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Na era da economia global, o sucesso de uma marca costuma vir acompanhado de histórias de 
imitações, falsificações baratas e contrabando. Não seria diferente com as sandálias Havaianas, 
quintessência de brasilidade que não sai dos pés de modelos e descolados de todo o mundo.  

A fabricante SP Alpargatas estima que deixa de vender 6 milhões de pares da sandália ao ano por 
causa de falsificações – equivalente a 5,2% de sua produção em 2002, de 116 milhões de pares. 
A estimativa inclui ainda os ‘sacoleiros informais’, que levam o produto original (comprado a R$ 
10) na bagagem (para vender a 20 ou 30 dólares no exterior). “É o preço do sucesso”, resume a 
diretora de Comércio Exterior da empresa, Angela Tamiko Hirata.  

Para combater o avanço das ilegítimas – e preservar a credibilidade da marca junto a seus 
revendedores lá fora –, a Alpargatas está lançando um selo holográfico que servirá como 
comprovante de autenticidade e procedência do produto. Além disso, a empresa está colocando 
em campo um time de advogados e pretende entrar na Justiça nos países em que o problema é 
mais grave.  

Um dos primeiros alvos é uma fábrica da Nigéria, responsável pela produção de 200 mil pares ao 
mês de um modelo quase idêntico. “Já acionamos a embaixada brasileira em Lagos e estamos 
tratando com advogados”, diz Hirata. Há ainda uma fábrica da Indonésia que produz uma 
imitação barata com a marca Bufalo, entre tantas outras falsificações.  

Apesar do avanço das ilegítimas, as legítimas renderam R$ 18,3 milhões para a Alpargatas em 
2002 – isso equivale a 65% do total exportado pela empresa, que também vende lá fora suas 
marcas de calçados esportivos Topper e Rainha, entre outros. As receitas com exportação são 
crescentes e as metas para os próximos anos, ambiciosas. A empresa, que exportou 3,5% de seu 
faturamento de R$ 805 milhões do ano passado, espera ampliar essa participação para 8% neste 
ano e para 15% em 2004. (Com a previsão de aumento das vendas de calçados esportivos, que 
têm maior valor agregado, a participação das Havaianas no total a ser exportado em 2004 deve 
cair para 50% em termos de receita.)  

No topo – A história da sandália brasileira transformada de commodity em cobiçado acessório de 
moda, primeiro no Brasil e, mais recentemente, lá fora – chegando a custar US$ 125 nas vitrines 
de Nova York, nos modelos customizados com cristais Swarovski –, virou case de sucesso nas 
faculdades de Administração e Comércio Exterior. Mas a opção pela exportação como estratégia 
de negócio tem apenas dois anos e meio, quando foi criado o departamento de comércio exterior.  

Ao assumir o comando do departamento, a missão de Hirata era justamente traduzir em negócios 
uma demanda internacional que nasceu de forma quase que espontânea, coincidindo com a moda 
de Brasil, na esteira do sucesso de Gisele Bündchen nas passarelas e do bar parisiense Favela 
Chic (cujas paredes são forradas de Havaianas). “Foi o momento de posicionamento de marca”, 
diz Hirata. E no topo a marca foi posicionada.  

Se no Brasil ainda é possível encontrar Havaianas (de solado branco e tiras azuis ou amarelas, 
pelo menos) em mercados de beira de estrada País adentro, lá fora ela está nos magazines mais 
exclusivos, como Saks Fifth Avenue, Bloomingdale’s, Galerie Lafayete, La Samaritaine, Selfridges, 
General Pants e El Corte Inglés.  

Depois de formar uma rede de representantes em 56 países – a maioria empresários locais, mas 
sempre com alguma relação com o Brasil –, Hirata avalia que o mercado internacional está 



consolidado em termos de marca. “O desafio agora é descer um pouco a pirâmide para fazer 
volume, mas sem perder o status de grife de moda”, explica.  

Como os mercados de moda europeu e americano são quase insaciáveis de novidade, para 
manter-se em voga a empresa precisa apresentar novas e cada vez mais criativas coleções a cada 
verão – sempre agregando algum valor que a diferencie dos modelos populares.  

A nova coleção pega carona em uma tendência lançada de forma espontânea pelos usuários de 
Havaianas: bordar miçangas e pedrinhas nas tiras da sandália. A empresa decidiu customizar ela 
mesma as sandálias, adicionando florzinhas e bolinhas às tiras ainda na fábrica. Os primeiros 
modelos já estão prontos para exportar – devendo chegar ao consumidor final ao preço de US$ 70 
a US$ 80. Segundo Hirata, elas ainda demoram algum tempo para chegar às lojas no Brasil e, 
quando chegarem, não custarão menos de R$ 60.  

Preservar a marca no topo não é fácil – é preciso resistir a encomendas em massa do produto. 
“Não podemos vender no atacado. Afinal, não foi nada fácil conquistar o espaço que a marca 
conquistou”, diz ela.  

Para não deixar os atacadistas internacionais de mãos vazias, a empresa está lançando uma nova 
marca, Vector. Será uma marca popular, para concorrer com chinelos de borracha ou equivalentes 
fabricados na Ásia, tal qual uma commodity. Como eram as Havaianas até uma década atrás, 
tempo em que vestiam apenas pés descalços e a empresa cogitava seriamente de descontinuar o 
produto.  
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