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Passos acelerados
com as Havaianas
As sandálias ícones da moda abrem caminho para maior
internacionalização, agora rumo aos países europeus

por Patrícia Nakamura

O recêm-inaugurado escritório nos Esta-
dos Unidos não aplaca a ansiedade da
Alpargatas em expandir seus domínios
no exterior. Nos próximos 12 meses a

companhia controlada pelo grupo Camargo Cor-
rêa quer estabelecer equipe própria de vendas e
monitorar mais de perto a distribuição no Chile
e na Argentina, num esforço para dobrar, a mé-
dio prazo, o peso das exportações nos resultados.
De um ano para cã as vendas externas passaram
de 7% para 8% do faturamento. Depois da con-
quista do continente americano, o trabalho de
internacionalização deve seguir rumo à Europa,
onde as sandálias Havaianas já adquiriram o
status de ícone fashion, mas cuja distribuição
- fortemente voltada para multimarcas estrela-
das - ainda é feita por terceiros.

Segundo Mareio Utsch, presidente da Al-
pargatas, as sandálias Havaianas, seu princi-
pal produto, servirão para abrir caminho no
exterior para os outros itens, como os artigos
esportivos das marcas Topper e Rainha. "Mais do
que administrar uma companhia, a filosofia da
empresa está centrada na construção e gestão
de marcas robustas", afirma. E acrescenta que
só assim a Alpargatas consegue driblar entraves
como a valorização do real perante o dólar e a
concorrência dos calçados chineses - problemas
que afetam em cheio o desempenho dos pro-
dutores de calçados brasileiros. Mesmo assim,
a empresa mantém a liderança no mercado
de calçados esportivos (12%) com as marcas
Rainha, Topper, além da japonesa Mizuno e a
americana Timberland, artigos produzidos sob
licença. No caso das sandálias, a companhia
calcula deter 80% do mercado.

A estratégia de focar na vitalidade da marca
Havaianas, combinada com as vendas dos arti-
gos da Topper e da Rainha, além dos produzidos
sob licença, rendeu à Alpargatas, em 2006, uma
receita líquida de R$ l ,22 bilhão, com vendas de
178 milhões de pares de calçados (dos quais 162
milhões de Havaianas). As atividades da rede de
outlets Meggashop (que comercializam itens de
coleções passadas) e as vendas das lonas de cami-
nhão da marca Locomotiva também ajudaram a
empresa a elevar o faturamento líquido em.15,1%
em relação a 2005. Além disso, fechou 2006 com
sobra de caixa, o que garantirá fôlego para levar
adiante seu projeto de internacionalização. Se-
gundo Utsch, o suporte do grupo controlador dá
à Alpargatas agilidade para eventuais correções
de rota e segurança para investimentos.

Tricampeã setorial de Valor 1000, a Alpar-
gatas credita seu sucesso à estratégia de manter
as Havaianas como "objeto de desejo" tanto no
Brasil como no exterior. No mercado interno, a
empresa inverteu a lógica dos manuais de mar-
keting, ao direcionar as sandálias de borracha
às camadas abastadas da população só depois
de um longo período de comercialização entre
classes mais populares. Lã fora, no entanto, a
companhia tem seguido as normas mercadoló-
gicas à risca. "Mas com agilidade para corrigir
as rotas", sublinha Utsch.

Transformada em coqueluche tanto na Europa
(onde o par não sai por menos de € 20 nas mais
famosas butiques) como nos Estados Unidos, as
Havaianas devem começar a ser apresentadas a
consumidores "logo abaixo do topo da pirâmide",
onde há gente ávida por novidades já consumidas
pela elite. A missão do time de Utsch, entretanto, é





conquistar essa base de clientes sem perder a
poderosa e sofisticada fatia de consumidores já
conquistada. O escritório americano vai exigir
investimentos de US$ 50 milhões até 2011. Man-
ter o status da sandália dá trabalho, mas permite
mais margem de manobra para reajustar preços
e fugir da concorrência das commodities. Em
2006, as exportações somaram R$ 87 milhões,
57% acima do obtido no ano anterior.

Utsch informa que a expansão dos domí-
nios da Alpargatas no Chile e na Argentina
deverá contar com a instalação de escritórios
locais e também com a aquisição de fábricas
e marcas desses países. Já há um esforço nesse
sentido na Argentina, onde a empresa assinou
um protocolo de interesse para a compra da
Alpargatas Argentina, separada de sua xará
brasileira há mais de 25 anos. A unidade
argentina tem atuação local e produz artigos
sob licenças internacionais. "Até podemos
comprar marcas com perfis semelhantes às
nossas, mas dessa forma conseguiremos con-
quistar espaço em novos mercados."

A Alpargatas pode se dedicar com folga à
gestão de suas marcas porque construiu em
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A Alpargatas mantém
fábricas na Paraíba,
em São Paulo,
Rio Grande do Sul,
Rio Grande do Norte,
Minas e Amazonas

torno de si uma azeitada estrutura industrial,
suficiente para suportar os planos de inter-
nacionalização. Recentemente, a companhia
instalou um sistema de gerenciamento da
cadeia de suprimentos, de controle de custos e
de comunicação de dados entre as unidades.

A empresa mantém unidades fabris em
São Paulo, Amazonas, Rio Grande do Sul,
Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Paraíba.
Neste último estado se concentra 95% de todo
o volume de produção. Além disso, mantêm
uma fatia de sua produção terceirizada.
Algumas partes de calçados - e até mesmo
alguns produtos prontos - são importadas
da China, onde os custos de manufatura
são mais baixos. "Se houver necessidade,
podemos lançar mão de mais fornecedores
terceirizados", avisa Utsch.

Aos 100 anos, completados em 2007, a
empresa - que tem investimentos aprovados
da ordem de R$ 103 milhões para o ano - faz
um esforço diário para manter-se jovem.
Dedica pelo menos 5% de seu faturamento
ao desenvolvimento de produtos e materiais
em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. •
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