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Polo: ele deixou a Nike para assumir o comando da subsidiária européia da Alpargatas, em 
Madri 

REVISTA EXAME  O executivo Eno Polo desembarcou em São Paulo em junho para realizar um 

tour pela cidade. Durante uma semana ele foi das lojas populares do bairro do Brás às mais 

sofisticadas butiques paulistanas. O interesse estava concentrado em apenas um produto: as 

sandálias Havaianas, a marca mais notória da Alpargatas. Calçados são a especialidade de 

Polo, um queniano de 41 anos e olhos azuis, filho de mãe francesa e pai italiano. Até abril 

deste ano, ele comandou a operação de calçados da Nike nos mercados ibéricos. Foi essa 

combinação de conhecimento do produto e do mercado europeu que fez com que a Alpargatas 

visse nele o executivo ideal para presidir sua recém-criada subsidiária, em Madri. A vinda a 

São Paulo foi sua primeira grande missão no cargo. Durante os dias no Brasil, Polo e outros 

cinco executivos europeus estudaram a distribuição das Havaianas - que eles deverão replicar 

daqui para a frente em Espanha, França, Reino Unido e, a partir de 2009, em Portugal e Itália. 

Até aqui, a distribuição era feita por 14 representantes locais (a empresa manterá 

intermediários em dez países que representam pouco mais de 20% das vendas na Europa, 

mas os revendedores prestarão contas ao escritório de Madri). "Tínhamos de ver de perto 

como isso é feito no Brasil antes de começarmos", diz Polo.  

Eno Polo é a personificação da segunda fase da expansão internacional da Alpargatas com sua 

principal marca, a Havaianas, responsável por metade de suas vendas de 1,6 bilhão de reais 

em 2007. As sandálias começaram a ser vendidas em massa no exterior no fim dos anos 90 e 

hoje chegam a 80 países. Desde então, os chinelos foram calçados por celebridades como a 

atriz inglesa Gwyneth Paltrow e a cantora americana Britney Spears. Apesar de terem se 

tornado uma espécie de ícone fashion dos "descolados", as Havaianas ainda não atingiram lá 

fora o estágio de quase onipresença de que desfrutam no Brasil. Os distribuidores, em geral, 

colocavam os pares em poucas lojas badaladas. Enquanto oito em cada dez brasileiros 

compraram as sandálias no ano passado, fazendo delas um dos produtos mais democráticos 

do mercado, apenas sete em cada 1 000 consumidores estrangeiros levam para casa um par 

de Havaianas por ano. "O potencial de crescimento é enorme", diz Márcio Utsch, presidente da 

Alpargatas. A meta é que as vendas internacionais passem de pouco mais de 10% da receita 

total da companhia para um terço até 2012. (A presença das marcas Topper e Mizuno na 

América Latina deve contribuir para o resultado.)  



Para deslanchar nos Estados Unidos e na Europa, a Alpargatas decidiu controlar diretamente a 

distribuição de seus produtos e, sobretudo, o marketing - o que vai exigir investimentos de 

150 milhões de dólares para cada uma das subsidiárias nos seus primeiros cinco anos de vida. 

"As parcerias iniciais foram uma forma de sentir o mercado", afirma Utsch. "Mas só a própria 

empresa conhece o produto e tem condições de fortalecer sua presença." O fim dos contratos 

com intermediários aconteceu primeiro em seu principal mercado lá fora - os Estados Unidos, 

responsáveis por 15% da exportação de Havaianas. Em 2007, um escritório com 23 executivos 

começou a operar em Nova York. Inicialmente dedicado a 400 clientes - entre os quais 40 

estrelados, como as lojas de departamentos Macy’s e Saks -, o grupo hoje atende 1 700 

pontos-de-venda. "Ter um estoque completo no país e poder substituir rapidamente produtos 

com vendas ruins faz toda a diferença", diz a americana Elaine Sugimura, presidente da 

Alpargatas nos Estados Unidos desde junho de 2007.  

Polo será uma espécie de espelho de Elaine na Europa. Além de convencer redes de varejo a 

comprar seus produtos, porém, ele terá de arrumar a bagunça deixada pelos distribuidores. 

Como cada parceiro tinha uma política de preços, os consumidores pagam por um par de 

Havaianas um valor que varia até 100% de país para país - de 15 euros em Portugal a 30 

euros na Dinamarca. A meta de Polo é reduzir a oscilação para, no máximo, 10%. A presença 

em lojas como a francesa Decathlon, que realiza promoções em massa, começa a ser 

questionada. "Não é bom que o consumidor encontre pares de Havaianas à venda amontoados 

numa cesta", diz o executivo. A negociação para ajustar preços e o relacionamento com mais 

de 1 000 pontos-de-venda ficarão a cargo dos 19 executivos do escritório. A equipe é formada 

por pessoas de várias nacionalidades - de holandeses a argentinos - justamente para lidar com 

o caldeirão de culturas que é a Europa. O próprio Polo é, digamos, multicultural. Fala inglês, 

francês, italiano, espanhol e um dos idiomas do Quênia, o suaíli.  

Para garantir o sucesso da operação nos Estados Unidos e na Europa, a Alpargatas teve de 

fazer ajustes também no Brasil. Os operários, por exemplo, hoje fazem um serviço antes 

prestado pelos distribuidores. São responsáveis por cumprir as exigências feitas pelos 

varejistas em relação à forma de embalar as encomendas - um conjunto de normas que vão 

do tamanho de etiquetas à utilização do código de barras. São mais de 1 500 padrões 

diferentes. Errar qualquer especificação significa receber o produto de volta e arcar com os 

prejuízos. Houve alterações também na maneira de planejar os produtos. Até 2007, uma única 

equipe cuidava de todo o ciclo de vida das sandálias - do projeto à produção. Agora, esse ciclo 

foi desmembrado. Desde o ano passado, um grupo de quatro funcionários é responsável por 

caçar as tendências de moda. A busca incluirá, a partir de 2009, viagens aos Estados Unidos e 

à Europa. Quatro designers e engenheiros foram contratados para gerenciar a execução dos 

projetos na prancheta e na fábrica. Um dos primeiros resultados dessa mudança é a recém-

lançada linha de bolsas da marca, que deve chegar à França no ano que vem. Um dos 

objetivos do lançamento é evitar a sazonalidade da marca, já que as vendas de sandálias na 

Europa geralmente vão de maio a setembro por causa do clima.  

 

Plano de invasão  

 

O maior choque de realidade para a Alpargatas foi a necessidade de apresentar a marca aos 

estrangeiros. "No exterior, só 25% dos consumidores conhecem as Havaianas", diz Carla 

Schmitzberger, diretora global de sandálias da Alpargatas. Por isso, displays em lojas com o 

logotipo Havaianas - suficientes para atrair brasileiros - se mostraram inócuos lá fora. Em 

2009, as peças ganharão imagens relacionadas ao conceito da marca, como as de praias 

brasileiras. Por enquanto, os recentes esforços para incrementar as vendas internacionais 



trouxeram mais custos que receitas. No primeiro semestre deste ano, a Alpargatas investiu 24 

milhões de reais nas duas operações, o que ajudou a derrubar seu Ebitda (lucro antes de 

impostos, juros, depreciação e amortização) para 95,7 milhões de reais no período - 7,5% 

inferior ao do primeiro semestre de 2007. "Não sabemos quando o retorno virá", diz Renato 

Prado, analista da corretora Fator. Segundo a Alpargatas, as subsidiárias devem ter lucro a 

partir de 2009.  

A disputa pela atenção dos consumidores deve ficar mais difícil daqui para a frente. A 

Ipanema, sandália concorrente produzida pela gaúcha Grendene e divulgada em campanhas 

estreladas pela top model Gisele Bündchen, está prestes a invadir a praia das Havaianas. Até 

dezembro, a Grendene lança um modelo concebido e distribuído em parceria com a grife 

carioca Osklen. Ainda sem nome definitivo, a sandália é chamada provisoriamente de Ipanema 

Zero. Em 2009, o produto chegará a lojas como Le Bon Marché, na França, e Selfridges, no 

Reino Unido - nas quais a Melissa, outra marca da Grendene, já é vendida. Com esse 

lançamento, a briga entre as duas fabricantes deve esquentar. No ano passado, de acordo com 

estimativas do mercado, as vendas externas da Ipanema superaram 25 milhões de pares 

(oficialmente a Grendene não confirma o número). As de Havaianas somaram 22 milhões. A 

partir de 2009, a Grendene venderá sua sandália aos Estados Unidos, algo proibido até pouco 

tempo atrás por um conflito - já resolvido - sobre a marca Ipanema. "Cada um tem sua 

estratégia", diz Utsch. "Não estamos preocupados com a concorrência." 
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