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Nenhum lojista ousaria vender um par de Havaianas por R$ 360 no Brasil. Mas é esse valor que 
os nova-iorquinos estão pagando para ter um exemplar da sandália. Seja aqui ou no exterior, 
ambos os chinelos são feitos do mesmo material: borracha. A diferença que faz um brasileiro 
pagar cerca de R$ 10 pelos chinelos e um americano US$ 125 está na estratégia adotada pela São 
Paulo Alpargatas. 
 
Enquanto as exportações de calçados brasileiros caíram cerca de 18% nos últimos dez anos, a 
Alpargatas vem aumentando ano a ano suas vendas ao exterior. De olho na demanda asiática, a 
empresa decidiu entrar com as marcas próprias no exterior há dois anos. A eleita como principal 
produto foi a Havaianas. Em 2002, foram 5 milhões de pares exportados, ante 3,5 milhões em 
2001. O volume do ano passado representou 3% da receita de R$ 1 bilhão da empresa. A meta é 
alcançar 10% com as "legítimas". 
 
"É muito mais difícil ganhar mercado com marca própria do que fornecendo para etiquetas de 
terceiros. Mas, depois que a empresa se posiciona, o tipo de consumidor é mais fiel. Não será 
trocada por outro fornecedor", diz Angela Tamiko Hirata, diretor de comércio exterior da 
Alpargatas. 
 
Para despertar o interesse pelas sandálias brasileiras, a fabricante decidiu posicioná-las como um 
artigo de luxo, caminho contrário à trajetória da Havaianas no Brasil. Com bordados e pedras 
semi-preciosas, um par pode ser encontrado por US$ 125 em Nova York. Por isso hoje as 
Havaianas são desejadas no exterior. 
 
Agora, quando todos ambicionam um chinelo brasileiro, a Alpargatas quer descer para públicos 
menos endinheirados. Neste ano, começam a ser comercializados de forma intensiva os pares 
mais baratos, que vão de US$ 30 a US$ 60. O objetivo final é chegar a vender com o preço de 
US$ 5, em grandes varejistas, mas com marca própria. "A Havaianas é democrática, feito para 
estar no pé da madame e da empregada", diz Angela. 
 
Assim como a Alpargatas, outras empresas do país têm adotado estratégias que levam outros 
ingredientes, além do preço, para competir em outros mercados. A Grendene, por exemplo, 
também elegeu uma marca para expor aos estrangeiros: são os chinelos Rider. Eles representam 
70% das exportações ou 12 milhões de pares. Segundo o gerente de exportações da Grendene, 
Magno Kleber de Freitas, há seis anos eram 6 milhões de pares. 
 
Mas, além de concentrar os esforços na marca própria, a Grendene aposta em produtos que unam 
outros diferenciais. "Em momentos de crise, o consumidor migra de um produto de couro para 
uma alternativa que junte preço e design", diz ele. Segundo o executivo, apesar de a China 
também oferecer produtos de plástico, o desenho dos sapatos não são tão atrativos quanto os 
brasileiros. 
 
"Os sapatos brasileiros são conhecidos pelo preço, mas nossos esforços são para mudar isso, 
apostando no desenho", diz Marcelo Paludetto, gerente comercial da Democrata. As exportações 
correspondem a 25% da produção de 1,5 milhão de pares. 
 
Sem verbas gigantescas para divulgar a marca no exterior, Paludetto direciona esse produtos para 
mercados menores, principalmente na Europa. Neste ano, as vendas externas da Democrata para 
a Europa já corresponderão a metade das exportações. "Para se tornar uma marca nos Estados 
Unidos, teria de investir muito."  
 
Leia Mais: 
 



Setor perde espaço no cenário internacional 
 
De São Paulo 

 
Uma das principais metas das empresas que estarão a partir de hoje na 35ª Feira de Calçados, 
Acessórios de Moda, Máquinas e Componentes é elevar as exportações. Há dez anos, as vendas 
externas de calçados estão perdendo terreno. Nesse período, houve uma redução de 18,4% no 
número de pares exportados. Em valores, a queda foi ainda maior. Os produtos direcionados ao 
mercado exterior no ano passado somaram US$ 1,4 bilhão, 21,5% menor do que em 1993. 
 
O motivo apontado pelo mercado para tamanha redução nos negócios internacionais vem do outro 
lado do mundo: a China, que exporta 4 bilhões de pares por ano. Um dos fatores que aumenta a 
competitividade chinesa é o custo da mão-de-obra. Enquanto o brasileiro que faz sapatos recebe 
em média US$ 0,94 por hora, o chinês ganha US$ 0,5. 
 
Outro ponto que colaborou para a queda nas exportações foi a crise argentina. Até 2001, o 
vizinho era o segundo destino das exportações de calçados brasileiros, perdendo apenas para os 
Estados Unidos. No ano passado, caiu para a sétima posição, com uma participação de 1,1% do 
volume total exportado. 
 
Isso explica porque mesmo em um ano no qual o real se desvalorizou 52,27%, as exportações 
brasileiras caíram 5% em número de pares. O preço médio do par de calçado exportado caiu de 
US$ 9,16 em 93 para US$ 8,83, em 2002. A expectativa é que a Argentina volte a ser um dos 
maiores importadores de sapatos brasileiros. Até junho, foram 2,2 milhões de pares exportados, 
contra 866 mil do ano passado inteiro. (CM) 
 
Francal: de 8 a 11 de julho, no Anhembi (av. Olavo Fontoura, 1209, São Paulo). Informações: 
(11) 4191-8188 
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