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Infantis, as
sandálias que

arrancam o nosso
"Ooww.. que

lindas!"

Femininas, sem
glitter, com
glitter ou com
muuuuuito

glitter? Temos!

Masculinas, do
simples e bonito
ao moderno e
elegante!



Masculinas, do
simples e bonito
ao moderno e
elegante!



 

De olho na tendência dos
logos, as Havaianas Top

Logomania 2 vêm mais artsy
do que nunca! Os modelos
são inspirados na escola de
arte Bauhaus e trazem as
cores adotadas por esse

famoso movimento estético.

R $  3 9 , 9 9 R $  3 9 , 9 9

R $  3 9 , 9 9R $  4 4 , 9 9

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585



 

Hora de você colocar o seu
estilo para jogo com as

Havaianas Power 2.0. Hit
entres os consumidores, o
modelo é sucesso porque
tem design diferenciado e

sola com borracha
extramacia. É ideal para

relaxar os pés antes e
depois de praticar esportes.

Disponível em tons
predominantemente

primários, uma tendência
atual, é o produto certeiro
para quem quer conforto.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  6 6 , 9 9



 

Uma das grandes
tendências mundiais é o

resgate de ícones pop do
passado. Aqui está, então,
um óbvio sucesso dos anos
90: os lutadores do “Street
Fighter”. A Havaianas Top

Max Street Fighter traz as já
consagradas tiras mais

grossas do modelo e duas
opções de estampas que

homenageiam aos
personagens do jogo, entre
eles o inesquecível Blanka.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  5 3 , 9 9



 

Se você não tira seu esporte
preferido da cabeça,

Havaianas te ajuda a não
tirá-lo dos pés! Da paixão
pela endorfina nasceu a
Havaianas Top Athletic,

para que o mood esportivo
te acompanhe por onde

quer que você vá. Com uma
cartela de tons formada

principalmente pelas cores
primárias, são três modelos

que homenageiam o surfe, o
skate e o karatê. Radical é

pouco!

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  3 2 , 9 9



 

Mais uma inovação na
família Brasil! A Havaianas

Slide Brasil une todo o
fashionismo da modelagem
slide com o DNA Havaianas.
São várias opções de cores
e todas, claro, vêm com a
clássica bandeirinha do

nosso país.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  9 9 , 9 9



 

Traz estampas fotográficas
da icônica praia brasileira
de Massaguaçu. Sucesso
desde o seu lançamento,
continua com estampas
fotográficas coloridas e

conceituais, que exploram o
universo praia, em

diferentes horários do dia.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  4 8 , 9 9



 

Essa é para quem pega
onda no mar, toma banho
de cachoeira ou mesmo

surfa na banheira! A
Havaianas Aloha, um dos

grandes clássicos da marca,
se joga na tendência do

contato mais profundo com
a natureza para apresentar

três novos modelos com
inspiração na vegetação
das florestas tropicais. O

resultado? sandálias lindas
e estilosas para arrasar na

praia — e fora dela.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585
R $  3 3 , 9 9



 

Além das tiras vazadas, que
garantem uma maior

circulação de ar nos pontos
de contato entre a tira e a

pele, solado mais fino deixa
o modelo ainda mais leve, a

Sandália Havaianas Aero
Graphic tem estampas

inspiradas em ilusões de
ótica.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  4 0 , 9 9



 

Havaianas Top Basic é
aquele acessório perfeito

para quando você não quer
pensar muito no look.

Disponível em três versões,
os modelos possuem

combinações de cores
clássicas, como branco e

azul, e estampas
minimalistas de listras. Para
usar em todas as ocasiões!

R $  3 2 , 9 9

 

O contato com a natureza e
uma vida mais orgânica não

são apenas tendências —
são atitudes que devemos
adotar para nosso futuro!
Há mais de dez anos, a

Havaianas IPÊ mistura moda
e ativismo ao apresentar
sandálias estilosas e que

ajudam a preservar a fauna
e flora brasileira, já que 7%
das vendas são revertidas a

projetos do Instituto IPÊ.
Demais, não? Ah, são dois

modelos incríveis, que, nesta
estação, representam tres

animais: a perereca da
folhagem, o araçari-banana

e o jaguarundi.

R $  4 6 , 9 9

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585



 

Sim, o Brasil é verde e
amarelo, mas também é de

muitas outras cores. Há
muitas versões deste
chinelo, todas com a

famosa bandeirinha, os
filetes laterais e várias

combinações de tons. Ah, e
nem precisa dizer: solado
feito em borracha 100%

Havaianas.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  4 2 , 9 9



 

Um verdadeiro clássico, que
conquistou os brasileiros e

os gringos e se tornou parte
da nossa identidade e da
nossa cultura. O modelo

tradicional das Havaianas
ganha a bandeira do Brasil

nas tiras e um filete colorido
que não deixa dúvidas: esse
chinelo é paixão nacional!

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  3 9 , 9 9



 

Surfista vai pegar essa
onda, sim! E, entre um e

outro mergulho, arrasar com
as Havaianas Surf. O
modelo tem tiras mais

largas, que proporcionam
conforto extra, e traz

estampas inspiradas nos
pôsteres havaianos.

Também apostamos na
tendência do tie-dye, tão

em alta nesta estação. São
três versões para fazer

bonito no mar, na areia ou
na cidade.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  5 3 , 9 9



 

Inspirado em movimentos, a
Havaianas Trend traz

desenhos geométricos e
cores que combinam com

tudo.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  4 1 , 9 9



 

Com um olho no futuro, a
Havaianas 4 Nite foi buscar
inspiração no universo da
tecnologia e da robótica,
tão em alta nos últimos

tempos. São estampas que,
além de incríveis, ainda

brilham no escuro,
revelando um novo desenho.
O melhor? A sandália pode

molhar! Não é magia, é
tecnologia Havaianas!

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  4 7 , 9 9



 

Os modelos Simpsons,
Mickey, Mário Kart são tão

irreverentes quanto os
personagens.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  4 5 , 9 9

R $  3 9 , 9 9

R $  5 1 , 9 9



Infantis, as
sandálias que

arrancam o nosso
"Ooww.. que

lindas!"



 

Kids Top Fashion, não é
porque é Kids que não pode

ser Fashion!

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  2 9 , 9 9



 

A turminha fã de Peppa Pig
não pode ficar de fora

dessa! Com uma cartela de
cores bem divertida,

Havaianas Baby Peppa Pig
traz duas estampas incríveis
da porquinha se divertindo
com seus amigos! Vale até

levar para a lama.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  3 8 , 9 9



 

Inspiradas no glamour das
paletas de maquiagem, as

Havaianas Slim Palette
Glow levam o brilho direto
para os seus pés. Em três
cores lindas, tem sola em

blocos de cores e tiras
fininhas — tudo com muito

glitter!

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  3 4 , 9 9



 

Os super heróis da DC
preferidos dos pais (Batman,

Superman e Mulher
Maravilha), numa versão

baby e super divertida, com
acessório central na tira. As
estampas lembram histórias
em quadrinhos e destacam
a incrível personalidade dos

heróis

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  3 8 , 9 9



 

Disponível em dois
belíssimos modelos, a Kids
Slim Frozen é a sandália

Havaianas para as fãs das
princesas Elsa e Anna,

protagonistas da franquia
“Frozen”. Em tons de verde
e azul, os produtos ainda

contam com tiras enfeitadas
com glitter, quase como se
fossem verdadeiros flocos
de neve. Um amorzinho!

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  4 1 , 9 9



 

Quer uma princesa só para
você? Então pode eleger

sua favorita, pois as
princesas da Disney estão
com presença marcada no
modelo Kids Slim Princess.

Um ícone clássico dentre as
coleções Kids, que reúne

toda a magia e o encanto
das princesas mais famosas

da Disney.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585
R $  4 1 , 9 9



 

Uma explosão de fofura!
Traz belíssimas estampas

inspiradas nos universos dos
unicórnios e das sereias. 

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  4 9 , 9 9



 

A Kids Slim Hello Kitty é
mesmo uma fofura em

forma de sandália. Em duas
versões, o modelo traz
estampas divertidas da

famosa personagem
japonesa em uma cartela de

cores que brinca com a
tendência do color blocking.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  4 6 , 9 9



Femininas, sem
glitter, com
glitter ou com
muuuuuito

glitter? Temos!



 

É girl power que você quer?
Nas Havaianas Slim
Heroínas, a Mulher-

Maravilha é o tema central
de incríveis estampas feitas
para exaltar a heroína da
DC Comics em toda sua

glória. É colocar a sandália
no pé para, na hora, se
sentir como uma super-

heroína da vida real!

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  5 1 , 9 9



 

Delicadas e todas
trabalhadas no minimalismo,

estas Havaianas, como o
nome já diz, têm tudo para

arrematar seu look
romântico. Charmosas e

super confortáveis, elas vêm
em opções de estampa
floral em cores pastel.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  4 1 , 9 9



 

Embarque em uma

verdadeira viagem em alto

mar com as Havaianas Slim

Nautical, modelo inspirado

na tendência navy. Com

temas marítimos como

listras, âncoras, remos e nós,

a sandália chega em cores

clássicas e elegantes.

 

Peça pelos nossos canais de

atendimento! Entregamos

na sua casa. 

 

 

 

(85) 99436-3585

R $  4 4 , 9 9



 

Quem gosta do modelo Slim

também pode levar nos pés

a icônica bandeirinha do

Brasil, que fez das

Havaianas os chinelos mais

desejados do planeta. As

tiras fininhas são

destacadas pelo logo

contrastante e a sola

delicada ganha um filete

colorido.

 

Peça pelos nossos canais de

atendimento! Entregamos

na sua casa. 

 

 

 

(85) 99436-3585

R $  4 3 , 9 9



 

Minnie Mouse ganhou uma

coleção todinha das

Havaianas Slim para chamar

de sua! São duas estampas

e quatro cores diferentes

para esta fofa criação de

Walt Disney.

 

Peça pelos nossos canais de

atendimento! Entregamos

na sua casa. 

 

 

 

(85) 99436-3585

R $  4 8 , 9 9



 

Com fecho simples e

prático, as Havaianas Twist

trazem tiras com design

trançado em “T”, o que

promove ainda mais

delicadeza aos pés. Básica

e elegante, casa com

diferentes produções.

 

Peça pelos nossos canais de

atendimento! Entregamos

na sua casa. 

 

 

 

(85) 99436-3585

R $  4 5 , 9 9



 

A Havaianas Top tem o DNA

Havaianas: é democrática,

versátil, clássica,

confortável e colorida. Tem

para todos os gostos: do

básico ao fashion, do neutro

ao vibrante. Na nova

coleção, destaque para a

cartela de cores inspirada

no movimento alemão

Bauhaus.

 

Peça pelos nossos canais de

atendimento! Entregamos

na sua casa. 

 

 

 

(85) 99436-3585

R $  2 9 , 9 9



 

A Havaianas Slim é um

clássico dos nossos tempos.

Com tiras e solado mais

fino, ela conquistou os pés

de quem gosta de um visual

delicado, sem abrir mão da

praticidade dos chinelos.

Tão confortável que você

até esquece que está

usando!

 

Peça pelos nossos canais de

atendimento! Entregamos

na sua casa. 

 

 

 

(85) 99436-3585

R $  3 2 , 9 9



 

Descoladas, coloridas e

surpreendentes, as

Havaianas Slim Logo Pop Up

são ideais para quem gosta

de se destacar na multidão.

As cores contrastantes e o

logo fazem com que este

chinelo seja realmente

elogiado. Você vai arrasar!

 

Peça pelos nossos canais de

atendimento! Entregamos

na sua casa. 

 

 

 

(85) 99436-3585

R $  3 5 , 9 9



 

Modelo icônico inspirado

nas belas floras brasileiras.

Tucanos e as cacatuas da

fauna amazônica estampam

os modelos. As tiras e o logo

metálicos conferem ainda

mais elegância ao modelo

 

Peça pelos nossos canais de

atendimento! Entregamos

na sua casa. 

 

 

 

(85) 99436-3585

R $  5 1 , 9 9



 

A Slim Floral atualiza a

estampa clássica de flores

com uma pegada

naturalista e três modelos

vibrantes. O chinelo conta

também com o logo de

Havaianas em um tom vivo,

que contrasta com a tira

mais fina.

 

Peça pelos nossos canais de

atendimento! Entregamos

na sua casa. 

 

 

 

(85) 99436-3585

R $  3 8 , 9 9



 

Mistura perfeita entre tiras

trançadas e delicadas com

uma estampa clássica, a

Flash Sweet traz a chamada

Paisley, ilustração

tradicional persa que foi

sucesso nos anos 1960,

dentro de uma paleta de

cores clássica e

moderninha.

 

Peça pelos nossos canais de

atendimento! Entregamos

na sua casa. 

 

 

 

(85) 99436-3585

R $  2 7 , 9 9



 

E vamos de mix de
estampas! A Havaianas Flat
Mix é do jeitinho que a vida
deve ser: com tudo junto e

misturado. A coleção
apresenta três diferentes

modelos versáteis, que
mesclam padrões diversos.

Para fugir de vez dos
básicos, a sandália traz uma
cartela de cores que varia
entre candy colors e tons
neons, cheia de ousadia e

alegria.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  2 4 , 9 9



 

Os loucos e loucas por
gatos não vão resistir a

exibir seu amor pelos pets
nos pés com essas

fofíssimas Havaianas Slim.
Confortáveis e lindas, serão
sua fiel companheira dentro

e fora de casa.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  4 1 , 9 9



 

Em busca de um modelo de
Havaianas com shape

moderninho e descontraído?
Veio ao lugar certo! As
sandálias You Metallic,

primeiras rasteirinhas criada
pela Havaianas, surgiram a
pedido de fãs da marca à

procura de uma opção
confortável como as
legítimas, mas que

pudessem ser usadas em
todo tipo de ocasião —
muito além da praia.

Versáteis e sofisticadas,
têm como diferencial as

tiras metalizadas e saltinho
delicado. Chique!

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  5 3 , 9 9



 

Quem não quer um pouco
mais de brilho na vida? As
Havaianas Slim Glitter são,
como o nome sugere, pura

luz! Para deixar seu
caminhar ainda mais

reluzente, e seus looks cada
vez mais glamurosos.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  5 6 , 9 9



 

Conheça esse novo efeito
impactante: os flocos de
glitter, que deixam sua

sandália Havaianas Luna
ainda mais linda. Assim você
pode combinar a rasteirinha
com um look bem arrumado
e usá-la nas mais diversas

ocasiões.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  6 9 , 9 9



 

É o brilho que faltava na
sua coleção de Havaianas.

A You Shine usa a paleta de
cores minimalistas para

deixar você brilhar! As tiras,
fininhas, são feitas com um

material macio. O efeito
craquelado faz a sandália

brilhar intensamente.
Apostamos que ela combina

com você.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  6 0 , 9 9



 

Brilho nunca é demais,
certo? Pois saiba que as

Havaianas Slim Sparkle não
poupam na hora de te fazer
brilhar por aí. O modelo é

uma evolução da Slim
Glitter, e vai conseguir

iluminar ainda mais seus
passos. A fórmula secreta é
o combo entre tiras fininhas
e sola cheias de glitter com

efeito degradê.

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  5 9 , 9 9



 

Com glitter na sola e nas
tiras, a Havaianas Slim
Gloss é o modelo mais

indicado para quem não
tem medo nenhum de brilhar

por aí. As cores são
belíssimas e seguem a

proposta zero básica. Xô,
monotonia!

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  3 8 , 9 9



 

Para quem procura uma
rasteirinha para todos os
momentos, as Havaianas

You St Tropez são a escolha
certa. O solado de borracha

é confortável, e a tira
horizontal de tecido tem as

mais lindas estampas
florais. Apostamos que elas
não vão sair dos seus pés!

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  7 9 , 9 9



 

Inspiradas no glamour das
paletas de maquiagem, as

Havaianas Slim Palette
Glow levam o brilho direto
para os seus pés. Em três
cores lindas, tem sola em

blocos de cores e tiras
fininhas — tudo com muito

glitter!

 

Peça pelos nossos canais de
atendimento! Entregamos

na sua casa. 
 
 

 

(85) 99436-3585

R $  4 8 , 9 9



 

As Havaianas You Trancoso

são das sandálias mais

versáteis: jovens, com uma

cartela de cores irreverente

e todinha inspiradas no

super colorido movimento

oitentista Memphis.

Rasteirinhas em formato

slide, elas caem bem em

qualquer ocasião e casam

com diversas peças.

 

Peça pelos nossos canais de

atendimento! Entregamos

na sua casa. 

 

 

 

(85) 99436-3585

R $  7 4 , 9 9



 

Seu chinelo preferido, com

uma dose extra de

sofisticação. Assim são as

Havaianas Slim Velvet, que

unem em um só produto o

formato da adorada Slim

com o toque macio e

luxuoso do veludo. Você vai

amar!

 

Peça pelos nossos canais de

atendimento! Entregamos

na sua casa. 

 

 

 

(85) 99436-3585

R $  4 8 , 9 9


