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Principal concorrente das Havaianas em chinelos de dedo, a Dupé, do grupo 
pernambucano Tavares de Melo, prepara-se para aumentar a sua exposição. A 
estratégia inclui desde uma nova campanha de marketing e maior participação em 
feiras até o aumento das exportações.  
 
A campanha de marketing será focada nas regiões Norte e Nordeste, onde a Dupé 
concentra a maior parte das suas vendas. "Nos últimos anos temos utilizado pouco 
a mídia eletrônica", diz Jarbas Martins, diretor superintendente, referindo-se à 
televisão. " Vínhamos realizando apenas ações muito localizadas, com foco em 
alguns estados como Pernambuco e Ceará. Agora deveremos abraçar todo o Norte 
e Nordeste."  
 
A Dupé, segunda maior fabricante de chinelos de dedo do país, também resolveu 
aumentar presença em feiras do setor. Apenas na Francal, que termina hoje em 
São Paulo, a expectativa é fechar contratos internacionais da ordem de US$ 700 
mil. Além disso, a empresa pernambucana já confirmou participação em outros 
eventos nacionais e internacionais na Argentina e Alemanha. Com as iniciativas, a 
Dupé espera recuperar parte dos prejuízos causados pela desvalorização do real no 
ano passado.  
 
 A empresa deverá fechar o ano com uma produção de 27 milhões de pares. Nos 
últimos dois anos, a produção anual foi de 24 milhões de pares. "Queremos ampliar 
o volume comercializado no mercado interno. Mas o foco mesmo está nas 
exportações", diz Martins.  
 
As vendas externas devem responder por cerca de 25% do faturamento previsto 
para este ano, que é da ordem de R$ 104 milhões. Em 2005, quando a empresa 
faturou cerca de R$ 84 milhões, esta participação foi de 19%.  
 
A Dupé, que entre 2000 e 2004 registrou um crescimento médio anual de 80% das 
exportações, segundo Martins, projeta um aumento de 40% até o final do ano. 
Ainda assim, os números da Dupé estão bem distantes dos registrados pela 
Alpargatas, dona das Havaianas, que exportou mais de 22 milhões de pares de um 
total de 148 milhões de pares vendidos com a marca Havaianas no ano passado.  
 
Além de aumentar o volume de exportação, a empresa também decidiu rever seus 
preços. "Estamos recompondo os preços em função não apenas das perdas 
cambiais mas também por conta da elevação de custos com matérias-primas, em 
especial as da área petroquímica. Nosso objetivo é manter o mercado que temos no 
exterior e garantir a imagem sem perder posição", diz o executivo.  
 
Em média, o preço final ao consumidor nos mercados da Europa das cerca de 30 
linhas mantidas pela Dupé fica entre 10 euros e 20 euros. Nos Estados Unidos, a 
cotação fica entre US$ 10 e US$ 20. Já para o consumidor latino-americano o preço 
gira na casa dos US$ 5.  
 
Para garantir o crescimento previsto em seu planejamento, a Dupé está investindo 
R$ 3,5 milhões em sua fábrica localizada no município de Carpina, a 56 quilômetros 
do Recife. Os recursos são voltados para atualização tecnológica, treinamento e 
desenvolvimento de produtos feitos à base de um gel patenteado pela própria 
Dupé.  
 
Fundada em 1988, a controlada Dupé tem capacidade para produzir até 30 milhões 
de pares de sandálias/ano e emprega 1,1 mil funcionários. 



 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 jul. 2006, Empresas / 
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