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A projeção internacional das Havaianas
já era grande em 2004, quando Márcio
Utsch, presidente da Alpargatas, detentora da marca, flagrou a atriz americana
Jennifer Aniston com as sandálias nos pés
no aeroporto de Los Angeles (EUA). As
vendas externas, no entanto, estavam
longe de ter o mesmo prestígio entre os
resultados da empresa. Em 2005, representavam apenas 2% do faturamento. No
ano passado, a fatia fechou em 28% e a
companhia busca agora uma nova etapa
de e x p a n s ã o , para alcançar entre 40% e
45% em 2014.
A perspectiva dessa expansão é bem

recebida por alguns analistas. "Com o aumento das vendas ao exterior, a companhia
pode melhorar as margens de lucro, diluindo despesas com marketing, por exemplo", diz Renato Prado, da Fator Corretora.
Ele explica que o efeito não é imediato, mas
surge com o aumento da escala, pois os investimentos em propaganda n ã o precisarão crescer na mesma proporção que a receita. Há cerca de cinco anos, os desembolsos com marketing representam entre
12% e 13% do faturamento.
Prado recomenda compra das ações
preferenciais (PN) da Alpargatas, com preço-alvo de R$ 15,56 para dezembro deste

Trata-se de um dos indicadores financeiros
mais acompanhados pelos especialistas.
"Com a estratégia de lançar mais modelos, conseguimos elevar o p r e ç o " , explica Utsch. "Desde 2005, aumentamos
em três vezes o valor m é d i o das sandálias
Havaianas." Atualmente, a empresa tem
cerca de 6.200 tipos de chinelos, com cores e modelos diferentes. Em 1993, eram
apenas 52. Os pontos de venda no exterior somam 20 m i l , ante 1 m i l seis anos
atrás. Para suportar tamanha estrutura, a
capacidade atual de p r o d u ç ã o é de dez
pares de calçados por segundo, o dobro
do que há cinco anos.
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Recentemente, a Alpargatas anunciou
investimentos de R$ 177 milhões, nos próximos quatro anos, para construir uma
nova fábrica em Montes Claros (MG). A unidade, que deve ficar pronta em setembro
de 2012, produzirá cerca de 100 milhões de
pares de calçados por ano, o que representará um incremento de 40% na capacidade
atual. O objetivo é abastecer os mercados
interno e externo, além de servir como
centro de distribuição dos produtos.
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E, ao que tudo indica, os consumidores
terão mesmo que esperar para ver. Mesmo
analistas que acompanham de perto a companhia arriscam pouco sobre o tema. "São
infinitas as possibilidades", afirma Ricardo
Boiati, da Bradesco Corretora, cujo preçoalvo para Alpargatas PN é de R$ 17,60 para

o fim de 2011. Prado, da Fator, acredita que
a empresa pode trazer novidades no segmento de artigos esportivos. Para ele, não
faz sentido, por exemplo, estrear no ramo
de calçados femininos. "É uma operação
completamente diferente, em um mercado
pulverizado e com margens mais baixas."
Considerando as metas divulgadas pelo
grupo, tudo aquilo que não seja bastante
rentável parece mesmo fora de cogitação.
A meta da Alpargatas é elevar dos atuais
16,7% para 22%, em 2015 (ver quadro), a
chamada margem Ebitda - fatia do lucro
antes de juros, impostos, depreciação e
amortização em relação à receita líquida.

a

A investida no mercado externo n ã o
deve se limitar às já conhecidas sandálias. Aproveitando o sucesso das Havaianas, a empresa quer ampliar o leque de
produtos que levam a marca - reconhecidamente a mais forte do seu portfólio,
que inclui nomes como Topper e Rainha,
além da exclusividade para distribuir artigos Mizuno e Timberland. O logotipo
das tradicionais sandálias de dedo já estampa toalhas de banho, meias, bolsas e
chaveiros, entre outros itens, mas a Alpargatas quer mais. Pistas? Nem pensar.
"Só faz sentido lançar produtos diferentes, inesperados. Não faremos o óbvio",
limita-se a dizer o presidente.
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ano. Em 30 de agosto, o papel era cotado a
R$ 10,58, o que representava um potencial
de alta de 47%. E, apesar das turbulências
vistas recentemente no mercado acionário,
o ativo tem se comportado relativamente
bem. No ano, até o dia 30 de agosto, apresentava valorização de 0,4%, frente a uma
queda de 20% do principal índice da bolsa
(Ibovespa) no mesmo intervalo.

O crescimento orgânico e as modernizações não parecem estar atrapalhando as
finanças. No segundo trimestre deste ano,
o caixa disponível da companhia era de
R$ 666,4 milhões, volume 43,8% maior no
comparativo com igual período de 2010.
O resultado deve-se, basicamente, ao aumento das vendas em todos os seus mercados, o que inclui Argentina, Estados
Unidos e Europa. "Um dos objetivos de reforçar o caixa é estar preparado para o
momento em que aparecer uma boa oportunidade de compra", afirma Utsch.
O executivo lembra ainda que a estratégia serve para evitar que uma crise econômica ou questões financeiras tragam
problemas como os enfrentados pela
companhia na d é c a d a de 90. Com altos
custos e sem caixa naquela ocasião, a Alpargatas foi obrigada a fechar fábricas e
demitir funcionários em todo o país, para
evitar a falência.

Quanto às m u d a n ç a s que garantiram a
virada nos negócios e podem sustentar o
futuro da empresa, Utsch é pragmático.
"Não tem fórmula mágica. A companhia
está fundamentada em forte estrutura de
capital, investimento em marca e pessoas
competentes", afirma. Ele acredita que,
em momentos de competição acirrada no
mercado, vencerá a marca que estiver na
cabeça do consumidor. "Ela representa
um estilo de vida, o jeito como você quer
que as pessoas te vejam." •

Fonte: Valorinveste, São Paulo, ano 9, n. 54, p. 70-71, abr. 2011.

