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INTRODUÇÃO
Com o desempenho obtido no primeiro trimestre de 2010 (1T10), a
Alpargatas segue sua trajetória de crescimento e garante a liderança
no setor de calçados da América do Sul. Conquistamos resultados que
aumentaram a escala dos nossos negócios com eficiência e
produtividade. Nossas competências mercadológicas e comerciais
proporcionaram crescimentos de 14,3% no volume total de vendas de
sandálias e de artigos esportivos e de 14,8% na receita líquida
consolidada. Ao excluirmos o impacto da variação cambial, o
aumento da receita é ainda maior: 25,5%. Além da receita líquida,
líquida
outros indicadores consolidados apresentaram evolução no trimestre,
que demonstramos no quadro a seguir:
BRGAAP - R$ milhões

1T10

1T09

Variações

Lucro Bruto

249,5

179,7

+ 38,8%

Ebitda

106,7

56,4

+ 89,2%

Lucro líquido

69,5

20,5

+ 239,0%

Margem bruta

47,7%

39,4%

+ 8,3p.p

Margem Ebitda

20,4%

12,3%

+ 8,1p.p

Margem líquida

13,3%

4,5%

+ 8,8p.p

Caixa

406,4

194,9

+ 108,5%

Endividamento financeiro
Posição Financeira Líquida

220,4
186,0

391,7
-196,8

- 43,7%
-

O bom desempenho consolidado é decorrente da evolução das
operações nacionais e internacionais da Alpargatas.
Operações Nacionais

http://ri.alpargatas.com.br

Representando 72% da receita líquida consolidada em reais, o
desempenho no Brasil, no 1T10, é resultado da força das marcas
Havaianas, Dupé, Topper, Rainha, Mizuno e Timberland, que, com
produtos inovadores, capturaram a demanda aquecida no setor de
calçados.
os. No trimestre, a receita líquida das operações nacionais
cresceu 23,8%, em comparação com a do 1T09. Com a finalidade de
concentrar as atividades da Alpargatas em calçados, artigos
esportivos e varejo, e maximizar o desempenho nestes segmentos, vendemos a empresa Locomotiva que
atua no negócio de têxteis industriais.
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Operações Internacionais
Representando 28% da receita líquida consolidada em reais, as operações internacionais também
avançaram no trimestre. Nas moedas originais, a receita da Alpargatas Argentina subiu 27,8% (pesos), da
Alpargatas USA, 10,9% (dólar) e da Alpargatas Europa, 72,3% (euro). Em conjunto, as subsidiárias nos Estados
Unidos e na Europa, e as exportações, representam 12% da receita consolidada em reais, enquanto que a
Argentina representa 16%. Em oferta pública realizada no mercado argentino adquirimos mais 10% das ações
da Alpargatas Argentina aumentando nossa participação acionária para 70,3% do capital social da
Companhia.
A aceleração na geração de caixa continua a sobressair-se no desempenho da Alpargatas. Nos últimos 12
meses geramos R$ 211,5 milhões de caixa, dos quais R$ 99,8 milhões somente nos três primeiros meses deste
ano.
Duas grandes iniciativas estratégicas progrediram no trimestre: (i) o Projeto Lógica, que nos permitirá
desenvolver uma cadeia de suprimentos de classe mundial, e (ii) a revisão do planejamento estratégico de
longo prazo para dar continuidade ao crescimento nos segmentos que escolhemos estar e nos mercados
nos quais queremos conquistar e aumentar a nossa presença.
Com a responsabilidade econômica, crescemos a Companhia sem deixar de atentar para a
responsabilidade socioambiental. O Instituto Alpargatas continuou a atuar fortemente no Nordeste e a
apresentar resultados impressionantes. Foram mais 30 escolas assistidas, 74 mil alunos beneficiados e 2,2 mil
professores capacitados. Temos a certeza de estarmos contribuindo para a melhoria da educação dos
jovens que serão responsáveis pela construção do futuro do Brasil.
Aumentamos o volume de produção das nossas fábricas preservando os recursos naturais. A utilização de
água e energia e a geração de resíduos diminuíram em relação ao ano passado.
Temos a convicção de que os três pontos fortes da Alpargatas – marcas líderes, equipe talentosa e solidez
financeira – nos asseguram as condições para crescer e continuar a entregar aos nossos acionistas, e à
sociedade, os mesmos resultados que obtivemos no trimestre e que apresentamos a seguir.
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1. RESUMO DOS RESULTADOS
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2. DESEMPENHO DOS NEGÓCIOS
2.1. OPERAÇÕES NACIONAIS
No trimestre, o desempenho no mercado interno foi excelente, com forte evolução dos indicadores, em
comparação aos do 1T09.
VOLUME DE VENDAS
No mercado interno, o consumo continuou a se expandir e impulsionar as vendas do comércio e da indústria.
Como resultado, comercializamos 49,3 milhões de sandálias e de artigos esportivos quantidade 17,4% superior
à do 1T09, por meio das vendas diretas aos nossos clientes e do nosso negócio Varejo.

OPERAÇÕES NACIONAIS
VOLUME DE VENDAS
(milhões de unidades)

1T10

1T09

Sandálias Havaianas e Dupé

45,8

38,6

Artigos Esportivos
(calçados/vestuário/acessórios)

3,5

3,4

Total

49,3

42,0

Sandálias
No Brasil, o volume de vendas de sandálias cresceu 18,7%, proporcionando aumento de 23% na receita do
negócio em razão da comercialização de uma quantidade maior de sandálias com preços mais altos. As
linhas de Havaianas de maior valor agregado passaram a representar 21% do mix de vendas no 1T10, ante
15% no 1T09. A lucratividade bruta evoluiu em decorrência da maior produtividade fabril, da estabilização
dos preços das matérias-primas e da diluição de despesas gerais de fabricação, devido a um volume maior
de produção. No trimestre, comercializamos 45,8 milhões de pares de sandálias Havaianas e Dupé no Brasil,
ante 38,6 milhões no 1T09.
Artigos Esportivos
O negócio Artigos Esportivos no Brasil apresentou evolução da receita e da lucratividade no trimestre, com
crescimento dos volumes de vendas de Topper e de Mizuno. A receita aumentou 16% como resultado da
comercialização de mix de calçados de maior valor agregado, especialmente Mizuno.
A margem bruta evoluiu 10,2 pontos percentuais. No trimestre, comercializamos 3,5 milhões de pares/peças
de calçados esportivos e de vestuário e acessórios, ante 3,4 milhões no 1T09. Os destaques da marcas
esportivas foram:
• Topper: lançamento da bola KV da Federação Paulista de Futebol.
• Mizuno: lançamento do modelo Creation 11, com a tecnologia New Dynamotion Fit, que permite o
ajuste perfeito ao pé e proporciona melhor performance ao corredor.
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• Rainha: continuou a ser marca forte e a crescer nos segmentos de calçados casuais e de running
active.
Varejo
Apresentou crescimentos de 46% no volume de calçados, vestuário e acessórios comercializados e de 29%
na receita (15% no conceito mesmas lojas), em decorrência do aumento das franquias Havaianas e do bom
desempenho de Timberland. A quantidade de franqueados Havaianas passou de 33, no 1T09, para 83 no
1T10. Os produtos Timberland comercializados no canal multimarcas tiveram um bom desempenho de
vendas com os lançamentos da linha Jardins, de calçados casuais, que ficou entre as dez primeiras em
vendas e dos produtos Earthkeepers com características de sustentabilidade.
RECEITA LÍQUIDA
Os aumentos significativos das receitas dos negócios Sandálias (+23%), Artigos Esportivos (+16%) e Varejo
(+29%) contribuíram para o crescimento de 23,8% na receita líquida das operações nacionais, que acumulou
R$ 374,3 milhões no 1T10, ante R$ 302,3 milhões no 1T09.

OPERAÇÕES NACIONAIS

1T10

1T09

Receita Líquida
(R$ milhões)

374,3

302,3

Operações Nacionais
Composição da Receita Líquida por Negócio
1T10

7%
7%

23%
63%

Sandálias

Artigos Esportivos

Varejo

Têxteis Industriais
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LUCRO E MARGEM BRUTA
Com avanço de 50,6%, o lucro bruto das operações nacionais acumulou R$ 190,5 milhões no 1T10, em
comparação a R$ 126,5 milhões no 1T09. A margem bruta foi superior à alcançada nos últimos anos,
chegando a 50,9%, ante 41,8% no 1T09. As razões que explicam a evolução da lucratividade bruta das
operações nacionais da Alpargatas são: (i) crescimento da receita; (ii) aumento da produtividade fabril; (iii)
redução do custo das dez principais matérias-primas e dos produtos acabados importados e (iv)
produtividade das despesas gerais de fabricação.

OPERAÇÕES NACIONAIS

1T10

1T09

Lucro Bruto
(R$ milhões)

190,5

126,5

Margem Bruta
(%)

50,9%

41,8%

EBITDA
No trimestre, o EBITDA das operações nacionais somou R$ 82,8 milhões, montante 140,7% maior que os R$ 34,4
milhões obtidos no 1T09. A margem EBITDA, de 22,1%, superou em 10,8 p.p. a margem do 1T09.

OPERAÇÕES NACIONAIS

1T10

1T09

EBITDA
(R$ milhões)

82,8

34,4

Margem EBITDA
(%)

22,1%

11,3%

Os fatores mais relevantes que explicam a variação do EBITDA das operações nacionais no trimestre são:

Ganho de R$ 38,9 milhões, resultante do composto mix e volume.

Ganho de R$ 4,7 milhões decorrente da eficiência fabril.

Aumento de R$ 6,3 milhões nos investimentos estratégicos com a comunicação das marcas,
especialmente Topper, e projetos corporativos.

Ganho de R$ 11,1 milhões decorrente do impacto positivo da queda do dólar no custo das matériasprimas e dos produtos acabados importados.
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Operações Nacionais
Variação do EBITDA
(R$ milhões)

11,1

4,7

38,9

(6,3)

71,7

34,4

EBITDA
1T09

Mix e
Volume

Eficiência
Fabril

Investimentos
Estratégicos

Margens
11,3 %

EBITDA
Operacional

82,8

Variação
Cambial

19,1 %

EBITDA
1T10

22,1%

2.2. OPERAÇÕES INTERNACIONAIS
No 1T10 e no 1T09 incluímos nas operações internacionais o resultado das exportações. Dessa forma, os
números consolidados das operações internacionais somam os da Alpargatas Argentina, da Alpargatas USA
da Alpargatas Europa e das exportações a partir do Brasil.
Operações Internacionais
Composição da Receita
1T10

42%
58%

Alpargatas Argentina

USA/Europa/Exportações
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A análise dos resultados obtidos nas operações internacionais da Alpargatas deve considerar os seguintes
fatores:
•
As receitas em reais, e em BRGAAP, apresentadas nos quadros a seguir, são impactadas pela
valorização do real ocorrida no 1T10, em comparação com o 1T09. O real teve valorização de 28,1%
sobre o peso argentino, de 22% versus o dólar e de 17,2% ante o euro.
•
A substituição de distribuidores pelas operações próprias no exterior gera maior rentabilidade e
aumenta em três meses, em média, o reconhecimento da receita.
As operações internacionais apresentaram crescimentos significativos, avanço explicado pelo sucesso da
estratégia de expansão internacional da Alpargatas. O quadro a seguir ilustra o aumento das receitas das
operações internacionais nas moedas originais.

OPERAÇÕES INTERNACIONAIS
CRESCIMENTOS DAS RECEITAS
LÍQUIDAS
EM MOEDAS ESTRANGEIRAS

1T10 x 1T09

Alpargatas Argentina
(peso argentino)

27,8%

Alpargatas USA
(dólar)

10,9%

Alpargatas Europa
(euro)

72,3%

Exportação

2,7%

(nas moedas locais dos 10 principais
países, convertidas para o dólar)

ALPARGATAS ARGENTINA
VOLUME DE VENDAS
Totalizou 2,5 milhões de pares/peças de artigos esportivos no trimestre, quantidade estável em relação ao
1T09, e 4,1 milhões de metros quadrados de têxteis, volume 51,8% maior que o comercializado no mesmo
trimestre do ano passado.

ALPARGATAS ARGENTINA
VOLUME DE VENDAS

1T10

1T09

Artigos Esportivos
(milhões de pares/peças)

2,5

2,5

Têxteis
(milhões de m2)

4,1

2,7
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RECEITA LÍQUIDA
Em pesos argentinos, a receita líquida somou AR$ 183,6 milhões no trimestre, valor 27,8% maior que o
montante de AR$ 143,7 milhões do 1T09. O aumento da receita é explicado por ajustes nos preços e
crescimento do volume de têxteis. Em BRGAAP (princípios contábeis brasileiros), a receita líquida da
Alpargatas Argentina acumulou R$ 85,8 milhões no trimestre, ante R$ 92,5 milhões no 1T09.

ALPARGATAS ARGENTINA
RECEITA LÍQUIDA

1T10

1T09

AR$ milhões

183,6

143,7

BRGAAP – R$ milhões

85,8

92,5

Alpargatas Argentina
Composição da Receita Líquida por Negócio
1T10
11%

27%
62%

Calçados

Têxteis

Varejo

LUCRO E MARGEM BRUTA
O crescimento da receita, o incremento da produtividade fabril das fábricas argentinas e a diluição de
custos fixos decorrente do aumento da produção de têxteis resultaram em rentabilidade bruta maior no
trimestre. O lucro bruto da Alpargatas Argentina somou AR$ 57,0 milhões no 1T10, valor 53,2% superior ao do
1T09. A margem bruta, de 31%, foi 5,1 p.p. maior que a do mesmo trimestre do ano anterior. Em BRGAAP, o
lucro bruto do 1T10 cresceu 9% e somou R$ 25,4 milhões, com margem bruta de 29,7%, 4,5 p.p. maior que a
do 1T09.
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ALPARGATAS
ARGENTINA

1T10

1T09

Lucro Bruto
(AR$ milhões)

57,0

37,2

Margem Bruta em Pesos
(%)

31,0%

25,9%

Lucro Bruto
(BRGAAP- R$ milhões)

25,4

23,3

Margem Bruta em Reais
(%)

29,7%

25,2%

EBITDA
No trimestre, o EBITDA da Alpargatas Argentina somou AR$ 22,1 milhões, valor 45,4% superior ao do 1T09. A
margem EBITDA, de 12,1%, foi 1,5 p.p. maior que a do mesmo trimestre do ano anterior. Em BRGAAP, o EBITDA
do 1T10 cresceu 28,7% e somou R$ 11,2 milhões, com margem de 13%, 3,6 p.p. maior que a do 1T09.

ALPARGATAS
ARGENTINA

1T10

1T09

EBITDA
(AR$ milhões)

22,1

15,2

Margem EBITDA em Pesos
(%)

12,1%

10,6%

EBITDA
( BRGAAP- R$ milhões)

11,2

8,7

Margem EBITDA em Reais
(%)

13,0%

9,4%

No trimestre, os fatores mais relevantes que explicam a variação do EBITDA da Alpargatas Argentina, em
reais e em BRGAAP, são:

Ganho de R$ 12,3 milhões resultante do composto preço e volume.

Os investimentos estratégicos consumiram R$ 5,5 milhões mais do que no 1T09, principalmente em
razão do aumento dos gastos com a comunicação de Topper.

Perda de R$ 4,3 milhões com a variação cambial. Isolando-se o seu efeito, o EBITDA da Alpargatas
Argentina soma R$ 15,5 milhões no trimestre, valor 78,2% maior que o do 1T09, e a margem sobe para
18,1%.
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Alpargatas Argentina
Variação do EBITDA
(BRGAAP - R$ milhões)

12,3

(5,5)
(4,3)
8,7
EBITDA
1T09

15,5
Preço e
Volume

Investimentos
Estratégicos

EBITDA
Operacional

Margens
9,4 %

11,2
Variação
Cambial

18,1 %

EBITDA
1T10

13,0%

ALPARGATAS USA, ALPARGATAS EUROPA E EXPORTAÇÕES
VOLUME DE VENDAS
No trimestre, o volume de sandálias Havaianas e Dupé comercializadas no mercado externo, por meio das
vendas das nossas operações próprias – Alpargatas USA e Alpargatas Europa e das exportações diretas do
Brasil, atingiu 6,5 milhões de pares, volume igual ao do 1T09. As principais realizações das subsidiárias foram a
abertura da loja Havaianas, em Barcelona, Espanha, e o início das vendas da Soul Collection, primeira linha
de calçados fechados com a marca Havaianas, nos principais pontos de vendas da Europa.

ALPARGATAS USA,
EUROPA E EXPORTAÇÕES
VOLUME DE VENDAS
(milhões de pares)

1T10

1T09

Sandálias Havaianas e Dupé

6,5

6,5

RECEITA LÍQUIDA
A receita líquida das operações próprias, somada à receita das exportações para vários países realizadas
diretamente pela São Paulo Alpargatas, foi de R$ 63,1 milhões no 1T10. A estratégia de substituir
intermediários de distribuição por operações próprias tem evoluído. Nos Estados Unidos, 77% dos principais
clientes já são atendidos diretamente pela Alpargatas USA, ante 71% no 1T09. Na Europa, são 53%, versus
24% no 1T09.
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ALPARGATAS USA,
EUROPA E EXPORTAÇÕES

1T10

1T09

Receita Líquida
(BRGAAP – R$ milhões)

63,1

61,1

LUCRO E MARGEM BRUTA
No trimestre, o lucro bruto das operações próprias, somado ao das exportações, acumulou R$ 33,6 milhões,
valor 12,4% superior ao do 1T09. A margem bruta de 53,3% teve alta de 4,4 p.p. sobre a do 1T09. Esse
resultado é consequência do aumento das vendas diretas aos principais clientes que proporcionam maior
lucratividade.

ALPARGATAS USA,
EUROPA E EXPORTAÇÕES

1T10

1T09

Lucro Bruto
(BRGAAP – R$ milhões)

33,6

29,9

Margem Bruta
(%)

53,3%

48,9%

EBITDA
No trimestre, o EBITDA da Alpargatas USA e da Alpargatas Europa, somado ao das exportações, acumulou R$
12,7 milhões, ante R$ 13,2 milhões no 1T09. A margem EBITDA foi de 20,1% no 1T10 e de 21,6% no 1T09, em
decorrência da variação cambial.

ALPARGATAS USA, EUROPA E
EXPORTAÇÕES

1T10

1T09

EBITDA
(BRGAAP - R$ milhões)

12,7

13,2

Margem EBITDA
(%)

20,1%

21,6%
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No trimestre, os fatores mais relevantes que explicam a variação do EBITDA das operações próprias e das
exportações, em reais e em BRGAAP, são:

Ganho de R$ 12,0 milhões resultante do composto preço e volume.

Os investimentos estratégicos e a expansão da estrutura operacional na Europa, ocorrida no 2S09,
consumiram R$ 8,9 milhões mais do que no 1T09.

Perda de R$ 3,6 milhões com a variação cambial. Isolando-se o seu efeito, o EBITDA do 1T10 soma R$
16,3 milhões, valor 23,5% maior que o do 1T09, e a margem sobe para 25,8%.

Alpargatas USA, EUROPA E EXPORTAÇÕES
Variação do EBITDA
(BRGAAP - R$ milhões)

12,0

(8,9)
(3,6)
13,2
EBITDA
1T09

16,3
Preço e
Volume

Investimentos
Estratégicos
e
Estutura
Operacional

EBITDA
Operacional

Margens
21,6 %

25,8 %

12,7
Variação
Cambial

EBITDA
1T10

20,1%

3. DESEMPENHO FINANCEIRO CONSOLIDADO
Os comentários do desempenho financeiro consolidado baseiam-se nos resultados do 1T10 e do 1T09 da São
Paulo Alpargatas, consolidados com 100% dos resultados das empresas controladas Alpargatas Argentina,
Alpargatas USA, Alpargatas Europa, Companhia Brasileira de Sandálias e Locomotiva. Todos os números
estão de acordo com a Lei 11.638, que introduziu alterações nas normas contábeis brasileiras.
VOLUME DE VENDAS
No trimestre, comercializamos 58,3 milhões de sandálias e de artigos esportivos, volume 14,3% superior ao do
1T09. O forte desempenho de vendas no mercado interno, decorrente de consumo mais aquecido, liderança
das nossas marcas e expansão da nossa rede de lojas foi o principal vetor de crescimento do volume no
trimestre.
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VOLUME DE VENDAS CONSOLIDADO
(milhões de unidades)

1T10

1T09

Sandálias Havaianas e Dupé

52,3

45,1

Artigos Esportivos

6,0

5,9

Total

58,3

51,0

RECEITA LÍQUIDA
Acumulou R$ 523,2 milhões no trimestre, montante 14,8% maior que o do 1T09. Sem o impacto da valorização
a receita líquida de vendas consolidada cresce 25,5%. Esse desempenho é decorrente da liderança de
nossas marcas e do foco em serviços aos clientes para melhor atender às necessidades dos nossos
consumidores.

RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA
(BRGAAP - R$ milhões)

1T10

1T09

Operações Nacionais

374,3

302,3

Operações Internacionais

148,9

153,6

Total da Receita Líquida Consolidada

523,2

455,9

No gráfico a seguir mostramos a variação, em reais, das receitas das operações nacionais e internacionais,
do 1T09 para o 1T10.

Ganho de R$ 72,0 milhões na receita das operações nacionais.

Ganho de R$ 27,4 milhões na receita da Alpargatas Argentina.

Ganho de R$ 16,1 milhões nas receitas da Alpargatas USA e da Alpargatas Europa.

Variação cambial negativa de R$ 48,9 milhões decorrente da valorização do real.
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Variação da Receita Líquida Consolidada
(BRGAAP - R$ milhões)

72,0

1,5

27,4

0,7

14,6

(48,9)

+ 25,5% sem variação cambial

455,9

Receita
Líquida
1T09

572,1

523,2

Operações Alpargatas Alpargatas Alpargatas Exportação
Nacionais Argentina
USA
Europa

Receita
Variação
Receita
Líquida
Cambial
Líquida
1T10
1T10
sem Variação
com Variação
Cambial
Cambial

Composição da Receita Líquida Consolidada
1T10
4%

Composição da Receita Líquida Consolidada
por Operação
1T10

7%
5%

28%

56%

28%

72%
Sandálias
Têxteis Brasil

Artigos Esportivos
Têxteis Argentina

Varejo
Operações Nacionais

Operações Internacionais

LUCRO E MARGEM BRUTA
O ganho de rentabilidade bruta consolidada no trimestre é decorrente dos seguintes fatores: (i) forte
aumento das receitas das operações nacionais; (ii) redução do custo das principais matérias-primas e dos
produtos acabados importados; (iii) incremento da eficiência fabril e (iv) maior lucratividade das operações
internacionais. O lucro bruto consolidado acumulou R$ 249,5 milhões no 1T10, valor 38,8% maior que o do
1T09. A margem bruta cresceu 8,3 p.p. e saltou de 39,4%, no 1T09, para 47,7%, no 1T10.
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LUCRO E MARGEM BRUTA
CONSOLIDADOS

1T10

1T09

Lucro Bruto
(BRGAAP - R$ milhões)

249,5

179,7

Margem Bruta
(%)

47,7%

39,4%

EBITDA
Somou R$ 106,7 milhões no 1T10, com crescimento de 89,2% sobre o montante R$ 56,4 milhões acumulados
no 1T09. A margem EBITDA, de 20,4%, foi maior que os 12,3% obtida no 1T09.

CÁLCULO DO EBITDA
CONSOLIDADO
(BRGAAP - R$ milhões)

1T10

1T09

Lucro antes do resultado financeiro, e
da equivalência patrimonial

85,5

35,7

(+) Depreciação e amortização

14,8

15,7

6,4

5,0

106,7

56,4

20,4%

12,3%

(+/-) Itens sem efeitos no
(=) EBITDA
Margem

caixa

O EBITDA não deve ser considerado como uma alternativa ao lucro líquido na qualidade de indicador do desempenho operacional, ou ao
fluxo de caixa na qualidade de indicador de liquidez. O EBITDA não tem significado padronizado e seu cálculo, na Alpargatas, pode não ser
comparável ao realizado por outras companhias. Ainda que o EBITDA não forneça, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, uma medida do fluxo de caixa, a Administração o utiliza para mensurar o desempenho operacional da Sociedade.

Os fatores mais relevantes que explicam a variação do EBITDA consolidado no 1T10 são:

Ganho de R$ 59,6 milhões no composto preço, mix e volume.

Ganho de R$ 4,7 milhões na eficiência fabril.

Os investimentos estratégicos com a comunicação das marcas, em especial Topper, e a estrutura
operacional da Europa consumiram R$ 18,1 milhões a mais no período.

Ganho de R$ 3,2 milhões resultante do impacto positivo da variação cambial nas importações de
produtos acabados e no custo das matérias-primas dolarizadas.
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Variação do EBITDA Consolidado
(BRGAAP - R$ milhões)

59,6

4,7
0,9
3,2

(18,1)

EBITDA
1T09

106,7

103,5

56,4

Preço
Mix e
Volume

Eficiência
Fabril

Investimentos
Estratégicos
e
Estutura
Operacional

Outros

EBITDA
Operacional

Margens
12,3 %

Variação
Cambial

19,8 %

EBITDA
1T10

20,4%

LUCRO LÍQUIDO
Com o desempenho alcançado pela Alpargatas no trimestre, o lucro líquido consolidado saltou de R$ 20,5
milhões, no 1T09, para R$ 69,5 milhões no 1T10, gerando uma margem líquida de 13,3%, ou 8,8 p.p. maiores
que a do 1T09.

LUCRO E MARGEM LÍQUIDA
CONSOLIDADOS

1T10

1T09

Lucro Líquido
(BRGAAP - R$ milhões)

69,5

20,5

Margem Líquida
(%)

13,3%

4,5%
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Os fatores mais relevantes que explicam a variação do lucro líquido consolidado no 1T10 são:

Aumento de R$ 50,3 milhões no EBITDA.

Resultado financeiro positivo de R$ 6,6 milhões em razão da redução das despesas financeiras e do
aumento das receitas financeiras decorrente do maior montante de caixa aplicado.

Variação positiva de R$ 1,3 milhão no resultado da equivalência patrimonial do investimento na
Tavex Corporation.

Despesa de R$ 7,7 milhões com imposto de renda como consequência do lucro maior.

Variação do Lucro Líquido Consolidado
(BRGAAP - R$ milhões)

GERAÇÃO DE CAIXA
Em 31 de março de 2010, a Alpargatas apresentava saldo de caixa de R$ 406,4 milhões, montante R$ 211,5
milhões maior que o de 31 de março de 2009. A aceleração do Ciclo de Conversão do Caixa (CCC),
resultante da otimização na gestão das contas circulantes, foi relevante para esse crescimento. No ano,
encurtamos o CCC em 65 dias, com aumento de 29 dias no prazo médio de pagamento aos fornecedores,
redução de 7 dias no prazo de recebimento dos clientes e diminuição de 29 dias nos estoques. O maior
ingresso no período deveu-se ao EBITDA, que acumulou R$ 347,9 milhões, em razão do bom desempenho
operacional da Companhia. A produtividade do capital de giro proporcionou ganho de R$ 113,5 milhões. Ela
passou de 1,2 vez, da receita líquida do 1T09, para 0,7 vez no 1T10. O investimento em ativo permanente
totalizou R$ 47,0 milhões. A amortização da dívida (líquida das captações) e a remuneração dos acionistas
foram os principais desembolsos de caixa, acumulando R$ 195,3 milhões. A geração de caixa nos três
primeiros meses de 2010 foi de R$ 99,8 milhões.
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Variação do Fluxo de Caixa
(BRGAAP - R$ milhões)

ENDIVIDAMENTO
Em 31 de março de 2010, o endividamento financeiro consolidado totalizava R$ 220,4 milhões, dos quais R$
174,1 milhões referentes à São Paulo Alpargatas e às subsidiárias e R$ 46,3 milhões à Alpargatas Argentina, e
apresentava o seguinte perfil:
• R$ 95,6 milhões (43% do total) com vencimento em curto prazo, sendo 79% em moeda estrangeira,
com rolagem a cada seis meses em média, para financiamento de capital de giro das empresas no
exterior.
• R$ 124,8 milhões (57% do total) com vencimento em longo prazo, dos quais 35% em moeda
estrangeira.
As dívidas contraídas pelas empresas no exterior, que possuem receitas em moedas dos países que
concedem os empréstimos, não possuem risco de variação cambial.
POSIÇÃO FINANCEIRA LÍQUIDA
A redução do endividamento e o aumento da geração de caixa resultaram em posição financeira líquida
de R$ 186,0 milhões em 31 de março de 2010, reforçando a solidez financeira da Alpargatas. A distribuição
do caixa, do endividamento financeiro consolidado e da posição financeira líquida, nos últimos quatro
trimestres, estão demonstradas no gráfico a seguir.
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Posição Financeira Líquida Consolidada
(BRGAAP - R$ milhões)

406,4
267,7

306,6

253,2

186,0

194,9
67,8

(43,7)

(100,1)

(238,8)

(220,4)

31/12/2009

31/03/2010

(196,8)
(296,8)
(391,7)

(367,8)

31/03/2009

30/06/2009

Endividamento Financeiro Consolidado

4. MERCADO DE CAPITAIS

Evolução das Ações Preferenciais (Alpa 4)
1T10
120
115

110,8

110
105

100,5

100
95
90
85

01/03/2010

80
01/01/2010

Índice 100 =1/1/2010

As ações preferenciais da Alpargatas
encerraram o trimestre cotadas a R$
6,34, e as ordinárias a R$ 8,30. O valor
patrimonial por ação em 31 de março
de 2010 era de R$ 3,15. No trimestre,
as ações preferenciais apresentaram
maior liquidez e valorizaram-se 10,8%,
superando a variação de 0,5% do
Ibovespa. Ao final do 1T10, o valor de
mercado alcançou R$ 2,6 bilhões,
ante R$ 0,9 bilhão no 1T09 e, do
capital total integralizado, 41,7% das
ações estavam em circulação.

Posição Financeira Líquida Consolidada

01/02/2010

Caixa

30/09/2009

ALPA4

IBOVESPA
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5. PERSPECTIVAS
A aceleração do consumo interno tem sido destaque no cenário nacional. A confiança do consumidor
brasileiro aumenta a cada trimestre, impulsionando as vendas do comércio e da indústria de bens de
consumo. Acreditamos que esse fenômeno continuará a prevalecer e estamos preparados para capturar as
oportunidades que surgirão em nossos mercados de atuação. Temos as competências mercadológicas,
comerciais e corporativas necessárias para continuar avançando com nossos negócios. Marcas fortes,
equipe talentosa e solidez financeira são os pilares que assegurarão a continuidade da trajetória de
expansão da Alpargatas e de geração de valor para os nossos acionistas.

*****************

21

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE DE 2010
Anexo I - Balanço Patrimonial (R$ mil)

ATIVO

31/03/2010

31/03/2009

31/03/2010

31/03/2009

1.091.350

1.004.282

Passivo Circulante

412.544

490.375

30.263

28.563

Fornecedores

136.959

95.811

Aplicações Financeiras

376.145

166.347

Financiamentos

95.564

230.897

Clientes (líquido da PDD)

387.701

377.676

Acordos reestruturação de dívidas

12.831

16.735

Estoques

221.241

324.528

Salários e encargos sociais

83.676

75.334

Demais contas a receber

15.727

21.572

Provisão para contingências

8.923

8.720

Despesas antecipadas

12.374

16.321

Provisão p/ IR e Contr. Social a pagar

3.982

4.080

7.346

-

Imposto a pagar

15.830

17.978

Impostos a recuperar

20.849

47.994

JCP e Dividendos a pagar

11.222

13.597

I.R. e Contribuição social diferidos

19.704

21.281

Outras contas a pagar

43.557

27.222

Ativo Realizável a Longo Prazo

92.229

88.420

Passivo Exigível a longo Prazo

262.714

300.492

3.781

7.331

Financiamentos

124.848

160.835

Impostos a recuperar

16.463

21.435

Acordos reestruturação de dívidas

27.337

45.778

I.R. e Contribuição social diferidos

34.690

26.435

Tributos c/ exig. Susp. e outros

40.347

43.161

Depósitos judiciais e compusórios

14.138

11.364

Provisão p/ IR e Contr. Social a pagar

33.947

16.386

Demais contas a receber

23.157

21.856

Provisão para contingências

29.629

28.475

6.606

5.856

29.872

45.490

1.111.224

969.918

Ativo Circulante
Caixa e Bancos

Bens destinados a venda

Bens destinados a venda

PASSIVO

Outras contas a pagar
Ativo Permanente

632.775

713.572

Participação de Minoritários

75.412

106.982

Patrimônio Líquido

Imobilizado

286.972

325.320

Capital social realizado

391.804

391.804

Intangível

264.389

273.335

Reserva de capital

174.462

174.361

6.001

7.934

Ações em tesouraria

(28.326)

(28.500)

Reservas de lucro

615.903

458.523

Avaliação Patrimonial

(42.618)

(26.271)

Investimentos

Diferido

Ativo total

1.816.354

1.806.275

Total do Passivo
Valor patrimonial por ação (R$)

1.816.354

1.806.275

3,19

2,78
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Anexo II - Demonstração dos Resultados (R$ mil)
Receita bruta de vendas
Receita líquida de vendas
Custo dos produtos vendidos
Lucro Bruto
margem bruta
Receitas (Despesas) Operacionais
Vendas
Gerais Administrativas
Honorários dos administradores
Amortização do diferido / intangível
Outras (despesas) receitas operacionais
EBIT - Resultado Operacional
margem operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial
Equivalência patrimonial
Lucro Operacional
I.R. e Contribuição Social
Participação de Minoritários
Lucro líquido
Lucro por ação
EBITDA - R$ milhões
margem EBITDA

1T10
609.385
523.192
(273.623)
249.569
47,7%
(164.087)
(120.373)
(31.284)
(1.138)
(5.047)
(6.245)
85.482
16,3%
8.200
(9.927)
(1.362)
(3.161)
79.231
(9.047)
(656)
69.528
0,20

1T09
539.984
455.931
(276.192)
179.739
39,4%
(144.010)
(111.513)
(29.495)
(1.080)
(3.996)
2.074
35.730
7,8%
7.262
(15.597)
(1.776)
(4.452)
21.166
(1.349)
685
20.502
0,06

106,7
20,4%

56,4
12,4%

O ITR completo do 1T10 foi enviado à CVM dia 14/05/2010 e pode ser obtido no
site http:// ri.alpargatas.com.br
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