Divulgação dos Resultados do 4º Trimestre e do Exercício de 2008
Alpargatas destaca-se
se no setor de calçados
com crescimento de 24% na receita de vendas

Cotação: (31/12/2008)
ALPA3 - R$ 38,03

do 4º trimestre de 2008

ALPA4 - R$ 47,00

Valor de Mercado: (31/12/2008)
R$ 737,2 milhões

São Paulo, 13 de março de 2009 – A Alpargatas (BOVESPA: Nível 1 – ALPA3, ALPA4), divulgou hoje o resultado
do 4T08 e do exercício de 2008. As informações são apresentadas de forma consolidada, e, para manter a
comparabilidade com 2008, as demonstrações
rações financeiras de 2007 estão de acordo com as mudanças
introduzidas pela Lei 11.638/07.

Teleconferência
Data: 17 de março de 2009, às 16h00
Tel: (55 11) 4688-6301
Senha: Alpargatas

Destaques dos Resultados do 4T08 x 4T07
•

Todos os principais indicadores do desempenho da Alpargatas no 4T08 evoluíram em
relação ao 4T07, em decorrência do:

Acesso aos slides:
http://ri.alpargatas.com.br ou



Aumento dos volumes de vendas, no Brasil e no exterior;

http://www.ccall.com.br/alpargatas



Enriquecimento do mix de vendas, tanto em sandálias como em artigos esportivos;



Crescimento da receita das operações internacionais que representou 12,3% do

Francisco Cespede



Expansão do varejo;

José Roberto Lettiere



Bom desempenho do negócio com têxteis industriais,
industriais e

José Sálvio Moraes



Controle das despesas operacionais.

Contatos:

Tel: (11) 3847-7406 e 3847-7397

faturamento consolidado do ano;



Os principais aumentos no 4T08, em relação ao 4T07 foram



24% na receita bruta de vendas



11% no lucro bruto



32% no EBIT



33% no lucro líquido



13% no EBITDA

Website:
http://ri.alpargatas.com.br
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1. Mensagem da Administração
Em 2008, a Alpargatas avançou em sua estratégia de crescimento, pautada pela consolidação no mercado brasileiro e expansão internacional.
Todos os indicadores dos principais projetos estratégicos apresentaram melhorias no ano.
Ingressamos com operação própria na Europa e ampliamos os negócios nos Estados Unidos, encerrando o ano com presença em dois mil pontosde-venda nesse país. Com a aprovação da aquisição da Alpargatas Argentina, pela Comisión Nacional de Defensa de la Competência (CNDC),
passamos a deter a propriedade da marca Topper em todo o mundo, o que fortalece nossa aspiração de transformá-la em líder no segmento de
artigos esportivos, começando pela América Latina.
Para continuarmos a crescer no mercado interno, finalizamos a integração da Companhia Brasileira de Sandálias – Dupé e as marcas esportivas
Rainha e Topper adquiriram um novo posicionamento. Crescemos o varejo com a abertura de novas lojas, em especial o Espaço Havaianas, loja
conceito da marca, e com a inauguração da primeira loja Topper e as franquias de Timberland e de Havaianas. O varejo é um negócio estratégico
para a Alpargatas porque permite o conhecimento do mercado, reforça nossas marcas e amplia a distribuição dos nossos produtos.
Para dar suporte às duas vertentes de crescimento, investimos em pesquisa e desenvolvimento, inovação, tecnologias e produtividade fabril, que
são áreas essenciais para alavancar a vantagem competitiva da Companhia. Investimos mais do que em anos anteriores no desenvolvimento do
talento de nossos profissionais, porque acreditamos que o ser humano é o recurso mais importante de uma empresa de sucesso.
Todas essas realizações possibilitaram a expansão do faturamento e da lucratividade da Alpargatas no quarto trimestre de 2008, período de alta
volatilidade e de retração da economia brasileira. Em comparação ao mesmo período de 2007, a receita de vendas evoluiu 24%, o EBITDA, 13%, e
o lucro líquido, 33%. No ano, os aumentos também foram expressivos.
Ingressamos em 2009 com otimismo. Contamos com fortes aliados para administrar os impactos da crise financeira mundial sobre os nossos
negócios. O primeiro, conjuntural, é o ingresso recente de grande parcela da população brasileira no mercado de consumo. O segundo é a
competitividade do nosso modelo de negócio:


Somos uma empresa de marcas, que acompanham produtos sempre inovadores e democráticos ajustados ao poder aquisitivo de diferentes
perfis de consumidores;



Temos uma produção flexível, com agilidade para adequar-se entre o outsourcing e a fabricação local;



Contamos com uma equipe de profissionais altamente qualificada, motivada e engajada na execução da nossa estratégia; e



Temos uma sólida estrutura financeira.

Essa aliança representa uma garantia para o caminho do crescimento com responsabilidade socioambiental. Reforça também nossos objetivos de
consolidar a Alpargatas como a maior e melhor empresa de calçados e artigos esportivos do mercado brasileiro e de torná-la uma empresa global
de marcas desejadas.
Agradecemos aos acionistas, clientes e fornecedores, pelo apoio e confiança em nossas marcas e produtos, e, em especial, aos funcionários, cujos
talentos, dedicação e empenhos pessoais possibilitaram os bons resultados de 2008.

2. Mercado de Calçados
Em 2008, o mercado brasileiro de calçados evoluiu 5% em volume, segundo pesquisa da Latin Panel. Continua a apresentar um alto potencial de
crescimento em razão do baixo consumo per capita. São apenas três pares de calçados/habitante/ano ante sete pares nos países desenvolvidos.
Considerando apenas calçados esportivos, a média de consumo no Brasil é de 0,6 par, comparado a 6,7 pares nos Estados Unidos. Fatores como
uma população jovem, a crescente preocupação com a saúde e o bem-estar e a prática de diferentes tipos de esportes por um número cada vez
maior de brasileiros, impulsionam a demanda por calçados esportivos. As transformações no mercado estão presentes também no varejo.
Crescem as grandes redes varejistas especializadas em artigos esportivos, ampliando a oferta desses produtos aos consumidores. Nesse mercado
potencial, a Alpargatas se destaca com Havaianas e Dupé, que lideram o segmento de chinelos, e com Topper, Rainha, Mizuno e Timberland, que
acumulam, em conjunto, market share próximo de 10%.
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3. Desempenho dos Negócios
Operações no Brasil
A receita e o volume de vendas das operações no Brasil cresceram no quarto trimestre
(4T08), e no acumulado de 2008, em relação aos mesmos períodos do ano anterior. Foram
comercializados 54,5 milhões de pares de calçados no 4T08, volume 3,6% maior que o do
4T07, e 182,2 milhões de pares em 12 meses, evolução de 10,4%, em relação a 2007. Em
vestuário e acessórios, as vendas atingiram 2,1 milhões e 7,0 milhões de peças,
respectivamente no 4T08 e em 2008, incrementos de 7,2% e 83,4%. As vendas de tecidos
industriais somaram 16,5 milhões de metros quadrados no ano, acréscimo de 11% no
volume. A receita bruta das operações no Brasil foi de R$ 510,3 milhões no 4T08, 6% maior
que a do 4T07. Em 2008, ela cresceu 14%, chegando a R$ 1.722,7 milhões. O desempenho
reflete a força das marcas e dos calçados da Alpargatas, que se diferenciam pela inovação,
pelas tecnologias e pela qualidade.
Operações no Brasil

4T08

2008

Δ% 4T07

Δ% 2007

510,3

1.722,7

+ 6%

+ 14%

Calçados (milhões de pares)

54,5

182,2

+ 3,6%

+ 10,4%

Vestuário e Acessórios (milhões de peças)

2,1

7,0

+ 7,2%

+ 83,4%

Têxteis Industriais (milhões de m²)

3,9

16,5

- 11,2%

+ 11%

Receita Bruta de Vendas (R$ milhões)
Volume de Vendas:

Sandálias
Enquanto o mercado brasileiro de chinelos apresentou retração de aproximadamente 4%
em 2008, de acordo com dados da Latin Panel, o volume de vendas de sandálias Havaianas
e Dupé cresceu 3,5% no 4T08 e 10,5% no ano, para 51,3 e 170,4 milhões de pares,
respectivamente.
Sandálias

4T08

2008

Δ% 4T07

Δ% 2007

Sandálias (milhões de pares)

51,3

170,4

+ 3,5%

+ 10,5%

Acessórios (mil peças)

160

308

(1)

(1)

Volume de Vendas:

(1)

As vendas de acessórios Havaianas iniciaram-se no decorrer de 2008
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Os principais fatores que contribuíram para o crescimento do volume, da receita e da
rentabilidade do negócio sandálias foram:
 Ótima aceitação da nova coleção de Havaianas que inovou com o lançamento de 81
modelos;
 Aumento das vendas de sandálias de maior valor agregado, que representam 65,5% do
mix, elevando o preço médio;
 Extensão da marca para outros produtos como bolsas, toalhas de praia e acessórios;
 Integração com a Dupé, que resultou em adequação das equipes comerciais,
alinhamento da comunicação com o mercado, redefinição da estratégia para a marca e
união dos processos produtivos, com o aproveitamento de sinergias e a identificação
de complementaridades; e
 Novas lojas Havaianas, próprias e franqueadas.

Artigos Esportivos
No quarto trimestre de 2008 as marcas de artigos esportivos Topper, Rainha e Mizuno
venderam 2,6 milhões de pares de calçados, volume 1,3% maior que o do 4T07, e 1,6
milhão de peças de vestuário e acessórios, redução de apenas 0,5% em relação ao mesmo
período do ano passado. No ano, os volumes chegaram a 10,2 milhões de pares de
calçados (crescimento de 8,1% sobre 2007) e 5,7 milhões de peças de vestuário e
acessórios, quantidade 96,7% superior a alcançada no ano passado.
Artigos Esportivos

4T08

2008

Δ% 4T07

Δ% 2007

Calçados (milhões de pares)

2,6

10,2

+ 1,3%

+ 8,1%

Vestuário e Acessórios (milhões de peças)

1,6

5,7

- 0,5%

+ 96,7%

Volume de Vendas:

O bom desempenho do negócio de artigos esportivos é explicado por:






Investimento em pesquisa e desenvolvimento que resultou no lançamento de 148
modelos de calçados esportivos com alta tecnologia, design inovador e custos
competitivos;
Aumento de calçados de maior valor agregado no mix de vendas;
Crescimento do volume de vendas de vestuário e acessórios esportivos, que passaram
a representar 15% da receita do negócio, ante 10% em 2007; e
Realocação das fábricas de calçados esportivos no Nordeste, e instalação de uma
central de distribuição na região, que contribuíram para reduzir o custo médio por par
fabricado.

No ano em que completa 34 anos de atuação no Brasil, a Topper iniciou um novo
posicionamento. A marca passou a ser unissex, poliesportiva e ganhou uma nova
identidade visual, com mudança de logotipo e ampliação de cores. Topper, agora, é
sinônimo de garra e irreverência também em tênis, basquete, vôlei e corrida, além de
futebol, esporte em que é líder de mercado no Brasil. Esse posicionamento ocorreu da
mesma forma com a Topper na Argentina, mercado em que a marca é líder, com 32% de
participação.
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Varejo
O negócio varejo tem duas funções estratégicas para a Alpargatas: a primeira é
disponibilizar aos consumidores todas as linhas de produtos que comercializamos e a
segunda é proteger as nossas marcas. No quarto trimestre de 2008, as unidades de varejo
da Alpargatas comercializaram 582 mil pares de calçados, acréscimo de 23% em relação ao
mesmo período de 2007, e 329 mil peças de vestuário e acessórios. No ano, foram
responsáveis pela venda de 1,6 milhão de pares e 1,0 milhão de peças de vestuário,
aumentos de 11,8% e 10,5%, respectivamente, na comparação com o ano anterior.

Varejo

4T08

2008

Δ% 4T07

Δ% 2007

Calçados (mil pares)

582

1.608

+ 23%

+ 11,8%

Vestuário e Acessórios (mil peças)

329

1.045

- 2,2%

+ 10,5%

Volume de Vendas:

Têxteis Industriais
Em 2008, a empresa Locomotiva Indústria e Comércio foi criada para gerir os negócios de
têxteis industriais da Alpargatas. Ela começou a operar em julho, fortalecida pelo
aproveitamento das sinergias com sua controladora e pelo ganho de autonomia para
investir em alternativas específicas de seu negócio. No ano, foram comercializados 17,6
milhões de metros quadrados de tecidos, nos mercados interno e externo, volume 11%
superior ao de 2007. Contribuíram para esse resultado, além do cenário favorável ao
agronegócio, o bom desempenho da linha destinada à arquitetura e construção, que
cresceu 15%, e a intensificação das vendas de coberturas de polietileno.
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Operações Internacionais

Operações Internacionais
Receita Bruta de Vendas
(R$ milhões)

As operações internacionais da Alpargatas evoluíram em 2008, com progresso em todos os
principais indicadores de desempenho. Cresceram o número de pontos-de-venda
pontos
de

+ 132%

Havaianas, que somam dois mil nos Estados Unidos; o volume comercializado de sandálias
e o conhecimento
nhecimento da marca pelos consumidores, de acordo com o resultado de pesquisas

240,8
+ 284%

realizadas recentemente. As operações internacionais representaram 12,3% da receita
bruta consolidada e 15%
% do volume total de calçados vendidos em 2008. A receita

103,8

originada dass vendas no exterior acumulou R$ 126,1 milhões no 4T08 e R$ 240,8 milhões
no ano, montantes que incluem dois meses de receita da Alpargatas Argentina. Os

126,1

crescimentos, em comparação aos mesmos períodos de 2007, foram de 284% e 132%

32,8

(130% em dólares), respectivamente.
ctivamente. O volume comercializado no mercado externo
(incluindo dois meses de calçados vendidos pela Alpargatas Argentina) somou 9,6 milhões

4T07

4T08

2007

2008

de pares no 4T08 e 33,0 milhões no ano, com aumentos de 26% e 59%, respectivamente.
Em 2008, vários desafios foram
m superados para a expansão internacional, entre eles a
adequação às legislações de cada país e o alinhamento das iniciativas de marketing, que
consideraram o perfil, as características e culturas dos consumidores.
consumidores
Operações Internacionais

4T08

2008

126,1

240,8

+ 284%

+ 132%

9,6

33,0

+26%

+59%

Sandálias

7,9

31,2

+ 4%

+ 51%

Calçados Esportivos

1,7

1,8

(a)

(a)

Receita Bruta de Vendas (R$ milhões)
Volume de Vendas: (milhões de pares)

(1)

Δ% 4T07 Δ% 2007

(a) Os crescimentos são expressivos sobre 2007 porque não consolidamos as vendas da Argentina
nesse ano.

Alpargatas Argentina
Alpargatas Argentina
Receita Bruta de Vendas
(R$ milhões)

+ 11%

449,1

406,4

Alpargatas Argentina BRGAAP

R$ milhões

2008

2007

Receita Bruta de Vendas

449,1

406,4

Lucro Bruto

105,4

98,2

Margem Bruta

28,4%

29%

47,4

64,2

12,8%

19%

EBITDA
Margem EBITDA

2007

2008
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Após a aprovação da aquisição pela CNDC, em 28 de outubro, a Alpargatas Argentina
ingressou em uma nova fase, de planejar o crescimento, identificar as oportunidades de
negócios e buscar sinergias com o Brasil. As frentes de integração foram divididas em cinco
áreas: comercial/marketing; compras; industrial; recursos humanos e administração e
finanças. Em 2009, os resultados dos trabalhos dessas equipes começarão a trazer
benefícios que resultarão na melhoria do desempenho da Companhia. Em um ambiente
macroeconômico difícil na Argentina, a Alpargatas obteve um bom desempenho de vendas
em 2008. De acordo com os princípios contábeis brasileiros BRGAAP, a receita bruta de
vendas evoluiu 11%, para R$ 449,1 milhões. Contribuíram para o desempenho os
crescimentos de 14,3% no negócio calçados, em razão da liderança e da competitividade
de Topper no segmento de calçados esportivos argentino, e de 25,2% no negócio varejo. O
lucro bruto acumulou R$ 105,4 milhões, crescimento de 7% sobre o resultado de 2007,
com margem bruta de 28,4%, em linha com a alcançada no ano anterior. O EBITDA somou
R$ 47,4 milhões e foi menor que o de 2007 em razão do aumento do investimento em
propaganda e das despesas com a reestruturação fabril. As demonstrações financeiras de
2008 da Alpargatas Argentina foram divulgadas naquele país, em 6 de março de 2009, e
podem ser obtidas por meio do website www.alpargatas.com.ar, seção Empresa/Info
Inversores.

Alpargatas USA
O volume de vendas da Alpargatas USA em 2008 aumentou 237%, em comparação a 2007,
e a receita, em dólares, cresceu 251%. O desempenho retrata o fortalecimento da marca
entre os consumidores americanos e a ampliação do número de pontos-de-venda, que
chegaram a quase dois mil no encerramento do ano. A estratégia comercial combina venda
direta e apoio de distribuidores, além da montagem de uma operação de e-commerce. Na
divulgação da marca, Havaianas participou da feira World Shoes, em Las Vegas, e do Miami
Fashion Week, além de montar displays gigantes no Time Warner Center, em Nova York.

Alpargatas Europa
O ano foi marcado por um importante passo alinhado à estratégia de internacionalização.
A Alpargatas iniciou suas operações na Europa, onde assumiu diretamente a distribuição
de produtos na Espanha, França e Inglaterra. Inaugurou escritório-sede em Madri,
escritórios comerciais em Londres e Paris, e contratou operadora logística sediada em
Antuérpia, na Bélgica e com filial em Taragona, na Espanha, responsável pelas operações
de distribuição em todo o continente. Por estar em fase pré-operacional durante todo o
segundo semestre de 2008, os volumes de vendas ainda foram imateriais. A operação
esteve focada nas seguintes macro-atividades:


Negociações comerciais, visando às vendas para 2009;



Negociação dos acordos com os principais canais de distribuição;



Ampliação do conhecimento da marca Havaianas no continente e;



Estruturação do staff da Empresa
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4. Desempenho Socioambiental
A Alpargatas investiu, em 2008, 192 mil horas de treinamento no aperfeiçoamento de seus
quase 20 mil funcionários em vários países. O Instituto Alpargatas realizou 136 projetos do
Programa de Educação por Meio do Esporte, 77% mais do que no ano anterior. O número
de crianças e adolescentes beneficiados cresceu 66% e alcançou o número de 71 mil
alunos. Além disso, foram reformadas 56 quadras poliesportivas; realizados diversos
eventos pedagógicos em todos os municípios participantes, que beneficiaram mais de 61
mil crianças e adolescentes e promovidas 19 mil horas de treinamento a professores e
gestores escolares. A Alpargatas manteve seu compromisso com a preservação ambiental e
investiu em melhorias de sistemas e processos em todas as fábricas, com o propósito de
ampliar a sua ecoeficiência. Como exemplo, a média do consumo de água por unidade
produzida foi 27% inferior à de 2007.

5. Desempenho Econômico-Financeiro Consolidado
Os comentários do desempenho econômico-financeiro baseiam-se nos resultados do 4T08
e do ano de 2008 da São Paulo Alpargatas, consolidados com 100% dos resultados das
empresas controladas Alpargatas USA, Alpargatas Europa, Alpargatas Chile, Companhia
Brasileira de Sandálias, Locomotiva e Alpargatas Argentina (desta empresa, somente 100%
de seus resultados de novembro e dezembro de 2008, meses seguintes ao da aprovação da
aquisição, pela CNDC). Utilizados como base de comparação, os números de 2007
consolidam a São Paulo Alpargatas, com 100% dos números da Amapoly (hoje Locomotiva),
da Alpargatas USA e da Companhia Brasileira de Sandálias (desta empresa, somente 100%
de seus resultados de novembro e dezembro de 2007, meses seguintes ao da aquisição).
Os números de 2007 e 2008 estão de acordo com a Lei 11.638, que introduziu alterações
nas normas contábeis brasileiras. Maiores detalhes na Nota Explicativa 3 das DFs.
Indicadores Consolidados
R$ milhões

4T08

4T07

2008

2007

Receita Bruta de Vendas

636,4

514,6

1.963,5

1.615,6

Custo dos Produtos Vendidos

311,0

228,3

930,0

717,3

Lucro Bruto

229,8

207,5

728,8

651,0

Margem Bruta

42,5%

47,6%

43,9%

47,6%

EBIT

66,4

50,3

196,2

174,9

Lucro Operacional

70,6

56,1

182,1

190,5

Margem Operacional

13%

12,9%

11%

14%

Lucro Líquido

74,1

55,6

173,2

210,3

EBITDA

72,8

64,4

245,2

215,4

13,5%

14,8%

14,8%

15,7%

Margem EBITDA
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Receita Bruta de Vendas
(R$ milhões)
+ 21,5%

Receita Bruta de Vendas
Acumulou R$ 636,4 milhões no 4T08, 24% superior à do 4T07. No ano, somou R$ 1.963,5
milhões, 21,5% acima da receita de 2007. O negócio sandálias representou 62% desse
valor, artigos esportivos, 25%, varejo, 7% e têxteis industriais, 6%.

1.963,5

+ 24%

Indicadores Consolidados
R$ milhões

1.615,6

4T08

2008

Δ% 4T07

Δ% 2007

Mercado interno

510,3

1.722,7

+ 6%

+ 14%

Mercado externo

126,1

240,8

+ 284%

+ 132%

Total

636,4

1.963,5

+ 24%

+ 21,5%

636,4
514,6

4T07

4T08

2007

2008
A evolução da receita é decorrente de:

Participação das Unidades
na Receita Bruta
6%
7%



Consolidação de dois meses da receita de vendas de 2008 da Alpargatas Argentina;



Aumento dos volumes de vendas, no Brasil e no exterior;



Enriquecimento do mix de vendas, tanto em sandálias como em artigos esportivos;



Crescimento da receita das operações internacionais (130% em dólares) que
representou 12,3% do faturamento consolidado do ano;

62%


Expansão do varejo; e



Bom desempenho do negócio com têxteis industriais.

De acordo com a Lei 11.638, a partir do exercício de 2008, as subvenções governamentais
25%

concedidas às empresas devem ser registradas em conta da demonstração de resultados.
Por essa razão, no encerramento do exercício 2008, o valo
valor da subvenção para
investimentos das operações no Estado da Paraíba, contabilizado na conta de resultados
de exercícios futuros até o terceiro trimestre de 2008, foi integralmente abatido da conta

Sandálias
Artigos Esportivos
Varejo
Têxteis

de impostos sobre vendas. Para manter a comparabilidade, o mesmo ajuste foi feito para o
ano de 2007. Descontados os impostos, a Receita Líquida de Vendas totalizou R$ 540,8
milhões no 4T08 (+ 24% sobre a do 4T07) e R$ 1.658,8 milhões em 2008 (+ 21% em
comparação à de 2007).

Custo dos Produtos Vendidos
Totalizou R$ 311,0 milhões no 4T08, aumento de 36% em relação ao 4T07
4T07, e R$ 930,0
milhões no ano, 30% superior ao custo de 2007. Os aumentos explicam-se
explicam por:
 Maior gasto com matérias-primas,
primas, especialmente a borracha sintética, que representa
35% do custo dos
os produtos vendidos do Brasil; e
 Impacto do câmbio na importação de artigos Mizuno e Timberland, que equivalem a
26% do volume dos calçados esportivos comercializados.
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Lucro Bruto
(R$ milhões)

Lucro Bruto
+ 12%

O bom desempenho das vendas resultou em lucro bruto de R$ 229,8 milhões no 4T08 e de

728,8
+ 11%

R$ 728,8 milhões em 2008, valores superiores em 11% e 12%, respectivamente, ao do 4T07
e ao do ano de 2007. As margens brutas foram de 42,5% no 4T08 e de 43,9% no ano. Elas

651,0

foram menores que as registradas nos respectivos períodos de 2007 por duas razões: a

229,8

variação dos custos foi superior à evolução da receita e a margem bruta da Alpargatas

207,5

Argentina refletiu o impacto das operações com têxteis. As margens em 2009 tendem a ser
superiores, especialmente, pela redução dos custos
stos da borracha.
borracha
4T07

4T08

2007

2008

EBIT e Lucro Operacional
A Alpargatas apresentou um bom resultado operacional, particularmente no último
trimestre do ano, período de alta volatilidade no ambiente macroeconômico do Brasil. O
EBIT (lucro antes do resultado financeiro e da equivalência patrimonial) acumulou R$ 66,4
milhões no 4T08 (32% superior ao do 4T07) e R$ 196,2 milhões em 2008 (12% maior que o

EBIT
(R$ milhões)

+ 12%

equivalência patrimonial,
monial, o lucro operacional alcançou R$ 70,6 milhões no 4T08, evolução

196,2
+ 32%

de 2007). Descontando-se
se do EBIT o resultado financeiro, a amortização de ágio e a

174,9
66,4

de 26% em relação ao do 4T07, e R$ 182,1 milhões no ano. Os fatores que influenciaram o
resultado operacional da Companhia foram.


Crescimento das vendas, principalmente de produtos de maior
m
valor agregado;



Controle das despesas operacionais. No 4T08, as despesas com vendas apresentaram

50,3

evolução de 21%, percentual abaixo do crescimento de 24% da receita no período. A
proporção das despesas administrativas sobre a receita reduziu-se
reduziu
para 4,5% no 4T08

4T07

4T08

2007

(6% no 4T07) e para 5% no ano (6% em 2007) em decorrência do plano de controle de

2008

despesas colocado em prática no segundo semestre;


Outras receitas operacionais nos valores de R$ 7,0 milhões no 4T08 (R$ 12,6 milhões
de despesa no 4T07) e de R$ 20,2 milhões no acumulado do ano (R$ 20,3 milhões de
despesa em 2007), dentre elas o montante resultante da recuperação de ações
judiciais relativas a questões fiscais;



Redução do resultado financeiro positivo. No ano, ocorreu aumento das despesas
financeiras,
iras, devido à captação de novos empréstimos, e diminuição das receitas
financeiras, em razão do menor volume médio de caixa aplicado;



Amortização do ágio referente às aquisições da Companhia Brasileira de Sandálias
Sandáli e da
Alpargatas Argentina; e
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Despesa de R$ 8,1 milhões com a equivalência patrimonial. A Tavex obteve um
resultado operacional positivo em 2008, porém seu resultado líquido foi negativo em
razão dos gastos não-recorrentes com a reestruturação industrial na Europa e na
América do Sul. Em 2009, a Tavex terá como prioridades:



Maximização da produção no Marrocos;
Aumento das vendas de produtos de maior valor agregado no mercado norteamericano;



Aumento das exportações do Chile e do Brasil; e



Foco na geração de caixa

Participação de Acionistas não Controladores
Nessa conta contabilizamos a participação de 39,8% dos acionistas minoritários nos
resultados da Alpargatas Argentina nos meses de novembro e dezembro de 2008, uma vez
que a São Paulo Alpargatas possui 60,2% do capital dessa empresa.

Lucro Líquido
O melhor desempenho operacional permitiu gerar um lucro líquido de R$ 74,1 milhões no
4T08, aumento de 33% sobre o lucro líquido do 4T07 e de R$ 173,2 milhões em 2008. O
lucro menor em 2008 deve-se a:


Diminuição de R$ 21,0 milhões no resultado financeiro positivo;



Aumento de R$ 10,0 milhões na despesa de amortização do ágio; e



Incremento de R$ 6,3 milhões na despesa com equivalência patrimonial.

O resultado de 2007 incluiu uma receita não-operacional e não-recorrente, proveniente da
venda de imóvel, no valor de R$ 46,4 milhões, em comparação a somente R$ 8,3 milhões
em 2008. Excluindo-se essas receitas de ambos os exercícios, o lucro líquido de 2008 se
iguala ao de 2007.

Distribuição do Resultado
O montante bruto de juros sobre o capital próprio, creditado aos acionistas ao longo de
2008, e imputáveis aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2008, foi de
R$ 52,8 milhões (R$ 2,88 por ação ordinária e R$ 3,17 por ação preferencial),
correspondente 69% do lucro líquido distribuível do exercício.
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EBITDA
EBITDA
(R$ milhões)

4T08

2008

4T07

2007

EBIT

66,4

196,2

50,3

174,9

Depreciação e Amortização

11,5

44,9

9,9

31,1

(+/-) Itens sem efeito no caixa

(5,1)

4,1

4,2

9,4

(=)

72,8

245,2

64,4

215,4

R$ milhões

+ 14%
245,2
+ 13%

215,4

(+)

EBITDA

72,8
64,4

4T07

4T08

2007

2008

No 4T08, a geração operacional de caixa medida pelo EBITDA (lucro antes dos juros,
impostos, depreciação e amortização) aumentou 13% para R$ 72,8 milhões, representando
uma margem de 13,5% sobre a receita líquida de vendas do período, em comparação a R$
64,4 milhões e margem de 14,8%, no mesmo período de 2007. Em 12 meses, o EBITDA
totalizou R$ 245,2 milhões, evolução de 14% na comparação com 2007, com margem de
14,8%.

Fluxo de Caixa
No final de 2008, o saldo de caixa da Alpargatas era de R$ 177,0 milhões, acréscimo de
56,5 milhões em relação ao saldo de dezembro de 2007. Os principais ingressos foram
representados pela geração de caixa, com EBITDA de R$ 245,2 milhões, e pela captação
líquida
uida de empréstimos, no montante de R$ 72,5 milhões. Os principais desembolsos
referem-se
se a investimentos em capital de giro, no valor de R$ 124,8 milhões, imobilizado,
no valor de R$ 70,6 milhões, e remuneração dos acionistas, que totalizou R$ 52,8 milhões.
milhõe
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Endividamento
Em 31 de dezembro de 2008, o endividamento consolidado somava R$ 438,0 milhões, dos
quais R$ 304,7 milhões referentes à São Paulo Alpargatas e R$ 133,3 milhões à Alpargatas
Argentina. Do montante devido pela Alpargatas Argentina, R$ 64,5 milhões são dívidas
financeiras e R$ 68,8 milhões são acordos de reestruturação de dívidas. Ao final de 2008, o
endividamento financeiro consolidado era composto por:


R$ 182,8 milhões (49% do total) com vencimento no curto prazo, dos quais 54% em
moeda estrangeira para financiamento de capital de giro das subsidiárias no exterior, e
46% em reais contratadas com o BNDES e o Banco do Nordest
Nordeste (BNB).



R$ 186,5 milhões (51% do total) com vencimento no longo prazo, sendo 35% em
moeda estrangeira (Alpargatas Argentina) e 65% em moeda nacional.



Os custos médios anuais em moeda nacional e estrangeira são de 8,3% e de 8,9% mais
a variação cambial, respectivamente.

Ao final de 2008, a dívida financeira líquida consolidada da Alpargatas era de R$ 192,2
milhões, o que se compara a R$ 50,0 milhões em dezembro de 2007.
2007

Investimentos
Os investimentos de 2008 totalizaram R$ 70,6 milhões, principalmente em modernização,
otimização e expansão industrial.

Valor Adicionado
Em 2008, a Alpargatas gerou
u um valor adicionado de R$ 724,8 milhões, distribuído entre
governo (26%), colaboradores (42%), lucros retidos (17%), financiadores de capital (7%) e
acionistas (8%).

Distribuição do Valor Adicionado
8%
7%

26%

17%

Governo
Colaboradores
Lucros Retidos
Financiadores de Capital
Acionistas

42%
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6. Consolidação pro forma dos resultados
A nova dimensão do grupo de empresas Alpargatas, consolidando-se os números dos 12
meses de 2008 da São Paulo Alpargatas com os da Alpargatas Argentina, é demonstrada,
pro forma, no quadro a seguir. Na análise desses números, é importante ressaltar que a
Alpargatas é a maior empresa de calçados da América da Latina, em volume de vendas. As
sinergias que serão obtidas em razão dos trabalhos das frentes de integração das duas
empresas, resultarão em melhores indicadores de desempenho em 2009.
Consolidação pro forma SP Alpargatas com
Alpargatas Argentina (Doze meses)

R$ milhões

2008

2007

2.340,7

2.172,6

Lucro Bruto

821,0

768,5

Margem Bruta

41,7%

43,6%

EBITDA

292,2

278,0

Margem EBITDA

14,8%

15,8%

Receita Bruta de Vendas

7. Desempenho das ações
A volatilidade da bolsa de valores, acentuada no segundo semestre do ano devido à crise
financeira internacional, refletiu-se no desempenho das ações da Alpargatas. Os papéis
preferenciais encerraram 2008 cotados a R$ 47,00, recuo de 63,3%, e as ordinárias a R$
38,03, queda de 77,4%, em comparação ao final de 2007. O índice Ibovespa desvalorizouse 41,2% em 2008. Foram realizados 3.934 negócios com ações preferenciais. O volume
financeiro foi de R$ 243,1 milhões. A recompra de ações totalizou 110 mil ações
preferenciais. No período, foram canceladas 335.984 ações preferenciais e 14.400 ações
ordinárias.
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31
3 DE DEZEMBRO - R$ MIL
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Clientes (líquido da PDD)
Estoques
Demais contas a receber
Despesas antecipadas
Impostos a recuperar
IR e Contribuição Social diferidos
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Bens destinados a venda
Impostos a recuperar
IR e Contribuição Social diferidos
Depósitos compulsórios, fiscais e trabalhistas
Demais contas a Receber

2008

2007

28.756
148.289
432.088
283.011
28.816
5.455
34.130
21.770
982.315

20.137
100.340
336.025
125.859
23.410
5.202
10.116
17.412
638.501

7.634
22.979
26.087
10.764
22.856
90.320

4.875
10.981
32.693
4.260
4.819
57.628

PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Financiamentos
Salários e encargos sociais
Provisão para contingências
Provisão p/ IR e Contribuição Social a pagar
Impostos a pagar
Juros Capital Próprio / Dividendos a pagar
Outras contas a pagar
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Financiamentos
Provisão para impostos a pagar
Provisão p/ IR e Contr. Social a pagar
Provisão para contingências
Outras contas a pagar
PART MINORITÁRIOS

PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido

TOTAL DO ATIVO

113.882
334.105
269.399
8.189
725.575

230.321
215.783
190.436
5.537
642.077

1.798.210

1.338.206

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reserva de capital
Ações em tesouraria
Reservas de Lucros
Avaliação Patrimonial
TOTAL DO PASSIVO
VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO - R$
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2008

2007

112.568
182.781
73.471
9.502
4.481
9.622
1.020
52.490
445.935

104.623
52.160
54.204
4.446
779
13.337
1.158
23.771
254.483

186.489
43.279
16.272
28.723
56.607
331.370

118.340
22.525
31.528
26.426
4.473
203.292

49.713

-

391.804
274.342
(28.500)
352.642
(19.096)
971.192

391.804
178.194
(54.500)
370.512
(5.579)
880.431

1.798.210

1.338.206

55,76

50,23
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO - R$ MIL

4T08
636.411
95.629
540.782
310.969
229.813

4T07
514.627
78.806
435.821
228.325
207.496

2008
1.963.459
304.669
1.658.790
929.959
728.831

2007
1.615.625
247.311
1.368.314
717.272
651.042

(141.474)
(24.569)
(1.052)
(3.307)
7.031
(163.371)

(116.773)
(24.407)
(819)
(2.564)
(12.639)
(157.202)

(449.933)
(86.469)
(3.697)
(12.757)
20.239
(532.617)

(362.894)
(82.691)
(3.119)
(7.086)
(20.352)
(476.142)

66.442
15.042
(10.807)
6.777
(3.556)
(3.344)
70.554
(189)
70.365
2.388
1.305
74.058

50.294
11.410
(3.910)
332
(1.019)
(979)
56.128
6.039
62.167
(6.557)
55.610

196.214
27.895
(27.026)
4.321
(11.188)
(8.074)
182.142
8.273
190.415
(18.539)
1.305
173.181

174.900
39.615
(17.815)
(2.579)
(1.019)
(2.636)
190.466
46.380
236.846
(26.587)
210.259

Lucro por ação – R$

4,25

3,17

9,94

12,00

EBITDA – R$ milhões
Margem EBITDA - %

72,8
13,5

64,4
14,8

245,2
14,8

215,4
15,7

Receita Bruta de Vendas
Impostos sobre vendas
Receita Líquida de Vendas
Custo dos produtos vendidos
Lucro Bruto
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas
Gerais e administrativas
Honorários dos administradores
Amortização de diferido
Outras receitas ( despesas ) operacionais
EBIT – Lucro antes do Resultado Financeiro, Amort. de Ágio e Equiv. Patrimonial
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial
Amortização de ágio
Equivalência patrimonial
Lucro Operacional
Receitas (despesas) não operacionais
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de Renda
Imposto de renda e contribuição social
Participação de Minoritários
Lucro do Período
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