Conference Call
Resultados do 3T18
Márcio Utsch – CEO
Julian Garrido Del Val Neto – CFO

Márcio Utsch

Principais Indicadores 3T18
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| Destaques com Argentina | R$ milhões
Mercado argentino em recessão



Correção monetária em função da hiperinflação:



Correção monetária em função da hiperinflação:



Receita Líquida -23,2



Receita Líquida -99,7



Lucro Bruto -17,9



Lucro Bruto -52,0



EBITDA - 1,5



EBITDA -16,4



Lucro Líquido +14,8



Lucro Líquido +15,1



Reestruturação industrial: - 62,3



Reestruturação industrial: - 76,5



Efeito câmbio: - 36,5



Efeito câmbio: - 69,9
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| Destaques sem Argentina | R$ milhões
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| Destaques do 3T18 vs. 3T17
PONTOS POSITIVOS






Volumes de vendas:
 Sandálias Internacional: +6,8%
 Extensão de Havaianas Brasil: +13,6%
 Calçados esportivos Brasil: +17,0%
 Vestuário esportivo Argentina: +7,3%
Same Store Sales:
 Havaianas: +5,5%
 Osklen: +6,6%
Indicadores consolidados:
 Itens não recorrentes: êxito em ação
judicial de exclusão do ICMS da base de
cálculo da COFINS no Brasil
EBITDA: +110,8%
Margem EBITDA: +13,2 pp
 Acordo de alienação de 22,5% da
unidade de negócios relacionada à
marca “Topper” na Argentina.



Indicadores consolidados (sem efeito cut off /
vazamento e êxito em ação judicial de exclusão
do ICMS):






Receita líquida: 5,6%
Lucro bruto: 5,9%
Margem bruta: +0,2 p.p.
EBITDA recorrente: 14,6%
Margem EBITDA recorrente: +0,5 pp

PONTOS DE ATENÇÃO


Volumes de vendas:
 Sandálias Brasil: -1,0%
o Cut off / vazamento acima do
normal, impactando o volume em
~7,4 milhões de pares e a receita
líquida em ~R$ 74 milhões
 Calçados esportivos Argentina: -11,2%
 Vestuário Esportivo: -14,7%
 Osklen: -4,8%
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| Principais volumes
Variação volumes (%)

3T18 x 3T17

Sandálias Brasil
Sandálias Internacional
Calçados Esportivos Brasil
Calçados Esportivos Argentina

-1,0%
6,8%
17,0%
-11,2%

Sandálias Brasil:

Sandálias Internacional:

 manteve-se praticamente estável, com redução de

• expansão de 6,8% no volume no terceiro trimestre,

1,0% no trimestre.

beneficiado pelo crescimento das vendas na região
APAC e EMEA.

Calçados esportivos Brasil:
 o volume de calçados esportivos teve aumento de
17,0%, resultado da maior oferta do portfólio de
produtos da linha básica e novos lançamentos de

Calçados esportivos Argentina:
•

redução devido ao ajuste de preços e atividade
econômica desaquecida.

produtos intermediários
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| Receita líquida (R$ milhões)
Brasil: - 0,3% (3T18 vs 3T17)
•
Brasil

Sandálias Internacional

Argentina

SSS lojas Havaianas (+5,5%) e Osklen (+6,6%).

Sandálias internacional: +35,4% em reais (3T18 vs 3T17)
• Valorização do dólar e do euro beneficiou a receita em
reais, mesmo com a queda de faturamento em dólar na
região LATAM.
Variação da Receita Líquida
em moedas locais

3T18 x 3T17

EMEA - euro

8,2%

EUA - dólar

8,3%

LATAM - dólar

-34,2%

APAC - dólar

43,2%

Argentina: - 33,0% em reais (3T18 vs 3T17)
• A partir de julho de 2018, a Argentina passou a ser
considerada uma economia altamente inflacionária, em
função

disso,

as

demonstrações

contábeis

foram

corrigidas por alteração no poder geral de compra da

moeda corrente com aplicação de índice.
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| Lucro bruto (R$ milhões)
Brasil

Sandálias Internacional

Variações nas margens brutas

Argentina

Brasil: -2,2p.p. (3T18 vs 3T17)
 aumento do custo da borracha, que é a principal
matéria prima de Havaianas, cotada em dólar e
correlacionada à variação de butadieno e estireno.

 maior venda de produtos de preço de entrada em
Havaianas.
 efeito negativo do câmbio em Mizuno.

Sandálias Internacional: +1,4p.p. (3T18 vs 3T17)
 maior participação de regiões mais rentáveis no total
de Sandálias Internacional.

Argentina: -9,8p.p. (3T18 vs 3T17)
Margem Bruta
Consolidada
Brasil
Sandálias Intern.
Argentina

3T17

3T18

43,5%
46,0%
67,2%
19,2%

43,4%
43,8%
68,6%
9,4%

Var.
-0,1 pp
-2,2 pp
+1,4 pp
-9,8 pp

9M17

9M18

44,1%
44,6%
66,0%
22,2%

45,2%
44,5%
68,5%
12,4%

Var.
+1,1 pp
-0,1 pp
+2,5 pp
-9,8 pp
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| EBITDA recorrente
R$ milhões

3T17

3T18

Var.

9M17

9M18

Var.

EBITDA
Margem EBITDA
Saldo de outras receitas
(despesas) não recorrentes

109,0
11,5%
-25,5

229,8
24,7%
115,7

110,8%
13,2 p.p.

429,5
16,4%
121,4

447,9
16,9%
113,1

4,3%
0,5 p.p.

BR: -23,3

BR e EUA: 180,0

BR: 140,9

BR e EUA: 163,8

AR: -2,2

AR: -64,3

AR: -19,5

AR: -50.7

134,5
14,1%

114,0
12,3%

308,1
11,8%

334,8
12,6%

EBITDA recorrente
Margem EBITDA recorrente

• Provisão para troca de controle

• Projeto de otimização

-15,2%
-1,9 p.p.

8,7%
0,9 p.p.

• Êxito em ação judicial de exclusão do ICMS
da base de cálculo da COFINS no Brasil e
despesas com consultorias

• Readequação da estrutura frente ao
cenário macroeconômico e ajuste por
hiperinflação
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| EBITDA recorrente (R$ milhões)
Brasil

Sandálias Internacional

Variações nas margens EBITDA
recorrentes

Argentina

Brasil: -1,3p.p. (3T18 vs 3T17)


aumento do custo da borracha, que é a principal
matéria prima de Havaianas, cotada em dólar e
correlacionada à variação de butadieno e estireno.

 maior venda de produtos de preço de entrada em
Havaianas.
 efeito negativo do câmbio em Mizuno.

Sandálias Internacional: (3T18 vs 3T17)
 O efeito sazonal usual de vendas no exterior
comprimidas no 3T, quando comparadas com 1T e 2T,

foi mais pressionado em 2018 devido às despesas
decorrentes das novas estruturas nas regiões APAC e

Margem EBITDA recorrente 3T17

3T18

Var.

9M17

9M18

Consolidada
Brasil
Sandálias Intern.
Argentina

12,3% -1,9 pp
17,0% -1,3 pp
n/a
n/a
4,8% -2,9 pp

11,8%
10,5%
21,3%
7,1%

12,6%
13,2%
15,6%
5,1%

14,1%
18,3%
n/a
7,7%

Var.
+0,8 pp
+2,7 pp
-5,7 pp
-1,9 pp

LATAM.

Argentina: - 2,9 p.p. (3T18 vs 3T17)
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Julian Garrido

Chief Financial Officer
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| Lucro líquido
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| Posição financeira líquida
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Mensagem final
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