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Visão
Empresa global, de marcas desejadas
em artigos esportivos, calçados e têxteis
industriais.

Missão
Desenvolver e comercializar produtos

Uma Empresa de Marcas

inovadores, de alto valor percebido,
com qualidade e rentabilidade classe
mundial e criação de valor para
os acionistas, funcionários,
fornecedores e clientes, atuando com
responsabilidade social e ambiental.

A Alpargatas

Valores
A

A

São Paulo Alpargatas é uma das maiores companhias

Ética, o Respeito às Pessoas, a Inovação, a Satisfação dos Consumidores e o

brasileiras de calçados, artigos esportivos e tecidos

Comprometimento guiam as atividades da Alpargatas, fundamentam suas ações e definem

industriais. Firmou-se no mercado como uma empresa de

seu modo de ser e o de seus funcionários.

marcas, com destaque para Havaianas, Rainha, Topper, Sete
Léguas e Locomotiva. Mizuno e Timberland são licenças de

Ética

operação.

Integridade, honestidade, transparência e atitute positiva na aplicação das políticas internas
e externas e no cumprimento das leis.

Desenvolve suas atividades em 8 unidades industriais e
14 fábricas-satélites, além das lojas de varejo Meggashop e

Respeito às Pessoas

Timberland. Emprega diretamente cerca de 11 mil pessoas.

Compreende desde a qualidade dos relacionamentos, o investimento na qualidade de vida, o
desenvolvimento das pessoas, o reconhecimento pelo desempenho profissional até o respeito

Controlada pelo Grupo Camargo Corrêa, em 2003

ao meio ambiente. Não tolera preconceitos e intimidações de qualquer natureza.

aderiu ao Nível 1 de Governança Corporativa da Bolsa de
Valores de São Paulo. Detém participação acionária de 30,7%

Inovação

Antecipação de tendências e aplicação de tecnologias na gestão de pessoas, processos,

na Santista Têxtil, um dos três maiores fabricantes de

produtos e serviços, focados em modernidade, gerando produtividade, competitividade e

tecidos Denim do mundo.

ganho de participação no mercado.

A receita bruta de vendas cresceu 22% e somou
R$ 1,1 bilhão. O lucro líquido atingiu R$ 95,6 milhões. As
exportações, destinadas a 69 países, responderam por

Satisfação dos
Consumidores

Obtenção de fidelidade dos consumidores a nossas marcas, por meio de inovação, valor,

Comprometimento

Compromisso com os objetivos e formas de trabalhar da Empresa, responsabilidade com

qualidade e vanguarda dos produtos e serviços.

6% do total da receita. Havaianas é líder no segmento de
sandálias de borracha, com participação de 80%, e Rainha,
Topper e Mizuno, no de calçados esportivos, com 11%.

o controle das despesas, dos custos, dos ativos e determinação na obtenção de resultados.

A Companhia é regida por cinco valores: Ética,
Respeito às Pessoas, Inovação, Satisfação dos Consumidores
e Comprometimento. Implementa suas ações de
responsabilidade social por meio do Instituto Alpargatas,
com foco na educação por meio do esporte.

Unidades Industriais
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Crescimento Sustentável

 A margem bruta subiu 2,4 pontos percentuais e representou 40,2% das vendas líquidas.

LAJIDA R$ milhões
Margem LAJIDA %

R$ milhões

 O LAJIDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou 42%

127,7

90,2

89,6

72,0

79,2

1.118,3

919,6

816,2

Receita
Bruta de Vendas

727,6

 A receita bruta de vendas cresceu 22% e somou R$ 1,1 bilhão.

690,7

A Alpargatas tem crescido nos últimos cinco anos,
a uma taxa anual de 13% em receita de vendas e em geração de caixa,
independentemente do cenário macroeconômico.

13,6 11,8 13,1 11,8 14,4
120

1.000

e acumulou R$ 127,7 milhões. A taxa anual de crescimento desde 2000 tem sido de 13%.
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 O lucro líquido totalizou R$ 95,6 milhões.
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82,0

5,4
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2002

47,8

11,7
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2000

2001

 Valorização de 80% das ações preferenciais.

32,7

200

2000

do exercício.

67,7

 Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio de R$ 36 milhões, 39% do resultado

 142 milhões de pares de calçados comercializados e 252 modelos lançados.
Lucro Líquido R$ milhões
Margem Líquida %

100

Retorno sobre
o Patrimônio Líquido
%
20

Capital de giro
Realizável e (exigível)
a longo prazo
Ativo permanente
Capital empregado
Caixa líquido
Patrimônio líquido
Índice de liquidez corrente
Retorno sobre o
patrimônio líquido
Vendas por funcionário – R$ mil
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690,7
580,3
223,3
38,5%
79,2
13,6%
67,7
11,7%

727,6
610,3
227,3
37,2%
72,0
11,8%
32,7
5,4%

816,2
683,9
257,9
37,7%
89,6
13,1%
47,8
7,0%

919,6
767,2
290,0
37,8%
90,2
11,8%
82,0
10,7%

1.118,3
884,2
355,6
40,2%
127,7
14,4%
95,6
11,0%

86,9

120,6

135,4

159,8

193,4

38,3
240,5
365,7
35,8
401,5

18,4
254,9
393,9
24,2
418,1

(1,6)
267,0
400,8
37,9
438,7

(23,8)
287,9
423,9
69,5
493,4

(36,3)
278,4
435,5
119,2
554,7

2,3

2,1

2,3

3,1

3,5

19,3%
51,5

7,8%
55,8

11,0%
63,6

17,5%
77,7

23,5%
86,8
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R$ milhões

0

Receita por Negócio

Sandálias 43%
Artigos Esportivos 35%
Desenvolvimento
de Negócios 12 %
Têxteis Industriais 10%
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Mensagem do Presidente

Premiações

O novo planejamento estratégico identificou as ações necessárias para
crescermos consistentemente no Brasil e no exterior, como uma empresa
global de marcas desejadas.

O

bom desempenho da Alpargatas nesse ano é resultado da busca contínua pela excelência na gestão dos negócios,

Como empresa Nível 1 da Bolsa de Valores de São Paulo, esse foi um ano de aperfeiçoamento de nossas práticas de

além da expansão da economia brasileira. A prioridade foi fabricar produtos com maior valor agregado, investir nas marcas,

governança corporativa, principalmente no que diz respeito à transparência. Nesse processo contamos com o apoio de

reduzir custos e despesas e defender a rentabilidade. Com isso, a receita bruta de vendas aumentou 22%, a geração de

nosso principal acionista, a Camargo Corrêa, um dos maiores grupos privados do País e que tem constantemente

caixa 42% e o lucro líquido 17%, mesmo com o aumento da carga tributária provocado pela nova alíquota da Cofins.

investido na Companhia. Ampliamos a quantidade de informações divulgadas, aperfeiçoamos o site de relações com

Para sustentar nosso crescimento, um novo planejamento estratégico vai nortear a Alpargatas nos próximos cinco
anos. São grandes ações que têm o objetivo de reforçar nossas vantagens competitivas, como uma empresa global de
marcas desejadas. Para crescermos de forma consistente, tanto no Brasil como no exterior, daremos ênfase a otimização
industrial, pesquisa e desenvolvimento, qualidade e internacionalização.

investidores e aumentamos a freqüência de reuniões com analistas e investidores.Tudo isso contribuiu para a valorização
de 80% no preço de mercado de nossas ações preferenciais.
Avançamos nas iniciativas de responsabilidade social, com a consolidação do Instituto Alpargatas. Colocando em
prática vários projetos de melhoria da educação por meio do esporte, o Instituto contribuiu para aumentar em 46% o

Definimos nossa Visão e Missão, que expressam o que somos e o que queremos ser, com a certeza de que as pessoas

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano – do município de Santa Rita, Paraíba, onde temos uma fábrica de calçados.

e as marcas são os maiores ativos que possuímos. Também introduzimos a Inovação e a Satisfação dos Consumidores

Em 2005, prevemos investir R$ 109 milhões em modernização industrial, sistema integrado de gestão, aumento de

como dois novos valores, além de Ética, Respeito às Pessoas e Comprometimento.
O novo planejamento vem acompanhado de uma mudança na estrutura de gestão. As unidades de negócio foram
agrupadas de forma a obter as vantagens de uma melhor sinergia entre os produtos. Criamos a Gerência Corporativa

capacidade de produção e lançamentos de produtos. Parte desses recursos será destinada à criação de um Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento, com os mais modernos processos e equipamentos, os melhores profissionais da área e o
apoio de universidades e entidades de pesquisa no Brasil e no exterior.

da Qualidade, responsável por assegurar que todos os processos, desde o desenvolvimento de materiais até a logística

Para 2005, nossas perspectivas são otimistas. Isso independentemente do cenário, pois não vamos fazer errado o

de distribuição, foquem a qualidade. As operações industriais, e a pesquisa e o desenvolvimento serão responsabilidade

que fizemos certo no passado e aquilo que fizemos bem devemos fazer melhor ainda. Nosso planejamento estratégico

de novas diretorias, com o objetivo de ter maior eficiência na produção e na inovação.

é um diferencial para o curto e o longo prazo, temos o apoio dos acionistas, uma equipe motivada, comprometida e que

Para garantir a colaboração de todos e o sucesso na implementação da estratégia, comunicamos amplamente

conhece muito o mercado. Somos uma empresa de marcas desejadas e vamos crescer no Brasil e no mundo.

o plano aos funcionários, das fábricas e da sede, além de outras formas de mobilização da equipe.
Em todo esse movimento, não perdemos de vista as tendências de mercado e a necessidade permanente de
inovação, investimentos na comunicação e crescimento nas exportações. Entre os destaques estão o lançamento de
252 modelos de calçados, a premiação de várias campanhas publicitárias e o aumento de 85% no volume exportado.
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Estratégia
Ações em otimização industrial, pesquisa e desenvolvimento, qualidade e
internacionalização darão suporte ao crescimento da Alpargatas.

O

planejamento estratégico definiu diretrizes que nortearão a atuação nos próximos cinco anos. O objetivo é

aumentar a competitividade, assegurando crescimento sustentado de receita, lucratividade e geração de valor para
os acionistas.

Estrutura
Organizacional

A estrutura organizacional foi redefinida, agrupando nas unidades de negócio, marcas que possuem sinergias.
A operação fabril passará a ser coordenada pela nova Diretoria Industrial, com o objetivo de adotar e disseminar as
melhores práticas de produção e ampliar os índices de produtividade. A área de pesquisa e desenvolvimento de
produtos será centralizada em outra diretoria, como forma de reforçar a capacidade de inovação. Essas diretorias

Posicionamento dos
Negócios e Marcas

Na análise da orientação dos negócios e do mercado das marcas, foram identificadas aquelas que podem tornar-se

integrarão as áreas corporativas, que atuam no apoio aos negócios, tais como Finanças e Relações com Investidores,

sucesso mundial, seguindo o exemplo da Havaianas. Dessa forma, temos potencial para lançar uma marca global

Recursos Humanos, Comunicação e Mídia e Jurídico. A Diretoria de Auditoria responde ao Conselho de Administração.

de futebol e tornar os tecidos industriais produtos de consumo mundial.

Como assessorias diretas à Presidência estão a Inteligência de Negócios e o Comitê de Marketing. A Inteligência de
Negócios, em fase de estruturação, será responsável pelo acompanhamento do planejamento estratégico e pela

Áreas de Ênfase

O planejamento estratégico estabeleceu as áreas de ênfase que sustentarão o processo de crescimento: otimização

prospecção de novos negócios. O Comitê de Marketing auxiliará na estratégia de comunicação das marcas. Para

industrial, pesquisa e desenvolvimento, qualidade e internacionalização. Cada uma dessas áreas foi desdobrada em

consolidar marcas líderes e desejadas pelos consumidores, recursos consideráveis são alocados em propaganda,

diversas ações, como investimentos em inovação e tecnologia, aumento de capacidade produtiva, ganhos de escala

promoção, merchandising, eventos e relações públicas. Nesse ano, pela sexta vez, foi comprada uma cota de patrocínio

e produtividade e capacitação de pessoas.

do futebol da Rede Globo de Televisão, o mais importante plano comercial da TV brasileira. Na mídia impressa, a
Companhia é um dos mais importantes e constantes anunciantes. Durante o ano foram comprados espaços
publicitários em diversos países, tais como Estados Unidos, França, Argentina e Chile. Nossas marcas também têm
presença nos editoriais dos principais meios de comunicação do Brasil e do mundo.

Otimização Industrial

Pesquisa e
Desenvolvimento

Qualidade

Internacionalização

 Acesso à produção de

 Inovação e tecnologia

 Política da Qualidade:

 Expansão da linha e da

baixo custo
 Ganhos de escala e

produtividade
 Aumento de capacidade

produtiva
 Aspectos fiscais e

logísticos

 Competitividade
 Tendências de mercado,

design, materiais,
produtos e componentes
 Otimização de

lançamentos:


Time to market



Classe mundial

melhoria contínua de
todos os processos,
produtos e serviços
 Constante satisfação de

Diretor
Presidente

produção de sandálias
 Marca mundial de futebol

Inteligência
de Negócios

Comitê de
Marketing

Unidades de Negócio

Áreas Corporativas

nossos clientes e
consumidores
 Fidelização a nossas

marcas

Sandálias

Artigos
Esportivos

Finanças e
Relações com
Investidores

Recursos
Humanos

Desenvolvimento
de Negócios

Têxteis
Industriais

Industrial

Pesquisa e
Desenvolvimento

Comunicação
e Mídia

Jurídico

 Desenvolvimento de

materiais, processos e
equipamentos
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Governança Corporativa
A Alpargatas pratica a governança corporativa, com o respeito aos acionistas e
a transparência no relacionamento com a sociedade.

A

adoção de boas práticas de governança corporativa faz parte do modelo de gestão estratégica. Desde 2003,

Comitês

Existem cinco comitês de apoio à gestão. O Comitê de Auditoria avalia a eficácia dos controles internos. O de

a Alpargatas pertence ao grupo de empresas Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa, com suas ações

Finanças orienta a administração financeira. O de Recursos Humanos define as políticas de gestão de pessoas e do

integrando o IGC (Índice de Governança Corporativa).

programa de opção de compra de ações. O Comitê Deliberativo da Spasaprev estabelece as estratégias de
investimento do fundo de pensão dos funcionários e acompanha o desempenho dos administradores de seus

Transparência

A Alpargatas preza a transparência na comunicação com todos os acionistas. O tratamento e a divulgação de

recursos. O Comitê de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente elabora, implementa e

informações que influenciam seu valor de mercado são regidos por Política de Fato Relevante e Negociação com

acompanha as políticas dessa área.

Ações. A apresentação dos resultados é realizada por meio de publicação voluntária nos jornais, press releases e
reuniões com membros da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais

Diretoria

(Apimec).

A diretoria estatutária é integrada por um presidente e cinco diretores, com experiência na administração de
empresas de calçados. Cabe a ela a execução das decisões do Conselho de Administração e a gestão direta dos
negócios.

Conselho de
Administração

Composto por cinco integrantes efetivos e o mesmo número de suplentes, possui mandato de três anos. Dois
membros não são ligados ao acionista controlador, sendo um representante dos minoritários. Sua função principal

Conselho Fiscal

Formado por cinco membros efetivos e cinco suplentes, possui dois representantes dos acionistas minoritários. Seus

é definir a estratégia dos negócios, eleger os diretores e supervisionar seu trabalho. Nas reuniões do Conselho os

integrantes são eleitos uma vez por ano em assembléia de acionistas e se reúnem, no mínimo, quatro vezes em

diretores são convidados a apresentarem e debaterem questões estratégicas referentes a sua área de atuação.

cada exercício, para opinar sobre as demonstrações financeiras.

A Alpargatas adota um Código de Ética, aprovado pelo Conselho de Administração, que define padrões de conduta
empresarial e pessoal.

Auditoria Externa

Os serviços prestados pela Deloitte Touche Tohmatsu têm foco exclusivo em auditoria contábil. Em 2004, nenhum
serviço complementar ou de consultoria foi contratado com essa empresa.
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Sandálias
O ano foi recorde de vendas no Brasil e no exterior, com 129,7 milhões de
pares vendidos e 85% de crescimento no volume exportado.

A

Havaianas é o principal produto do negócio Sandálias, que também é

responsável pela marca Samoa.
O ano foi recorde de vendas, com 129,7 milhões de pares comercializados,
volume 16% superior ao de 2003. As exportações cresceram 85%. As vendas
representaram 43% da receita da Companhia.
Foram investidos R$ 12 milhões na construção da Central de Distribuição de
Sandálias, em Campina Grande (PB). Com modernos recursos de movimentação e
controle de produtos acabados, o objetivo é otimizar a gestão do crescente número
de modelos e cores e melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes.
Em inteligência de mercado, a prioridade foi o conhecimento das necessidades
dos consumidores, da dinâmica do mercado e a aproximação com os canais de
distribuição. Com o atacado, que permite atingir escala, o objetivo foi prestar o
melhor serviço e assim obter um maior retorno do canal. Com os distribuidores
regionais, foram redefinidas as áreas geográficas, em um trabalho que permitiu a
entrada em pontos-de-venda não tradicionais. Em dois outros canais – o grande
varejo calçadista e os supermercados – iniciou-se uma série de estudos para fazer
um gerenciamento de categoria mais efetivo, atingir um maior retorno e manter
o processo de valorização da marca.

12
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todo mundo usa

O

desempenho da Havaianas foi resultado

No exterior, a Havaianas manteve sua

de três estratégias:

posição de ícone do Brasil, sendo comercia-

 expansão da linha com produtos de maior

lizada em locais exclusivos, como Saks Fifth
Avenue, em Nova York, Le Printemps, em Paris,

valor agregado;
 exploração de novas ocasiões de consumo –

e Selfridges, em Londres. É uma estratégia

mais do que uma sandália para uso em

direcionada a agregar valor à marca. Um

férias, na praia e em casa, a Havaianas

diferencial na operação internacional é a

conquistou novos espaços, com um pro-

seleção de distribuidores locais, que atuam

duto de moda e ícone de comportamento;

como extensão da Companhia em cada país.

 qualidade da comunicação, ações promo-

Eles utilizam seu conhecimento de mercado

cionais e eventos.

para propor ações de marketing e vendas e

Pela primeira vez em sua história, a marca

auxiliar os clientes na montagem de feiras e

associou-se à causa ecológica, com o

eventos.

lançamento da Havaianas IPE – Instituto de
Pesquisas Ecológicas. São três modelos que

Inovação, expansão das linhas de produtos e
investimento na comunicação com os
consumidores reforçam o posicionamento de

Havaianas como um produto que
todo mundo usa .

retratam

animais

da

fauna

brasileira

ameaçados de extinção. Outros projetos
especiais foram desenvolvidos para a marca
Mont Blanc e para o Consulado da Espanha.
O posicionamento como produto de
moda foi reforçado com a presença nos dois
mais importantes eventos do setor no Brasil: a
São Paulo e a Rio Fashion Week. Na busca por
interagir mais com os consumidores e reforçar
o seu vínculo emocional com a marca
Havaianas, a estratégia de customização foi
adotada nesses e em outros eventos.
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Artigos Esportivos
Líder de mercado, com a participação das marcas Rainha,Topper e Mizuno,
sustenta o crescimento com um mix de produtos de maior valor agregado
e ampliação de negócios com artigos e vestuário esportivos.

A

gestão das marcas de calçados, artigos e vestuário esportivos – Rainha,Topper

e Mizuno – foi consolidada em uma unidade de negócio, para aproveitar as sinergias
em pesquisa e desenvolvimento, políticas comerciais e de suprimentos e logística
de distribuição. Esperam-se, também, ganhos de escala e de produtividade
industrial. O posicionamento e a proposta de cada marca serão mantidos,
assegurando-se seus diferenciais percebidos pelo consumidor. A unificação da
gestão permitirá ainda firmar o posicionamento da Alpargatas como empresa
global no segmento esportivo, com distribuição e força de vendas também no
exterior. Competências, como o composto de marketing, podem ser replicadas e
adaptadas a novos mercados.
Outro direcionamento é a ampliação dos negócios com artigos e vestuário
esportivos, como mochilas, sacolas, bonés, jaquetas e camisetas.
As vendas de calçados somaram 8,9 milhões de pares, com aumento de receita,
graças ao maior valor agregado do composto de vendas. O volume comercializado
de artigos e vestuário esportivos cresceu 25%, para 2 milhões de unidades. A receita
do negócio representou 35% do total da Alpargatas. A quantidade de calçados
exportados aumentou 17%.
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esporte é prazer

Ricardo Alex e Emanuel Rêgo, dupla de vôlei de praia patrocinada por Rainha,
número 1 do ranking mundial e medalha de ouro na Olimpíada de Atenas 2004.

Com inédito sistema interativo
de amortecimento, a linha

Rainha System 3000
proporcionou maior exposição
de

R

ainha é a primeira marca brasileira

de artigos esportivos, lançada em 1934, e
Top of Mind na categoria tênis por dez anos
consecutivos. A marca tem como proposta

para a marca, sinônimo

fazer da prática do esporte um prazer para

qualidade de vida,
quebra de rotina e
aventura.

o consumidor. É sinônimo de qualidade de
vida, quebra de rotina e aventura.
Seu foco é o vôlei, o segundo esporte
mais popular do Brasil. Patrocina times e
atletas, como Geovane Gáveo e Fernanda
Venturini e os premiados na Olimpíada de
Atenas, na categoria vôlei de praia. A dupla
Ricardo Alex e Emanuel Rêgo foram medalha
de ouro e Adriana Behar e Shelda Bedê,
medalha de prata.
Foram lançados 39 modelos, com destaque
para os da linha System 3000, inédito sistema
interativo de amortecimento, com tecnologia
desenvolvida pela Alpargatas e apoio de
universidades e centros de pesquisa brasileiros
e internacionais. Com a área de amortecimento
ampliada, o System 3000 permite ao usuário
posicionar anilhas para corrigir a pisada, o que
reduz o risco de lesões, melhora a postura,
aumenta o conforto e a durabilidade do tênis.
A linha System 3000 proporcionou maior
exposição de Rainha em pontos-de-venda
formadores de opinião, impulsionou as vendas
e aumentou sua lucratividade.
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futebol é coisa séria

T

opper é sinônimo de futebol e reconhecida

Como para a Topper futebol é coisa séria, a

como inovadora e lançadora de tecnologia.

marca investe em marketing esportivo para

Privilegiou em sua estratégia o aprimoramento

ampliar sua visibilidade e a identidade com o

dos sistemas antiimpacto e a fabricação de

esporte mais popular do Brasil. Patrocina times

linhas de chuteiras premium, que contribuíram

que reúnem aproximadamente 23 milhões de

para aumentar suas vendas e resultados.

torcedores. Dentre eles estão o São Paulo, o

modelos, com

Cruzeiro e o Internacional. A Federação Paulista

destaque para os da linha Dynatech Visible.

de Futebol teve o patrocínio Topper nas bolas e

Desenvolvido pela Alpargatas, esse sistema é

uniformes dos árbitros; a Mineira e a

uma inovadora tecnologia de amortecimento

Metropolitana, somente nas bolas. Apoiou

e estabilidade, aplicada em chuteiras para

também as atletas que integraram o time de

vários tipos de futebol. O solado dissipa e ao

futebol feminino, medalha de ouro na

mesmo tempo estabiliza o impacto da pisada

Olimpíada de Atenas.

Foram

lançados

39

contra o solo, uma característica muito
importante nesse esporte, que exige do atleta
movimentos muito diversos.

Sinônimo de futebol, Topper ampliou a

A inovação permitiu que Topper ampliasse

participação em pontos-de-venda mais

sua participação em pontos-de-venda mais

nobres, apoiada em lançamentos com a

tecnologia de amortecimento e
estabilidade Dynatech Visible.

nobres, que mantêm em suas vitrines
produtos de maior valor agregado. Outras
novidades foram os lançamentos dos modelos
de futsal Dominator, das bolas KV Carbon e de
uniformes. Além do Dominator Tradicional,
a série passou a contar com os modelos Ultra
(com o sistema Dynatech Visible), Special,
Limits e Premium. As bolas Topper KV Carbon
são as primeiras do mundo a utilizar um
substrato de microfibras de kevlar® e carbono
perfeitamente entrelaçados, o que as tornam
mais resistentes, estáveis e precisas. Os
uniformes da marca possuem o sistema
Dry T Back, que transporta o excesso de calor
do corpo do atleta para fora.
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serious performance

D

esempenho é palavra-chave para a

Mizuno, marca líder no segmento de tênis para
corrida, que ampara sua estratégia de
crescimento com investimentos em inovação
e

marketing

esportivo. A

participação

no mercado brasileiro combina modelos
importados e produtos fabricados no País,
em um posicionamento que privilegia a
tecnologia Wave, reconhecidamente a mais
avançada em calçados para corrida. Ela é a
única do mercado mundial que une
estabilidade e amortecimento, com um
modelo de tênis para cada tipo de pé e de
pisada: pronação, supinação ou neutra.
Durante o ano foram lançados 77
modelos, com aumento dos femininos, que
passaram a representar 40% das vendas da
marca. Os destaques foram o Nirvana,

Investimentos em inovação e

desenvolvido especialmente para corrigir a

marketing esportivo amparam o

pronação, e a linha Creation 2004, em que o

Mizuno , que
lidera o segmento de tênis
para corrida com o diferencial

principal modelo é o Golden Runner. Foram

crescimento de

de oferecer modelos adaptados a
cada tipo de pé e de pisada.

ainda importados calçados para basquete,
handebol e complementos da linha de vôlei,
em uma extensão da Mizuno para além do
segmento corrida.
Em marketing esportivo, a marca mantém
o Mizuno Runners Team, um programa de
relacionamento com clubes de atletas,
amadores e profissionais. Patrocina esportistas
de destaque, como Valmir Nunes, campeão
mundial de ultramaratona, e Marcia Narloch,
ouro em maratona nos Jogos Pan-Americanos.
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Desenvolvimento de Negócios
A gestão das marcas com potencial de crescimento
Timberland, Meggashop, Sete Léguas, Conga e Bamba está
unificada na nova unidade de negócio.

A

Diretoria de Desenvolvimento de Negócios é responsável pela operação das

lojas Meggashop, pela gestão da marca Timberland e pela fabricação e
comercialização das botas profissionais Sete Léguas e calçados de moda, Conga e
Bamba. A receita desse negócio equivale a 12% do total da Alpargatas.
A rede de 27 lojas Meggashop tem a função estratégica de proteger as marcas
da Companhia, obter informações sobre as necessidades e as preferências do
consumidor e possibilitar a experimentação de lançamentos.
A marca Timberland, com seu posicionamento premium, possui ampla linha de
calçados e acessórios, nacionais e importados, distribuídos em lojas próprias e lojas
multimarcas em todo o Brasil. Além das vendas locais, os produtos Timberland são
exportados para a Argentina e o Chile. No ano a exportação cresceu 110%.
As botas de uso profissional Sete Léguas são reconhecidas por sua
qualidade e tradição. Com a retomada do nível de atividade da indústria
brasileira e o bom desempenho da agricultura, as botas tiveram crescimento de
16% no volume de vendas.
Em calçados de moda, o destaque foi o Conga Barbie, que teve do consumidor
uma maior percepção de valor, ampliando sua rentabilidade.
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make it better®

D

e acordo com o informativo de mercado

norte-americano Sporting Goods Intelligence,
a Timberland é líder mundial de mercado no
segmento de calçados outdoor, com market
share de 36%.
A operação da Timberland tem progredido
consistentemente no Brasil. De 1996 até 2004,
a taxa anual média de crescimento do
faturamento foi de 58%. Tal sucesso é
resultado de seu prestígio, obtido com
comunicação, distribuição, qualidade, design e

Líder mundial no segmento de
calçados outdoor , o faturamento da Timberland

tecnologia compatíveis com o posicionamento
da marca.
A estratégia da Timberland inclui a

no Brasil vem crescendo,

ampliação do conceito e do uso da marca,

desde 1996, a uma taxa média anual de 58%.

por meio da maior segmentação de produtos,
incluindo linhas de calçados casuais e para o
público infantil.
Os calçados para uso em atividades
esportivas outdoor continuam sendo o carrochefe. As vendas de confecções e acessórios
também cresceram. Foram lançados 62
modelos de calçados, com ênfase a produtos
de alta tecnologia e valor agregado.
As lojas próprias representaram 28% das
vendas totais e são um canal direto de
comunicação com o consumidor final. Em
julho foi montada, pela sexta vez, uma loja
temporária em Campos do Jordão (SP), com a
finalidade de difundir e aumentar a presença
da Timberland em seu público-alvo. Esse
objetivo também foi alcançado com a
participação e o patrocínio de eventos, como a
Adventure Sports Fair, maior feira nacional
dedicada aos esportes de aventura, e a corrida
Ecomotion.
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melhores marcas,
menores preços

O

modelo Meggashop é baseado no auto-

atendimento, em lojas com 450 metros
quadrados, o que permite trabalhar com
estoques no próprio local, com baixos custos
operacionais. Elas comercializam um mix
amplo de produtos, entre calçados, roupas e
acessórios de marcas da Alpargatas: Daytona,
Sea Club, USTop, Soul Action, Top Fill e Caprice.
A rede Meggashop tem a função
estratégica de proteção das marcas. Atua
como um canal de vendas para produtos
descontinuados, proporcionando também a
comercialização desses itens com maior
rentabilidade. Adicionalmente, funciona como

Com 27

lojas , a rede Meggashop desempenha um
papel estratégico de proteção das marcas e canal

relacionamento e de obtenção de
informações sobre o consumidor final.

direto de

um ponto de teste para novos produtos e um
canal direto de relacionamento e de obtenção
de informações sobre o consumidor.
Ao final do ano havia 27 lojas, instaladas
em oito Estados. Além das fixas, a Meggashop
trabalha com o conceito de lojas volantes. Elas
são montadas temporariamente em empresas
e clubes e oferecem produtos de qualidade a
preços e condições especiais.
A Meggashop registrou aumento de 12%
em seu tíquete médio de vendas.
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Têxteis Industriais
Produtos diferenciados em marcas como Locomotiva, Lonaleve e Night&Day
mantêm a liderança de mercado em um ano de crescimento da demanda,
impulsionado pelos segmentos de transportes e agronegócios.

O

negócio de Têxteis Industriais privilegia a produção e a comercialização de

produtos diferenciados, com maior valor agregado. Essa combinação permitiu
aproveitar as oportunidades decorrentes de um ano de expansão da economia,
especialmente em transporte de cargas e agronegócios.
A participação de mercado chegou a 51% em coberturas para transportes, com
a marca Locomotiva, 30% em agronegócios, com a Lonaleve, e 41% em laminados e
tecidos para decoração, com Acrikolor, Night&Day e Durasol.
A Alpargatas é a única empresa que oferece alternativas de produtos para
proteção de cargas, proporcionando ao consumidor um importante diferencial.
As unidades industriais trabalharam para atender a um volume de vendas de
20,2 milhões de metros quadrados de tecidos em 2004. A receita foi equivalente a
10% do total da Companhia. As exportações concentraram-se em Locomotiva e na
linha Acrikolor, com o maior volume direcionado para a América Latina.
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Têxteis industriais

A

maior lucratividade das marcas de

Foram realizadas apresentações aos

tecidos industriais foi decorrente de foco nas

funcionários das fábricas, para explicar as

linhas de maior margem, otimização de uso

características, as qualidades e os usos de cada

dos canais de distribuição, modernização de

produto. Nesse processo, os operários sabem

teares e gestão de estoques.

por que e para que estão fazendo determinado

A modernização de teares da linha de
polietileno proporcionou redução de custo de

tecido e também o que os clientes esperam,
sentindo-se efetivamente parte do negócio.

produção e aumento de produtividade. Em

As fábricas de Manaus (AM) e Pouso

inovação, procurou-se identificar e desen-

Alegre (MG) são certificadas na ISO 9001

volver soluções principalmente para o

versão 2000.

segmento de decoração. Esse trabalho foi
realizado em parceria com universidades,
clientes e fornecedores e permitiu o lançamento da linha de tecidos para cortinas com
tratamento antiácaros.

Estratégia que combinou

Desde 2003, a prioridade tem sido a

foco em linhas de maior margem ,

fabricação de produtos em PVC e polietileno,

melhor uso dos canais de distribuição,
modernização de teares e gestão de estoques

ampliou os resultados do ano .

de maior valor agregado e lucratividade,
usados por vários setores: agronegócios,
transporte de grãos e comunicação visual.
Como parte da estratégia, foram abertos
novos canais de distribuição. Além de
incorporar maior margem, a medida contribuiu
para personalizar a venda, em um contato mais
direto com o cliente, especialmente em
agronegócios e na área de transformação.
Para ampliar a visibilidade, as marcas
estiveram presentes em eventos que reuniram
clientes do segmento de transportes. Na
Exposafra, o destaque foi a Locomotiva Lonil,
com o novo sistema de argolas para amarração.
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Gestão de Riscos

Mercado – Eventuais crises econômicas que afetem o nível de emprego e de renda da população podem levar a
uma perda no volume de vendas. Esse risco é minimizado pelo grande mix de produtos e marcas, que podem ser
adequados ao momento econômico. Os ciclos da moda podem afetar o negócio. Pesquisas nos mercados interno
e externo sobre as tendências da moda diminuem o risco de desatualização dos produtos.

Tecnologia da informação – Para todas as informações processadas são mantidos arquivos em back-up,

Políticas de gerenciamento de riscos são adotadas para minimizar perdas que podem
impactar os negócios e os resultados da Alpargatas.

armazenados por empresa especializada e fisicamente separada. Para as várias situações de emergência existem
procedimentos que são rapidamente colocados em prática, diminuindo o risco de perda do banco de dados.
Os sistemas passam freqüentemente por auditorias interna e externa, que avaliam pontos de risco, que, se
identificados, são prontamente cobertos. O controle de acesso às informações dos sistemas é feito pelos gestores
de cada área, de acordo com uma política formalizada, e acompanhado pela área de Tecnologia da Informação. Foi
contratada empresa especializada para fazer a avaliação da atual infra-estrutura tecnológica e seus eventuais riscos.

Máquinas e equipamentos – Para evitar a ocorrência de problemas com máquinas e equipamentos industriais,
são feitos investimentos contínuos na manutenção e no treinamento de pessoal. A nova Diretoria de Pesquisa e
Desenvolvimento será responsável pela avaliação da qualidade e da produtividade do maquinário em

Riscos Financeiros Crédito a clientes – O risco é baixo porque, dos 15 mil clientes ativos, o maior deles não representa mais de 4%

funcionamento e por novas aquisições.

do faturamento. Os clientes têm seu crédito analisado a partir de critérios e procedimentos definidos em sistema
desenvolvido pela Serasa.

Ambiental – Os processos de fabricação de calçados oferecem baixo risco ao meio ambiente.Todas as fábricas têm
controle sobre o destino de resíduos sólidos, e o que resta é vendido para reciclagem ou acumulado para incineração.

Câmbio – A política de proteção contra oscilações cambiais é feita por meio de instrumentos de hedge financeiro

As unidades fabris possuem estações de tratamento de efluentes para evitar o risco de poluição das águas.

para os compromissos em moeda estrangeira com vencimento no curto prazo. As exportações proporcionam
proteção para eventuais impactos da variação cambial sobre os royalties e as importações.

Matérias-primas e suprimentos – Os riscos envolvidos com a qualidade e o preço de matérias-primas são
continuamente acompanhados e controlados. A área de Suprimentos centraliza as compras e controla a qualidade

Juros – Os juros sobre o endividamento são prefixados. O caixa é aplicado em produtos financeiros com taxas que

do fornecimento, a partir de um sistema de avaliação de fornecedores, em trabalho conjunto com a área da

acompanham a variação da Selic. A elevação dos juros internos da economia não afeta muito a comercialização dos

Qualidade. Alguns materiais são comprados de forma compartilhada com as empresas do Grupo Camargo Corrêa,

produtos, uma vez que a venda de calçados tem relativa dependência da oferta de crédito ao consumidor.

de modo a obter maior poder de negociação e redução de custos. Continuamente, a Empresa avalia a possibilidade
de desenvolver novos fornecedores, tanto no Brasil como em outros países, além de realizar estudos para o uso de

Aplicações financeiras – As instituições onde são aplicados os recursos são analisadas pela área financeira e

materiais alternativos.

aprovadas pelo Conselho de Administração. São utilizados apenas bancos de comprovada solidez.

Riscos Operacionais Patrimonial – De modo a mitigar eventuais perdas patrimoniais, os bens da Companhia são segurados por

Riscos Estratégicos Alfandegário – Atualmente, o mercado calçadista conta com proteção de tarifas médias de importação de 18%.
e Legais No caso do governo reduzir ou eliminar essas barreiras alfandegárias, todas as empresas do setor calçadista

renomadas empresas seguradoras. Para evitar o impacto nos resultados pela interrupção da produção de alguma

enfrentarão maior concorrência do produto importado. Para minimizar esse risco, a Alpargatas busca

unidade fabril, é feito seguro sobre lucros cessantes. Pelo fato dos produtos da Alpargatas serem usados por milhões

continuamente melhorar a produtividade e controlar custos, aumentando a margem de lucratividade.

de pessoas no Brasil e no mundo, é mantido seguro de responsabilidade civil.

Incentivo fiscal – As grandes indústrias de calçados brasileiras estão localizadas em regiões que oferecem
Transporte de mercadorias – As transportadoras contratadas para levar os produtos das fábricas até o cliente

incentivos fiscais em diferentes graus. O risco de descontinuidade dos incentivos já concedidos é pequeno, uma vez

seguem regras e parâmetros definidos em um manual de operações. O desempenho de todas elas é avaliado

que foram firmados compromissos de longo prazo com os governos dos Estados onde se encontram as fábricas.

anualmente. Esse processo tem permitido reduzir o percentual de sinistros de cargas. A Companhia mantém seguro

Os incentivos estão definidos em decretos.

sobre o transporte de suas mercadorias.

Risco Societário Acionista controlador – O risco relacionado a uma crise do acionista controlador é bastante reduzido.
Produto – O sucesso das marcas no Brasil e no exterior vem acompanhado do risco de falsificação. A constante

A Camargo Corrêa é um dos maiores e mais sólidos grupos privados do País.

inovação e a incorporação de tecnologia aos calçados diminuem esse risco.
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Ativos Intangíveis
Ativos intangíveis são diferenciais competitivos que
contribuem para obter bons resultados e aumentar o valor
das empresas. Na Alpargatas os principais intangíveis são as
marcas e as pessoas.

Marcas

As marcas da Alpargatas são muito conhecidas e estão no centro de sua estratégia. Elas cumprem aquilo que

Premiações

A Alpargatas foi reconhecida por seu desempenho e pela qualidade da comunicação de suas marcas. Os principais

prometem: conforto, bem-estar, prazer, desempenho, design e estilo. A venda de marcas agrega valor a calçados,

destaques do ano foram:

artigos esportivos e tecidos industriais e, conseqüentemente, amplia os resultados e a percepção de valor da

 Melhor empresa do setor Têxtil, Couro e Vestuário, do anuário Valor 1000, do jornal Valor Econômico.

própria Empresa.
Isso porque, mais do que um nome ou símbolo destinado a identificar os bens ou serviços e diferenciá-los da
concorrência, as marcas são extensões dos produtos. Enquanto estes são fabricados, as marcas são vendidas e se
constituem em elementos fundamentais para a orientação do comportamento do consumidor. Embora a qualidade
do produto seja uma premissa importante, uma empresa consegue firmar-se no mercado pelos valores e idéias que
procura transmitir por intermédio de sua marca. Assim, ela se torna um ativo da empresa, influenciada por
sentimentos, percepções e idéias que superam o valor atribuído ao bem e ao uso que o consumidor dará a ele.
A Havaianas, por exemplo, é um símbolo do Brasil no mundo e caso de sucesso analisado nas mais renomadas
escolas de administração. Topper e Rainha valem muito dentro do Brasil e são Top of Mind pelos consumidores
pesquisados. Locomotiva é sinônimo de produto.

A publicação realçou a habilidade para crescer de forma sustentada e a capacidade para honrar as dívidas,
características de uma companhia sólida.
 Prêmio Platinum List Forbes por ser uma das 200 empresas de capital nacional e aberto que mais cresceram
em 2003.
 Todas as campanhas de Havaianas receberam o prêmio Abril de Publicidade. A marca foi uma das três finalistas
do Prêmio Profissionais do Ano, concedido pela Rede Globo de Televisão.
 No Festival Internacional de Publicidade do Rio de Janeiro, as campanhas de Rainha, Mizuno e Bamba ganharam
os prêmios Lâmpada de Ouro, Prata e Bronze.
 Por ser a empresa que mais se destacou no setor publicitário em 2003, a Associação Brasileira de Propaganda
outorgou o título de Anunciante do Ano à Alpargatas.
 O projeto Educação por meio do Esporte, do Instituto Alpargatas, foi selecionado entre as melhores práticas de

Pessoas

Outro ativo importante são as pessoas. Seus conhecimentos, experiências, valores e cultura contribuem para a
inteligência da Alpargatas e aumentam sua vantagem competitiva. Os profissionais dominam as informações sobre
a dinâmica do mercado de calçados e se dedicam a identificar necessidades dos consumidores e antecipar
tendências de mercado.

Inovação

responsabilidade social pelo Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa.
 A fábrica de sandálias em Campina Grande (PB) recebeu o prêmio Sesi de Qualidade do Trabalho pelos aspectos
de gestão, segurança, meio ambiente e responsabilidade corporativa.
 A fábrica de Pouso Alegre (MG) recebeu a certificação ISO 9001 versão 2000.

Componente vital para o sucesso no mercado de calçados, engloba não apenas design de produtos, como também
processos de fabricação, matérias-primas, pesquisa e desenvolvimento. No ano, lançou-se um modelo de calçado
por dia útil.

Consumidores

Os programas de relacionamento buscam ampliar o conhecimento sobre as necessidades e os desejos dos
consumidores. Um exemplo é a estratégia de customização de Havaianas, que permite montar a sandália conforme
sua preferência. Outro é o Mizuno Runners Team, que apóia grupos de atletas que se reúnem para treinar e
participar de corridas.
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antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) foi

LAJIDA R$ milhões
Margem LAJIDA %

127,7

90,2

72,0

A geração operacional de caixa medida pelo LAJIDA (lucro

89,6

LAJIDA

79,2

Desempenho Financeiro

13,6 11,8 13,1 11,8 14,4
120

de R$ 127,7 milhões, um incremento de 42%. A margem
LAJIDA sobre as vendas líquidas foi de 14,4%. Além dos

Com crescimento das vendas, mix de maior valor agregado e ganhos de produtividade,
a receita bruta foi de R$ 1,1 bilhão e o lucro líquido atingiu R$ 95,6 milhões.

90

fatores que contribuíram para o bom desempenho
operacional, o aumento também foi ocasionado pela

60

alienação dos negócios do Vale Sul Shopping, no valor de

Receita Bruta de Vendas R$ milhões
38,5 37,2 37,7 37,8 40,2
Margem Bruta %

renovação constante dos produtos, por meio de lançamentos

5,4

7,0 10,7 11,0

2004

2002

2003

2001

32,7

O valor referente a despesa de imposto de renda e

100

95,6

82,0

Lucro Líquido R$ milhões
Margem Líquida %

contribuição social foi de R$ 13,9 milhões, comparado a
R$ 2,2 milhões. Em 2003, a Empresa ganhou ação judicial
sobre diferenças de índices de correção monetária do

1.000

50

Plano Verão de 1989, com efeito de crédito de R$ 10,8

que incorporaram novas tecnologias, cores e linhas. A receita

milhões nessa conta.

de exportação representou 6% do total da Companhia. A
600

lucratividade foi devido à diluição de custos fixos a partir do maior volume de vendas e os ganhos de produtividade

Fluxo de Caixa

O saldo de caixa no final do exercício se elevou em 34% e

2003

2004

2002

10,4

2001

(2,0)

183,2

Fluxo de Caixa

(37,4)

A margem bruta cresceu 2,4 pontos percentuais e representou 40,2% das vendas líquidas. O aumento de

127,7

de mil ações.

2004

2003

2002

de 3% para 7,6%.

2001

200

2000

bruta é resultado da mudança nesse ano da alíquota da Cofins,

0

5,0

milhões, com margem líquida de 11%, ou R$ 51,27 por lote

incremento de 15%. A menor evolução em relação à receita

2000

O lucro líquido cresceu 17%, acumulando R$ 95,6

(32,1)

receita líquida de vendas foi de R$ 884,2 milhões, com

R$ milhões

terminou o ano em R$ 183,2 milhões. O crescimento do

fabril. O lucro bruto acumulou R$ 355,6 milhões.

caixa foi obtido principalmente a partir da forte geração

Despesas
Operacionais

47,8

1.118,3

919,6

816,2

Lucro Líquido

136,6

22% foi decorrente da estratégia dos negócios, que incluiu a

727,6

A receita bruta de vendas totalizou R$ 1,1 bilhão. O aumento de

690,7

Demonstrações Financeiras incluídas na página 84, nota explicativa número 25.

Rentabilidade
Bruta

11,7

apresentação, a discussão e a comparação do desempenho financeiro da Alpargatas estão baseadas nas

(25,0)

A

2000
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teria totalizado R$ 105,5 milhões, com ganho de 17%.

67,7

R$ 22,2 milhões. Desconsiderando-se esse valor, o LAJIDA

As despesas comerciais, gerais e administrativas somaram R$ 295,9 milhões, ou 33,5% da receita líquida de vendas.

operacional, da venda do Vale Sul Shopping e do

Desconsiderando-se o impacto do aumento da alíquota da Cofins na receita líquida de vendas, as despesas

resultado financeiro positivo. Os maiores desembolsos

operacionais representariam 32,3%, uma redução de 1,2 ponto percentual.

ocorreram com o investimento em capital de giro, com o

200

100

Endividamento

50

A dívida bruta ao final do exercício era de R$ 64 milhões,

operacional compensou a redução de R$ 2,3 milhões no

sendo 80% com vencimento no longo prazo.

resultado da equivalência patrimonial e a ausência de ganhos

O endividamento concentra-se predominantemente

* Antes da variação cambial e encargos
financeiros sobre impostos.

2004

2003

2002

O lucro operacional, após a variação cambial e os encargos
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Curto Prazo

100

Longo Prazo

12,9
51,1

(International Finance Corporation). Em relação à
posição da dívida ao final de 2003, houve uma

financeiros sobre impostos, foi de R$ 88,4 milhões, com crescimento de 4,2%. A menor valorização do real em relação

diminuição de R$ 3,1 milhões após as amortizações e a

ao dólar (18,2% em 2003 ante 8,1% em 2004) provocou a redução de R$ 10,7 milhões na receita de variação cambial.

entrada de nova parcela do IFC. A redução reflete

Os encargos financeiros sobre impostos aumentaram R$ 3,5 milhões porque em 2003 essa conta incluiu o registro

principalmente o efeito positivo da valorização cambial

de crédito de R$ 7,6 milhões referente a ganhos tributários não-recorrentes.

sobre o endividamento em dólares, que representava
93% do total ao final de dezembro.

52

29,6
37,5

Endividamento R$ milhões

em empréstimos em moeda estrangeira tomado no IFC
2001

operacionais.

0

2000

não-recorrentes registrados em 2003 como outras receitas

64,0

controle das despesas operacionais. O bom desempenho

31/12/04

da redução de custos com aumento da produtividade fabril e

Amort. líquida
de empréstimos
Resultado
financeiro
Saldo de caixa
31/12/04

receita com vendas.

Esse resultado foi conseqüência do crescimento das vendas,

67,1

capital de giro foi inferior ao crescimento de 22% da

31/12/03

0

Venda de ativo

compra de ativo imobilizado. O aumento de 20% do

LAJIDA

95,0

77,3

8,3 11,6 10,1 10,7

79,1

11,5

Aumento do
capital de giro
Juros s/ capital
próprio (líq. I.R.R.F.)
Invest. em
imobilizado

100

pagamento de remuneração aos acionistas e com a
Saldo de caixa
31/12/03

financeiros sobre impostos, subiu 23% e somou R$ 95 milhões.

Margem Operacional %

50,6

O lucro operacional, antes da variação cambial e dos encargos

67,0

Lucro
Operacional

Lucro Operacional* R$ milhões

50

0
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Mercadode Capitais

Investimentos

Composição do Capital em 31/12/2004

priorizaram a modernização do parque fabril e a melhoria da

Milhões de ações

negociadas no mercado de balcão norte-americano, com o

Investimentos em
Ativo Imobilizado

25,0

s investimentos de R$ 25 milhões em ativo imobilizado

2004

O

20,7

A partir de 1994, suas ações passaram também a ser

Ações Preferenciais
Negociadas na Bovespa

2003

Alpargatas é uma empresa de capital aberto desde 1913.

25,7

A

2002

Outros acionistas 44%

36,2

Outros acionistas 22%

2001

Fundos de investimento 33%

29,7

Fundos de investimento 4%

2000

Fundos de pensão 13%

664,0

Fundos de pensão 13%

111,0

Acionista controlador 10%

273,0

Acionista controlador 61%

Para continuar a sustentar o crescimento,
serão investidos R$ 109 milhões em 2005,
prioritariamente em expansão da capacidade fabril,
instalação de um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
e implementação de um Sistema Integrado de Gestão.

160,0

Ações Preferenciais
1.029.271.773 ações

119,0

Ações Ordinárias
920.979.463 ações

40

R$ milhões

qualidade dos processos industriais.

registro de ADRs (American Depositary Receipts) Nível 1. Em

No próximo ano serão investidos R$ 109 milhões para
600

julho de 2003, aderiu ao Nível 1 de Governança Corporativa da

sustentar a internacionalização, que trará uma nova etapa de

Bovespa. Fazem parte desse grupo empresas que têm um

20

crescimento. Esses recursos também financiarão a expansão

300

padrão diferenciado de governança e se comprometem com a

da capacidade instalada, a criação de um Centro de Pesquisa
2004

2003

2002

mercado e com a dispersão acionária.

e Desenvolvimento e a implementação de um Sistema
2001

0

2000

transparência e a clareza nas informações distribuídas ao

0

Integrado de Gestão.
Em 2005, a Administração prevê um crescimento superior

Desempenho
das Ações

As ações preferenciais encerraram o ano cotadas a R$ 360,00/lote

ao do mercado de calçados. Isso porque a Alpargatas tem

Evolução das Ações Preferenciais em 2004
Alpargatas PN

de mil, uma valorização de 80%, comparada a um ganho de 17,8%

Ibovespa

marcas fortes e bem-posicionadas, parque fabril preparado, pessoas motivadas e um plano estratégico claro e

do Ibovespa. Elas foram negociadas em 93% dos pregões

180

realizados na Bovespa, com 1.995 negócios, que envolveram
664 milhões de títulos e um volume financeiro de R$ 186 milhões.

As ações das marcas no futuro serão:
117,8
100

Em 2003, haviam sido realizados 664 negócios, com 111 milhões
de ações e volume financeiro de R$ 17 milhões. Observa-se o
Dez

Nov

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

Fev

Jan

informações e à ampliação de seu relacionamento com os

Remuneração
aos Acionistas

Topper: ampliação da linha Visible, lançamento do conceito Dynatech Control e otimização dos patrocínios.
Mizuno: incremento da participação da tecnologia Wave em outros segmentos esportivos e lançamento da linha

36,0

27,0

27,0

12,0

Dividendos e Juros sobre
o Capital Próprio
40

16,0

fashion-performance como estratégia de diferenciação e crescimento no Mercosul.

investidores. O valor de mercado, em 31 de dezembro era de
R$ 702 milhões, ante R$ 390 milhões ao final de 2003.

Havaianas: expansão da linha de produtos, projetos especiais e internacionalização.
Rainha: segmentação da linha de produtos, aumento da visibilidade via patrocínios esportivos e marketing
relacionado à causas.

aumento da liquidez das ações em resposta ao crescimento
sustentado da Companhia, à maior transparência das

disseminado por toda a Empresa.

Timberland: maior segmentação de produtos para distribuição multimarca: infantil, calçados casuais e expansão
via lojas próprias e multimarcas.

Têxteis Industriais: atuação em novos segmentos de mercado, como construção de estradas.

R$ milhões

Durante o ano, o Conselho de Administração aprovou, ad
referendum da Assembléia Geral Ordinária, a distribuição de
R$ 36 milhões na forma de juros sobre o capital próprio. O valor

20

bruto corresponde a 39% do resultado do exercício, ajustado pela

54

Relatório Anual e Social 2004

2004

2003

2002

2001

0

2000

reserva legal.
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Relatório Social
Os valores Ética, Respeito às Pessoas, Inovação, Satisfação dos
Consumidores e Comprometimento refletem o compromisso com
a construção de uma sociedade mais justa, assegurando um bom
desempenho nas três dimensões que envolvem o negócio –
econômica, social e ambiental. Isso significa orientar o crescimento
com uma perspectiva mais ampla, pautada pelo conceito de
sustentabilidade e por um relacionamento aberto e transparente com
funcionários, comunidades e meio ambiente. Assim a Alpargatas está
certa de que segue as orientações do Instituto Ethos que legitimam
socialmente as empresas:

56
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A responsabilidade social é expressa pelos valores da Alpargatas
e por uma atuação pautada pelo conceito de sustentabilidade e
relacionamento aberto e transparente com funcionários e comunidades.

 Adotar critérios claros de valores e garantir a transparência nas informações e no relacionamento com os
diversos públicos.
 Ir além do cumprimento formal das obrigações trabalhistas legais e investir no desenvolvimento pessoal e
profissional de seus empregados e na melhoria das condições de trabalho.
 Ter constante preocupação de reduzir ou minimizar impactos ambientais negativos e disseminar essa cultura
e conhecimentos adquiridos para outras empresas.
 Aprimorar as relações de parcerias com fornecedores, valorizando a livre concorrência e buscando o
fortalecimento da cadeia de produção.
 Investir constantemente no desenvolvimento de produtos e serviços, com redução máxima de riscos à saúde
dos usuários e da sociedade em geral.
 Investir na comunidade que oferece infra-estrutura e capital humano para a atuação da empresa, além de
respeitar culturas e costumes locais.
 Relacionar-se de forma ética e responsável com os poderes públicos.
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Gestão de Pessoas
O modelo de gestão de pessoas vai desenvolver os recursos
humanos da Alpargatas nas novas competências corporativas.

Gênero

Feminino 41%
Masculino 59%

A

s transformações que ocorrerão na Alpargatas a partir da execução do novo plano

estratégico exigirão a avaliação das competências corporativas atuais e o desenvolvimento
pessoal. A revisão será feita pela Diretoria de Recursos Humanos e validada por seu comitê.
O desenvolvimento dos funcionários será realizado por meio de programas de treinamento e

Faixa Etária

capacitação, com o apoio de cursos internos e externos. Esse processo também abrirá espaço
para introduzir a gestão do conhecimento. Serão criadas oportunidades para que o

Até 25 anos 39%

conhecimento adquirido seja disseminado pela Empresa, assim como o treinamento recebido.
No final do ano, 10.952 pessoas trabalhavam para a Alpargatas.

De 26 a 45 anos 55%
Acima de 46 anos 6%

Treinamento e
Desenvolvimento

Diferentes programas foram executados com o objetivo de
ampliar as habilidades pessoais, de acordo com as áreas de
atuação e as funções exercidas. O Top 6, de desenvolvimento

gerencial, buscou desenvolver seis competências: visão estratégica; negociação e influência;

Tempo de Trabalho

gestão de pessoas; planejamento e organização; tomada de decisão; criatividade e inovação.
Realizado em conjunto com o IBMEC, Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Vanzolini, contou

Até 5 anos 59%

com a participação de 202 gerentes e 11 diretores. O Programa de Desenvolvimento de Executivos
visa identificar talentos e prepará-los para posições de maior responsabilidade na Organização.
Nas unidades fabris foram dadas 107 mil horas/homem de treinamento em capacitação. Em

De 6 a 16 anos 37%
Acima de 17 anos 4%

algumas delas, foi implantado o Programa de Polivalência, que objetiva ampliar o conhecimento
dos funcionários que trabalham diretamente na produção por meio do rodízio de atividades
dentro das células de trabalho.
Escolaridade

Ensino Fundamental 42%
Ensino Médio 49%
Ensino Superior 9%
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Segurança, Saúde e Meio Ambiente
Formação

A Alpargatas estimula a educação Fundamental e Média, a
graduação universitária e o estudo de idiomas. O programa

Caminhar e Aprender utiliza metodologia aplicada pelo Sesi Educa, que vincula o aprendizado à
realidade do trabalhador. Desde 2001, quando ele se iniciou, 1.068 funcionários completaram os
Ensinos Fundamental e Médio. O programa de incentivo aos estudos beneficiou 430 funcionários.

Remuneração e
Benefícios

O salário pago ficou na mediana do mercado, pela avaliação Hay.
O fundo de aposentadoria complementar Spasaprev tinha 984
contribuintes, patrimônio de R$ 75 milhões e obteve a rentabilidade

líquida de 19,61% no ano. O Programa de Participação nos Resultados beneficia todos os
funcionários e distribuiu R$ 10 milhões. O Spasashop, sistema eletrônico de vendas de produtos
Alpargatas, vendeu 100 mil pares de calçados e 12 mil peças de vestuário aos empregados.

Reconhecimentos

Dois programas reconhecem a contribuição para os resultados da
Empresa. O Ciranda de Idéias premia as sugestões de melhorias

em processos e produtos. Em 2004, das 1.624 idéias apresentadas, 28% foram adotadas.
O Destaques Alpargatas é a forma de reconhecimento para todos que contribuíram para a
superação de resultados.

F

oram investidos R$ 5,4 milhões em programas de segurança do trabalho, saúde ocupacional

Alpargatas fez apresentações em instituições filantrópicas. Para a integração das famílias,
realizou-se um evento que reuniu os filhos dos funcionários para conhecerem o local de
trabalho dos pais e interagirem com outras crianças.

A Alpargatas tem cerca de 11 mil funcionários e registrou nove casos de acidente com Número de Acidentes
afastamento. A Taxa de Freqüência de Acidentes foi de 0,43 e a de Gravidade, 31.
O Perfil Profissiográfico Previdenciário, projeto que custou R$ 1 milhão, objetivou adequar os
trabalhadores a suas funções, identificar e reduzir os riscos ambientais, bem como atender aos

9,0

práticas para todas as fábricas.

2004

alimentação, convênios com academias de ginástica e realização da Semana da Saúde. O Coral

5,0

de SSMA. Além de identificar pontos com necessidade de ajustes, eles disseminam as melhores

2003

com a saúde e a boa forma física foram incentivados com ginástica laboral, orientação sobre boa

20,0

cumprimento é verificado periodicamente por equipes de auditoria, formadas por funcionários

2002

corporativos receberam investimentos de R$ 1,5 milhão. Os cuidados

16,0

31 procedimentos com foco nesses aspectos foram introduzidos nas unidades fabris. Seu

2001

Programas de qualidade de vida, comunicação interna e eventos

33,0

Qualidade de Vida

2000

e meio ambiente (SSMA), volume 74% maior que o do ano anterior. Nos últimos anos,

com Afastamento
40

30

aspectos legais vigentes.
Diversas ações foram implementadas visando reduzir o risco de acidentes do trabalho e

20

melhorar o conforto e o bem-estar dos funcionários envolvidos diretamente na produção. Foram

10

instalados sistemas de ventilação e resfriamento, de redução de ruídos e de proteção contra calor
radiante. O Programa Alpargatas de Ergonomia continuou a ser aplicado nas fábricas.

0

Na preservação do meio ambiente, a prioridade foi controlar o destino de resíduos sólidos e
líquidos, por meio de reciclagens e estações de tratamento de efluentes. Como exemplo foram
co-processadas 130 toneladas de resíduos de couro. A licença ambiental para as fábricas de Natal
e Veranópolis foi renovada por quatro anos, enquanto o normal para o setor é um ano.
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Instituto Alpargatas

Instituto Alpargatas tem como missão melhorar, por meio do esporte, a qualidade da

educação de crianças e adolescentes nas comunidades em que a Empresa mantém operações.
No lugar de ações pulverizadas, definiu e implementou projetos que contribuíram para elevar as

Índice de
Desenvolvimento Humano

0,659

O

0,451

Programas de educação por
meio do esporte contribuíram
para elevar o Índice de
Desenvolvimento Humano
de Santa Rita, no Estado
da Paraíba.

0,7

Município de Santa Rita (PB)
0,6

condições socioeconômicas de municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
O Instituto, em parceria com a Secretaria de Educação e Esportes de Santa Rita (PB), apoiou

0,5

técnica e financeiramente 26 projetos de educação. Desenvolvidos pelos professores das escolas

0,4

municipais, eles beneficiaram 99% dos alunos das 20 escolas, num total de 13.526 crianças.
0,3

O resultado mais relevante foi a melhoria do IDH daquela cidade. A evolução do índice foi de
2003

Iniciativas de voluntariado foram incentivadas, com o objetivo de mobilizar as pessoas para

2004

0,2

0,451 para 0,659, efeito direto da melhoria na escolaridade.
uma ação social permanente. As ações apoiadas pelo Instituto tiveram um caráter de
transformação e inclusão social e prazo mais longo de duração. Cerca de 150 funcionários se
tornaram voluntários em todo o Brasil.

8,2
2º S 2004

da Alpargatas no marketing relacionado à causas. Com a parceria, foram lançados três modelos

7,8

A associação da Havaianas com o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPE) marcou o ingresso

1º S 2004

A Mizuno forneceu o vestuário e os tênis e a Secretaria deu o treinamento.

6,9

lançou o projeto Adote um Atleta, em conjunto com a Secretaria dos Esportes de São Paulo.

2003

As iniciativas das marcas também contribuíram para a mudança socioambiental. A Mizuno

Município de Santa Rita (PB)
Rendimento escolar em 20 escolas
Média no conjunto de disciplinas

8,5

8,0

de sandálias, estampadas com figuras de animais em extinção – mico-leão-da-cara-preta,
peixe-boi e papagaio-da-cara-roxa –, com a destinação de 7% das vendas desses modelos para
a organização não-governamental.

7,5

7,0

6,5

6,0
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Demonstrações Financeiras
Parecer dos Auditores Independentes
Aos Acionistas e Administradores da
São Paulo Alpargatas S.A.
São Paulo – SP
1.

Examinamos os balanços patrimoniais, individual e consolidado, da São Paulo Alpargatas S.A. e controladas, levantados em

4.

As informações suplementares, referentes às demonstrações do fluxo de caixa, correspondentes ao exercício findo em 31 de

31 de dezembro de 2004, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido (controladora)

dezembro de 2004, são apresentadas com o propósito de permitir análises adicionais e não são requeridas como parte das

e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade

demonstrações financeiras básicas. Essas informações foram por nós examinadas de acordo com os procedimentos de

de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.

auditoria mencionados no parágrafo 2 e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os aspectos
relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

2.

Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreendeu: (a) o planejamento dos
trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e os sistemas contábil e de controles internos da

5.

As demonstrações financeiras e as demonstrações do fluxo de caixa, individual e consolidado, referentes ao exercício findo

Companhia; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações

em 31 de dezembro de 2003, apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por outros auditores independentes

contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela

que emitiram parecer de auditoria, em 6 de fevereiro de 2004, sem ressalvas.

Administração da Companhia, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3.

Em nossa opinião as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da São Paulo Alpargatas S.A. e controladas em 31 de
dezembro de 2004,o resultado de suas operações,as mutações de seu patrimônio líquido (controladora) e as origens e aplicações

São Paulo, 18 de fevereiro de 2005
Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8

Edimar Facco
Contador
CRC nº 1 SP 138635/O-2

de seus recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2004 e de 2003

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2004 e de 2003

(Valores expressos em milhares de reais – R$)

(Valores expressos em milhares de reais – R$)

Controladora

ATIVO

Consolidado

Controladora

2004

2003

2004

2003

3.651

260

7.545

3.796

Aplicações financeiras

179.413

136.286

182.101

152.358

Clientes

199.913

167.410

257.671

224.849

-

(440)

(448)

(4.728)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

(12.572)

(10.650)

(15.287)

(13.828)

Estoques

66.104

57.422

130.786

121.252

8.842

8.394

8.842

8.394

20.229

8.774

27.141

13.682

4.314

3.775

20.015

20.481

CIRCULANTE
Caixa e bancos

Adiantamentos sobre contratos de câmbio

Imposto de renda e contribuição
social diferidos
Outras contas a receber
Impostos a recuperar
Juros sobre o capital próprio e dividendos
a receber
Despesas antecipadas

2004

2003

2004

2003

50.697

26.294

55.517

34.180

Financiamentos

12.064

28.890

64.578

84.668

Salários e encargos sociais

30.445

20.924

42.184

29.104

4.796

4.718

8.181

9.057

22.688

24.684

22.504

24.271

5.714

6.732

18.083

14.293

CIRCULANTE

3.819

4.032

-

-

29.361

11.960

31.085

14.099

503.074

387.223

649.451

540.355

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Bens destinados à venda

15.238

16.365

17.574

16.965

Impostos a recuperar

10.372

8.511

10.421

8.544

Depósitos compulsórios

28.100

23.308

29.627

24.236

Outras contas a receber

5.202

8.869

6.433

10.309

Imposto de renda e contribuição
social diferidos

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Consolidado

46.059

46.044

55.202

54.044

104.971

103.097

119.257

114.098

PERMANENTE

Fornecedores

Provisão para contingências
Juros sobre o capital próprio e dividendos
a pagar
Impostos a pagar
Provisão para imposto de renda e
contribuição social

3.866

513

12.133

10.126

15.000

11.639

22.898

15.925

145.270

124.394

246.078

221.624

Empresas controladas e coligada

38.573

32.822

7.016

-

Outras contas a pagar

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Financiamentos

51.059

37.534

78.020

80.072

Provisão para imposto de renda
e contribuição social

49.891

43.439

55.700

45.449

Provisão para contingências

19.384

18.508

20.595

19.529

66.690

58.184

66.690

58.184

6.672

6.814

7.185

7.798

232.269

197.301

235.206

211.032

DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS

-

-

7.506

4.809

PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS MINORITÁRIOS

-

-

5

5

293.615

273.510

293.615

273.510

11.215

9.450

12.712

11.406

(7.165)

(7.082)

(7.165)

(7.082)

Provisão para impostos
Outros passivos

Investimentos:
Empresas controladas e coligada
Deságio em controlada

217.741

204.001

-

(4.809)

(4.809)

-

-

Outros

195

195

196

196

Imobilizado

98.810

111.428

261.923

262.069

Diferido

TOTAL DO ATIVO

12.240

13.998

12.256

14.027

324.177

324.813

274.375

276.292

932.222

815.133

1.043.083

930.745

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social realizado
Reserva de capital
Ações em tesouraria
Reservas de lucros

257.018

217.560

255.126

215.441

554.683

493.438

554.288

493.275

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

932.222

815.133

1.043.083

930.745

Valor patrimonial por lote de mil ações – R$

297,64

264,78

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (Controladora) para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2004 e de 2003

Demonstrações do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2004 e de 2003

(Valores expressos em milhares de reais – R$)

(Valores expressos em milhares de reais – R$)

Controladora
2004

Consolidado
2003

2004

2003
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002

Reservas de lucros

Capital
social
realizado

Reserva
de capital

Ações em
tesouraria

273.510

9.450

(7.082)

11.350

151.508

-

438.736

-

-

-

-

-

81.952

81.952

Para
investimentos

Legal

Lucros
acumulados

Total

RECEITA BRUTA DE VENDAS
Vendas de produtos
Impostos e devoluções sobre vendas
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO

1.083.914

891.188

1.487.115

1.233.151

225.260

147.991

296.229

183.749

858.654

743.197

1.190.886

1.049.402

515.678

463.683

776.496

699.741

342.976

279.514

414.390

349.661

(238.248)

(199.629)

(266.027)

(225.568)

(51.258)

(45.652)

(62.980)

(56.833)

Honorários dos administradores

(3.117)

(2.930)

(4.849)

(4.521)

Equivalência patrimonial

17.936

17.746

-

-

Outras despesas operacionais, líquidas

(6.355)

(1.206)

(7.396)

(3.422)

(281.042)

(231.671)

(341.252)

(290.344)

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Com vendas
Gerais e administrativas

61.934

47.843

73.138

59.317

Receitas financeiras

45.752

42.001

50.044

49.267

Despesas financeiras

(21.584)

(17.158)

(34.179)

(31.909)

LUCRO OPERACIONAL
Receitas (despesas) não operacionais,
líquidas
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Imposto de renda e contribuição social
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
LUCRO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL AÇÕES
DO CAPITAL SOCIAL EM CIRCULAÇÃO NO
FIM DO EXERCÍCIO - R$

890

11.419

(1.265)

15.711

86.992

84.105

87.738

92.386

20.879

(703)

25.266

(432)

107.871

83.402

113.004

91.954

(12.321)

(1.450)

(19.183)

(11.698)

95.550

81.952

93.821

80.256

51,27

43,98

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Apropriações e destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas:
Legal

-

-

-

4.097

-

(4.097)

-

Reserva para investimentos

-

-

-

-

50.605

(50.605)

-

-

-

-

-

-

(27.250)

(27.250)

273.510

9.450

(7.082)

15.447

202.113

-

493.438

-

-

-

-

-

95.550

95.550

-

-

-

4.778

-

(4.778)

-

Dividendos e juros sobre o capital
próprio propostos
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003
Lucro líquido do exercício

LUCRO OPERACIONAL ANTES
DO RESULTADO FINANCEIRO

Receitas (despesas) com variação
cambial, líquidas

Lucro líquido do exercício

Apropriações e destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas:
Legal
Reserva para investimentos
Aumento de capital social

-

-

-

-

54.785

(54.785)

-

20.105

-

-

-

(20.105)

-

-

Aumento de reserva de capital:
Venda de ações em tesouraria

-

25

30

-

-

-

55

Incentivo fiscal do imposto de renda

-

1.740

-

-

-

-

1.740

-

-

(113)

-

-

-

(113)

Aquisição de ações
Dividendos e juros sobre o capital
próprio propostos

-

-

-

-

-

(35.987)

(35.987)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

293.615

11.215

(7.165)

20.225

236.793

-

554.683

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações
das Origens e Aplicações de Recursos para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2004 e de 2003

Notas Explicativas da
Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2004 e de 2003

(Valores expressos em milhares de reais – R$)

(Valores expressos em milhares de reais – R$)

Controladora

2004
ORIGENS DOS RECURSOS
Das operações sociais:
Lucro líquido do exercício
Incentivo fiscal
Itens que não afetam o capital circulante:
Depreciação e amortização
Valor residual do ativo permanente
baixado
Equivalência patrimonial
Receita na alienação de investimentos
Variação cambial em investimento
permanente
Variação cambial - longo prazo
Efeito de aumento de participação
sobre saldo inicial do capital circulante
líquido da controlada
Imposto de renda e contribuição social
diferidos, líquidos
Aumento do exigível a longo prazo
De terceiros:
Dividendos e juros sobre o capital próprio
Aumento do exigível a longo prazo
Redução do realizável a longo prazo
Resgate de ações em investida
Deságio em controlada
Total dos recursos obtidos
APLICAÇÕES DE RECURSOS
Aumento do realizável a longo prazo
Redução do exigível a longo prazo
Ações em tesouraria, líquido
Capital circulante líquido na aquisição
de investimentos
No ativo permanente:
Investimento
Imobilizado e diferido
Juros sobre o capital próprio e dividendos
Total das aplicações
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Consolidado

2003

2004

1. Contexto Operacional
2003

95.550
1.740

81.952
-

93.821
3.227

80.256
1.956

27.044

26.680

48.436

47.303

1.968
(17.936)
(23.786)

1.723
(17.746)
-

4.458
(23.786)

2.093
-

(3.931)

(9.815)

2.850
(3.931)

1.192
(9.815)

-

-

-

5.789

2.303
8.491
91.443

1.824
5.628
90.246

4.958
9.135
139.168

612
6.297
135.683

5.327
23.627
33.500
153.897

4.930
19.950
115.126

6.506
33.500
2.697
181.871

21.528
157.211

(2.605)
59

5.493
-

(754)
59

11.845
-

-

-

14.243

-

1.132
24.349
35.987
58.922

26.785
19.324
27.250
78.852

47.576
36.105
97.229

23.537
32.867
27.395
95.644

94.975

36.274

84.642

61.567

As principais atividades da Companhia são a
fabricação e comercialização de:
 Calçados e respectivos componentes.
 Artigos de vestuário, artefatos têxteis e
respectivos componentes.
 Artigos de couro, de resina e de borracha
natural ou artificial.
 Artigos esportivos.
 Processamento de algodão,fiação, tecelagem
e acabamento de tecido.
Essas atividades são realizadas em um
contexto de fábricas distribuídas geograficamente; a Companhia goza de incentivos
fiscais concedidos pelos governos estaduais
onde as fábricas estão localizadas.

Passivo circulante:
No fim do exercício
No início do exercício

AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

503.074
387.223
115.851

387.223
378.836
8.387

649.451
540.355
109.096

540.355
510.585
29.770

145.270
124.394
20.876

124.394
152.281
(27.887)

246.078
221.624
24.454

221.624
253.421
(31.797)

94.975

36.274

84.642

61.567

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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toldos e laminados de polietileno que são
utilizados na confecção de coberturas para
agroindústria, lar e lazer, tendo sua fábrica
localizada em Manaus.
 Santista Têxtil S.A. (participação total de
30,67% e de 50% no capital votante) Operacionalização
nas
áreas
de
processamento de algodão, fiação,
tecelagem e acabamento de tecido, a
comercialização, importação e exportação
desses produtos e suas matérias-primas,
bem como o negócio de confecções e
demais correlatos e afins.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras foram
elaboradas e estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, normas e instruções da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM e de acordo com as

principais práticas contábeis descritas na
nota explicativa nº 3.
Foram feitas algumas reclassificações nas
contas das demonstrações financeiras
referentes ao exercício findo em 31 de

dezembro de 2003 com o intuito de manter
consistência com as classificações definidas
para 2004.

(d) Estoques

(g) Imobilizado

As matérias-primas,embalagens e mercadorias
para revenda são avaliadas com base no custo
médio de aquisição. Os produtos acabados e
em elaboração são avaliados com base no custo
médio de produção, o qual não supera o valor
de mercado.

É registrado pelo custo de aquisição ou
construção corrigido monetariamente até 31 de
dezembro de 1995, ou pelo valor de avaliação,
deduzido da depreciação calculada pelo
método linear, com base nas taxas descritas na
nota explicativa nº 11, e, quando aplicável, de
provisão para perda com imobilizado, com base
em análise de bens que não estão mais em uso,
em montante julgado suficiente para cobrir
prováveis perdas.

3. Principais Práticas Contábeis
É utilizado o princípio contábil de competência,
destacando-se os seguintes principais
procedimentos:

(a) Ativos e passivos
Os rendimentos, os encargos e as variações
monetárias sobre os ativos e passivos circulantes
e de longo prazo são apropriados “pro rata”dia.

(e) Investimentos
(b) Aplicações financeiras

VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE
Ativo circulante:
No fim do exercício
No início do exercício

A Companhia e suas controladas também
gozam de incentivos fiscais federais através do
lucro da exploração na Região Nordeste e na
Zona Franca de Manaus. O benefício fiscal
referente a esses incentivos fiscais é
reconhecido no patrimônio líquido como
reserva de capital.
A Companhia também possui o controle de
certas sociedades, sendo as principais e suas
devidas atividades operacionais como segue:
 Amapoly
Indústria e Comércio Ltda.
(participação direta de 100%) – Produção de
laminados em PVC e poliéster que são
utilizados na confecção de coberturas de
caminhão,“backlights”,“frontlights”,“banners”,

As aplicações financeiras são registradas aos
valores de custo acrescidos das receitas
auferidas até as datas dos balanços e
deduzidas, quando aplicável, de provisão para
redução ao valor de mercado.

(c) Provisão para créditos de liquidação
duvidosa
É constituída considerando-se a avaliação
individual dos créditos, a análise da conjuntura
econômica e experiência de anos anteriores,
sendo considerada suficiente para cobertura de
prováveis perdas na realização do saldo de clientes.

Os investimentos em controladas são
avaliados pelo método de equivalência
patrimonial, com base em balanço
patrimonial levantado pelas respectivas
investidas, na mesma data-base do balanço da
controladora.

(f) Deságio na aquisição de investimentos
Deságio gerado na aquisição de
investimentos é apresentado na controladora
como redutor do relativo investimento e será
realizado na alienação ou liquidação daquele
investimento. No consolidado é apresentado
no passivo.

(h) Empréstimos e financiamentos
Estão atualizados monetariamente de acordo
com as disposições contratuais, incluindo os
juros proporcionais até as datas dos balanços.
A variação cambial é integralmente
reconhecida no resultado do exercício.

(i) Imposto de renda e contribuição social
São calculados com base no resultado contábil,
ajustado pelas adições e exclusões, conforme
legislação em vigor.
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Notas Explicativas da
Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2004 e de 2003

Notas Explicativas da
Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2004 e de 2003

(Valores expressos em milhares de reais – R$)

(Valores expressos em milhares de reais – R$)

3. Principais Práticas Contábeis (continuação)

5. Aplicações Financeiras

O imposto de renda é calculado à alíquota de
15% mais o adicional de 10% sobre a parcela
anual excedente a R$240 e a contribuição social
é calculada à razão de 9%.
O imposto de renda diferido é calculado à
alíquota de 25% e a contribuição social diferida
à alíquota de 9%.

(j) Provisão para contingências
São constituídas provisões para contingências
em montante julgado suficiente para cobrir
prováveis perdas.

(k) Critérios adotados na consolidação
Os critérios adotados são aqueles previstos na

Lei nº 6.404/76 e instruções da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM, entre os quais
destacamos os seguintes:
 Todas as controladas são consolidadas (nota
explicativa nº 10).
 Eliminação dos saldos entre as controladas.
 Eliminação
das receitas e despesas
decorrentes de negócios entre a controladora
e as controladas.
 Eliminação do saldo do investimento da
controladora proporcional ao patrimônio
líquido da respectiva controlada.
 Registro das participações dos minoritários
no patrimônio líquido e no resultado das
controladas.

As demonstrações financeiras da controlada
sediada no exterior foram convertidas para
reais com base na taxa corrente da moeda
estrangeira vigente na data das respectivas
demonstrações financeiras.
As demonstrações financeiras da controlada
em conjunto, Santista Têxtil S.A., estão sendo
consolidadas proporcionalmente à participação
acionária da Companhia (30,67%).
A conciliação entre o resultado e o patrimônio
líquido da controladora e do consolidado, para
o exercício findo em 31 de dezembro, é como
segue:

Lucro líquido do exercício

Patrimônio líquido

2003

2004

2003

Controladora

95.550

81.952

554.683

493.438

Incentivos fiscais da Amapoly Indústria
e Comércio Ltda.

(1.498)

(1.956)

-

-

(231)

260

(395)

(163)

93.821

80.256

554.288

493.275

Consolidado

2004

Consolidado

2003

2004

2003

Fundo de investimento (a)

92.263

13.581

92.263

13.581

Certificados de Depósito Bancário – CDBs (b)

88.422

123.927

91.110

139.999

Provisão para ajuste de mercado com
operações de “swap” (c)

(a) Fundos de investimento distribuídos em diversos
bancos com remuneração média de 98,3% do
Certificado de Depósito Interfinanceiro – CDI.

(1.272)

(1.222)

(1.272)

(1.222)

179.413

136.286

182.101

152.358

(b) CDBs distribuídos em diversos bancos com
remuneração média de 101,1% do CDI.

(c) Conforme política de “hedge”aprovada pelo
Conselho de Administração, a Companhia contrata
operações de “swap” de dólar norte-americano pela
variação do CDI. Em 31 de dezembro de 2004, o
montante do contrato em aberto é de US$2 milhões.

6. Estoques

2004

Resultado não realizado da Santista Têxtil S.A.

Controladora

Controladora
Produtos acabados

Consolidado

2004

2003

2004

2003

42.118

33.667

61.774

48.703

Produtos em processo

10.063

9.245

27.638

21.926

Matérias-primas

18.642

14.951

46.813

51.337

Outros
Provisão para perda

1.633

1.115

2.573

2.322

(6.352)

(1.556)

(8.012)

(3.036)

66.104

57.422

130.786

121.252

4. Transação que Afeta a Comparabilidade (Consolidado)
Em 27 de fevereiro de 2004, a controlada em
conjunto Santista Têxtil S.A. adquiriu a
totalidade das ações do capital social da
Santista Têxtil Brasil S.A. (ex-Companhia

Jauense Industrial), cujos principais saldos do
balanço e das contas do resultado do período
apresentados nas demonstrações financeiras consolidadas findas em 31 de

dezembro de 2004, proporcionais à
participação da Companhia de 30,67%, estão
apresentados a seguir:

Saldos em

Balanço patrimonial
Ativo circulante
Realizável a longo prazo
Permanente

31.12.04

Período de

Demonstração do resultado do exercício

Exigível a longo prazo
Patrimônio líquido

2.701

40.291

12.344

Deduções da receita bruta

(8.443)

38.652

Receita operacional líquida

31.848

941

Lucro bruto

aproveitamento nas atividades operacionais da
Companhia estão destinados à venda. Esses

ativos estão registrados ao custo e são inferiores
aos valores estimados de realização no mercado.

jurídicos, a probabilidade de perda é provável.
Essas provisões estão apresentadas em
provisão para impostos e provisão para
contingências no exigível a longo prazo.
Em setembro de 2003, a Companhia registrou
como perda efetiva o saldo do depósito

compulsório no montante de R$12.590
referente ao processo judicial de salárioeducação. Não houve efeito no resultado do
exercício, devido à reversão da provisão para
perda daquele processo no mesmo montante.

9. Depósitos Compulsórios

Despesas com vendas,gerais e administrativas

38.652

Despesas financeiras, líquidas

(267)

Outras receitas operacionais, líquidas

2.565

(2.829)

21

Prejuízo não operacional

(6.355)

Prejuízo antes da tributação

(6.334)

Prejuízo do período

Os terrenos, os edifícios e as melhorias
existentes que não possuem previsão de

552

Receitas (despesas) operacionais:

Provisão para imposto de renda
e contribuição social diferidos
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comunicação que serão realizadas em 2005.

(31.296)

20.904

Lucro operacional
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2004 relativas à propaganda e marketing com
inserções e publicações em meios de

8. Bens Destinados à Venda
Receita operacional bruta

16.807

Em 31 de dezembro de 2004, referem-se
basicamente a despesas desembolsadas em

01.03 a 31.12.04

23.607

Custo dos produtos vendidos
Passivo circulante

7. Despesas Antecipadas

O saldo é representado basicamente por ações
judiciais à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS e ao Imposto
sobre Operações financeiras – IOF e processos
trabalhistas, cuja provisão para perda é
constituída quando, na opinião dos assessores

2.159
(4.175)
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10. Investimentos em Empresas Controladas

11. Imobilizado

Amapoly
Indústria e
Comércio
Ltda.

Fibrasil
Agric. e
Comércio
Ltda.

Expasa
Flórida Inc.

Santista
Têxtil S.A.

Total

6.557.122

25.583

2.500

306.086.667

-

Máquinas e equipamentos

10.045

1.157

15.228

383.099

-

Móveis e utensílios

Informações em 31 de dezembro de 2004
Número de ações ou cotas possuídas
Capital social
Patrimônio líquido
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Participação – %

Controladora
Terrenos
Edifícios e construções

1.515

(770)

542.143

-

Veículos

6.248

-

(299)

35.790

-

Marcas e patentes

100

100

100

30,67

-

Imobilizado em andamento e outros

50.722

Taxas
anuais de
depreciação
%

Custo

Depreciação
acumulada

Líquido

Custo

Depreciação
acumulada

Líquido

-

2.679

-

2.679

2.843

-

2.843

4

57.250

(40.833)

16.417

70.770

(44.238)

26.532

10

169.954

(113.745)

56.209

165.656

(102.511)

63.145

10

25.844

(17.859)

7.985

29.205

(20.962)

8.243

20

5.803

(3.614)

2.189

5.514

(3.178)

2.336

10

19.142

(14.800)

4.342

19.142

(13.033)

6.109

-

12.108

-

12.108

6.046

-

6.046

(3.119)

-

(3.119)

(3.826)

-

(3.826)

289.661

(190.851)

98.810

295.350

(183.922)

111.428

Taxas
anuais de
depreciação
%

2004

2003

Custo

Depreciação
acumulada

Líquido

Custo

Depreciação
acumulada

Líquido

-

18.076

-

18.076

18.629

-

18.629

Provisão para perda
Valor contábil do investimento, na Companhia,
em 31 de dezembro:
2004

50.722

1.515

(770)

166.274

217.741

2003

42.976

383

(513)

161.155

204.001

Consolidado

Resultado de equivalência patrimonial:
Exercício de 2004

7.746

-

(257)

10.447

17.936

Exercício de 2003

7.260

12

(2.268)

12.742

17.746

Em 18 de junho de 2003,a Companhia adquiriu,
pelo montante de R$23.537, 27.777.777 ações
ordinárias e 28.864.827 ações preferenciais
da Santista Têxtil S.A., equivalentes,
respectivamente, a 5% do capital votante,
6,50% do capital preferencial e 5,66% do
capital social total. Assim, a Companhia passou
a deter 50% do capital votante,6,50% do capital
preferencial e 30,67% do capital social total da
Santista Têxtil S.A.
O valor da aquisição foi determinado
levando-se em conta a expectativa de
resultados e de geração de caixa da
Santista Têxtil S.A. com aplicação das taxas
de retorno definidas e consideradas
adequadas pelos acionistas. Essa operação
gerou um deságio de R$4.809, que será
realizado na eventual alienação daquele
investimento.

Conforme mencionado na nota explicativa
nº 4, a controlada em conjunto Santista Têxtil
S.A. adquiriu da Camargo Corrêa S.A. a
totalidade das ações representativas do
capital social da Santista Têxtil Brasil S.A.
(ex-Companhia
Jauense
Industrial),
sociedade que atua no mesmo setor, pelo
montante de R$19.500, apurando um
deságio de R$45.271, dos quais R$36.476
foram amortizados no exercício de 2004.

Resgate de ações em coligada
Em agosto de 2004, a Companhia aportou o
capital social da sociedade Yorg Participações
do Brasil S.A., no montante de R$9.714,
representado por um imóvel, onde opera o Vale
Sul Shopping.
Em setembro de 2004, o patrimônio líquido
daquela sociedade foi aumentado através de

subscrição de ações, por terceiros, no montante
de R$33.500, refletida no capital social e na
reserva de capital. Em virtude desse aumento,
a Companhia, cuja participação passou a ser de
77,5%, reconheceu um ganho no montante de
R$23.786, o qual foi registrado como
equivalência patrimonial, em receitas não
operacionais.
Em 1º de outubro de 2004, a Companhia
resgatou as ações referentes à sua
participação integral na Yorg Participações do
Brasil S.A. Esse resgate contempla
disponibilidades no montante de R$13.400 e
contas a receber no montante de R$20.100. Em
31 de dezembro de 2004, o saldo das contas a
receber é no montante de R$10.050, cujo
recebimento está previsto até abril de 2005.
Esse saldo está apresentado em outras contas
a receber no circulante.

Terrenos
Edifícios e construções

4

131.709

(75.051)

56.658

154.386

(83.380)

71.006

10

434.335

(290.406)

143.929

395.810

(254.511)

141.299

Móveis e utensílios

10

45.793

(30.743)

15.050

46.280

(30.855)

15.425

Veículos

20

7.567

(5.026)

2.541

7.269

(4.555)

2.714

Marcas e patentes

10

19.142

(14.800)

4.342

19.142

(13.033)

6.109

-

25.480

(477)

25.003

11.584

(312)

11.272

Imobilizado em andamento e outros
Provisão para perda

Conforme mencionado na nota explicativa
nº 10, em agosto de 2004, a Companhia

(3.676)

-

(3.676)

(4.385)

-

(4.385)

678.426

(416.503)

261.923

648.715

(386.646)

262.069

aportou o capital social da Yorg Participações do
Brasil S.A. com um imóvel no montante de

12. Financiamentos
Indexador e taxa
média anual de juros

R$9.714,o qual estava registrado no imobilizado
na conta “Edifícios e construções”.

Controladora

Consolidado

2004

2003

2004

2003

Empréstimos bancários

US$

Variação cambial e
juros de 4,11% a 5,86%

58.548

60.119

109.981

111.775

Empréstimos bancários

CHF

Variação cambial e
juros de 6,75%

-

-

1.058

989

Empréstimos bancários

EUR

Variação cambial e
juros de 3,20%

-

-

7.093

8.337

Empréstimos bancários

CHLP

Variação cambial e
juros de 4,54 %

-

-

1.726

-

Finame

R$

TJLP +
juros de 0,90% a 4,0%

4.575

6.305

4.575

6.305

BNDES

R$

Cesta de moedas com
juros de 7,11% e TJLP
mais juros de 4,23%

-

-

9.824

13.333

Crédito rural

R$

Juros de 8,75%

-

-

8.341

23.230

Variação cambial
e juros de 7,50%

-

-

-

(9.917)

Moeda

Operações de “swap” passivas
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2003

Máquinas e equipamentos

Operações de “swap” ativas

74

2004

-

-

-

10.688

Total

De 93% até 104,5% do CDI

63.123

66.424

142.598

164.740

Passivo circulante

12.064

28.890

64.578

84.668

Exigível a longo prazo

51.059

37.534

78.020

80.072
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12. Financiamentos (continuação)

13. Provisão para Contingências (continuação)

A composição por ano de vencimento dos
financiamentos a longo prazo é a seguinte:

(b) Exigível a longo prazo
Controladora

Ano

2004

Consolidado

2003

2004

2003

2004

2003

Processos trabalhistas (i)

8.000

8.000

9.025

9.021

2003

Processos tributários (ii)

8.905

8.068

8.905

8.068

-

11.732

-

43.884

Outros

2006

16.105

13.042

27.721

16.642

Total

2007

6.220

2.381

14.498

5.781

2008

5.931

2.103

9.334

3.360

2009

5.738

2.064

8.504

3.294

2010

5.688

2.064

6.586

2.963

2011

5.688

2.064

5.688

2.064

2012

5.689

2.084

5.689

2.084

51.059

37.534

78.020

80.072

Adicionalmente, em 12 de novembro de 2002,
foi assinado com aquele banco novo contrato
de empréstimo no valor de US$30 milhões,
dessa vez,destinados a suportar o programa de
investimentos da Companhia, no período
de 2001 a 2004. Após a carência de três
anos, o valor do empréstimo será pago
semestralmente, por mais sete anos. Em 27 de
junho de 2003, foi liberada a primeira parcela
no valor de US$5 milhões, equivalente a

Consolidado

2004

2005

Os empréstimos estão garantidos por avais e
imóveis da Companhia.
Em 1996, a Companhia assinou um contrato
com o International Finance Corporation – IFC
no montante de US$30 milhões, destinados a
suportar o programa de investimentos da
Companhia, cuja amortização iniciou em 1999.
Até 31 de dezembro de 2004, a Companhia
amortizou o montante de US$23 milhões
(US$15 milhões em 2003).

Controladora

R$14.380. Em 14 de outubro de 2004, foi
liberada a quantia de US$10 milhões,
equivalente a R$28.423.
Esses contratos possuem cláusulas restritivas
(“covenants”) que estão sendo atendidos
dentro dos índices estipulados neles,
considerando as demonstrações financeiras da
Companhia em 31 de dezembro de 2004.

(i)

Referem-se às ações movidas contra a Companhia e
suas controladas por ex-funcionários e
colaboradores, cujos pedidos são basicamente de
pagamentos de verbas rescisórias, adicionais
salariais, horas extras e verbas devidas em razão de
responsabilidade subsidiária.

Perdas possíveis (controladora)
Os processos,cujo risco como eventual perda foi
considerado como possível, com base na
avaliação da Administração da Companhia e na

2.479

2.440

2.665

2.440

19.384

18.508

20.595

19.529

(ii) Consistem basicamente em auto de infração
referente a créditos extemporâneos de ICMS
relativos ao Estado de São Paulo e COFINS sobre
tributos estaduais em anos anteriores.

opinião de seus assessores legais, não foram
registrados como provisões para contingências
nas demonstrações financeiras. Em 31 de
dezembro de 2004, esses processos estão

apresentados em tributários no montante de
R$8.400 (R$8.588 em 2003) e em
trabalhistas/cível no montante de R$4.967
(R$8.418 em 2003).

Controladora

Consolidado

14. Outras Contas a Pagar – Circulante

“Royalties” a pagar
Fretes a pagar
Outras contas a pagar (comissões, serviços
de terceiros, concessionárias, etc.)

2004

2003

2004

2.134

1.259

2.134

2003
1.259

4.803

3.970

5.216

4.931

8.063

6.410

15.548

9.735

15.000

11.639

22.898

15.925

13. Provisão para Contingências
Em 31 de dezembro de 2004, a Companhia e
suas controladas possuem processos de
natureza fiscal, cível e trabalhista, decorrentes
de autuações por parte das autoridades fiscais,

(a) Circulante

Processos trabalhistas (i)
Processos tributários
Projetos industriais
Outros
Total

76
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de reclamações de terceiros e ex-funcionários
ou de ações e questionamentos. Para essas
contingências foram constituídas provisões,
quando, na opinião da Administração e de seus

assessores legais, o risco de eventual perda foi
considerado como provável. Essas provisões
estão assim apresentadas:

Controladora

Consolidado

2004

2003

2004

2003

2.918

3.437

4.274

3.798

-

-

1.614

329

68

1.281

68

2.599

1.810

-

2.225

2.331

4.796

4.718

8.181

9.057

Em 19 de dezembro de 2003, a Companhia
assinou acordo de liquidação de contas a
pagar e a receber com a empresa Bata
Industries Limited. O contas a pagar era
representado por “royalties” das marcas

“Bubblegummers” e “North Star” e o contas a
receber por desembolsos em nome daquela
empresa para liquidações de ações judiciais.
Como resultado desse acordo, a Companhia
reverteu o saldo de “royalties” a pagar no valor

de R$18.241 e do ativo no valor de R$5.996. Do
saldo líquido de R$12.245, foi efetuado o
pagamento de R$6.131, tendo sido revertidos
R$6.114 de provisão em “Outras receitas
operacionais” em 2003.
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15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas

17. Imposto de Renda e Contribuição Social – Controladora

(a) Exigível a longo prazo

(a) Ativo e Passivo
Controladora

Amapoly Indústria e Comércio Ltda. (i)

2004

2003

2004

2003

38.573

32.822

-

-

Ativo circulante – diferenças temporárias:

-

-

7.016

-

38.573

32.822

7.016

–

Provisão para créditos de liquidação
duvidosa

Camargo Corrêa S.A. (ii)

(i) O saldo do longo prazo com Amapoly é
representado por conta corrente entre a Companhia e
sua controlada, devido à administração do caixa único
do Grupo, efetuada pela Companhia, não havendo
encargos ou prazo de vencimento.

Consolidado

(ii) Refere-se ao financiamento obtido pela Santista
Têxtil S.A. para a aquisição das ações da Santista Têxtil
Brasil S.A. (ex-Companhia Jauense Industrial), e está
sujeita a variação do Índice Geral de Preços de Mercado
– IGP-M mais 8% ao ano.

Expasa Flórida Inc.

Santista Têxtil Brasil S.A.

Outros (PIS/COFINS – venda para
Zona Franca de Manaus)

Em 8 de março de 1999, a Companhia obteve
liminar para a ação ordinária que pede a
inconstitucionalidade da Lei nº 9.718/98 e da
Emenda Constitucional nº 20.
Essa liminar assegura o recolhimento da
COFINS e do Programa de Integração Social –
PIS nos moldes da legislação vigente até

78
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2.640

8.842

8.394

26.083

26.083

Provisão para contingências

4.510

4.465

Provisão para impostos

14.118

13.855

2003

2004

2003

2004

2003

1.348

1.641

2.678

505

-

-

1.171

-

19.976

19.961

-

-

193

-

-

-

46.059

46.044

23.931

19.875

-

-

11.043

-

-

-

1.040

-

-

-

Principal

27.505

28.023

Encargos

19.548

15.416

47.053

43.439

2.838

-

49.891

43.439

exigível a longo prazo parcela excedente aos 30% legais de
imposto devido que foi compensada. Os encargos
financeiros, com base na taxa SELIC, estão sendo
registrados a débito em “Despesas financeiras”.
Em virtude desse questionamento, o crédito fiscal
diferido foi constituído sobre os prejuízos fiscais e
as bases negativas da contribuição social, caso

tivesse sido observado o limite legal de 30% para a
compensação.
No julgamento final do mérito, em caso de sucesso,
o ativo diferido será confrontado com o respectivo
passivo e os encargos provisionados serão
revertidos, sendo registrados a crédito do resultado
do exercício, naquele momento.

Outras diferenças temporárias

Exigível a longo prazo:
Provisão para imposto de renda e CSLL (*):

Diferenças temporárias

Controladora

PIS contingente

529
1.604

2004

16. Provisão para Impostos – Exigível a Longo Prazo

COFINS contingente

2.159
1.630

Diferenças temporárias:

Transações do exercício:
Despesas operacionais

3.621

Provisão para contingências

Prejuízos fiscais e base negativa de CSLL (*)

Circulante (inclusos em):

Compras

4.274

Realizável a longo prazo:

Amapoly Indústria e
Comércio Ltda.

Demais contas a pagar

2003

Provisão para perda nos estoques
Outras diferenças temporárias

(b) Saldos circulantes e transações – controladora

Fornecedores

2004
Imposto de renda e contribuição social diferidos:

Consolidado

2004

2003

2004

2003

63.694

57.026

63.694

57.026

1.289

1.158

1.289

1.158

1.707

-

1.707

-

66.690

58.184

66.690

58.184

janeiro de 1999, ou seja, desconsiderando o
aumento da alíquota e da base de cálculo
dessas contribuições.
Os valores desses tributos apurados nos
períodos em questionamento foram
provisionados contabilmente e estão sendo
atualizadas pela taxa SELIC.

(*) A Companhia questiona judicialmente a
compensação da totalidade do imposto de renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
devidos em cada exercício, com os créditos
decorrentes dos prejuízos fiscais e bases negativas de
CSLL, sem observância do limite legal de 30%. Em
conseqüência, a Companhia mantém destacado no

A partir de outubro de 2002, a Companhia
passou a depositar em juízo o valor em
discussão. O saldo dos depósitos atualizados
em 31 de dezembro de 2004 monta a R$17.837
(R$12.666 em 2003) e está apresentado em
“Depósitos compulsórios” no realizável a
longo prazo.
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17. Imposto de Renda e Contribuição Social – Controladora (continuação)

18. Patrimônio Líquido (continuação)

(b) Resultado

A seguir detalhamos a distribuição dos
dividendos e dos juros sobre o capital próprio

Em 31 de dezembro de 2004, a despesa com
imposto de renda e contribuição social,

registrada no resultado do exercício, está
representada por:

R$ por lote de mil ações (bruto)

Imposto de renda
Lucro antes da tributação

Contribuição social

107.871

Equivalência patrimonial

(41.722)

(41.722)

Juros sobre o capital próprio propostos

(35.987)

(35.987)

(3.595)

4.370

Adições (exclusões) temporárias, líquidas

4.610

(866)

Lucro real ajustado

31.177

33.666

Imposto de renda – 15%

(4.677)

-

Adicional de imposto de renda – 10%

(3.094)

-

-

(3.030)

238

5

(7.533)

(3.025)

1.153

(78)

Constituição de imposto de renda diferido
sobre deságio amortizado, totalizando R$2.838

(2.838)

-

Imposto de renda e CSLL do exercício,
totalizando R$12.321

(9.218)

(3.103)

CSLL – 9%
Incentivos fiscais
Imposto de renda e CSLL do exercício,
totalizando R$10.558
Imposto de renda e CSLL diferidos sobre
diferenças temporárias, totalizando R$1.075

18. Patrimônio Líquido
Capital social
O capital integralizado em 31 de dezembro de 2004
e de 2003 é representado por 1.950.251.236 ações
escriturais sem valor nominal,sendo 920.979.463
ordinárias e 1.029.271.773 preferenciais.
Em 26 de março de 2004, houve um aumento
de capital no montante de R$ 20.105,
provenientes da reserva de lucros.

Ações em tesouraria
A Companhia possui em tesouraria, em 2004

e 2003, 86.668.847 ações preferenciais, as
quais foram adquiridas a partir de 1994,
conforme deliberações do Conselho de
Administração.

Reserva para investimentos
Atendendo ao plano de investimentos da
Companhia, a parcela remanescente do lucro
do exercício, após todas as destinações
propostas, é retida como reserva de
investimentos.

A Administração, conforme Assembléia Geral
Ordinária, apropriou a parcela do lucro
remanescente para a referida reserva.

Dividendos e juros sobre o capital próprio
Os acionistas têm assegurado, em cada
exercício, dividendos não inferiores a 25% do
lucro líquido, calculados nos termos da lei
societária e do estatuto social. Em 2004, o
cálculo foi efetuado da seguinte forma:

Controladora

2004

2003

Lucro líquido do exercício

95.550

81.952

Constituição da reserva legal – 5%

(4.778)

(4.097)

Valor disponível para distribuição

90.772

77.855

Dividendos mínimos obrigatórios – 25%

22.693

19.464

2003
Preferenciais

Ordinárias

Preferenciais

Juros sobre o capital próprio:
Intermediários

5,790

6,369

1,530

1,680

Provisionados

12,593

13,848

11,750

12,920

-

-

0,642

0,706

18,383

20,217

13,922

15,306

Dividendos propostos
Total

19. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
Consistem basicamente em incentivos fiscais
de ICMS e despesas com programa de

participação nos resultados.

20. Instrumentos Financeiros
A Companhia opera com instrumentos
financeiros objetivando financiar suas
atividades ou aplicar os recursos financeiros
disponíveis.
A administração desses riscos é efetuada por
meio de estratégias predefinidas pela Alta
Administração da Companhia.
Os saldos de aplicações financeiras,
empréstimos e financiamentos em 31 de
dezembro de 2004 refletem as taxas médias
praticadas no mercado.

O investimento em companhia aberta é
representado
exclusivamente
pela
participação de 30,67% do capital total
(igual a 50% do capital votante) na Santista
Têxtil S.A. Não foi estimado o valor de
mercado dessa companhia por não terem
ocorrido recentemente negociações das
ações ordinárias de sua emissão em bolsas
de valores.
Não há instrumentos financeiros não contabilizados (operação com derivativos).

A controlada Santista Têxtil S.A. também possui
instrumentos financeiros registrados em
contas patrimoniais que visam reduzir os
riscos de flutuações de preço da sua principal
matéria-prima e exposição cambial dos
passivos indexados em moedas estrangeiras.
O valor contábil dos instrumentos financeiros
referentes aos demais ativos e passivos
equivale, aproximadamente, ao seu valor de
mercado.

21. Programa de Opção de Compra de Ações
A Assembléia Geral Extraordinária,realizada em
26 de abril de 2002, aprovou o Programa de
Opção de Compra de Ações da São Paulo
Alpargatas S.A., que concede opções de compra
de ações preferenciais aos seus colaboradores,
com o objetivo de retê-los e incentivá-los a
contribuir em prol dos interesses e objetivos da

Vigência

Companhia e de seus acionistas. Na primeira
fase de implantação do Programa, foram
concedidas opções à Diretoria da Companhia.
O Programa é administrado por um Comitê
Gestor, designado pelo Conselho de
Administração. Este Comitê cria, anualmente,
um Plano de Opção de Compra de Ações, no
Quantidade de opções
Concedidas
Exercidas

qual são definidos os termos e as condições
específicos, observadas as linhas básicas
estabelecidas no referido Programa. Em 31 de
dezembro de 2004, através de três Planos de
Opções aprovados pelo Comitê Gestor, já foram
concedidas opções de ações, apresentadas da
seguinte forma:
Preço histórico
de exercício por 1.000 opções – R$

-

1.256

2002

1º de julho de 2002 a 30 de junho de 2012

10.832.000

363.600

35.987

25.994

2003

1º de julho de 2003 a 30 de junho de 2013

13.540.000

-

152,47

IRRF – juros sobre o capital próprio

(3.621)

(1.411)

2004

1º de julho de 2004 a 30 de junho de 2014

17.187.000

-

212,99

Total líquido

32.366

25.839

Juros sobre o capital próprio propostos
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Plano

Proposta da Administração:
Dividendos

2004

107.871

Adições (exclusões) permanentes:

Outras adições (exclusões) permanentes

proposta pela Administração:
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21. Programa de Opção de Compra de Ações (continuação)
22. Benefícios a Empregados (continuação)
Para os três Planos a aquisição do direito ao
exercício da opção dar-se-á da seguinte forma:
Prazos de carência (a partir da data da concessão da opção de compra)
Até 24 meses

Percentual de ações liberado para exercício
Não será permitido exercício

(c) Plano próprio de aposentadoria para
ex-funcionários
A Companhia patrocina um plano próprio de
aposentadoria para ex-funcionários, o qual

Após 24 meses

20%

Após 36 meses

20%

Após 48 meses

20%

Valor presente da obrigação atuarial

Após 60 meses

40%

Ganho atuarial não reconhecido

concede o benefício de uma renda vitalícia aos
participantes, extensiva ao cônjuge nos casos
de falecimento.
Atualmente, abrange seis participantes, sendo

cinco ex-funcionários recebendo uma renda de
aposentadoria e um pensionista recebendo
renda de pensão por morte.

R$
1.101
115

Passivo total reconhecido na Companhia, em 31 de dezembro de 2004

O exercício das opções garante aos
beneficiários os mesmos direitos concedidos
aos demais acionistas da Companhia.

No momento em que forem liberadas
as ações, em virtude do direito da opção,
os efeitos conhecidos na transação

serão registrados
patrimônio líquido.

contabilmente

no

(d) Plano de assistência médica para
aposentados
A Companhia mantém um plano de assistência

dezembro de 2004, é de R$4.288 (R$5.699 em
2003), o qual se encontra registrado em
“Outros passivos”, no exigível a longo prazo. Os
planos de complementação de benefícios
estão representados por:

(a) Plano de aposentadoria – SPASAPREV
O plano de aposentadoria foi implantado em
maio de 1991 e foi estruturado na modalidade

de “Benefício Definido”, totalmente custeado
por contribuições da patrocinadora. Em agosto
de 2000, foi criado o plano “Super Prev”,
estruturado na modalidade de “Contribuição
Definida”, para o qual já migraram
funcionários equivalentes a 99% das reservas
necessárias.
Os valores atuariais reconhecidos são:

2004
Valor presente da obrigação atuarial

(24.563)

Ganho atuarial não reconhecido

Valor presente da obrigação atuarial

961

Ganho atuarial não reconhecido

874

Passivo total reconhecido na Companhia, em 31 de dezembro de 2004

1.835

23. Seguros
A Companhia e suas controladas mantêm
coberturas de seguros por montantes
considerados suficientes para cobrir eventuais
riscos sobre seus ativos. A cobertura de seguros

em 31 de dezembro de 2004 contra riscos
operacionais é de R$638.800, responsabilidade
civil geral de R$6.500, responsabilidade civil
facultativa – danos corporais de R$1.000, riscos

diversos (roubo) de R$844, transportes
nacionais limitados a R$500 por embarque e
transportes internacionais de US$1.200.000 na
importação e US$500.000 na exportação.

2005, foi aprovada a partir daquela data a
contribuição do acervo líquido dos bens, dos
direitos e das obrigações conferidos pela
Santista Têxtil S.A. para aquela subsidiária, que
foi ajustado posteriormente em função do valor
patrimonial contábil do mesmo acervo líquido

em 31 de dezembro de 2004. O acervo conferido
na data-base 31 de dezembro de 2004, que
resultou no aumento de capital da subsidiária
no montante de R$243.881, está assim
composto:

24. Eventos Subseqüentes

2.450

Passivo total reconhecido na Companhia

O plano de aposentadoria é destinado a
um grupo fechado de ex-funcionários
da Companhia, utilizando um fundo

Os valores atuariais reconhecidos são:

23.350

Valor justo dos ativos do plano

(b) Plano de pensão – HSBC

médica para um grupo determinado de
ex-funcionários e seus respectivos cônjuges,
conforme regras por ela estipuladas.

R$

22. Benefícios a Empregados
A Companhia patrocina dois planos de
complementação de benefícios de
aposentadoria, além de conceder, por
intermédio de um plano próprio de
aposentadoria, benefícios de renda vitalícia e
assistência médica para um grupo
determinado de ex-funcionários e seus
respectivos cônjuges. O passivo atuarial,
referente a esses planos, reconhecido em 31 de

1.216

1.237

multipatrocinado de previdência complementar, como veículo financeiro. Esse plano
abrange apenas participantes em fase de
recebimento de benefícios de aposentadoria

e pensão por morte.
Demonstrativo do cálculo atuarial, referente ao
Plano HSBC:

Reorganização societária de controladas –
conferência de ativos da controlada em
conjunto Santista Têxtil S.A. para sua
subsidiária integral Santista Têxtil Brasil S.A.
Em Assembléia Geral Extraordinária da Santista
Têxtil Brasil S.A. realizada em 3 de janeiro de

R$

R$
Valor presente da obrigação atuarial

545

Valor justo dos ativos do plano

(2.037)

Ganho atuarial não reconhecido
Ativo líquido total (*)

Ativo circulante

180.006

Realizável a longo prazo

30.167

642

Ativo permanente

317.784

(850)

Passivo circulante

(198.508)

Exigível a longo prazo
(*) Esse ativo não foi reconhecido nas demonstrações
financeiras da Companhia em 31 de dezembro de

243.881

A contribuição foi efetivada em 31 de janeiro de
2005, com base no valor patrimonial contábil
conforme balanço patrimonial da Santista
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(85.568)

2004, por não haver evidência de reembolso ou
abatimentos de contribuições futuras.

Têxtil S.A. levantado em 31 de dezembro de
2004, e nenhum efeito dessa reorganização
societária foi refletido nas demonstrações

financeiras da Companhia de 2004.
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25. Informações Suplementares

25. Informações Suplementares (continuação)

Apresentamos, como informações suplementares, as informações contábeis
consolidadas da Companhia para os exercícios

findos em 31 de dezembro de 2004 e de 2003,
com exclusão das informações contábeis da
controlada Santista Têxtil S.A., mantendo-se o

resultado de equivalência patrimonial desta e
as demonstrações do fluxo de caixa para os
exercícios findos naquelas datas.

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS COM EXCEÇÃO DA CONTROLADA SANTISTA TÊXTIL S.A.
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO

2004

2003

Disponível

183.230

136.556

Clientes

191.189

160.633

Estoques

68.794

58.703

Outros

66.757

37.343

509.970

393.235

CIRCULANTE

Total do circulante

Bens destinados à venda

16.369

16.365

Impostos a recuperar

10.421

8.544

Imposto de renda e contribuição social diferidos

46.059

46.044

Depósitos compulsórios, fiscais e trabalhistas

28.401

23.419

5.202

8.868

106.452

103.240

Total do realizável a longo prazo

PASSIVO

278.362

287.908

894.784

784.383

2004

2003

CIRCULANTE
Fornecedores

49.727

26.109

Financiamentos

12.875

29.584

Salários e encargos

30.931

21.361

Contas a pagar

15.269

12.478

Provisão para contingências

4.796

4.718

22.688

24.684

9.934

7.532

146.220

126.466

51.059

37.534

Provisão para imposto de renda
e contribuição social

49.891

43.439

Provisão para impostos a pagar

66.690

58.184

19.570

18.508

Juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar
Impostos a pagar
Total do circulante

2003
919.644

Imposto sobre vendas

234.125

152.445

Receita líquida de vendas

884.183

767.199

Custo dos produtos vendidos

528.548

477.215

LUCRO BRUTO

355.635

289.984

(240.796)

(203.157)

(51.948)

(46.928)

(3.117)

(2.930)

Com vendas
Gerais e administrativas
Honorários dos administradores
Receitas financeiras

46.275

42.601

Despesas financeiras

(14.553)

(13.329)

Equivalência patrimonial

10.447

12.755

Amortização do diferido

(7.939)

(8.372)

997

6.663

(260.634)

(212.697)

95.001

77.287

908

11.639

Encargos financeiros sobre impostos

(7.546)

(4.092)

LUCRO OPERACIONAL

88.363

84.834

RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS,
LÍQUIDAS

21.104

(683)

Outras receitas operacionais

LUCRO OPERACIONAL ANTES DA VARIAÇÃO
CAMBIAL E ENCARGOS FINANCEIROS
SOBRE IMPOSTOS
Variação cambial

Permanente

2004
1.118.308

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Demais contas a receber

RECEITA BRUTA DE VENDAS

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

109.467

84.151

Imposto de renda e contribuição social

(13.917)

(2.199)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

95.550

81.952

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Financiamentos

Provisão para contingências
Outros
Total do exigível a longo prazo

Patrimônio líquido
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6.672

6.814

193.882

164.479

554.682

493.438

894.784

784.383
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Parecer do Conselho Fiscal

(Valores expressos em milhares de reais – R$)

25. Informações Suplementares (continuação)

2004
Consolidado
sem Santista

Controladora

Consolidado
com Santista

Consolidado
sem Santista

95.550
-

93.821
1.497

94.053
1.497

81.952
-

80.256
1.956

79.996
1.956

27.044
1.221
(17.936)
(23.786)
(5.062)
3.845
7.546
88.422

48.436
3.446
(23.786)
(8.359)
10.783
7.546
2.850
136.234

27.975
995
(10.447)
(23.786)
(5.062)
3.845
7.546
96.616

26.680
703
(17.746)
(15.384)
4.253
4.092
(6.114)
78.436

47.303
1.046
(25.845)
10.136
4.092
(6.114)
1.192
114.022

27.531
683
(12.755)
(15.384)
4.253
4.092
(6.114)
84.258

(31.021)
(8.682)
(17.401)
(1.454)
21.742
(36.816)

(36.893)
(9.534)
(16.986)
(465)
(4.577)
(68.455)

(30.556)
(10.091)
(17.392)
(1.598)
(1.712)
(61.349)

(7.252)
(1.483)
(3.287)
32.013
1.131
21.122

(9.421)
(9.899)
(3.688)
22.045
1.904
941

(6.629)
298
(3.288)
32.340
972
23.693

24.403
(590)
9.521
(4.082)
11.493
(1.600)
4.929
44.074

21.934
4.217
13.080
(6.740)
15.460
4.735
19.394
72.080

23.618
(495)
9.570
(5.422)
12.805
210
20.581
60.867

(10.693)
(1.400)
576
(4.797)
70
3.757
(12.487)

(10.935)
1.647
2.062
(679)
907
(892)
(8.329)
(16.219)

(11.168)
(145)
646
(679)
(4.188)
70
(6.636)
(22.100)

95.680

139.859

96.134

87.071

98.744

85.851

Controladora
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro do exercício
Incentivos fiscais do imposto de renda
Ajustes para reconciliar o lucro liquido do exercício
com recursos provenientes de atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Resultado na venda/baixa do ativo imobilizado
Resultado da equivalência patrimonial
Receita não operacional sobre investimentos
Variação cambial nos financiamentos/"royalties"
Juros sobre financiamentos
Encargos sobre passivos fiscais
Reversão do passivo contingente
Variação cambial nos investimentos
Geração de caixa das operações
Redução (aumento) no ativo:
Contas a receber de clientes
Estoques
Despesas antecipadas
Impostos a recuperar
Outros

Aumento (redução) no passivo:
Fornecedores
Impostos a pagar
Salários e encargos sociais
Pagamento IR/CSLL
Provisão IR/CSLL
Provisão para contingências
Outros

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Atividades de investimentos:
Adições no investimento
Adições no imobilizado/diferido
Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos
Recebimentos de venda de ativo permanente
Resultados de exercícios futuros

2003

Consolidado
com Santista

(24.349)
4.773
4.696
-

(47.575)
4.961
2.697

(25.029)
4.773
4.961
-

(26.785)
(19.324)
7.134
4.645
-

(23.537)
(32.861)
4.671
-

(23.537)
(20.656)
7.148
4.671
-

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Atividades de financiamentos:
Captação de empréstimos
Amortização de principal e juros
Ações em tesouraria
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos

(14.880)

(39.917)

(15.295)

(34.330)

(51.727)

(32.374)

29.016
(31.100)
(58)
(32.140)

90.609
(118.712)
(58)
(32.797)

29.016
(30.983)
(58)
(32.140)

17.514
(24.137)
(29.956)

119.665
(151.337)
(30.804)

17.995
(25.660)
(29.956)

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(34.282)

(60.958)

(34.165)

(36.579)

(62.476)

(37.621)

SALDO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE
CONTROLADA INDIRETA
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE
CAIXA E EQUIVALENTES
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES
EFEITO DO AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO SOBRE O
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES (*)

-

(5.493)

-

-

-

O Conselho Fiscal da São Paulo Alpargatas S.A., no uso de suas atribuições legais, em reunião
realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações
Financeiras, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados,
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração das Origens e Aplicações
de Recursos e Notas Explicativas, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004.
Com base nos exames efetuados, considerando-se ainda o Parecer dos Auditores
Independentes Deloitte Touche Tohmatsu, emitido em 18 de fevereiro de 2005, opina
favoravelmente às referidas demonstrações, que estão em condições de serem votadas pela
Assembléia Geral dos Acionistas.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2005
Antonio Carlos da Silva
Eduardo Grande Bittencourt
Fernando Dias Gomes
Helio José Schwarz
René Topfstedt

-

46.518

33.491

46.674

16.162

(15.459)

15.856

136.546

156.155

136.556

120.384

162.178

120.700

-

-

-

-

9.435

-

183.064

189.646

183.230

136.546

156.154

136.556

(*) Consideram como caixa e equivalentes as contas "Caixa e bancos" e "Aplicações financeiras".
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