
 

 

Business Unit responsável por toda venda e comercialização das Havaianas no 

Brasil. Atua com os clientes do varejo, franquias, canais B2B diretos e indiretos, e-

commerce e toda e desenvolve a estratégia de trade para essas áreas. Área de 

negócio com o maior impacto de receitas da Alpargatas. 

 

Áreas de Atuação 

▸ Director-To-Consumer Físico 

▸ Comercial Operação Brasil 

▸ Director-To-Consumer Digital  

▸ Estratégia e Transformação Comercial 

▸ Trade Marketing 

▸ Finanças e Operações 

 

Benefícios 

▸ Vale Refeição 

▸ Assistência médica e odontológica 

▸ Recesso Remunerado (*) 

▸ Day off no dia do níver 

▸ Gym Pass 

▸ Dress code informal 

▸ Vale transporte, mas estamos em home office 

▸ Seguro de vida 

▸ Desconto em produtos 

▸ Bônus 13º bolsa auxílio (**) 

▸ Sair mais cedo em dia de prova 

▸ Ambiente leve e descontraído 

▸ Bolsa auxílio 

 

(*) Recesso remunerado de 30 dias após 12 meses de estágio. 

(**) Correspondente a 75% dos dias trabalhados durante o ano vigente 

  



 

 

Business unit responsável por toda comercialização de Havaianas para a América 

Latina. Atuam com a venda dos produtos para os distribuidores, que possuem 27 

lojas, operadas por eles. Os principais países atendidos pela BU são: México, 

Argentina, Colômbia, Peru, Paraguai, Equador, Angola e África do Sul. 

 

Áreas de Atuação 

▸ Director-To-Consumer LATAM 

▸ Marketing LATAM 

▸ Comercial LATAM 

▸ FP&A LATAM 

 

Benefícios 

▸ Vale Refeição 

▸ Assistência médica e odontológica 

▸ Recesso Remunerado (*) 

▸ Day off no dia do níver 

▸ Gym Pass 

▸ Dress code informal 

▸ Vale transporte, mas estamos em home office 

▸ Seguro de vida 

▸ Desconto em produtos 

▸ Bônus 13º bolsa auxílio (**) 

▸ Sair mais cedo em dia de prova 

▸ Ambiente leve e descontraído 

▸ Bolsa auxílio 

 

(*) Recesso remunerado de 30 dias após 12 meses de estágio. 

(**) Correspondente a 75% dos dias trabalhados durante o ano vigente 

  



 

 

O Marketing é a alma de Havaianas, responsável por criar a estratégia global da 

marca, seus pilares e direcionadores do futuro, sempre conectado às tendências 

mundiais de mercado a partir de uma visão user centric. 

 

Áreas de Atuação 

▸ User Experience 

▸ Marketing Brasil  

▸ Inovação 

▸ Produto Global Core  

▸ Brand & Comms 

 

Benefícios 

▸ Vale Refeição 

▸ Assistência médica e odontológica 

▸ Recesso Remunerado (*) 

▸ Day off no dia do níver 

▸ Gym Pass 

▸ Dress code informal 

▸ Vale transporte, mas estamos em home office 

▸ Seguro de vida 

▸ Desconto em produtos 

▸ Bônus 13º bolsa auxílio (**) 

▸ Sair mais cedo em dia de prova 

▸ Ambiente leve e descontraído 

▸ Bolsa auxílio 

 

(*) Recesso remunerado de 30 dias após 12 meses de estágio. 

(**) Correspondente a 75% dos dias trabalhados durante o ano vigente 

  



 

 

Responsável pela definição da estratégia e acompanhamento do nosso processo 

de produção das havaianas, coordenando junto com o time das fábricas a produção 

de aproximadamente 1 milhão de pares por dia com aproximadamente 14 mil 

colaboradores. 

 

Áreas de Atuação 

▸ Qualidade 

▸ Engenharia 

▸ Tecnologia e Inovação 

▸ Segurança Saúde e Meio Ambiente 

▸ Excelência Operacional 

 

Benefícios 

▸ Vale Refeição 

▸ Assistência médica e odontológica 

▸ Recesso Remunerado (*) 

▸ Day off no dia do níver 

▸ Gym Pass 

▸ Dress code informal 

▸ Vale transporte, mas estamos em home office 

▸ Seguro de vida 

▸ Desconto em produtos 

▸ Bônus 13º bolsa auxílio (**) 

▸ Sair mais cedo em dia de prova 

▸ Ambiente leve e descontraído 

▸ Bolsa auxílio 

 

(*) Recesso remunerado de 30 dias após 12 meses de estágio. 

(**) Correspondente a 75% dos dias trabalhados durante o ano vigente 

  



 

 

 

É a área responsável por desenvolver a estratégia global de tecnologia. Tem como 

objetivo identificar e atender as demandas e necessidades da empresa, aprimorar a 

estratégia de dados e transformação digital, propondo soluções tecnológicas para 

o negócio. Definir e garantir a aderência da arquitetura técnica e de integração com 

os negócios da empresa, de forma a apoiá-los no seu crescimento e inovação; além 

de estabelecer também a arquitetura de segurança e solução dos principais riscos 

de infraestrutura e de sistemas. 

 

Áreas de Atuação 

▸ Arquitetura, Cloud e Infraestrutura 

▸ Canais do Varejo 

▸ Dados & Analitycs 

▸ Digital 

▸ Segurança da Informação 

▸ Sistemas I & Governança 

▸ Sistemas II 

 

Benefícios 

▸ Vale Refeição 

▸ Assistência médica e odontológica 

▸ Recesso Remunerado (*) 

▸ Day off no dia do níver 

▸ Gym Pass 

▸ Dress code informal 

▸ Vale transporte, mas estamos em home office 

▸ Seguro de vida 

▸ Desconto em produtos 

▸ Bônus 13º bolsa auxílio (**) 

▸ Sair mais cedo em dia de prova 

▸ Ambiente leve e descontraído 

▸ Bolsa auxílio 

 

(*) Recesso remunerado de 30 dias após 12 meses de estágio. 

(**) Correspondente a 75% dos dias trabalhados durante o ano vigente 

 



 

 

 

Finanças tem como missão prezar pela saúde financeira da empresa e estabelecer 

ações de otimização para as variáveis financeiras de gestão da empresa. 

Responsável pelo planejamento financeiro. incluindo a preparação de 

demonstrações financeiras, manutenção da contabilidade e outros registros 

corporativos além de atuar na relação com nossos investidores. 

 

Áreas de Atuação 

▸ Administrativo Financeiro 

▸ Auditoria 

▸ Controladoria 

▸ Finanças Supply e Industrial 

▸ Relações com Investidores 

▸ Transformation Office 

 

Benefícios 

▸ Vale Refeição 

▸ Assistência médica e odontológica 

▸ Recesso Remunerado (*) 

▸ Day off no dia do níver 

▸ Gym Pass 

▸ Dress code informal 

▸ Vale transporte, mas estamos em home office 

▸ Seguro de vida 

▸ Desconto em produtos 

▸ Bônus 13º bolsa auxílio (**) 

▸ Sair mais cedo em dia de prova 

▸ Ambiente leve e descontraído 

▸ Bolsa auxílio 

 

(*) Recesso remunerado de 30 dias após 12 meses de estágio. 

(**) Correspondente a 75% dos dias trabalhados durante o ano vigente 

 



 

 

 

O Jurídico é responsável por elaborar e revisar contratos e outros documentos 

societários, proteção da marca e dos nossos produtos incluindo o combate a 

pirataria. É responsável também pelo código de ética da empresa assim como o 

programa de compliance. Buscamos também novas oportunidades tributárias assim 

como o monitoramento das principais obrigações no âmbito tributário. Outra 

importante responsabilidade é a gestão das relações trabalhistas e sindicais da 

Alpargatas. 

 

Áreas de Atuação 

▸ Compliance 

▸ Jurídico Corporate 

▸ Planejamento Tributário 

▸ Relações do Trabalho e Sindicais 

 

Benefícios 

▸ Vale Refeição 

▸ Assistência médica e odontológica 

▸ Recesso Remunerado (*) 

▸ Day off no dia do níver 

▸ Gym Pass 

▸ Dress code informal 

▸ Vale transporte, mas estamos em home office 

▸ Seguro de vida 

▸ Desconto em produtos 

▸ Bônus 13º bolsa auxílio (**) 

▸ Sair mais cedo em dia de prova 

▸ Ambiente leve e descontraído 

▸ Bolsa auxílio 

 

(*) Recesso remunerado de 30 dias após 12 meses de estágio. 

(**) Correspondente a 75% dos dias trabalhados durante o ano vigente 

 



 

 

 

People na Alpa detém todos os processos estratégicos que se referem a Gestão de 

Pessoas. Sempre com o foco no desenvolvimento dos times e das áreas com visão 

estratégica atrelada ao negócio. 

 

Áreas de Atuação 

▸ Consultoria Interna (Businees Partner) 

▸ Desenvolvimento Organizacional (Educação, Carreira e Atração & Seleção) 

▸ Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade 

▸ Remuneração e Benefícios 

▸ Comunicação e Sistemas de Gestão 

 

Benefícios 

▸ Vale Refeição 

▸ Assistência médica e odontológica 

▸ Recesso Remunerado (*) 

▸ Day off no dia do níver 

▸ Gym Pass 

▸ Dress code informal 

▸ Vale transporte, mas estamos em home office 

▸ Seguro de vida 

▸ Desconto em produtos 

▸ Bônus 13º bolsa auxílio (**) 

▸ Sair mais cedo em dia de prova 

▸ Ambiente leve e descontraído 

▸ Bolsa auxílio 

 

(*) Recesso remunerado de 30 dias após 12 meses de estágio. 

(**) Correspondente a 75% dos dias trabalhados durante o ano vigente 

 



 

 

 

Supply Chain na Alpa é a área que faz gestão "end to end" da nossa cadeia de 

suprimentos, garantindo a integração dos processos de planejamento de demanda, 

estratégias de compra, negociação de matéria-prima e de materiais, gestão de 

estoque, armazenamento, reabastecimento, logística, distribuição, exportação e 

negociação de contratos de locação dos pontos de venda. É através da 

orquestração desses processos que o nosso produto tem presença garantida no 

âmbito global. 

 

Áreas de Atuação 

▸ Planejamento Integrado 

▸ Estratégia de Order to Cash 

▸ Estratégia de Sourcing 

▸ Logística 

▸ Procurement 

▸ Projetos Estratégicos de Supply Chain 

▸ Facilities & Real Estates 

 

Benefícios 

▸ Vale Refeição 

▸ Assistência médica e odontológica 

▸ Recesso Remunerado (*) 

▸ Day off no dia do níver 

▸ Gym Pass 

▸ Dress code informal 

▸ Vale transporte, mas estamos em home office 

▸ Seguro de vida 

▸ Desconto em produtos 

▸ Bônus 13º bolsa auxílio (**) 

▸ Sair mais cedo em dia de prova 

▸ Ambiente leve e descontraído 

▸ Bolsa auxílio 

 

(*) Recesso remunerado de 30 dias após 12 meses de estágio. 

(**) Correspondente a 75% dos dias trabalhados durante o ano vigente 


