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Corrêa, completa em abril 100 anos de atividade empe-
nhada em expandir a presença das suas marcas no mer-
cado internacional. É dona de um dos portfólios de mar-
cas de maior peso da propaganda brasileira, entre elas,
Havaianas, Topper, Rainha, Conga, Bamba, Kichute,
além de possuir licença da Mizuno e da Timberland. O
diretor de marketing, Rui Porto, detalhou os planos de
expansão da companhia.

WELLITON MORAES

Quais expertises próprias da Alpar-
gatas lhe permitiram completar 100
anos de atividade, marca obtida por
poucas empresas brasileiras?
São poucas as empresas que che-
gam a essa marca. Acredito que a
capacidade de adaptação às mu-
danças, presente no DNA da em-
presa, permitiu que a Alpargatas
completasse 100 anos de ativida-
de! Fora isso, inovamos em pes-
quisa de materiais, de designs, in-
vestimos no desenvolvimento de
produtos, no aprimoramento da
rede de distribuição e na diver-
sificação de produtos para am-
pliar o target de nossas marcas.
Também atualizamos constante-
mente os nossos produtos com a
preocupação de não perder o seu
DNA. Outro aspecto importante
é ter profissionais comprometi-
dos e envolvidos com o trabalho.
Temos .uma equipe que gosta de
trabalhar na empresa.

Quais os principais desafios que a
Alpargatas deve impor-se ao come-
morar o seu centenário?
Fazer 100 anos é bom mas a
gente quer fazer 200, 300 e por
aí vai, sempre contribuindo pa-
ra gerar emprego, renda, produ-
tos, enfim, riqueza para o País.
Estamos indo cada vez mais
para o mundo com as nossas
marcas principais. Atualmente,
a Havaianas é exportada para

mais de 80 países. Os Estados
Unidos lideram o ranking em
volume de vendas de Havaianas
e Austrália, o per capita - a cada
dez australianos um compra o
produto. Queremos ampliar o
número de países para os quais
a marca é enviada, além de me-
lhorar a performance naqueles
onde o produto já é comer-
cializado. No ano passado, as
vendas de havaianas cresceram
36% em comparação ao exer-
cício anterior. Dos 77 modelos
lançados em 2006, 34 desem-
barcaram com exclusividade no
mercado externo. Além disso,
temos planos de expandir a
Mizuno para os países latino-
americanos. Hoje, exportamos
cerca de 10% da nossa produ-
ção. Planejamos incrementar o
volume exportado em cerca de
15% em dois anos. Essa expan-
são não está sendo realizada por
motivos puramente comerciais
mas também pela necessidade
de ocuparmos espaços em pra-
ças virgens e assim consolidar
cada vez mais a marca. Vamos
também continuar investindo
no mercado interno, onde no
ano passado vendemos 162 mi-
lhões de pares de Havaianas.
Até a marca Havaianas, que
tem uma venda per capita al-
tíssima (a cada três brasileiros
dois compram Havaianas) tem
possibilidade de expandir ainda
mais o seu volume de vendas.

Como está sendo feita a
expansão da marca Havaia-
nas no mercado interna-
cional?
Começamos com distri-
buidores em cada país ou
grupo de países para co-
mercializar a Havaianas.
Agora temos algumas
operações próprias na Ar-
gentina. Até junho, vamos
inaugurar um escritório
próprio em Nova York,
que contará inclusive com
uma campanha publicitá-
ria assinada pela BBDO.
Queremos crescer no mer-
cado norte-americano, on-
de vendemos dois milhões
de pares por ano, o que
ainda é pouco diante da
dimensão desse comércio.

Qual a divisão por marca no
faturamento da Alpargatas?
Havaianas é o carro-che-
fe com uma participação
aproximada de 45% no
faturamento da empresa.
A divisão de artigos es-
portivos, que é líder no
mercado nacional, tam-
bém participar com cerca
de 45% da receita da Al-
pargatas. Os outros 10%
vêm das demais áreas da
empresa.

Com a disposição da empresa em in-
vestir em outros países, com quem
ficará a responsabilidade pela cria-
ção das campanhas publicitárias de
Havaianas?
Até agora todas as campanhas
foram feitas pela equipe de Mar-
cello Serpa, da AlmapBBDO, que
está com a gente desde 1994. Al-
gumas vezes são feitas aqui e re-
petimos em outros países e outras
são criadas aqui especialmente
para serem veiculadas no mer-

cado externo. Tem de haver es-
sa diferença porque há modelos
que são só comercializados no
mercado nacional e outros ape-
nas em determinados países. Nos
Estados Unidos a nossa operação
será maior, por isso, resolvemos
contratar uma agência específica.
Nas demais praças a situação se
mantém.

Qual a verba de marketing da Alpar-
gatas e qual a relação da empresa

Text Box
a



RUI PORTO

atas exande marcas
Alexandre de Oliveira

garoto-propaganda da marca de
sandálias. A Topper patrocinou
a famosa seleção brasileira de
futebol de 1982.

Como manter forte e atual uma
marca como Havaianas. As demais
marcas também podem ser reposi-
cionadas?
O posicionamento da sandália
mudou em 12 anos. Deixou de
ser apenas popular e ganhou
traços mais sofisticados, com
designers da moda, até chegar à
cerimônia de entrega do Oscar
e aos desfiles de moda de Paris.
Calçar Havaianas antigamente
era assinar atestado de pobreza,
hoje em dia é sinônimo de in-
teligência. Também mantemos
a individualidade das marcas.
Tanto é que Havaianas pertence
ao portfólio da AlmapBBDO; a
Topper ao do da Lew'Lara e a
Rainha ao da Talent.

cado externo. Tem de haver es-
sa diferença porque há modelos
que são só comercializados no
mercado nacional e outros ape-
nas em determinados países. Nos
Estados Unidos a nossa operação
será maior, por isso, resolvemos
contratar uma agência específica.
Nas demais praças a situação se
mantém.
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Qual a verba de marketing da Alpar-
gatas e qual a relação da empresa

com o mercado publicitário?
Temos uma verba de marketing
de aproximadamente R$ 120
milhões. Somos um anunciante
que tem uma história imensa
ligada à propaganda. Para você
ter idéia, as sandálias Havaianas,
lançadas em 1962, patrocinaram
o programa "Família Trapo", um
dos grandes sucesso da televisão
brasileira. O comediante e ator
Chico Anísio - e seus persona-
gens - foi durante muito tempo

Como será feita a comemoração?
Haverá uma campanha publicitá-
ria para promover o centenário da
empresa. Além disso, estamos or-
ganizando uma festa que contará
com a apresentação da orquestra
Talento Brasileiro, montada espe-
cialmente para a ocasião. Serão
dois espetáculos - um fechado
para convidados e outro aberto
no Parque do Ibirapuera. Ambos
contarão com participações espe-
ciais da cantora Virgínia Rosa,
do cantor Rubinho Ribeiro e da
soprano Céline Imbert.
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