
prensa, faziam de Havaianas uma can

didata imbatível para compor a lista dos 

anunciantes dos sonhos da propaganda 

brasileira. Não deu outra. Atendida há 

anos com maestria pela AlmapBBDO, 

ela obteve seu merecido destaque em 

nossa enquete, comprovando, mais uma 

vez, o sucesso da fórmula que envolve 

comunicação da mais alta qualidade 

realizada de forma inteligentemente in

tegrada, expansão permanente da linha 

de produtos, abertura de novos merca

dos, sintonia fina entre cliente e agência, 

além da coerência de ação ao longo do 

tempo, que têm feito de Havaianas um 

sucesso extraordinário no mercado brasi

leiro e a nossa primeira marca com efeti

vas chances de se globalizar. 

Nem sempre a história do produto e 

da marca foi um êxito crescente, como 

se sabe. Criadas em 1962, as Havaianas 

foram um extraordinário sucesso popu

lar até entrar em declínio, nos anos 80, e 

dar inicio, na década 90, a um verdadei

ro processo de reinvenção da marca, que 

passou pelo mais espetacular movimento 

de renovação do gênero já visto no Bra

sil, por meio da introdução de diversas 

novas versões do produto e de uma ex

celente campanha de comunicação, que 

recorreu a caminhos criativos bem mais 

sofisticados para divulgar a linha Havaia

nas Top, monocromáticas e com uma 

coleção de cores tão fashion que o mer

cado se rendeu de vez aos encantos da 

sandália de dedo, fresquinha e perfeita 

para o calor brasileiro. 

Nessa reinvenção da marca, as Havaianas 

contaram com a parceria estratégica essen

cial de sua agência de propaganda, assim 

como com o talento criativo, de design, di

reção de arte e fotografia de alguns dos mais 

criativos profissionais dessas áreas, que têm 

feito a mais deslumbrante e bem concatena

da campanha já desenvolvida no Brasil. 

Chama a atenção o fato de a campa

nha seguir o benchmark mais contempo

râneo de criação, que adota a abordagem 

de uma integração inteligente, sem ficar 

repetindo sempre a mesma linha criativa, 

mas inovando praticamente a cada nova 

série de anúncios e materiais promocio

nais, em um processo de renovação e de 

elevação de padrão raramente visto na 

propaganda em qualquer lugar do mundo. 

Outro mérito da campanha é utilizar l i 

nhas diferentes para a televisão e os meios 

impressos, maximizando o efeito "meio é 

mensagem" do uso de cada mídia, assim 

como as características dominantes dos pú

blicos de cada meio e a própria atitude de 

consumo em relação a cada um. Dessa for

ma, enquanto a campanha de TV empre

ga uma abordagem de humor popular, mas 

muito elegante e inteligente, os anúncios 

de revista seguem no rumo da exploração 

dos limites estéticos, no tom modal e no 

uso das tendências de linguagem gráfica. 

A comunicação tem sido essencial nes

sa composição que garante o sucesso da 

marca, todavia, ela não funciona no vácuo, 

pois às primeiras inovações de produto se

guiram-se diversos lançamentos, como Ha

vaianas Fashion, de solado mais alto; Surf, 

para os praticantes da modalidade des

portiva; Kids, com solado especialmente 



desenhado para deixar estampas na 

areia; Baby, para os pequenos; Slim, 

mais delicada e feminina; a Brasil, com 

nossa bandeira; Trend, mais modal; 

e até mesmo a Cristal, com refinados 

apliques, produzidos em cristal Swaro-

vsky. Sem falar nas mais recentes Fit e 

Flash Urban Fresh. 

Fazendo jus ao slogan "Todo mundo 

usa", as Havaianas, com suas linhas sim

ples e atributos funcionais, são conside

radas o mais democrático dos produtos 

feitos no Brasil. Está nos pés de pobres 

e ricos, homens, mulheres e crianças; 

faz parte do vestuário de nossos índios 

e é acessório de destaque em desfiles 

de moda do nosso país, da Europa, em 

todo o mundo. 

Além da excelente campanha publi

citária, a marca tem sido promovida por 

um bem orquestrado esforço de relações 

públicas e conta com o suporte de um 

excepcional trabalho de merchandising 

no PDV, que começou nos formatos 

tradicionais de ordenamento dos racks 

em supermercados e lojas multimarcas, 

passando gradativamente para alterna

tivas mais sofisticadas e chegando até a 

abertura de uma série de lojas exclusi

vas, em nove estados e em Brasília. Em 

2009, a marca inaugurou sua primeira 

flagship store, o Espaço Havaianas, na 

Oscar Freire, em São Paulo. 

No mercado internacional, o pro

cesso de conquista começou com uma 

expansão espontânea, puxada por re

vendedores que descobriram a opor

tunidade de comercialização em mer

cados mais informais e litorâneos. Aos 

poucos, foi organizada uma estrutura 

de representantes internacionais e envi

dados esforços de comunicação, de pro

paganda, RP e PDV, incluindo diversas 

ações na Galleries Laffayete, um das lo

jas ícones do mundo da moda francesa. 

Mais recentemente, com a abertura 

de uma loja em Nova Iorque e de um 

escritório em Madri, o esforço passou a 

ter vulto e a posicionar Havaianas como 

nossa primeira marca com efetivas chan

ces de se globalizar de forma substancial. 

O caso de Havaianas prova três pon

tos muito relevantes para a atividade e 

o negócio de marketing e de comunica

ção: que os investimentos em propagan

da, quando consistentes, contínuos e de 

qualidade, realmente compensam; que 

não há produto tão simples, comodiza-

do e "antigo" que não possa ser revigo

rado e diferenciado, conquistando valor 

agregado; e que as marcas brasileiras 

têm chances de vir a ser globais - basta 

fazerem bem a "lição de casa", como a 

marca Havaianas tem feito. 

Text Box
Fonte: About, São Paulo, ano 22, n. 908, p. 32-33, out./ nov. 2010.




