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Quando trocaram alianças, os apresentadores de TV Angélica e Luciano Huck deram um mimo 
para seus convidados: mil pares de sandálias Havaianas, que garantiram conforto na pista de 
dança. Mas não foram os precursores. Antes deles, 25 casais já ofereceram havaianas 
personalizadas em seus casamentos neste ano. O modismo fez com que a São Paulo Alpargatas 
criasse, há pouco mais de seis meses, uma espécie de departamento para atender casamentos. 
 
"Depois de dizer tanto não aos pedidos que chegavam aqui, resolvemos falar um sim", diz Paulo 
Pereira Lalli, diretor de negócios de sandália da empresa. Desde então, casamento virou um tema 
especial dentro da Alpargatas, que já produziu mais de 2,5 bilhões de Havaianas em 42 anos de 
vida. A novidade, que soa divertida no sisudo mundo dos negócios, tornou-se uma poderosa 
estratégia de marketing. Mais do que ganhar dinheiro, "vestir" pés de vips e famosos rende um 
enorme retorno à imagem da companhia, segundo Lalli. 
 
Por dia, a Alpargatas atende quatro ligações com consultas sobre a fabricação de Havaianas 
personalizadas para casais da moda. Karina Dal Sasso, que cuida pessoalmente de parte do 
processo na empresa, diz que tem feito de três a quatro projetos por mês, sendo que o mínimo de 
peças é de 300 pares de chinelos por casamento. O par custa entre R$ 15 e 20, enquanto um 
modelo mais convencional sai por R$ 10. 
 
Para atender a demanda (ansiosa) das noivas, a empresa chegou a criar um endereço eletrônico 
com quatro opções de Havaianas para casamentos. "Mas o casal pode trazer o seu modelo, se 
preferir." Do pedido à entrega, o processo leva um mês e meio. Mas quem quiser apenas comprar 
Havaianas convencionais em grandes volumes, a empresa indica um distribuidor.  
 
A exportadora Daisy Balassa optou por criar um modelo exclusivo para o casamento da filha 
Samanta. Seu genro, o publicitário americano Jeremy Adelman, é um fã das sandálias. "Toda vez 
que ele vinha ao Brasil, saía com a mala carregada", diz. Nada mais sugestivo do que oferecer 
600 pares de sandálias para acomodar os pés dos convidados que se divertiram ao ritmo de forró, 
xaxado e samba. 
 
Mas que fique claro: a Alpargatas não quer fazer dos casórios o seu principal negócio. Tanto que o 
endereço eletrônico com os modelos para noivos é quase secreto. "É uma ação de marketing e 
que seja eterno enquanto dure", brinca Lalli. Na verdade, as sandálias para casamento fazem 
parte de um projeto bem maior. 
 
A companhia tem quase um terço de um mercado de 350 milhões de unidades ao ano. E sua 
maior concorrente é a Grendene, que estreou com sucesso no mercado de capitais e que vem 
investindo alto em campanhas promocionais. Uma delas teve a top Gisele Bündchen como garota-
propaganda. O marketing da Alpargatas é fazer a customização de seus chinelos para grandes 
marcas. Acaba de criar modelos com cristais Swarovski para a rede de lojas femininas Le Lis 
Blanc. Quem quiser a jóia, terá que desembolsar R$ 300. Um outro exemplar personalizado foi 
feito para a sofisticada butique Daslu. Já as Havaianas da Cia. Marítima acompanham as estampas 
dos biquínis lançados para este verão. 
 
O hotel Emiliano também tem as suas sandálias especiais e o Fasano, com toda sua elegância, 
escolheu o tradicional - aquele bicolor que era o calçado da população de baixa renda e que 
nasceu há mais de 40 anos. "Ser chique é ser simples", atesta Lalli. No varejo, esse modelo 
básico custa R$ 4,50. 
 
Lalli, que está há 24 anos na Alpargatas, sendo oito deles cuidando das Havaianas, faz questão de 
frisar que a estratégia da empresa é estar associada a grandes marcas ou eventos. "Às vezes, 
temos um pedido pequeno, mas se a marca é boa nós fazemos." O mesmo não acontece para 
pedidos que possam comprometer a imagem da marca. Para políticos, nem pensar.  



Já o famoso camarote da Brahma ou a Coca-Cola dão o maior ibope. "Mas não fazemos brindes 
para empresas." Há um motivo particular para se esmerar tanto em não arranhar a imagem da 
Havaiana. Em 1994, as vendas desciam morro abaixo porque as sandálias viraram "sinônimo de 
pobreza", nas palavras de Lalli. Na época, a empresa vendia 65 milhões de pares por ano de um 
único modelo de chinelo, o básico, lançado há mais de 40 anos. 
 
"Era preciso fazer algo", lembra o executivo. A virada se deu com a aposta em vários modelos e 
cores, e o foco na classe média. Os chinelos ganharam tiras, saltos e estampas e se 
transformaram em ícone da moda aqui e no exterior. Foi aí que modelos e beldades internacionais 
adotaram as Havaianas, que, em algumas praças mundiais, pode custar mais de R$ 500 o par. A 
Alpargatas também se apoiou na comunicação. Contratou a AlmappBBDO, que até hoje assina 
suas campanhas publicitárias. A receita dos filmes passou a ter humor e estrelar famosos, 
aposentando a figura de Chico Anysio, orientado, até então, para falar apenas do produto. 
"Passamos a inserir a Havaianas dentro de um contexto e a valorizar o seu consumidor", explica 
Lalli. 
 
O canal de vendas, antes restrito às lojas de periferia, foi ampliado, incluindo desde o grande 
varejo até as lojas especializadas em calçados. Hoje, a divisão de negócios Havaianas responde 
por 38% do faturamento da Alpargatas de R$ 919,6 milhões no ano passado. São 29 modelos em 
13 cores lançados apenas este ano. E mais 150 outros modelos personalizados. No ano passado, 
foram vendidas 111 milhões de pares e, para este ano, a expectativa é vender 130 milhões, todos 
produzidos na fábrica instalada em Campina Grande, na Paraíba, desde 1986. "Nunca vendemos 
tanto Havaianas", diz Lalli. 

 
 
Leia Mais 
 
Fabricante poderá abrir uma unidade no exterior 
 
Nas vitrines internacionais, um par de Havaianas pode custar R$ 500. O sucesso lá fora, iniciado 
não por acaso no Havaí, fez as exportações aumentarem de 4% para 7% este ano em 
comparação com o ano passado. Quando o volume bater nos 30%, a São Paulo Alpargatas poderá 
abrir uma fábrica no exterior.  
 
"É preciso ter um grande volume de vendas no exterior para justificar esse investimentos", diz 
Paulo Pereira Lalli, diretor de negócios de sandálias da São Paulo Alpargatas. No Brasil, o 
comando da empresa guarda em sigilo um plano de expansão para a fábrica de Campina Grande 
(PA), onde trabalham 3,2 mil pessoas - 400 delas foram contratadas este ano. 
 
Hoje, as Havaianas são vendidas em 65 países, mas faz apenas três anos que os chinelos 
começaram a ser exportados. Os Estados Unidos são um dos maiores compradores, ao lado de 
Austrália e França. A Alpargatas não abriu escritórios comerciais no exterior, mas adotou os 
distribuidores como agentes de negócios. Além dos modelos tradicionais são embarcadas também 
sandálias mais sofisticadas. Afinal, são elas que atraem olhares para lojas como a elegante Celux, 
no Japão, onde para comprar é preciso ser sócio. 
 
Mas a entrada no exterior, excluindo a experiência mais avançada nos vizinhos da América Latina, 
foi vagarosa. Lalli lembra que, no Havaí, a primeira investida foi formar opinião junto às editoras 
de modas de grandes publicações. Na Austrália, uma brasileira ajudou a costurar uma parceria 
com a General Pants Co., voltada para o público jovem. A moda pegou e agora usam-se chinelos 
até com trajes de gala. 
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