
Não é à toa que Marcio Utsch,
presidente da Alpargatas, pensa
em comprar empresas fora do
país e ampliar a produção nacio-
nal para expandir seus negó-
cios. A Havaianas, criada em
1962, é um case de criatividade
brasileira lá fora. A inspiração
veio das Zoris, sandálias de de-
do tradicionais japonesas de so-
lado de madeira.

Para criar a “carinha brasilei-
ra”, as Havaianas foram adapta-
das para borracha, o que as le-
vou a ser, segundo a empresa,
muito mais confortáveis e ade-
quadas ao clima brasileiro.

A cada ano, cerca de 100 mo-
delos de Havaianas chegam às
prateleiras do mundo, entre os
quais alguns recém-criados e
outros tradicionais.

Fora do país e por coincidên-
cia, o modelo mais vendido é o
batizado de Brasil, contendo a

bandeira brasileira na tira. “Tal-
vez por caracterizar um produ-
to 100% brasileiro, ele repre-
sente bem este ícone no qual
as Havaianas se tornaram”, diz
Rui Porto, consultor de comu-
nicação e mídia da Alpargatas.

A criatividade não se limita
apenas ao design das sandálias
fabricadas pela empresa do gru-
po Camargo Corrêa. Dados da
Abicalçados — Associação Brasi-
leira da Indústria de Calçados —
mostram que o consumo per ca-
pita é de três pares de calçados
por ano. Em locais mais desen-
volvidos este número chega a
sete pares per capita ao ano.

No último relatório divulga-
do pela Alpargatas, referente ao
período de janeiro a setembro
de 2011, a comercialização de
sandálias e de produtos de ex-
tensão da marca totalizou 142,7
milhões de unidades. A marca
detém participação de 80% no
mercado brasileiro de chinelos
de borracha, e imprime presen-
ça em cerca de 80 países dos cin-
co continentes, podendo ser en-
contrada em mais de 200 mil
pontos de vendas. ■ T.M.

Esta ilustração, com o título “Interiores”, foi feita por David e

serviu de desafio. Segundo o autor, a idéia era possibilitar a criação

de um desenho em um programa mais básico possível, no caso

o Paintbrush. Ele foi feito pixel a pixel, retratando, assim, um interior

em constante mudança.

De Emília Kemi, maio de 2011 sob

o título Eureka. “Tudo se baseia

no poder de alguém pensar além

de todos, criando assim uma

oportunidade tanto de lucrar como

de otimizar seu tempo. Como

saber usar a luz com sabedoria

é indispensável nos dias de

hoje,criar meios de usá-la menos

é ainda mais importante”.

Título: Primavera. “O Projeto

feito em prol de preservar

o meio ambiente, mostra

que a natureza também tem

face, tem vida, e que esta

não pode se calar”.

Autor: David.
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Desafiosdoe-commerce
ainda persistem
Já aconteceu com você ou com alguém muito próximo:
após uma compra pela internet, aguarda-se o prazo e
na data esperada o produto não é entregue, ou chega,
porém errado. Ao analisar esta experiência, acontece tu-
do que o comprador não esperava. A praticidade e a co-
modidade são os principais atributos que o consumidor
eletrônico valoriza. Mas por que situações como essa
são relativamente comuns em nosso país?

Chegamos a aproximadamente 80 milhões de inter-
nautas. Desde 2003 este número cresce a uma taxa de
25% ao ano, com expectativa de atingir 150 milhões
de internautas até 2014. Apenas 17% dos internautas
compravam pela internet até 2004. Hoje, este núme-
ro chega a 32%.

Esse cenário acarretou aumento da concorrência
no segmento, com o surgimento de diversos canais de
venda online em um movimento puxado essencial-
mente por grandes varejistas. Na rede, a concorrência
é ainda mais difícil porque o consumidor tem a possi-
bilidade de fazer pesquisas de preços com apenas um
clique. Isso força a prática de preços mais agressivos,

condições de pagamen-
to elásticas e, conse-
quentemente, mar-
gens menores fazendo
com que toda a cadeia
de valor opere no limi-
te, gerando escassez
de recursos para inves-
tir em expansão, servi-
ços aos consumidores
ou na própria equipe.

Mas o problema vai
além da forte concor-
rência. O fundamento
do funcionamento do
comercio eletrônico
está em uma operação
logística que assegure

que o produto chegue até a casa do cliente. Uma vez
que as margens praticadas em toda a cadeia são mui-
to apertadas, somente a larga escala dos serviços de
entrega permite a viabilidade do negócio. Por conta
disto, as lojas virtuais acabam compartilhando os
mesmos operadores logísticos e transportadores, os
quais também consolidam as cargas para aproveitar
os trechos de entrega.

O consumidor compra uma mercadoria, a loja proces-
sa o pedido e direciona para um transportador. Por sua
vez, o transportador coleta o pedido na Central de Dis-
tribuição (CD) da loja e o coloca em seu próprio CD. Só
depois são definidos os roteiros de entrega e é finalmen-
te realizado o carregamento dos veículos. Todo este pro-
cesso é normalmente realizado por uma equipe de bai-
xa formação profissional e com pouca tecnologia empre-
gada. É no meio dessa confusão que as mercadorias aca-
bam sendo extraviadas, trocadas e os prazos perdidos.

Apesar da dificuldade em gerar recursos, temos ob-
servado empresas sérias que têm procurado melhorar
os processos, capacitar gerencialmente suas equipes,
conduzir negociações consistentes para a formação de
parcerias estratégicas saudáveis com todos os fornece-
dores, e acima de tudo, aproximar-se mais dos consu-
midores para trazer mais transparência ao processo.

Assegurar maior eficiência implica uma melhoria da
qualidade de vida das pessoas, simplificação da cadeia
tradicional do varejo e melhoria nos preços finais. As
iniciativas que se podem tomar neste momento não são
simples de serem implementadas, mas são a única saída
para aqueles que desejam permanecer ou ingressar nes-
te vasto mercado. ■

De Dan Queirolo, o título duplo foi

proposital. A economia criativa

enxerga novas soluções para

problemas antigos ou que não

tinham jeito. Novos caminhos

surgem através da criatividade.

Havaianas é modelo
de criação nacional
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Uma vez que as
margens praticadas
em toda a cadeia
do e-commerce são
muito apertadas,
somente a larga
escala dos serviços
de entrega permite
a viabilidade
do negócio

CHAMADAS CRIATIVAS

Fora do país, o
modelo mais vendido
é o batizado de Brasil,
e tem a bandeira
brasileira na tira,
por se caracterizar
um produto
100% brasileiro

Concebida em 1962, marca de sandálias da Alpargatas é uma ”patente”
genuinamente brasileira mas conhecida em todo o mundo

MARLOS BARBOSA
CEO da OThink Soluções
Empresariais
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




