
De chinelos utilitários, as Havaianas se tornaram objeto de moda e luxo;

cerca de 170 milhões de pares são vendidos por ano per isabei Maizoni



primeira inspiração para a cria-

ção das Havaianas surgiu de san-
dálias de plástico que começaram a ser
vendidas no Brasil na década de 1960,

contrabandeadas do Japão. "Tinham
tudo a ver com o nosso calor e com as
nossas praias", diz o diretor de publici-

dade da marca, Rui Porto. A Alpargatas,
empresa que confecciona o produto, de-
cidiu então criar o seu próprio chinelo
de dedo, feito de borracha no lugar do

plástico, uma vez que já tinham a tecno-
logia de uma linha anterior de sapatos

com solas do mesmo material.
A escolha foi decisiva para o sucesso

da marca na época, porque se desco-
briu que as sandálias de borracha "não

deformavam, não tinham cheiro e não
soltavam as tiras", trunfo que funcio-
nou como principal plataforma de ma-
rketing durante quase três décadas.

Sob o slogan c o codinome "As
Legítimas", adotados para driblar as

imitações que apareceram em seguida,
as Havaianas cresceram no mercado.

Nos primeiros 30 anos, a marca man-
teve inalterados seu posicionamento

estratégico, comunicação e produto -as
Havaianas tradicionais, com sola bran-

ca e tiras azuis, pretas ou amarelas, Até
o dia em que o desempenho das sandá-
lias começou a cair. Em 1988 foram ven-

didos 90 milhões de pares; em 19937

antes da primeira grande virada da mar-
ca, 75 milhões. Hoje, são vendidos mais
de 171 milhões de pares por ano. "A san-
dália, embora nunca tivesse deixado de

ser querida, estava ultrapassada. Como
é de esperar de qualquer produto que
continue igual depois de tanto tempo",

afirma a diretora de negócios da
Alpargatas, Carla Schmitzberger.

A diretoria da empresa já tinha em

mãos, naquele ano, a estimativa de que, se
as quedas nas vendas continuassem no

mesmo ritmo, em 2006 as sandálias de
borracha deixariam de existir. O decrés-
cimo da demanda acompanhou a deca-
dente rentabilidade das Havaianas -ao
serem produzidas cm menor quantidade,

seu custo unitário aumentava. Pior: não
havia no horizonte nenhuma idéia que
pudesse mudar a situação, e as sandálias

tinham cada vez menos prestígio. "As

Havaianas eram coisa de gente sem di-
nheiro. Mesmo quem usava não tinha

coragem de sair com elas na rua. Pessoas
de classe média e alta pediam para seus
funcionários comprarem as sandálias na

periferia, porque elas estavam fora dos
centros comerciais", diz Porto.

A solução para que as sandálias renas-
cessem das cinzas surgiu na primeira
metade da década de 90. Nessa época,

havia quem comprasse os chinelos para
extrair suas tiras e virar o solado, trans-
formando-os em sapatos de uma só to-

nalidade. Era o indício que a Alpargatas
precisava para se dar conta de que os
consumidores continuavam gostando

do produto, mas não agüentavam mais
o solado branco, que rapidamente fica-
va encardido, e as poucas opções de cor.
Afinal, ter produtos iguais aos de todo
mundo estava fora de moda. Era o início

da segmentação, da customização de
marcas e dos produtos que dura até ho-
je. A empresa percebeu o movimento,

mas levaria um ano para decidir qual



estratégia tomar. Ela veio em 1994,

quando chegaram ao mercado os pri-
meiros 240 mil pares de Havaianas Top,
monocromáticas e com o solado no cal-
canhar um pouco mais alto que as tradi-
cionais. Essa primeira leva representa-

va apenas 0,5% da produção total da
época. "Como era um produto mais ca-
ro, a companhia precisou montar uma

nova equipe de vendas e trabalhar pon-
tos-de-venda diferentes. Por isso come-

çamos devagar", explica Porto.
Como mais tarde se comprovaria, as

Havaianas Top foram um sucesso. O
produto ganhou valor agregado, chegou
às lojas de calçados -não eram mais ven-

didas apenas em mercados de bairro- c.
principalmente, arregimentou as clas-
ses mais abastadas, já que a empresa co-
locou os chinelos nos pés de atores glo-

bais e formadores de opinião. "Não que-

ríamos apenas aquele pequeno grupo de
pessoas que ainda gostavam da sandália
tradicional, que a achavam 'cool'.

Estávamos buscando a classe média.
Além de mudarmos um pouco o produ-

to, demos 'conforto emocional' ao con-
sumidor que adorava usá-las em casa,
mas não tinha coragem de sair com as

sandálias na rua. As Havaianas Top con-
tinuaram com a mesma qualidade que a
versão tradicional", diz Porto.

Foinesse momento que AlmapBBDO
assumiu a conta da marca. Era preciso
reformular o produto, que ganhou novas

cores e novo apelo, e mudar o foco das
campanhas. "Queríamos transmitir a
imagem de que Havaianas estavam no
pé de todo mundo, transformá-las em

ícone de liberdade, de descontração",

diz Marcello Serpa, diretor de criação da

agência que, desde 1994, cria as peças
publicitárias da marca. Com a campa-
nha "Todo Mundo Usa", á marca não
excluía as classes de baixa renda, às
quais não queria ficar limitada.Embora

esse público não seja o foco das campa-
nhas de marketing, as Havaianas tradi-
cionais, de melhor custo-benefício, re-

presentam ainda 50% a 60% das vendas
totais, que acontecem, em "boa parte",
no Nordeste, comoestimaSchmitzberger.
Atualmente, a empresa calcula que, de

cada mil brasileiros, 850 têm as sandá-
lias de borracha.

"Quando iniciamos o processo de

criar as novas Havaianas com uma cara
diferente, mas com a mesma essência,
vimos que estávamos no caminho certo

e que não podíamos mais parar", diz a



diretora de negócios. Em 1998, para a
Copa do Mundo, foram lançadas as

Havaianas Copa, hoje conhecidas como
Havaianas Brasil. Quando o país per-
deu a final da disputa, contra a seleção

francesa, a Alpargatas começou a reti-
rá-las discretamente dos pontos de
vendas, mas notou que continuavam

sendo requisitadas. A solução foi mu-
dar o nome, para evitar constrangi-

mentos. Hoje o modelo é um dos quatro
mais vendidos, ao lado da Tradicional,
da Top e da Slim -esta lançada em 2006
para atender as mulheres, que deseja-
vam um chinelo mais delicado.

o potencial de crescimento das vendas
no país era pequeno. Aúnica alternativa
de expansão era exportar. E essa seria a

jogada que literalmente colocaria as
Havaianas nos pés de todo mundo. Já
havia indícios de que as sandálias se da-

riam bem lá fora. Um deles era o entu-
siasmo dos estrangeiros em relação ao

produto quando visitavam o Brasil.
Outro, as pessoas que contrabandeavam
pares para comercializar no exterior, tão

caros quanto são vendidas oficialmente
hoje no mercado externo. Dois nomes

desses vendedores chegaram ao conhe-
cimento da empresa: Cláudio, um surfís-
ta que vendia as "legítimas" que carrega-
va na mala para o Havaí, e Amélia, que as

levava para a Austrália. "Não deixava de
ser um pequeno contrabando", diz

Porto, "mas que foi até positivo, já que
ajudou a divulgar a marca lá fora".

A Alpargatas só decidiu levar a sério a

exportação no ano 2000, já com o dólar

mais favorável do que nos primeiros
anos do Plano Real, e começou pela Itália
e pelos Estados Unidos. As sandálias ha-
viam aterrissado em território estran-

geiro antes disso, principalmente em
países da América do Sul, mas como cal-
çado utilitário. Dessa vez, a Alpargatas

queria aproveitar a melhor aceitação do
produto entre as classes A e B para posi-
cioná-lo como artigo de luxo. "Aos nos-
sos compradores e distribuidores lá fora
não interessava vender Havaianas bara-

to. Dividimos as despesas de marketing

com esses distribuidores e, como não tí-
nhamos muitos recursos para gastar,

Tamanha aceitação no mercado brasi-
leiro provocou um dilema à Alpargatas:



investimos em relações-públicas, asses-
soria de imprensa e parcerias com desig-
ners de moda", conta Schmitzberger.

"O resultado foi que tivemos boa
resposta das 'vitimas da moda'", brinca
Porto. As Havaianas chegaram às
Galerias Lafayette, em Paris, e à Saks da
5a Avenida, em Nova York, entre outras
lojas de artigos de luxo. A "Vogue" ame-
ricana já a citou três vezes em sua pres-
tigiada lista de "Must Have" (tem de
ter, em inglês). Nina Garcia, ex-diretora
da revista "Elle" e júri do programa de
moda "Project Runway", escreveu so-
bre as sandálias brasileiras em seu novo
livro, "The One Hundred" (ainda sem
versão em português), como um dos
três produtos principais no meio de
cem coisas que as mulheres precisam

ter. "Havaianas atingiram o nível máxi-
mo que uma marca pode alcançar.
Deixam de ser item de moda e se tor-
nam um cult, um clássico", diz Serpa.
"E uma simples sandália de borracha.
Não é algo caríssimo que as pessoas não
possam adquirir, mas é uma marca de
prestígio no mercado internacional,
que carrega o DNA brasileiro."

Os produtos exportados represen-
tam 12% do volume de vendas. E lá fora,
descontando a China, estão no pé de
0,7% da população. "O espaço para
crescer é grande. Foi por isso que, no
ano passado, demos o primeiro passo
do que pode ser o chamado terceiro
momento de Havaianas", diz
Schmitzberger. Com a marca estabele-
cida em mais de 70 países, montou-se

em junho de 2007 o primeiro escritório
de operação própria da marca fora do
país, em Nova York. Mais especifica-
mente no Soho, bairro onde circulam
pessoas da moda e das artes, e em fren-
te à loja Chanel. Em maio deste ano, foi
a vez de organizar uma equipe em
Madri. "Decidimos montar nossa pró-
pria operação lá fora para termos mais
controle sobre a marca. Afinal, se ela
encanta tanto, precisamos cuidar dela
mais de perto", explica Porto.

E quanto ao futuro? Os novos pas-
sos no exterior já respondem à per-
gunta, afirma a diretora de negócios,
lembrando que as operações externas
ainda precisam conquistar o desafio
de gerar mais receita. Até onde? Até
que o mundo seja o limite.
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