
A Alpargatas, detentora das
marcas Havaianas, Dupé, Rai-
nha e Topper, vai dar mais um
passo para fortalecer a interna-
cionalização de suas marcas.
Em vista do crescimento em
mercados como Argentina, Esta-
dos Unidos e Europa, a compa-
nhia vai vender Havaianas no
Paquistão e na Índia. O objetivo
é atuar por meio de distribuido-
res, sendo um em cada país.

“Esses são países populosos
em que ainda não estávamos
presentes e estamos entrando
agora, para contribuir para a li-
derança global da marca”, afir-
ma Márcio Utsch, presidente da
empresa, que tem a meta de
atingir a receita bruta de R$ 5,5
bilhões a R$ 6 bilhões em 2014.
A expectativa, segundo o execu-
tivo, é que a receita do mercado
internacional com a ampliação
no continente asiático represen-
te 40% em 2014.

A receita do mercado interna-
cional no segundo trimestre des-
te ano foi de R$ 196,4 milhões,
o que representa 32% do fatura-
mento total da empresa e au-
mento de 15% com relação a
igual período de 2010. “A Alpar-
gatas cresce 140% no fatura-
mento em euros, 35% em dóla-
res e 35% em pesos”, afirma
Utsch. A companhia brasileira
do grupo Camargo Corrêa tem
planos de chegar ao ano da Co-
pa do Mundo como uma empre-
sa global por meio da marca de
sandálias, que representa 52%
da receita líquida da empresa.

Em 2010, a Alpargatas fatu-
rou R$ 2,4 bilhões e até o final
do primeiro semestre deste ano
a companhia assegurou vendas
de R$ 1,2 bilhão. Somente a Al-
pargatas Argentina representou
68% das operações internacio-
nais da empresa. Os restantes
32% são por conta dos merca-
dos americano e europeu.

Em contrapartida, de acordo

com Renato Prado, analista da
Corretora Fator, por mais que a
marca Havaianas seja muito for-
te, a escolha do Paquistão e da
Índia é um desafio para a empre-
sa, pois a região concentra gran-
de número de fabricantes de
produtos têxteis e calçadistas.
“Eles terão uma forte concor-
rência com o mercado local.
Por outro lado, a marca é muito
importante e teve resultados
muito bons nos últimos anos fo-
ra do país”, diz.

Além dos novos mercados,
outros pilares sustentarão a es-
tratégia da Alpargatas, segundo
Utsch. Um deles é o fortaleci-
mento das marcas por meio de
campanhas de marketing e o ou-
tro é a entrada de novas catego-
rias de produtos da linha das
sandálias, que recentemente
lançou produtos com licencia-
mento Disney.

De acordo com o executivo,
também faz parte do plano ad-
quirir uma nova empresa. “Não
posso falar onde nem quando,
mas faz parte de nossa estraté-
gia de crescimento”, afirma. ■
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tmoreira@brasileconomico.com.br

Andre Penner

BEBIDAS

Coca-Cola abre fábricana Rússia e anuncia
novo investimentos de US$ 3 bilhões

INOVAÇÃO

ETH e Fapesp investem R$ 20 milhões
em pesquisas na área agrícola

Henrique Manreza

Havaianas caminha
para os mercados
da Índia e Paquistão

A ETH, braço sucroenergético da Odebrecht, e a Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) assinaram convênio que
prevê o investimento de R$ 20 milhões em pesquisa e desenvolvimento
em tecnologias agrícolas e industriais voltadas à produção de
bioenergia. O objetivo é obter o melhoramento das variedades de cana
mais adaptadas às regiões em que a empresa tem sua produção.

“

NOVAUNIDADE

A Coca-Cola anunciou ontem um novo programa de investimentos na
Rússia de US$ 3 bilhões, pelos próximos cinco anos. Os investimentos
terão início em 2012 e foram divulgados na abertura de uma nova
unidade da empresa, na região de Rostov, no oeste do país. A nova
fábrica, que possui capacidade de 450 milhões de litros de bebidas,
recebeu investimentos de mais de US$ 120 milhões.

Fábrica em Montes Claros faz parte da
estratégia de expansão da companhia

EMPRESAS

De olho no crescimento dos negócios na Argentina, Europa
e Estados Unidos, empresa mira também o mercado asiático

Esses são países
populosos em que
ainda não estávamos
presentes e estamos
entrando para
contribuir para
a liderança global
da marcas

Márcio Utsch

A Alpargatas iniciou o terceiro
trimestre com a construção de
uma fábrica em Montes Claros,
região norte de Minas Gerais.
Segundo Marcio Utsch é mais um
passo da companhia na direção
de consolidar sua posição de
liderança no setor e assegurar
a conquista de mercados no
exterior. Com a previsão de
iniciar as atividades no início de
2012, a unidade vai colaborar com
o aumento de 30% na produção
atual de sandálias Havaianas,
além de servir como centro
de distribuição para a
comercialização dos produtos.
O investimento da companhia na

nova unidade é de R$ 177 milhões
nos próximos quatro anos
e serão gerados mais de 2,2 mil
empregos diretos e 3 mil
indiretos. Em sua capacidade
total, a nova unidade industrial
vai fabricar cerca de 100 milhões
de pares de calçados por ano,
o que corresponde a um
aumento de 30% em relação
à atual produção.
Segundo Utsch, a escolha de
Montes Claros foi feita
por conta de sua proximidade
com grandes centros
consumidores das regiões Sul
e Sudeste, e da presença de
mão de obra qualificada. T.M.

NÚMEROS

Com relação ao mesmo
período de 2010*, a companhia 
cresceu 15% no mercado 
internacional e 12% no país

MARCAS

Valores de vendas por setor, 
em unidades

Fonte: Alpargatas    *Dados do 2º trimestre/2011

Negócios
nacionais

68%

32%

Negócios
internacionais

R$ 612,1 milhões
Receita líquida

SANDÁLIAS
(HAVAIANAS E DUPÉ)

42,4 milhões

CALÇADOS ESPORTIVOS
(TOPPER, RAINHA E MIZUNO)
3 milhões

1,4 milhão

VAREJO
(MEGGASHOP, TIMBERLAND 
E SETE LÉGUAS)

de unidades de calçados, vestuário 
e acessórios no Brasil

47 milhões

MárcioUtsch, da
Alpargatas:metaéobter

40%dareceitanomercado
externoem2014
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 24.


	BEA10012709_TT.pdf
	BEA10022709_TT.pdf
	BEA10032709_TT.pdf
	BEA10042709_TT.pdf
	BEA10052709_TT.pdf
	BEA10062709_TT.pdf
	BEA10072709_TT.pdf
	BEA10082709_TT.pdf
	BEA10092709_TT.pdf
	BEA10102709_TT.pdf
	BEA10112709_TT.pdf
	BEA10122709_TT.pdf
	BEA10132709_TT.pdf
	BEA10142709_TT.pdf
	BEA10152709_TT.pdf
	BEA10162709_TT.pdf
	BEA10172709_TT.pdf
	BEA10182709_TT.pdf
	BEA10192709_TT.pdf
	BEA10202709_TT.pdf
	BEA10212709_TT.pdf
	BEA10222709_TT.pdf
	BEA10232709_TT.pdf
	BEA10242709_TT.pdf
	BEA10252709_TT.pdf
	BEA10262709_TT.pdf
	BEA10272709_TT.pdf
	BEA10282709_TT.pdf
	BEA10292709_TT.pdf
	BEA10302709_TT.pdf
	BEA10312709_TT.pdf
	BEA10322709_TT.pdf
	BEA10332709_TT.pdf
	BEA10342709_TT.pdf
	BEA10352709_TT.pdf
	BEA10362709_TT.pdf
	BEA10372709_TT.pdf
	BEA10382709_TT.pdf
	BEA10392709_TT.pdf
	BEA10402709_TT.pdf



