
Havaianas quer calçar candidatos ao Oscar  
 
Cada um deles começa a receber hoje um par das famosas sandálias personalizadas. 
 
As legítimas e brasileiras sandálias Havaianas, aquelas que não deformam, não têm cheiro e não 
soltam as tiras, começam a chegar hoje às mãos dos 60 candidatos a uma estatueta do Oscar, o 
prêmio máximo do cinema que será entregue no dia 23, em Los Angeles (EUA). Detalhe: essas 60 
Havaianas são personalizadas para cada um dos astros concorrentes e foram desenhadas pela 
badalada estilista americana Deborah Evans e têm as tiras bordadas com cristais austríacos 
Swarovski. Enquanto os modelos femininos levam mais cristais, os masculinos são mais 
apagados, com a sandália tradicional na cor preta e cristais pretos e cinzas entrelaçados.  
 
As caixas das sandálias terão o nome de cada um dos concorrentes, imitando a calçada da fama 
em Los Angeles, e trazem um texto em que a São Paulo Alpargatas, a fabricante das Havaianas, 
deseja que eles "quebrem a perna" - uma das formas como se deseja boa sorte no meio artístico.  
 
O diretor de Comunicação da São Paulo Alpagartas, Rui Porto, estuda investir nessa estratégia 
desde que, há dois anos, a atriz Julia Roberts apareceu na cerimônia calçando uma legítima 
Havaianas. "Só, agora, porém, conseguimos fechar acordos e parcerias para tornar o projeto 
realidade", diz Porto. A empresa não sabe se algumas dessas celebridades irá, de fato, usar as 
sandálias na cerimônia, como o fez Julia Roberts, espontaneamente. De qualquer forma, a 
movimentação em torno desse que é o maior evento do cinema mundial, põe foco na empresa e 
dá início à estratégia da empresa de ampliar as vendas das sandálias no período de primavera-
verão, que começa em abril no Hemisfério Norte.  
 
No ano passado, a São Paulo Alpagartas produziu 119 milhões de pares de sandálias Havaianas e 
exportou 5 milhões de pares, especialmente para Europa e Austrália. Em 2001, as exportações 
totalizaram 4 milhões de pares e responderam por 5% das vendas da empresa, que espera 
chegar a 2004 com as exportações respondendo por 15% dos negócios com Havaianas. De 1962, 
quando essa quarentona sandália foi lançado até o ano passado, 2,6 bilhões de pares de 
Havaianas deixaram a linha de produção para calçar anônimos e famosos.  
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