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Recife, 6 de Agosto de 2003 - A Dupé, indústria pernambucana de sandálias de 
borracha, lança no final do mês suas coleções para o verão. Principal concorrente 
das Havainas no Norte/Nordeste, com 16% de participação, a empresa promete 
inovar no mercado de sandálias de borracha, utilizando um novo processo de 
vulcanização, que garante um design mais arrojado às laterais dos chinelos. Ao 
invés de cortes lisos, a coleção Mono Pictures traz nas laterais um efeito 
semelhante ao das tiras.  

Sem revelar o investimento na inovação, o superintendente da Dupé, Jarbas 
Martins Gomes Júnior, diz que as sandálias chegam às gôndolas no final deste mês, 
acompanhando a média de preço do mercado (R$ 6). "Foram três anos de 
desenvolvimento para diferenciar o processo de fabricação das laterais dos 
chinelos, que há 50 anos não era inovado", destaca.  

Outra característica da Mono Picture é o aumento da resistência das tiras, que 
ganha um incremento de 29% a 30% no tempo de durabilidade. Pesquisa do 
mercado aponta que as sandálias de borracha têm duração média de quatro a cinco 
meses, considerando uso intensivo de oito horas por dia, de domingo a domingo, 
entre pessoas com 80 kg de peso.  

A coleção Mono Pictures é unissex e voltada para o público jovem, trazendo um 
visual descontraído, alegre, relaxante. As sandálias têm o solado desenhado com 
figuras, que remetem ao verão, e são apresentadas nas cores azul royal, preta, 
turmalina e girassol.  

Com produção inicial de 130 mil pares por mês (cerca de 5% do volume global 
fabricado pela indústria), a coleção será destinada ao mercado nacional e ao 
exterior. "Queremos aproveitar essa verdadeira febre de consumo de sandálias de 
borracha no mercado internacional, que acabaram se tornando o artigo do 
momento em praças como Estados Unidos e Europa", frisa o executivo.  

Em 2002, a Dupé exportou cerca de 4% do volume produzido pela fábrica 
localizada no interior de Pernambuco, em Carpina, e espera dobrar essa fatia para 
8% este ano. Até o final de 2004, a expectativa é que os embarques representem 
20% da produção.  

A projeção para este ano é de um crescimento de 20% no faturamento das 
exportações, que devem atingir 12,2 milhões. Os principais destinos das vendas 
externas da Dupé são Estados Unidos, Itália, Espanha, Argentina, França, Portugal 
e Austrália, onde o preço do par das sandálias japonesas custa entre US$ 10 e US$ 
20.  

Outro lançamento da Dupé para o verão é a coleção Super Estado, que faz um 
apelo ao orgulho regional, tentando repetir o sucesso dos chinelos com a estampa 
da bandeira do Brasil. São seis sandálias com as cores e as bandeiras dos estados 
de Pernambuco, Bahia, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As 
sandálias nordestinas já estão no mercado e as do Sudeste começam a ser 
distribuídas no final de agosto. "A idéia é conquistar os ‘barristas’ e os turistas, que 
podem levar uma lembrança de um desses estados por onde estiver passado", diz 
Gomes Júnior, lembrando que a Dupé conta com quiosques de vendas em vários 
aeroportos.  



Com 35 linhas de produtos, a Dupé faz uma renovação completa de todas as suas 
coleções por ano. "É preciso inovar para conseguir manter posições no mercado, 
por que a disputa pelo consumidor ficou ainda mais acirrada. Principalmente em um 
ano como este, onde o mercado de consumo apresentou forte retração", observa. 
Ele afirma que manter produção em 1,9 milhão de pares por mês foi uma vitória, se 
levado em consideração fatores como queda de renda.  
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