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Da Mooca ao mundo em 100 anos
São Paulo Alpargatas atinge o centenário com planos de acelerar sua expansão internacional
João Paulo Nucci

A São Paulo Alpargatas já 
nasceu com um jeitão global. 
Foram investidores argentinos 
e britânicos que, inspirados 
pelo sucesso da produção de 
calçados com solado de corda 
— as tais alpargatas — na 
Argentina, resolveram repe-
tir a dose no Brasil. Em 3 de 
abril de 1907 foi inaugurada a 
Sociedade Anonyma Fabrica 
Brazileira de Alpargatas e 
Calçados — a denominação 
atual seria adotada dois anos 
depois. A primeira planta foi 
instalada na Mooca, bairro 
operário paulistano, que logo 
começou a produzir, além 
dos rústicos calçados, lonas e 
tecidos de algodão.

Até aqui, a história da com-
panhia é igual à de tantas ou-
tras que se formaram à época. 
Pouquíssimas delas, porém, 
chegaram aos 100 anos vivas e 
saudáveis como a Alpargatas. 
Após uma virada estratégica 

no final da década de 90, a 
empresa abandonou o setor 
têxtil (mantendo apenas uma 
participação no capital da San-
tista Têxtil), principal negócio 
até meados dos anos 80 — as 
marcas USTop e Jeaneration 
foram muito bem-sucedidas 
em seu tempo. E transformou 

a Havaianas, até então a pre-
ferida da turma da construção 

civil, em objeto de desejo 
da classe média alta. O 

sucesso da sandá-
lia, que atingiu 

proporções 
mundiais, 

deu início à conquista de 
outros mercados. Hoje, 83 paí-
ses recebem produtos saídos 
das oito unidades industriais 
da Alpargatas — nenhuma 
delas fica na Mooca. “Um dos 
segredos da longevidade da 
companhia é a capacidade que 
ela teve de se transformar ao 

longo da história”, diz Rui Por-
to, diretor de marketing.

Essa alma mutante e glo-
bal permitiu que a empresa, 
atualmente controlada pelo 
Grupo Camargo Corrêa, 
faturasse R$ 1,6 bilhão 
no ano passado, 
quase o dobro 

da receita obtida em 2002. 
Hoje, 45% do caixa é rechea-
do pelas Havaianas. Outros 
45% vêm da linha esportiva, 
que atualmente conta com as 
marcas Rainha, Topper, Mizu-
no, Timberland, Conga, Bamba 
e Sete Léguas. O restante é 
gerado pela quase centenária 
operação de lonas — a mar-
ca Locomotiva é até hoje a 
preferida dos caminhoneiros 
brasileiros — e pelo braço de 
varejo da companhia, formado 
por Megashop (que serve para 
colocar no mercado as sobras 
de produção) e lojas Timber-
land. Nos próximos meses, a 
Havaianas vai ganhar uma loja-
conceito na Rua Oscar Freire, 
considerada um dos redutos 
da moda chique paulistana. E, 
para coroar a estratégia de in-
ternacionalização, a empresa 
está inaugurando escritórios 
próprios nos Estados Unidos 
e no Chile.

A São Paulo Alpargatas 
possui um modelo de operação 
bastante contemporâneo, com 
a concentração de investimen-
tos em marcas. O curioso é que 
ela já nasceu assim. A primeira 
marca foi a Roda, que batizava 
as alpargatas, botinas e sandá-
lias produzidas no princípio 
da atividade. Ainda em 1908 
surgiu a Lonas Locomotiva, 
utilizada ininterruptamente 
até hoje. Até os sacos fabrica-
dos pela empresa tinham uma 
assinatura própria: Coronel.

Daí em diante estiveram ou 
estão sob o domínio da Alpar-
gatas marcas como Tennis (em 
1921!), Pelota, Germade, Co-
ringa, Rodeio, Far-West, Sete 
Vidas, Sempre Viva, Smoky 
Derim, Conquistador, Passo 
Doble, Calypso, Mecânico, Ma-
drigal, Black Jack, Denin Ín-
digo Blue, Samoa, Mil Milhas, 

Kichute, Daytona, Topeka e 
Nike, além das já citadas.

A l ista de garotos-pro-
paganda também é extensa: 
Garrincha anunciou o sapato 
Sete Vidas; o jovem casal Tar-
císio Meira e Gloria Menezes 
emprestou sua credibilidade 
às colchas Madrigal; nos anos 
80, Malu Mader e Debora 
Bloch  venderam USTop; Chico 
Anysio e seus personagens 
passaram 30 anos oferecendo 
Havaianas, e, quando a sandá-
lia se sofisticou, jovens estre-
las globais ocuparam o posto. 
O personagem Fernandinho, 
típico bajulador de chefes, 
fez muito sucesso na década 
de 80 em campanha para as 
camisas USTop.

Enumerar todas as agên-
cias que já passaram pela vida 
da Alpargatas exigiria mais 
espaço. “Em determinado mo-
mento, chegamos a trabalhar 
com nove simultaneamente”, 
diz Rui Porto. As relações 
mais duradouras, no entanto, 
foram com a Thompson, entre 
1970 e 1990, com a Talent, que 
dura quase 30 anos, e com a 
AlmapBBDO, responsável pela 
guinada das Havaianas.

A passagem dos 100 anos 
vai ser marcada com um con-
certo de música brasileira 
para convidados, no Auditório 
Ibirapuera. Três semanas de-
pois, a mesma programação 
será oferecida à população em 
show aberto. A campanha de 
aniversário e o selo comemora-
tivo foram criados pela Talent. 
É uma das raras vezes em que 
a marca da Alpargatas aparece 
ao público — prática que deve 
se tornar mais comum daqui 
em diante. “Vamos fazer um 
trabalho institucional a partir 
de agora”, diz Rui Porto, sem 
dar detalhes da idéia.

Dois momentos: 
a alpargata Roda foi 
lançada em 1907...

...e o Mizuno Wave 
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