NEGÓCIOS II

A pátria de Havaianas
Cultuada internacionalmente, marca completa 50 anos e segue transformando chinelos em objetos de desejo
e pé em pé, as Havaianas chegam aos
seus 50 anos deixando pegadas indisDsolúveis
na história das marcas brasilei-
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ras. Seguido, estudado ou orgulhosamente
lembrado, esse rastro de sucesso inspira
não só os próximos passos das legítimas
como também exalta a imagem do próprio Brasil. Hoje, o gigante caminha pelo
m u n d o afora calçado com "uma das dez
maiores inovações de todos os tempos"
segundo Marcelo Nakagawa, coordenador do centro de empreendedorismo do
Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper).
A primeira vez que os chinelos mais famosos do planeta colocaram o pé fora do
Brasil foi em 2002, quando as Havaianas
chegaram à Galeries Lafayette, em Paris.
A partir daí, a trajetória foi arrebatadora.
Hoje, a marca está presente na ShoeGalleries, da Selfridges, em Londres, nas lojas de departamento francesas Courir, na
rede espanhola El Corte Inglês, além de
outras seis lojas próprias em Londres, Paris, Nova York, Roma, Barcelona e Valência — n u m total de mais de 12 mil pontos
de venda e m 85 países. "O modelo q u e
mais vende lá fora são as Havaianas Brasil, originalmente lançadas para a Copa
de 1998" conta Rui Porto, consultor de
comunicação da marca.
A previsão é de que as exportações alcancem u m a representatividade de 30%
da receita do produto até 2016. "As Havaianas são uma das poucas marcas in-
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ternacionalizadas do País" confirma Alejando Pinedo, diretor-geral da Interbrand
em São Paulo. A projeção internacional
ajudou a colocar definitivamente as Havaianas no pé do brasileiro. "Não dá para fazer sucesso fora se, primeiro, a marca não tem u m a operação bem-sucedida
dentro de casa" observa Porto.
Parafraseando o s a m b a de Dorival
Caymmi, quem não tem Havaianas hoje
é ruim da cabeça ou doente do pé. Nove
em cada dez pessoas já compraram pelo
menos um dos três bilhões de pares produzidos desde 1962 em solo nacional. Em
2011, as Havaianas venderam mais de 210
milhões de pares no País, produzidos na
fábrica de Campina Grande (PB).
O próximo passo é construir outro
complexo industrial, na cidade de Montes Claros (MG), com investimentos de

R$ 250 milhões e capacidade para confeccionar mais cem milhões de pares ao
ano a partir do primeiro trimestre de 2013.
Com 50% do mercado nacional de sandálias de dedo, as Havaianas — juntamente
com a marca Dupé — responde por m e tade dos R$ 2,6 bilhões de receita líquida
registrada em 2011 pela Alpargatas, dona
também das marcas esportivas Topper,
Mizuno, Rainha e Timberland, além dos
calçados profissionais Sete Léguas.
Mas nem sempre foi assim. Popularizada pelo saudoso Chico Anysio nos idos
da década de 1970 (leia sobre a comunicação da marca no quadro acima), as sandálias que "não deformam, não soltam as
tiras e não têm cheiro" deram um tropeção entre 1988 e 1993, período no qual as
vendas despencaram de 85 milhões para
67 milhões de pares.

Um novo posicionamento

Apenas u m a n o depois, porém, a Alpargatas, hoje controlada pela Camargo
Corrêa, tomou pé da situação, m u d a n d o
desde a apresentação até o conceito do
produto. Dos armazéns de bairro para as
lojas de calçados, dos sacos plásticos para
caixas exclusivas e da versão tradicional,
branca em cima e colorida embaixo, para
a variante Top, de apenas u m a cor, as Havaianas recuperaram a sua percepção de
valor e passaram a calçar não só a massa,
mas também as celebridades.
Enquanto os artistas brasileiros ajudavam a elitizar as sandálias por meio
das campanhas da marca, Julia Roberts,
Sandra Bullock, Jennifer Aniston, Cameron Diaz, entre outras estrelas, desfilavam
por Hollywood de Havaianas. "Elas foram
atraídas pela forma autêntica com que
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a marca traduziu o espírito brasileiro, ligado à praia, ao samba e ao verão" comenta Pinedo. O buzz gerado pelas ações foi
o pé de vento que faltava para espalhar o
glamour da grife. Tanto é que em 2003, os
chinelos viraram brinde para os atores que
concorreram ao Oscar, entre eles Jack Nicholson e Nicole Kidman, além de calçar
as modelos do estilista Jean-Paul Gaultier.
"A reestruturação fez o preço do produto subir, mas em 1994 o brasileiro já
começava a mostrar disposição para pagar mais caro por marcas de qualidade"
lembra Nakagawa. O cenário remete a
u m a das mais emblemáticas passagens
da economia brasileira, a implementação do Plano Real, compensando a tensão
vivida na época do nascimento das Havaianas. Apesar do otimismo com os "50
anos em cinco" do então recente governo
Juscelino Kubitschek, as sandálias surgiram n u m clima de pé de guerra, apenas
dois anos antes do Golpe Militar de 1964.
Tão forte quanto o contraste entre esses
dois períodos, a guinada da marca mostra que u m a inovação pode vir também
de necessidades mercadológicas e não

só da tecnologia. Ao transformar as Havaianas em u m a unidade de negócios, a
Alpargatas montou as bases para a construção de u m a rede que hoje vai do Bom
Retiro, bairro de comércio popular de
São Paulo, à Rua Oscar Freire, fincada no
quadrilátero mais caro da capital paulista. Presente em um total de 200 mil pontos de venda em todo o País — entre unidades franqueadas, próprias e no varejo
em geral —, os cem modelos das Havaianas e suas mais de 600 estampas colorem
as paredes das lojas, funcionando como

u m a mídia para as próprias Havaianas.
"A maior referência da marca é a cor,
que possibilita transformar o produto na
decoração da própria loja" analisa Ana
Claudia Costa, diretora executiva do Popai Brasil, entidade dedicada ao estudo
do shopper marketing. A praticidade dos
espaços mais funcionais ganha ainda a sofisticação das lojas-conceito, onde é possível até personalizar o produto, com solado, tiras e apliques ao gosto do cliente.
"Essas unidades solidificam o conceito
das Havaianas seja qual for o seu tama-

nho ou localização" conclui Ana Claudia.
Os preços, porém, acompanham o requinte dos pontos de venda: vão de R$
9,90, em seus modelos mais básicos, até
impressionantes R$ 270, a versão mais
cara, cravejada com cristais Swarovski.
Colaboraram Mirella Portiolli e Raissa Coppola

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1513, p. 22-26, 11 jun. 2012.

