
 

 

Fábrica localizada na zona da mata de Pernambuco, há aproximadamente 60km 

da capital, sua criação aconteceu em 1987, sendo sua aquisição à Alpargatas em 

2007.Possui cerca de 1.200 pessoas envolvidas em diversos processos industriais. 

Com produção de aproximadamente 156 mil pares de Havaianas por dia. 

Áreas de Atuação 

▸ Produção 

▸ Engenharia Industrial 

▸ Laboratório/Qualidade 

▸ Segurança Saúde e Meio Ambiente 

▸ Manutenção 

▸ Planejamento e Programação de Produção 

▸ Centro de Distribuição 

▸ Controladoria  

▸ People 

 

Benefícios 

▸ Restaurante interno 

▸ Assistência médica e odontológica 

▸ Recesso remunerado(*) 

▸ Day off no dia do níver 

▸ Bônus 13º bolsa auxílio(**) 

▸ Vale Transporte 

▸ Seguro de Vida 

▸ Desconto em produtos 

▸ Gym Pass 

▸ Bolsa auxílio 

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

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

 



 

 

Fábrica localizada no interior da Paraíba, com aproximadamente 8 mil 

colaboradores, é nossa maior fábrica, sendo responsável por mais de 50% do 

volume de produção de Havaianas, com produção de aproximadamente 600 mil 

pares/dia. 

 

Áreas de Atuação 

▸ Produção 

▸ Engenharia Industrial 

▸ Laboratório/Qualidade 

▸ Segurança Saúde e Meio Ambiente 

▸ Manutenção 

▸ Planejamento e Programação de Produção 

▸ Centro de Distribuição 

▸ Controladoria  

▸ People 

 

Benefícios 

▸ Restaurante interno 

▸ Assistência médica e odontológica 

▸ Recesso remunerado(*) 

▸ Day off no dia do níver 

▸ Bônus 13º bolsa auxílio(**) 

▸ Vale Transporte 

▸ Seguro de Vida 

▸ Desconto em produtos 

▸ Gym Pass 

▸ Bolsa auxílio 

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

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

  



 

 

Fábrica localizada na cidade de Santa Rita, com aproximadamente 2 mil 

colaboradores. A nossa fábrica possui 35 anos de história, e é a maior empregadora 

da cidade. É responsável por abastecer todas as outras fábricas com moldes para 

produção de Havaianas. Temos como principais produtos os modelos especiais. 

Com produção de aproximadamente 19 mil pares/dia. 

 

Áreas de Atuação 

▸ Produção 

▸ Engenharia Industrial 

▸ Laboratório/Qualidade 

▸ Segurança Saúde e Meio Ambiente 

▸ Manutenção 

▸ Planejamento e Programação de Produção 

▸ Centro de Distribuição 

▸ Controladoria  

▸ People 

 

Benefícios 

▸ Restaurante interno 

▸ Assistência médica e odontológica 

▸ Recesso remunerado(*) 

▸ Day off no dia do níver 

▸ Bônus 13º bolsa auxílio(**) 

▸ Vale Transporte 

▸ Seguro de Vida 

▸ Desconto em produtos 

▸ Gym Pass 

▸ Bolsa auxílio 

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

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

  



 

 

Fábrica localizada no norte de Minas Gerais, com aproximadamente 3 mil 

colaboradores, é nossa fábrica mais nova e que traz maior tecnologia nos processos 

produtivos, responsável por uma parte importante da produção de Havaianas, com 

a produção de aproximadamente 240 mil pares/dia. 

 

Áreas de Atuação 

▸ Produção 

▸ Engenharia Industrial 

▸ Laboratório/Qualidade 

▸ Segurança Saúde e Meio Ambiente 

▸ Manutenção 

▸ Planejamento e Programação de Produção 

▸ Centro de Distribuição 

▸ Controladoria  

▸ People 

 

Benefícios 

▸ Restaurante interno 

▸ Assistência médica e odontológica 

▸ Recesso remunerado(*) 

▸ Day off no dia do níver 

▸ Bônus 13º bolsa auxílio(**) 

▸ Vale Transporte 

▸ Seguro de Vida 

▸ Desconto em produtos 

▸ Gym Pass 

▸ Bolsa auxílio 

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

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


