
 
 
 

As Havaianas são do mundo 
Rachel Verano,  
 
Vis é uma ilhota de menos de 5 mil habitantes e 80 quilômetros de costa banhados pelas 
águas transparentes do Mar Adriático, a 45 quilômetros do litoral da Croácia. Com suas 
colinas forradas de vinhedos, casas de pedra, ruínas romanas e, principalmente, praias 
idílicas de fazer inveja às vizinhas ilhas gregas, transformou-se nos últimos verões num dos 
destinos mais descolados da Europa. Quem desembarca no charmoso porto de Vis terá, 
como uma das primeiras visões do lugar, uma chamativa loja das sandálias Havaianas. 
 
Sete anos depois de desembarcar em solo europeu, as sandálias brasileiríssimas já ditam 
moda no continente e estão presentes nos cantos mais exclusivos. Os corredores mais 
badalados do Velho Mundo, como o Quadrilátero dJOro, em Milão, a Champs-Elysées, em 
Paris, e as Ramblas, de Barcelona, são passarelas habituais das Havaianas. Estrelas de 
Holywood como Nicole Kidman e Julia Roberts ajudaram a propagar o fenômeno pelo 
mundo, ao serem flagradas usando as sandálias produzidas pela São Paulo Alpargatas. 
 
A empresa, controlada pelo grupo Camargo Corrêa, começou a exportar há dez anos o 
produto, criado em 1962 sob inspiração das tradicionais sandálias zori japonesas (feitas de 
palha de arroz ou madeira). Hoje as Havaianas estão presentes em 79 países, em mais de 
20 mil pontos-de-venda. Dos 200 milhões de pares produzidos anualmente pela única 
fábrica da marca, em Campina Grande, na Paraíba, 17 milhões são vendidos no exterior. 
'Três em cada quatro brasileiros compram um novo par de Havaianas por ano" diz a 
diretora da unidade de sandálias da Alpargatas, Carla Schmitzberger. "Nossa maior 
oportunidade de crescimento agora é no exterior." 
 
De olho nesse mercado, a marca inaugurou, em junho, sua primeira subsidiária 
internacional, em Nova York. Serão investidos entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões nos 
próximos cinco anos para impulsionar as vendas no maior mercado consumidor do planeta. 
 
O mercado externo tem se mostrado um terreno fértil para a Alpargatas. Um par de 
Havaianas, na Europa, custa entre € 20 e € 30 (entre R$ 55 e R$ 80], enquanto no Brasil o 
produto sai por R$ 25, no máximo. Quem mora fora tem, hoje, mais opções de escolha de 
modelos do que os habitantes do Brasil. São 72 tipos espalhados pelo mundo, enquanto por 



aqui há cerca de 50 à disposição. 
 
"Temos estampas diferentes e desenhos com cores mais sóbrias, especialmente pensadas 
para os mercados do hemisfério norte", diz Carla. Muitas idéias acabam nascendo no 
exterior por sugestões dos próprios representantes da marca. E o caso das Havaianas de 
tiras fluorescentes e cores cítricas, idéia que veio da Austrália e por enquanto existe apenas 
por lá. 
 
As sandálias viraram tamanha mania nos quatro cantos que até já despertaram o interesse 
do criativo mercado paralelo. Marcas como "Bahianas", "As Originais" ou "The Same" já 
fazem parte do portfólio de vendedores ambulantes e lojas de suvenires europeus - com 
direito à tradicional bandeirinha do Brasil estampada nas tiras, claro. 
 
                                                           Fonte: PiB, a. 1, n. 2, p. 78, dez. 07/ jan. 2008. 
 


