
20 clientes destacados pelos profis-
sionais que participaram da nossa
enquete, Havaianas — líder inconteste
em seu segmento — foi o único anun-
ciante a deixar suas pegadas nas três cate-
gorias avaliadas. Ousada, clássica e po-
pular, é "a que todo mundo usa e a que
todo mundo ama", como explicita José
Luiz Madeira, sócio-diretor de planeja-
mento e serviços a clientes da
AlmapBBDO, que responde pela co-
municação das desejáveis sandálias de
borracha, há 14 anos.

O publicitário atribui esse estron-
doso sucesso ao fato de ela combinar
dois atributos distintos: é cool e, ao
mesmo tempo, democrática. "Além
disso, Havaianas carrega, em sua
essência, valores muito sólidos, pois é
autêntica, alegre e vibrante", define.
Como não poderia deixar de ser, esses
elementos são evidenciados tanto nas
campanhas impressas, veiculadas em
revistas de moda, tendências e varie-
dades, quanto nas de TV, estreladas
por celebridades em situações cotidia-
nas e sempre bem-humoradas.

Na opinião de Madeira, o resulta-
do da enquete endossa perfeitamente
o DNA de Havaianas. "Porém, mais
do que clássica, ousada e popular, ela
não tem fronteiras e está sempre em
movimento, redescobrindo o Brasil e
descobrindo o mundo", acrescenta.

Para chegar a essa posição de des-
taque, Havaianas precisou tropeçar e
passar por uma fase difícil, no come-
ço dos anos 90, quando completava
três décadas de vida e parecia ter
entrado em decadência. Ao reagir, a
Alpargatas deu início ao mais espeta-
cular processo de renovação de
marca já visto no Brasil, através da
introdução de diversas novas versões
do produto e de uma excelente cam-
panha de comunicação, que recorreu
a caminhos criativos bem mais sofisti-
cados para divulgar a linha Havaianas
Top, monocromáticas e com uma
coleção de cores tão fashion, que o
mercado se rendeu de vez aos encan-
tos da sandália de dedo, fresquinha e
perfeita para o calor brasileiro.

A novidade foi divulgada a um públi-
co extremamente sofisticado, em anún-
cios primorosos — veiculados em revis-
tas como Vogue, Elle e Marie Claire —,
que associavam o produto a obras de
arte. A inovação foi seguida por diversos
lançamentos, como Havaianas Fashion,
de solado mais alto; Surf, para os prati-
cantes da modalidade desportiva; Kids,
com solado especialmente desenhado
para deixar estampas na areia; e até
mesmo a Cristal, com refinados apli-
ques, produzidos em cristal Swarovsky.

Em paralelo à excelente campa-
nha publicitária, a marca tem sido
promovida por um bem orquestrado
esforço de RP e conta com o suporte
de um excepcional trabalho de mer-
chandising no PDV.



Havaianas, com suas linhas simples
e atributos funcionais, é considerada o
mais democrático dos produtos feitos
no Brasil. Está nos pés de pobres e
ricos, homens, mulheres e crianças;
faz parte do vestuário de nossos índios
e é acessório de destaque em desfiles
de moda do Brasil e da Europa.
Receita que, como atesta Rui Porto,
consultor de comunicação e mídia da
Alpargatas, continuará a ser aplica no
decorrer deste e dos próximos anos.

A marca injeta de 10 a 12% de seu
faturamento em comunicação e prosse-
guirá sendo promovida por meio de
anúncios e eventos, nos Estados
Unidos, na Europa, na Austrália e na
América do Sul. No Brasil, a estratégia
é centrar foco na mídia de massa (atra-
vés da TV aberta) e em nichos específi-
cos de mercado (revistas e TV a cabo),
além de se manter fortemente presente
nos pontos-de-venda e em eventos de

moda. Isto porque Havaianas combina
com tudo, com todos e, segundo o exe-
cutivo, leva um pouco do espírito brasi-
leiro, aonde quer que vá.
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