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Propaganda - Para quantos países

as sandálias Havaianas são exporta-

das?

Rui Porto - A produção total de

Havaianas deste ano será de 160

milhões de pares; cerca de 10%

dessa produção será exportada para

80 países. Havaianas está presente

na África, Europa, Estados Unidos,

Japão e Austrália. A Austrália, aliás,

é o país que proporcionalmente mais

consome Havaianas fora do Brasil.

E, obviamente, a América Latina.

Por aqui, Argentina e Bolívia são

dois dos países que mais importam a

marca. Vamos abrir, ainda neste ano,

a nossa primeira operação no exterior,

que será em Nova York e cuja conta

publicitária será atendida pela BBDO

local.

P - Até que ponto a campanha da

AlmapBBDO, reconhecidamente um

mundo
case histórico no Brasil, ajudou na

construção da marca Havaianas no

exterior?

RP - Cem por cento. Todas as cam-

panhas que temos no mundo são feitas

pela Almap. Algumas, adaptadas de

ações publicitárias brasileiras; outras,

feitas especificamente para alguns

mercados no exterior. A Austrália, por

exemplo, é um país para onde criamos

muitas campanhas exclusivas. Só nos

Estados Unidos é que teremos agência

local. Mas as campanhas serão alinha-

das com a comunicação da Almap.

P - Promoção, internet e outras disci-

plinas também estão sempre na pauta

da comunicação de Havaianas ?

RP - O nosso foco promocional é

moda. Patrocinamos semana de moda

na Austrália, estamos presente em fei-

ras de moda em Paris, patrocinamos a

Fashion Rio. Já tivemos nossa marca



ligada à São Paulo Fashion Week, no

passado, e marcamos a nossa presença

em eventos de moda em Porto Alegre,

Recife e outras importantes cidades

do Brasil e do exterior. Também in-

vestimos bastante em materiais de di-

vulgação em pontos-de-venda.

P - As Havaianas são alvo de falsifi-

cação ?

RP - Sim. Havaianas atraem falsifi-

cadores porque vendem bem. A fal-

sificação não nos atrapalha somente

porque concorre de modo desleal com

um produto que tem custo alto em

tecnologia, material emborrachado

de ótima qualidade e grande investi-

mento em comunicação, mas porque

acaba comprometendo a imagem de

qualidade da marca. Temos de es-

tar sempre atentos às- falsificações.

Aqui no Brasil acabamos de ganhar

na Justiça contra uma marca que nos

imitava.

P - A São Paulo Alpargatas pretende

internacionalizar outras marcas ?

RP - Temos algumas em fase de in-

ternacionalização. Topper já tem forte

presença no Japão entre os jogadores

de futsal. Eventualmente, podemos ir

para outros lugares do mundo onde

esse esporte é popular. Mizuno, que

fabricamos sob licença, será exportada

para alguns mercados, como o Chile.

E a próxima será a Rainha, cujos pla-

nos ainda não posso revelar. *

Text Box
Fonte: Propaganda, ano 51, n.668, p.10-11, nov. 2006.




