


de 2.4 bilhões de reais do grupo, que 
conta também com as marcas Topper. 
Mizuno, Rainha, Dupé e Timberland. 
Em 1999, quando as exportações em 
massa tiveram início, apenas 1,3% das 
sandálias seguia para outros países. No 
ano passado. 13% dos 190 milhões de 
pares que deixaram a fábrica tiveram 
como destino o mercado externo. Os 
chinelos de borracha estão presentes 
em oitenta países — os principais com
pradores são Austrália. Filipinas, Ar
gentina, Estados Unidos, França, Itália 
e Espanha. 

Há nove anos a Alpargatas começou 
a arquitetar sua estratégia para vender as 
sandálias no mercado internacional. De
pois de enfrentar uma crise no fim da 
década de 80, a empresa decidiu ampliar 
a linha, que por 32 anos se ancorou em 

um único modelo, aquele da palmilha 
branca com solado e tiras da mesma cor 
(quem viveu aquele período provavel
mente lembra que era comum os surfis
tas inverterem o solado para ter o chinelo 
de uma cor só). A Alpargatas também 
aumentou o número de pontos de venda 
e partiu para um marketing agressivo — 
era preciso mostrar ao mundo o produto 
de um país reconhecido por sua moda 
praia, mas com poucas referências em 
qualidade e inovação. Em 2003, cada um 
dos indicados ao Oscar recebeu um par 
dos chinelos com cristais Swarovski. 
Um ano antes, a marca conseguiu incluir 
seus chinelos no desfile da coleção verão 
do estilista Jean Paul Gaultier. Desde 
2007, a Alpargatas tem escritórios em 
Nova York e Madri, que concentram as 
operações e a distribuição dos produtos 

pelos continen
tes. "A partir dos 
anos 90, a Ha

vaianas deixou o 
ciclo vicioso que privi

legiava alto volume, baixo 
custo e pouco investimento. Des-

de então, ela não para de se reinventar", 
diz Carla Schmitzberger. Reinventar sig
nifica, no jargão empresarial, criar artifí
cios para manter uma marca vigorosa. 
Até aqui. ela tem conseguido. 

As Havaianas são um dos raros casos 
de produto nacional que ostenta a sua 
própria marca no exterior — não ven
dem apenas a matéria-prima ou o artigo 
que receberá a etiqueta de outra mar
ca. Além disso, conseguiram fazer do 
"Made in Brazil" um sinônimo de qua
lidade. No caso das sandálias, associa-
se o produto ao clima tropical e ao este
reótipo dos brasileiros sempre diverti
dos e descontraídos. "Qualquer país 
poderia fazer um chinelo de borracha 
parecido, mas a marca conseguiu ser re
conhecida como original", diz Alberto 
Serrentino. sócio da G S & M D — Gou-
vêa de Souza, uma das maiores empre
sas de consultoria em varejo e consumo 
do país. Nos últimos anos. nos Estados 
Unidos e na Europa, as sandálias ultra
passaram os limites da areia. Duas re
portagens do The New York Times ques
tionaram a conveniência de usá-las em 
ambientes de trabalho, hábito adotado 
por muitos americanos no verão. O me
lhor marketing é quando elas aparecem 
em pés famosos, como os das atrizes 
Lindsay Lohan e Megan Fox. Vieram, 
como era de esperar, as edições limita
díssimas. A joalheria H. Stern chegou a 
criar três pares com penas de ouro e dia
mantes. O preço: 52000 reais. 

Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 43, n. 12, p. 102-103, 24 mar. 2010. 




