 
Ela estava até nas pequenas lojas. Tirei 
fotos numa rua movimentada – como 
a nossa 25 de Março, japonês para 
todo lado, vendedores.

AmAtucci – Tenho uma pergunta so-
bre relacionamento de licenciamento, 
quer dizer, além de levar marcas para 
fora, vocês também estão trazendo 
marca para dentro. Como é esse rela-
cionamento, porque vocês desenham 
aqui produtos licenciados, como é que 
conseguiram isso?

márcio – Não foi fácil, demorou 
um tempo, pois é uma relação de 
confiança recíproca. Temos duas 
marcas globais, com policies muito 
rígidos, a japonesa Mizuno, com sede 
em Osaka, e a outra é a Timberland, 
sede em New Hampshire, nos Estados 
unidos. Os contratos foram assinados 
em 1996, mas o trabalho começou 
em 1997. Recentemente, estendemos 
esses contratos para mais países da 
América latina. Essas adaptações 
chamam-se SMu – Special Make-ups. 
São produtos com a base lastreada 
num produto original, em que você 
faz uma customização, para adaptar 
ao nosso mercado. Essa customização 
pode ser a simples troca de cores, 
de cores mais fechadas para cores 
mais abertas; pode ser limpeza do 
produto em algumas peças que são 

“...ela rompe, para que a 
pessoa Não caia, se tropeçar.”

➟
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valorizadas lá fora e aqui dentro não, 
ou pode ser na redução de custos do 
produto, desde que seja preservada 
a qualidade. Veja que esse tênis aqui 
(mostra) é Mizuno, um produto feito 
por nós, nem é Make-up, já é uma 
geração diferente – desenvolvido, 
desenhado e fabricado por nós, o 
modelo você encontra pelo mundo 
afora, mas a idéia e concepção foi 
toda feita por nós.

AmAtucci – Então a Alpargatas está 
exportando o desenho?

márcio – Não, esse foi apenas um 
caso, mas fez muito sucesso. E tivemos 
uma experiência semelhante com a 
Timberland.

Jr – Márcio, você começou sua car-
reira trabalhando na Mesbla onde 
passou vinte anos. Gostaria de que 
você falasse um pouco dessa sua 
transição do varejo para a indústria. 
Essa experiência foi marcante para o 
seu sucesso na Alpargatas?

márcio – Tenho certeza de que foi. 
quando eu comecei o meu trabalho 
na Mesbla, eu tinha treze anos e, 
apesar de ter ficado lá dezoito para 
dezenove anos, uma boa parte, dos 
treze aos dezoito, dezenove anos, 
eu desempenhava funções absoluta-
mente coerentes com aquela idade 
– fui office-boy, carregava papel, ia 
vivenciando aquele ambiente, em-
bora não fosse um ator importante. 
lá fui adquirindo gosto pelo negócio, 
como um comissário de bordo, que 
fica admirando o comandante do vôo 

e um dia, quando ele for ser piloto, 
algumas coisas ele já sabe. Eu gos-
tava daquele negócio todo, era feliz 
fazendo o meu trabalho. A Mesbla 
tinha um programa – hoje o nome é 
meio cafona – chamava-se “Meninos 
de Ouro” e a família de Botton – que 
eram os donos do negócio. Acreditava 
que as pessoas que viessem a ocupar 
funções importantes na empresa, de-
veriam ter sido “criados” dentro dela. 
Então financia-vam tudo. Completei 
todo o meu ensino médio graças à 
ajuda deles, não pagava nem um lápis 
– e trabalhava só três horas por dia 
– para cursar a escola. Então, eu fiz 
de tudo, na Mesbla – até motorista de 
caminhão, para entregar mercadoria, 
fazia tudo. O meu primeiro cargo 
importante foi de gerente de loja, em 
Goiânia, com apenas 22 anos. depois, 
trabalhei em São Paulo e cheguei a 
gerente. Fui gerente da loja matriz 
no Rio de Janeiro de novo, na Rua 
do Passeio. Era a maior loja, tinha 900 
funcionários. Eu fazia reuniões aos 
sábados, o pessoal ficava impressio-
nado, diziam que eu não ia conseguir. 
A loja abria às oito, eu marcava com 
as pessoas seis e meia da manhã mais 
ou menos, café da manhã, e às sete eu 
subia numa mesa no estacionamento e 
conseguia que todos ficassem calados, 
ouvindo o que eu tinha para dizer. Aí 
quis conhecer outras áreas. O varejo 
divide-se em três áreas: Frente de loja, 
os vendedores; Pessoal de Operações, 
que inaugura lojas, negocia com shop-
pings, trabalha na expansão das lojas, 
e o pessoal que compra. São três tipos 
de gente, três Tribos; qualquer grande 
varejo tem três tribos. Então fui para a 

tribo de operações, fui cuidar da ex-
pansão da empresa, negociar pontos, 
abrir lojas, analisar mercados etc., 
fazer as normas da companhia, fazer 
distribuição de produtos, e depois 
falei “agora quero conhecer a outra 
tribo, que é a tribo de compras”. Foi 
onde fiquei até sair da Mesbla, saí 
como superintendente de compras. 
Nesse período, tive também, junto 
com a minha mulher, uma indústria de 
calçados. Chamava-se Andar Perfeito, 
calçados infantis – em Belo Horizonte.
depois da Mesbla, fui trabalhar na 
Gradiente, com o Eugenio Staub, so-
mos os melhores amigos, ainda. E aí, 
acabei vindo para a Alpargatas, onde 
estou até hoje, muito feliz da vida. 
Então minha carreira foi essa.

Jr – uma carreira com um certo 
romantismo; um menino pobre que 
tem oportunidades dadas por uma em-
presa. um aspecto positivo da Mesbla 
e da família de Botton. 

márcio – Sempre foram pessoas 
muito nobres.

Jr – Na nossa Escola, os nossos alunos 
não são em geral meninos pobres, embo-
ra haja bolsas de auxílio para alunos que 
tenham dificuldades econômicas, mas 
que sejam competentes. Mas gostaría-
mos de saber o que você diria aos nossos 
alunos – que estão com vinte anos, em 
média e seus professores também são 
jovens – para dar certo nesse mundo 
global, nos negócios internacionais, o 
que você diria para eles?

márcio – Primeiro, que você tem que 
ter três órgãos no corpo absolutamente 
em estado de prontidão e funcionando 
– os outros podem até não funcionar 
– mas cabeça, coração e estômago 
têm que funcionar, não tem jeito. Se 

“a marca topper é um 
sucesso eNorme No japão.”
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não tiver cabeça coração e estômago 
está frito. Isso, na minha opinião, claro, 
pois não sou nenhum acadêmico, as 
minhas teses são próprias. 

Jr – Gostei. Mas agora você precisa 
explicar. 

márcio – Em dado momento, cada 
um deles pode destacar-se, mas os três 
têm igual importância. Cada um é o 
ator principal, em cada cenário, mas 
não existe cenário que sobreviva sem 
os outros dois, novamente – no meu 
modo de ver. A cabeça é importante 
porque não dá para você pensar em 
fazer sucesso trabalhando, se você não 
tiver uma clareza muito grande dos 
seus objetivos, do que você quer fazer, 
não traçar os seus planos, não enten-
der o cenário em que você vive, não 
analisar os concorrentes, o mercado, 
não analisar as suas perspectivas, onde 
você quer crescer. O conhecimento 
você adquire um pouco na escola, 
um pouco na vida prática – os dois 
são fundamentais. Conhecimento, 
capacidade de pensar, de tomar de-
cisão. Isso é fundamental. O coração é 
importante porque ninguém sobrevive 
sem emoção. Não consigo imaginar 
uma vida totalmente by the book, 
quadradinha, onde você não tenha 
emoções, não tenha alegrias, tristezas. 
Você tem que saber diferenciar o que 
acontece, não pode usar o mesmo 
tom para dar notícias diferentes, tem 
que ter emoção, paixão, gostar do que 
faz, botar o coração para funcionar. 
E, finalmente, estômago, pois tem 
que engolir muita coisa, digerir muita 
coisa, coisas que você não quer, a 
cabeça não manda, o coração não 
quer, mas você tem que engolir, tem 
que digerir, tem que saber fazer isso. 
E sem criar uma úlcera. Tem de saber 
contar até dez, ter calma, paciência; 

A São Paulo Alpargatas – Empresa do Ano na 

escolha anual da revista Exame – é a maior 

empresa brasileira de calçados e artigos 

esportivos. Havaianas, Rainha, Topper, 

Mizuno,Timberland e Locomotiva são exemplos 

de suas marcas próprias e licenciadas da 

Alpargatas, presentes na vida diária de milhões 

de consumidores no Brasil e em 80 países para 

os quais são exportados.

Havaianas é considerada um fenômeno de mar-

keting. Sua participação no mercado é de 80%. 

Rainha, Topper e Mizuno ocupam, em conjunto, 

o primeiro lugar em calçados esportivos. Lo-

comotiva é a líder no segmento de coberturas 

para transporte.

A Alpargatas tem 8 unidades industriais e 

11 fábricas-satélites que empregam 11.400 

pessoas. Também atua no varejo, com as lojas 

Meggashop e Timberland.

 

Fundada em 1907, tem suas ações negociadas 

na Bolsa de Valores de São Paulo desde 1913. 

Possui mais de cinco mil acionistas e faz parte 

do Grupo Camargo Corrêa. Detém participação 

acionária de 30% na Santista Têxtil, um dos 

maiores fabricantes mundiais de tecidos Denim.

Em 2005, a receita bruta de vendas, não con-

solidada com a Santista Têxtil, atingiu R$ 1.369 

milhões, com a comercialização de 160 milhões 

de pares de calçados e 16,4 milhões de metros 

quadrados de tecidos industriais. A receita de 

exportação representou 6% do faturamento. 

visão da empresa
Ser uma empresa global de marcas deseja-

das em artigos esportivos, calçados e têxteis 

industriais.

missão
Desenvolver e comercializar produtos inova-

dores, de alto valor percebido, com qualidade e 

rentabilidade classe mundial e criação de valor 

para os acionistas, funcionários, fornecedores e 

clientes, atuando com responsabilidade social 

e ambiental.

para mim, o órgão que simboliza 
isso, no ser humano, é o estômago. 
Precisa dele para digerir, para ajudar 
você a sobreviver. O aluno tem que ter 
consciência disso. E, acima dessas três 
coisas, há uma outra, que é a vontade. 
Não é fácil ter isso. Às vezes, você tem 
uma coisa e outra não, mas se você 
não tiver vontade, não tiver determi-
nação... Isso resulta num trinômio: 
garra, talento e inteligência.

Jr – Isso funciona com time de futebol 
também.

márcio – Também.

Jr – Imagino que você não tenha pressão 
alta, nem problemas gástricos.

márcio – Não tenho mesmo, minha 
pressão está sempre onze por sete, 
doze por oito, não tenho nenhum 
problema, corro todo dia...

Jr – qual o tênis da sua preferência 
para corrida?

márcio – Para correr, Mizuno, para 
passear, Rainha, para jogar bola, Top-
per, para fazer esporte Timberland e 
para sair por aí, Havaianas. espm


