Alpargatas lança Havaianas por inteiro
Flagship da Oscar Freire e duas novas lojas, uma em São Paulo e outra Rio de Janeiro,
receberão coleção com mais de 500 peças, com modelo e cores que representam o jeito leve e
espontâneo de ser do brasileiro

As sandálias conquistaram o mundo. Os tênis, as alpargatas, as toalhas e as capas para
celulares também são um sucesso. E, agora, a Alpargatas amplia ainda mais as ofertas
Havaianas. A marca brasileira de maior projeção internacional entra para o universo de roupas
com o lançamento de uma coleção com mais de 500 modelos/cores diferentes. A novidade
será apresentada em um desfile para convidados nesta segunda-feira, dia 19 de maio, no
Parque Ibirapuera no pavilhão das Culturas Brasileiras – Museu da Cidade de São Paulo. São
peças de moda praia (biquínis, sungas, saídas de praia, boardshorts) e casual (bermudas,
camisetas, blusas, regatas, vestidos, shorts e saias) no espírito vibrante e colorido da marca.
“As novidades vão acompanhar a essência da marca e o jeito espontâneo do brasileiro.
Esperamos com este lançamento proporcionar novas experiências para os consumidores e
ampliar ainda mais o carinho que as pessoas do mundo todo têm pela marca que é símbolo de
brasilidade. As sandálias são a nossa alma e continuarão sendo protagonistas e a principal
referência da Havaianas no universo da moda”, afirma a diretora de Havaianas, Carla
Schmitzberger.
Inicialmente as roupas Havaianas estarão disponíveis na loja conceito da Oscar Freire, que
acaba de passar por uma reforma para receber a nova coleção, e em duas primeiras lojas em
formato full que serão inauguradas, a partir de 21 de maio, no Shopping Iguatemi, em São
Paulo, e no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro.
O lançamento das novas lojas de Havaianas vem em bom momento. O varejo da marca
apresentou forte crescimento nas vendas. “No primeiro trimestre deste ano, tivemos alta de
30,4% nas vendas considerando a base mesmas lojas. Registramos também venda recorde no

número de pares de sandálias em março, com aumento de 7,0% em relação ao mesmo mês de
2013”, afirma Márcio Utsch, diretor-presidente da Alpargatas. Para Utsch, isso só reforça que o
modelo de negócios da empresa, com foco na criação e gestão de marcas desejadas, torna a
empresa cada vez mais sólida financeiramente, como foi demonstrado no último balanço de
resultados apresentado ao mercado no começo do mês. “Seguimos investindo em nossas
marcas. O projeto de expansão para categorias não sandálias de Havaianas teve um
investimento apenas neste ano de R$ 40 milhões”, diz o diretor-presidente.
Tradução de brasilidade
Uma linha universal, para todas as faixas etárias, com peças que associam Havaianas à magia
do sol, da alegria e do verão traduz o que é a nova coleção de vestuário da marca. As peças
foram cuidadosamente desenvolvidas por uma equipe exclusivamente dedicada ao vestuário
Havaianas. Para a linha casual e pós-praia, privilegiou-se o uso de malhas 100% algodão, linho
e viscose, com aspectos naturais, leves e confortáveis. Já na linha beach, as lycras soft touch,
super macias com estampas exclusivas, dominam os biquínis e sungas enquanto os
boardshorts foram fabricados em bases super leves e com lycra para dar conforto.
“A ideia é a de que o consumidor tenha acesso ao look total, com peças confortáveis e
versáteis. O mood da nossa coleção deve refletir o jeito leve e espontâneo do brasileiro levar a
vida”, afirma Carla.
A Havaianas prevê o lançamento de três coleções por ano, divididas em verão, alto verão e
inverno, e planeja ir para novos pontos de venda e demais cidades brasileiras no final de 2015.
Também em 2015, a categoria de vestuário será apresentada aos mercados da Europa e dos
Estados Unidos.
Marcas globais
Fundada em 1907, a Alpargatas é líder no setor de calçados na América Latina. A companhia é
proprietária de marcas desejadas, como Havaianas, Dupé, Topper, Rainha, Sete Léguas e
Meggashop. Além disso, é detentora das licenças Mizuno e Timberland. Um importante passo
estratégico para a ampliação da empresa foi a aquisição da Osklen, que possibilitou a criação
de uma plataforma de moda lifestyle de luxo.
Com receita líquida de R$ 3,426 bilhões em 2013, a Alpargatas possui 13 fábricas no Brasil e na
Argentina e tem significativa presença no varejo. Atualmente, possui 580 lojas exclusivas de
suas marcas no Brasil e no exterior. Além disso, exporta seus produtos para106 países.
Ao longo de sua história, foi pioneira no lançamento de produtos que surpreendem os
consumidores. “Essa cultura empreendedora sempre esteve presente em todas as áreas da
companhia em seus mais de 100 de existência. A coleção de vestuário de Havaianas é mais
uma prova disso e nossa equipe continua empenhada em desenvolver outras novidades”,
afirma Utsch.
Sobre a Alpargatas
Líder no setor de calçados na América Latina, a Alpargatas é detentora de marcas como
Havaianas, Dupé, Topper, Rainha, Sete Léguas e Meggashop, detém as licenças de Mizuno e
Timberland no Brasil e é acionista da Osklen. A Companhia oferece produtos inovadores com
tecnologia e design e possui competência na construção e gestão de marcas desejadas, que
proporcionam forte relação com os consumidores.
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