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Copa do Mundo aumenta apelo dos temas esportivos. 
 
Foram 42 anos de receio de inserir a marca Havaianas em outras categorias de produto diferentes 
das sandálias que conquistaram o mundo. Depois de uma fase que teve o sul do País como 
mercado teste, durante o segundo semestre de 2004, a marca decidiu investir com força total no 
mercado de meias. Lançadas nacionalmente no segundo semestre do ano passado, as meias terão 
a produção ampliada em maio com uma linha mais delicada e voltada para o público feminino, 
uma coleção unissex alusiva à Copa do Mundo e uma linha infantil, além de modelos com 
estampas semelhantes às das sandálias. A experiência superou em 10% as expectativas de 
vendas da empresa, mas a estratégia é que o segmento seja complementar ao negócio principal 
de sandálias.  
 
"Percebemos que as sandálias marcavam presença no ambiente out door (praias, piscinas e 
lugares descontraídos), mas no ambiente in door, ou seja, dentro de casa, onde as pessoas 
procuram conforto e relaxamento, pesquisas apontaram que muitos dos consumidores preferiam 
usar as sandálias com meias, o que era incômodo e não apropriado. A linha Havaianas Socks, 
especialmente desenhada para ser utilizada com as nossas sandálias, foi criada para potencializar 
a sensação de conforto do consumidor, relacionando-a com a marca. Nossa preocupação inicial 
não é com quantidade de pares vendidos, mas com o bem estar do consumidor. O produto foi tão 
bem recebido e os resultados surpreendentes que no segundo semestre do ano passado lançamos 
efetivamente as meias Havaianas em nível nacional", explica o gerente de marketing da 
Havaianas, Ricardo Palmari. 
 
A empresa não revela números de faturamento, investimento e comercialização. Segundo 
Palmari, 100% do faturamento obtido com a venda do novo produto está sendo reinvestido na 
produção. "Se comparado com as sandálias, o número de peças fabricadas e o investimento é 
inferior. Não existe expectativa de quanto o produto vai representar no faturamento total da 
empresa. O trabalho com as meias tem como objetivo enriquecer a relação do consumidor com a 
marca e potencializar nosso principal negócio, que são as sandálias. Mas vamos investir nesse 
segmento de meias, na diversidade do produto que prima pelo conforto, design e material que 
chega aos pontos de venda para que esta seja uma das categorias que venha a se solidificar no 
futuro", garante o executivo.  
 
Antes do lançamento da nova coleção, a empresa ainda investe na divulgação das linhas que 
estão no mercado. Existem opções para todos os gostos, desde as desenhadas por cartunistas 
famosos, como Angeli, com cores vibrantes, às linhas de atoalhadas e em cores neutras, ideal 
para a prática esportes, a linha Havaianas Socks Kids (com design de frutas, flores, corações e 
temas radicais) e as esportivas Havaianas Socks Copa 2006 Brasil. O preço sugerido varia entre 
R$ 8 e R$ 15.  
 
Palmari não informa qual é a participação de mercado da empresa nesse segmento. "É uma 
informação difícil de obter por enquanto porque somos recente no segmento, não temos essa 
perspectiva", diz. O produto não sofreu modificações para ser enviado ao mercado externo e já 
pode ser encontrando em cerca de 20 países. "Nossa idéia é expandir esse segmento no exterior. 
Já adotamos a prática de enviar aos países que trabalhamos o portfólio das meias anexados aos 
das sandálias. Mas sabemos que o crescimento da empresa e o aumento na receita de exportação 
não é resultado da divisão de meias. O nosso forte são as sandálias", admite Palmari. 
 
Vendas de sandálias crescem de 10% a 15% por ano  
Palmari afirma que a Havaianas é líder de mercado no Brasil e acrescenta que a marca vem 
crescendo de 10% a 15% ao ano.  



"Estamos investindo no aumento de nossa capacidade de produção com a construção de uma 
nova fábrica, também em Campina Grande (PB), onde funciona nossa sede atual. Ela será 
inaugurada este ano e nos proporcionará produzir 450 mil pares de sandália por dia, cerca de 
10% a mais. Atualmente, fabricamos cinco pares de Havaianas por segundo, o que dá 105 
milhões de pares/ano. Nesses 44 anos de existência, foram 2,7 bilhões de pares de sandálias. O 
produto está disponível em 250 mil pontos de venda", revela.  
 
A Havaianas tem hoje 39 modelos de sandália no mercado interno e 30 modelos exclusivamente 
para o mercado externo, onde vende para 80 países. No Brasil, adianta o gerente de marketing da 
Havaianas, a partir de maio de 2007 novos modelos serão colocados no mercado com cores, 
estampas, solados e tiras renovadas. E a empresa acaba de lançar uma edição limitada (não em 
quantidade, mas em período máximo de vendas, no caso até o mês de julho) de sandálias 
alusivas ao tema futebol, em versões em verde, amarelo, azul e branco, que trazem o número 10 
estampado no solado e , como brinde, uma pulseira de borracha com a bandeira do Brasil. 
 
Alguns paísescomo França, Austrália e Itália têm modelos confeccionados exclusivamente para 
aquele país. " Em mais da metade dos países há uma linha feita exclusivamente para aquele 
local", revela. 
 
O preço médio de uma sandália nos Estados Unidos, diz Palmari, é de US$15 e na Europa 18 
euros. "De 8 a 10% do nosso volume de vendas está no exterior. Temos expectativas de 
crescimento, mas não a intenção de expandir para outros países", afirma.  
 
Outra grande estratégia da Havaianas é o investimento em mídia e marketing que cresce a cada 
ano. Ele não revela números, mas garante que foi esse trabalho contínuo que fez da marca uma 
das mais democráticas. "Independemente de raça, credo, cor, sexo e idade, todos conhecem o 
produto, usam e gostam. Procuramos falar e estreitar o vínculo com o consumidor, cada um 
dentro de seu segmento, utilizando a ferramenta adequada para a ocasião", observa. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3 abr. 2006, Empresas, p. B-4. 
 


