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Meio & Mensagem — A Alpargatas praticamente triplicou de 
tamanho nos últimos cinco anos. Quais os próximos desafios 
da companhia?
Márcio Utsch — No futuro, queremos tornar a Alpargatas 
uma empresa global, a partir do Brasil. Temos escritórios 
nos Estados Unidos, Espanha, França, Itália e Reino 
Unido, pontos avançados da nossa estratégia. Além disso, 
temos a companhia na Argentina, onde investimos US$ 
82 milhões, contabilizando 60% da empresa, e agora 
queremos os outros 40%, o que vai nos custar em torno 
de US$ 25 milhões. Acreditamos fortemente na estratégia 
de ser uma corporação cada vez mais multilíngue, mul-
timoedas, e que a nossa receita em dinheiro estrangeiro 
seja mais expressiva no contexto da Alpargatas global. 
Assim, teremos uma cesta de moedas, aumentando a 
rentabilidade e diminuindo o risco. Também estamos 
de olho nos demais países onde atuamos por meio de 
distribuidores. A Topper começa muito forte na América 
Latina, posição bastante avançada também no Japão, 
Cingapura, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Já a Havaianas é 
mais globalizada. No ano passado, fechamos o exercício 
com faturamento bruto da ordem de R$ 2,4 bilhões — há 
cinco anos faturávamos R$ 800 milhões. 
 
M&M — Em quantos países a companhia está presente?  
Utsch — Atualmente, estamos em 70 países. Em alguns 
deles atuamos com operação própria. Nos EUA, por 
exemplo, temos um escritório nosso com os setores 
de marketing, vendas e finanças. Só não há produção. 
Lá centralizamos as operações de EUA, Porto Rico e 
Canadá, entre outros. Na Europa, contamos com uma 
base maior, em Madri, na Espanha, que também tem 

escritório próprio com área de marketing e vendas. Além 
dela, mais três: uma no Reino Unido, em Londres; outra 
na Itália, em Bolonha; e na França temos o escritório em 
Paris. Esses operam com vendas. Temos também uma 
filial grande na Argentina, onde há oito unidades fabris, 
com escritórios, setor de marketing e vendas. A partir da 
Argentina atendemos Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia. 
Porém, há outros países que são grandes mercados, como 
Austrália, Alemanha e Croácia, em que não estamos 
presentes, mas operamos via contrato. 
  
M&M — Por que investir em escritórios próprios em outros 
países? Os produtos sofrem grande variação de preço entre o 
Brasil e o exterior?  
Utsch — No Brasil, um modelo Havaianas Top custa de 
R$ 12 a R$ 13. Nos EUA, custa US$ 20, e na Europa, 
aproximadamente ¤ 28. É justamente por isso que temos 
operação própria nesses países, para capturar essa renta-
bilidade e variação de preço para dentro da Alpargatas.  

M&M —  Quais produtos fazem parte do portfólio da 
Alpargatas? 
Utsch — O portfólio hoje consiste em dois grandes 
negócios. Um na área de artigos esportivos, com 
as marcas Rainha, Topper, Mizuno e Timberland. O 
outro é no segmento de sandálias, com Havaianas 
e Dupé. Para apoiá-los, temos também o setor de 
varejo próprio, com a finalidade de gerar valor para 
essas marcas, que inclui as lojas Havaianas próprias 
ou franqueadas, as lojas Topper no Brasil e na Ar-
gentina, corners da Mizuno dentro de algumas aca-
demias, o Meggashop, que é nosso outlet, e a loja 

e-commerce para vendas na internet. O varejo atua 
para desenvolver as marcas e existe desde 2001.   
  
M&M — Qual o peso de cada produto na receita?  
Utsch — No último trimestre de 2009, obtivemos uma par-
ticipação de 50% em sandálias e 40% de artigos esportivos. 
A nossa outra empresa na época, a Locomotiva (lonas de 
caminhões) participava com 4% da receita, e o varejo 
ficava com o restante. A Locomotiva Indústria e Comércio 
Têxtil Ltda. não faz mais parte do nosso portfólio. Aca-
bamos de vendê-la, no final de dezembro. No momento, 
estamos apenas administrando a companhia; o comprador 
já realiza as verificações na empresa. Fechamos o negócio 
pelo valor de R$ 43 milhões, uma parte pequena para nós. 
Vendemos porque queremos concentrar as atividades da 
Alpargatas apenas em calçados e seus derivados. Nesse 
segmento, estão inclusos sandálias, calçados e artigos 
esportivos (tênis, vestuário, toalhas, calções, camisetas, 
agasalhos, bolas e chuteiras). Os acessórios em sandá-
lias incluem chaveiros, meias, bolsas e toalhas. Neste ano 
vamos entrar com uma novidade: os tênis Havaianas. O 
primeiro lançamento será fora do Brasil.   
  
M&M — Considerando a visibilidade do Brasil no exterior, 
como pretende aproveitar o momento e tornar as marcas 
da companhia mais reconhecidas?  
Utsch — Eu penso que a Alpargatas está em uma posição 
privilegiada nesta fase e destacaria três pontos funda-
mentais previamente estabelecidos para o momento 
que estamos vivendo. Nós temos marcas muitos fortes 
e realmente boas; isso é fundamental. Se não tivermos 
marcas fortes, acabamos competindo por preço — e a 

Márcio Utsch

Do alto das 
legítimas
À frente da gigante dos calçados Alpargatas, está o mineiro 
Márcio Utsch, que credita parte do sucesso aos investimentos 
em marketing e propaganda — em 2008, segundo o Agências 
& Anunciantes, de Meio & Mensagem, foram R$ 56 milhões de 
verba. Nesta entrevista, o executivo destaca o bom momento que o Brasil está vivendo e 
fala sobre como a companhia quer aprender com a próxima Copa do Mundo, na África, e  
com a Olimpíada, em Londres, para estar preparada para os eventos esportivos que o País vai sediar. Utsch 
planeja a expansão global da marca, tornando-a multilíngue e multimoedas. 

Beatriz Lorente 
Fotos de Paulo Múmia

MM 1394 entrevista.indd   6 28/1/2010   14:57:19



.7entrevista .71 de Fevereiro de 2010

competição por preço é nefasta: os empresários sempre 
querendo vender o produto mais barato. Aí precisamos 
ir atrás do fornecedor e pressioná-lo para vender maté-
ria- prima mais barata; o cliente, então, passa a querer 
comprar a mercadoria mais barata — e isso se torna um 
ciclo. Portanto, não competimos por preço. Como na Eu-
ropa, onde um par de Havaianas custa ¤ 25, certamente a 
pessoa não está adquirindo só o produto, mas um sonho, 
um desejo, um acessório de moda, muito mais do que um 
produto feito de borracha. Não está comprando átomos, 
uma coisa; está comprando a expectativa, um estilo de 
vida. Outro fator importante é que temos pessoas com-
petentes manejando esse acervo de marcas. Contamos 
com uma equipe vencedora e de ponta nas áreas de 
marketing, vendas, propaganda, produção, logística e 
finanças. Ter um time genial dentro da companhia é 
fundamental, pois uma coisa é você construir marcas 
de fato desejadas, e outra é manter essas marcas dese-
jadas. A nossa equipe sempre agrega valores às nossas 
marcas; sem isso, perderíamos o ativo conquistado, que 
são as marcas. Muitas vezes, manter é mais difícil do que 
construir. Uma vez que se chega ao topo, a companhia 
pode virar alvo para as pessoas jogarem pedra. O último 
fator é o dinheiro. Não conseguiríamos fazer nada disso 
sem dinheiro. É preciso ter caixa para financiar, anun-
ciar, desenvolver e inovar, tudo isso custa muito caro. 

M&M — Pode explicar isso?
Utsch — Temos um balanço bem saudável, uma estrutura 
de capital de certa forma conservadora, mas que gera 
muito caixa, com condições que nos favorecem para 
continuar a acreditar, investindo e apostando nas marcas. 
A maior evidência do que estou falando é que, em 2009, 
a Alpargatas privilegiou o caixa, porque era natural que 
assim fosse feito em um ano de crise. Ao privilegiar a 
geração de caixa, nós não nos afastamos de nenhum in-
vestimento estratégico. Cortamos ou prorrogamos alguns 
investimentos, mas nenhum deles se destinava à área 
de marketing, inovação, propaganda, desenvolvimento 
de novos produtos e das nossas marcas. Além disso, 
continuamos investindo fora do Brasil. O que fizemos 
foi requalificar outros investimentos. Só um time forte 
consegue comprovar para um acionista que é legal você 
seguir aplicando naquilo que faz a diferença, mesmo em 
uma época difícil como foi o ano de 2009. 

M&M — Qual é o ritmo de lançamentos de novos produtos?
Utsch — A Havaianas tem um grande lançamento anual tra-
dicional para o verão. Depois, fazemos outros lançamentos 
para o alto verão, ao longo da estação. Renovamos quase 
90% da coleção durante todo o ano. Haja criatividade para 
mudar modelos, formatos, shapes e estampas sem perder 
a essência da marca! Se uma pessoa pegar um produto 
nosso, Havaianas, Topper, Rainha ou Mizuno, vai saber 
que é o mesmo produto em qualquer situação. De fato, 
preservamos muito o DNA da marca. A outra parte de 
lançamentos está no setor de artigos esportivos, com duas 
grandes coleções, uma em janeiro e outra em julho. Nessas 
coleções renovamos mais ou menos 70% da linha. Alguns 
produtos são renovados uma vez por ano; outros, duas. 
Há os que permanecem em linha por mais tempo, mas ao 
longo de dois anos renovamos 100% dos esportivos.  
  
M&M — Vocês têm muitas ações de patrocínio. Que critério 
a empresa utiliza para a escolha? 
Utsch — São dois tipos de patrocínio. Normalmente as 
pessoas chegam com propostas, pedindo atenção, e aí 
temos de exercitar a arte do não, pois são muitas propostas 
e não temos capacidade de executá-las. Não que sejam 
pedidos ruins; pelo contrário, são bons. Em geral são even-
tos esportivos ou ligados à moda, no caso de Havaianas. 
A outra modalidade é ir atrás daquilo que nos interessa, 
não só para procurar, mas para criar eventos que sejam 
interessantes para as marcas. Um exemplo é o Havaianas 
Top Model. Já foram realizadas 13 edições em Itaparica, na 
Bahia, mantendo uma certa tradição. Neste ano fizemos 
eventos importantes das Havaianas nas principais praias 
do País, desde Florianópolis até Fortaleza. Com uma ins-
talação de verdade, com estrutura na praia.
  
M&M — E nos esportes?
Utsch — No caso de artigos esportivos, acabamos de 

assinar contrato com o time de futebol do Atlético 
Mineiro e a Topper será parceira, mas já patrocinamos 
o Botafogo, São Paulo, Corinthians, Internacional e 
América de Natal, entre outros. Também apoiamos 
atletas da modalidade de tênis que jogam e atuam 
com produtos da marca. A Top per é “sponsor” da 
Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), 
uma seleção absolutamente vencedora. E também da 
Confederação Paulista de Futebol: todos os jogos que 
são comandados por ela usam Topper. Com a Mizuno 
patrocinamos os melhores atletas de running do Brasil, 
além de realizar corridas de rua. Com a Rainha faze-
mos eventos de vôlei. Essa é uma atividade bastante 
forte, que é complementar ao marketing tradicional de 
anúncios e que, no fundo, nos leva a ter uma relação 
próxima com os usuários que provam e conhecem as 
marcas. Apoiamos pessoas que têm propriedade para 
falar por usarem o produto. 

M&M — Como ficam as ações esportivas internacionais? 
Utsch — No âmbito internacional temos quatro eventos 
muito importantes e que têm a ver com a mídia e o 
crescimento do País. Temos a Copa do Mundo da África 

do Sul, que, para nós, além de ser uma Copa normal, já 
que trabalhamos em todas as edições lançando produ-
tos especiais e uma série de ações, será a última antes 
de o Brasil sediar a sua, em 2014. Estamos enxergando 
o evento quase como um treino para trabalharmos 
nossas ações para a Copa no Brasil. O mesmo se dará 
em Londres, na Olimpíada de 2012; também estaremos 
mais atentos, porque ela antecede a Olimpíada no Bra-
sil. Esses eventos serão muito importantes para nós; 
tudo isso vai colocar mais ainda as marcas esportivas 
do País em evidência, dentro e fora dele. São eventos 
que certamente revertem na questão de mídia e que 
possuem uma ligação íntima com a alma da Alpargatas. 
São importantes na nossa visão de internacionalização 
da companhia; estar aqui, no Brasil, mostrando para o 
mundo o que fazemos aqui. 
  
M&M — Quais serão as ações para a Copa da África do Sul? 
Utsch — Com Havaianas teremos 32 lançamentos, um 
para cada país participante, com produto especial 
feito para ele, com a bandeira dele. No segmento de 
artigos esportivos teremos as bolas especiais. Os pro-
dutos vão ser comercializados no Brasil e no exterior.  
 
M&M — Como é o trabalho das agências de publicidade? Elas 
atuam também nas campanhas dos outros países onde a 
marca está presente?  
Utsch — A Alpargatas tem duas agências: a de Havaianas 

é a AlmapBBDO, e a conta de produtos esportivos — 
Topper, Mizuno e Rainha — é da Talent, que também 
atua nas lojas de varejo dessas marcas. Temos uma 
relação longa com as duas, baseada na confiança na 
capacidade de criação e desenvolvimento delas, que, 
por sua vez, confiam na nossa capacidade de execução. 
As agências criam as opções de comunicação e sempre 
temos “bons problemas” para resolver. Por exemplo, 
se você tem cinco opções de ações e todas são muito 
boas, esse é um trabalho gostoso de escolha, mas se 
você tem cinco opções muito ruins terá um trabalho 
terrível pela frente. Nós sempre temos problemas bons, 
com diversas opções. As agências também atuam no 
mercado externo; na Europa e nos EUA temos bureau 
de mídia para a compra de espaços, mas a criação é 
toda daqui. Só na Argentina é que a Topper tem uma 
agência que cria, porém sob o comando da Talent, que 
deve aprovar as peças.   
  
M&M — Sendo anunciante, como você vê a utilização das 
mídias? A TV ainda surte mais efeito?  
Utsch — Sim, a TV é onde empregamos as nossas princi-
pais verbas de veiculação — até porque custa mais caro. 

No entanto, a cada dia que passa estamos mais atentos 
às mídias alternativas. Temos muito apreço pela mídia 
impressa, que funciona muito bem. Na verdade, a dupla 
TV e mídia impressa tem sido o pilar de sustentação e 
desenvolvimento de nossas marcas. Mas vemos uma 
quantidade enorme de alternativas de utilização de mí-
dia. Damos uma atenção especial aos novos entrantes, 
como anúncios em elevadores e trens; são várias formas 
de anúncios que disputam a nossa verba de propaganda. 
A diversidade ocorre por país ou localidade. Por exem-
plo, acabamos de fazer agora na Europa um “Welcome 
Winter” de Havaianas na internet, veiculando um filme 
viral. Esse é um tipo de mídia próprio para a Europa. Os 
EUA têm outro tipo de mídia; na Argentina e no Brasil 
há outras formas de comunicação.  
  
M&M — Falando em internet, você considera o e-commerce 
da companhia desenvolvido? Ele engloba todas as marcas e 
produtos da Alpargatas?  
Utsch — Ele funciona bem, mas temos um longo caminho 
para trilhar no e-commerce. Porém, quem quiser um 
calçado ou sandália, certamente conseguirá comprar. 
Temos um trabalho à frente para melhorar, tanto na 
logística como na forma de operar. O nosso e-commerce 
em outros países é mais desenvolvido. Estamos tentando 
fazer no Brasil o que fizemos lá fora, trazer a experiência. 
Lá a tecnologia é mais acessível, e as pessoas possuem 
hábitos de compras online.

“Na verdade, a dupla TV 
e mídia impressa tem sido 
o pilar de sustentação e 
desenvolvimento de nossas 
marcas. Mas vemos uma 
quantidade enorme de 
alternativas de utilização 
de mídia. Damos uma 
atenção especial aos novos 
entrantes, como anúncios 
em elevadores e trens; são 
várias formas de anúncios 
que disputam a nossa 
verba de propaganda. A 
diversidade ocorre por país 
ou localidade”
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