
Alpargatas patrocina exposição no Japão 
 
A Havaianas quer conquistar os pés dos japoneses. Para isso, a fabricante São Paulo Alpargatas 
irá patrocinar a partir da próxima semana uma exposição de arte brasileira no Museu de Arte 
Moderna de Tóquio. 
 
Em meio a obras de artistas como Tarsila do Amaral e Lygia Clark, a Alpargatas quer convencer o 
consumidor japonês que lugar de chinelo é nas ruas, e não dentro de casa e dos restaurantes, 
onde, por costume, os sapatos fechados não podem entrar. 
 
A Alpargatas levou as "legítimas" para o Japão há cerca de quatro anos. O país já absorve 7% das 
exportações de Havaianas, mas o objetivo da empresa é ir mais longe e fazer com que os 
japoneses absorvam cerca de 25% das vendas externas até 2005. "Além de grande, a população 
japonesa tem um alto poder aquisitivo", diz Angela Tamiko Hirata, diretora de comércio exterior 
da Alpargatas. 
 
Apesar de ter um território infinitamente menor que o brasileiro, o Japão tem uma população de 
127,2 milhões de habitantes, apenas 30% menor que a do Brasil. E a renda per capita é quase de 
quatro vezes maior que a brasileira. Por isso o interesse da empresa. 
 
As exportações de Havaianas já alcançam 4% da produção diária, sendo que a Europa é o maior 
destino. Mas o objetivo é elevar para 10%, seguindo o modelo de marketing que foi adotado nos 
países europeus, onde as vitrines mais luxuosas foram escolhidas para expor os chinelos e 
despertar o desejo de consumo. 
 
"No Japão, queremos posicionar a Havaianas como um produto genuinamente brasileiro e de 
moda. Não há lugar melhor para se fazer isso do que em um museu de arte moderna", afirma 
Hirata. 
 
A exposição, que além de Tóquio passará por Kyoto, é organizada pela BrasilConects. A 
Alpargatas não informa o quanto gastou no patrocínio desse evento. 
 
Esse não é o primeiro investimento da Alpargatas no país. A companhia já exporta a chuteira 
Topper para o Japão há 20 anos. Cerca de 60% das vendas externas da marca vão para os 
japoneses. 
 
A Alpargatas encontrou uma oportunidade de entrar no país por meio do patrocínio da seleção 
brasileira na Copa de 1982. Hoje, com a decadência do futebol de campo no Japão, a Topper 
trocou de ambiente. Freqüenta os pés dos jogadores de futebol de salão e também das meninas, 
que usam o tênis como um artigo da moda. 
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