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Cotação: (30/06/08)
ALPA3 - R$ 142,00

São Paulo, 14 de agosto de 2008 – A São Paulo Alpargatas S.A. (Bovespa: ALPA3 e ALPA4), líder nacional
na fabricação de sandálias e artigos esportivos, com marcas desejadas como Havaianas, Dupé, Topper,
Rainha, Mizuno e Timberland, divulgou hoje os resultados do primeiro semestre de 2008. As informações
financeiras consolidadas estão em reais, conforme a legislação societária.

ALPA4 - R$ 100,00

A receita bruta de vendas da Alpargatas
cresceu 17% no semestre

Valor de Mercado: (30/06/08)
R$ 2,1 bilhões
Liquidez 1S2008: (Médias diárias ALPA4)
Negócios: 18

DESTAQUES DO PRIMEIRO SEMESTRE (x 1S07)

Quantidade: 12 mil ações
Volume: R$ 1,3 milhão
Teleconferência:
15/08/08 às 16:00 horas
Tel: (55 11) 4688-6301
Senha: ALPARGATAS
Contatos:
Francisco S. Morales Cespede
Diretor de Relações com Investidores
Tel: (11) 3847-7406
cespede@alpargatas.com.br

Evolução de 17% na receita bruta de vendas, que acumulou R$ 825,0 milhões
Mercado Interno: crescimento de 12%
Mercado Externo: crescimento de 81%
Aumento de 18% no volume de calçados vendidos, totalizando 97,1 milhões de pares
Mercado Interno: aumento de 10%
Mercado Externo: aumento de 93%
Forte evolução no volume de vendas de vestuário e acessórios esportivos
Total de 3,7 milhões de peças vendidas, com crescimento de 125%
Excelente desempenho de vendas da Alpargatas USA
Crescimento de 198% no volume de vendas e de 400% na receita
Bom desempenho da Alpargatas Argentina, com crescimento na receita de vendas,
na margem bruta e nos lucros operacional e líquido

José Sálvio Ferreira Moraes
Gerente de Relações com Investidores

NÚMEROS CONSOLIDADOS

jsalvio@alpargatas.com.br
Tel: (11) 3847-7397

R$ milhões

1S08

1S07

Website:

Receita bruta de vendas

825,0

705,5

http://ri.alpargatas.com.br

Receita líquida de vendas

662,6

565,4

Lucro bruto

270,8

263,3

Margem bruta

40,9%

46,6%

38,1

52,4

EBIT – Lucro antes do resultado financeiro,
amortização do ágio e da equivalência patrimonial
EBITDA
Margem EBITDA

95,7

103,4

14,4%

18,3%

Lucro líquido ajustado

51,8

70,1

Margem líquida

7,8%

12,4
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INTRODUÇÃO

A

implementação da estratégia de transformação da Alpargatas em uma empresa global de
marcas desejadas, evoluiu no primeiro semestre de 2008. As vendas de sandálias

Havaianas nos Estados Unidos tiveram um significativo aumento. Ampliamos os pontos-de-venda
de Mizuno no Chile A subsidiária na Europa está sendo estruturada para assumir a
comercialização de Havaianas no continente. Alcançamos bons resultados na Argentina.
Prosseguimos com a integração da Dupé e reforçamos o treinamento e a capacitação de nossa
equipe, para enfrentar o desafio de sermos uma empresa multinacional.

CONJUNTURA ECONÔMICA E
O MERCADO DE CALÇADOS
Consumo anual per capita (pares)
Calçados

Calçados
Esportivos
7

6,7

O

aumento da inflação foi um dos assuntos de maior destaque na economia durante o
primeiro semestre. O aumento do custo de vida afetou a confiança do consumidor,

provocando uma retração da demanda por bens semiduráveis, no segundo trimestre. Pressões
sobre nossas margens estão sendo atenuadas a partir de negociações com os fornecedores e
com a atualização dos preços dos calçados. Os investimentos que fazemos em marketing
fortalecem nossas marcas, permitindo eventuais aumentos de preços. O mercado de calçados
brasileiro continua a apresentar um alto potencial de crescimento porque o consumo per capita é
ainda bastante baixo. São apenas 3 pares de calçados/habitante/ano ante 7 pares nos países

3

desenvolvidos. Considerando apenas calçados esportivos, a média de consumo no Brasil é de
0,6 par, comparado a 6,7 pares nos Estados Unidos. Nesse mercado potencial, a Alpargatas

0,6
Brasil

Países
Desenvolvidos

Brasil

EUA

mantém posição de liderança. Havaianas e Dupé lideram o segmento de sandálias, com 50,3%
de participação, no semestre, ante 15% da segunda marca. Rainha, Topper e Mizuno,
acumulam, em conjunto, market share de 8%.

O

OPERAÇÕES NO BRASIL

desempenho da Companhia no Brasil foi positivo no primeiro semestre do ano. A receita e
os volumes de vendas registraram crescimento em relação ao mesmo período de 2007. A

comercialização de 81,1 milhões de pares de calçados representou aumento de 10%. O

Participação na Receita
Bruta de Vendas
(Mercado Interno - 1S08)

crescimento do volume de vestuário foi de 125%, com 3,7 milhões de peças vendidas. Os 8,9
milhões de metros quadrados de tecidos industriais comercializados representaram incremento

Têxteis
Industriais
8%

Artigos
Espotivos
32%

de 27% no volume.

Varejo
6%
Sandálias
54%

O acréscimo dos volumes de vendas permitiu aumentar em 12% a receita bruta do mercado
interno, que acumulou R$ 740,6 milhões. Atribuímos esse bom resultado à qualidade, à inovação
e à diferenciação dos produtos da Alpargatas. Essas são vantagens competitivas que asseguram
liderança de mercado, crescimento das vendas e mantêm os consumidores leais às nossas
marcas.
Operações no Mercado Interno

1S08

Var % x 1S07

Receita Bruta de Vendas (R$ milhões)

740,6

+12%

Volume de Calçados (milhões de pares)

81,1

+10%

Volume de Vestuário e Acessórios (milhões de peças)

3,7

+125%

8,9

+27%

2

Volume de Têxteis Industriais (milhões de m )
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SANDÁLIAS

N

o semestre, o volume de vendas de Havaianas e Dupé foi 10% maior que o do primeiro
semestre de 2007, com a comercialização de 75,8 milhões de pares.

Sandálias no Mercado Interno

1S08

Var% x 1S07

Volume (milhões de pares)

75,8

+10%

Havaianas
A coleção 2008/2009 de Havaianas lançou 81 modelos, cujos destaques foram:
Havaianas Fit

Havaianas Fit: modelo de borracha injetada, com tiras ajustadas e solado anatômico, com
design feminino.
Havaianas Logo: sandália com tiras translúcidas que trazem o logotipo da Havaianas em
borracha injetada, em cor contrastante.
Havaianas 4 Nite: modelo com tiras e estampas fluorescentes.
Havaianas IPÊ: novos desenhos para a linha que destaca a flora e a fauna da Mata
Atlântica.

Havaianas Logo

Dupé
A aquisição da empresa foi um passo importante no processo de consolidação do mercado de
sandálias. A Alpargatas está investindo na sua nova marca com a estratégia de oferecer uma
opção de menor preço aos consumidores, ampliando o seu portfólio e a sua competitividade no
segmento. Demos continuidade ao processo de integração da empresa, com trabalhos que
incluíram a adequação do posicionamento da marca, adaptações na estrutura comercial e no
canal de distribuição e mudanças na linha de produtos, com redução do número de modelos e a

Havaianas 4 Nite

descontinuidade da fabricação de sandálias para terceiros. Foi nomeado novo gerente geral para
coordenar as operações. O executivo, que participou ativamente do reposicionamento de
Havaianas nos anos 1990, leva para a Dupé sua larga experiência no segmento, além da cultura
empresarial e do modelo de gestão da Alpargatas. A nova administração da empresa tem como
desafio capturar sinergias nas áreas de compras, produção e administrativa/financeira. Um
exemplo é a redução do custo das matérias-primas, que a Alpargatas adquire por um preço mais
atrativo devido à sua escala. Na área de produção, existem diversos processos que serão

Havaianas IPÊ

aperfeiçoados, aumentando a produtividade. Por último, dentro das sinergias alcançáveis estão
os benefícios decorrentes do prejuízo fiscal acumulado pela Dupé.

ARTIGOS ESPORTIVOS

O

destaque no primeiro semestre do ano foi a forte evolução do volume de vendas para o
varejo multimarcas de vestuário e acessórios esportivos Topper, Mizuno, Rainha e

Timberland, que registrou crescimento de 157% em relação ao mesmo período de 2007. O
negócio de artigos esportivos vendeu 4,9 milhões de pares de calçados, 7% a mais que o
primeiro semestre de 2007, e 3,3 milhões de peças de vestuário e acessórios. A ênfase na
extensão das marcas para acessórios e vestuários é uma das estratégias de crescimento da
Companhia. A participação dos itens de vestuário e acessórios passou de 10% da receita de
vendas do negócio para aproximadamente 15%.
Artigos Esportivos no Mercado Interno

1S08

Var% x 1S07

Volume de Calçados (milhões de pares)

4,9

+7%

Volume de Vestuário e Acessórios (milhões de peças)

3,3

+157%
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Os destaques das marcas no semestre são:
Topper
Continuidade do desenvolvimento de uma nova identidade para a marca, criando um
posicionamento multi-categoria de forma a relacioná-la a diversas modalidades de esportes
e não apenas ao futebol. O reposicionamento faz parte de um processo de construção de
uma marca esportiva binacional, a partir da aquisição da Alpargatas Argentina.
Patrocínio da Seleção Brasileira de Futebol de Salão, com linha completa de bolas,

Topper Legiões

chuteiras, acessórios e vestuário.
Linha Legiões, de vestuário, acessórios e calçados de alta performance, com chuteiras em
couro natural e tecnologia Anatomic Concept.
Mizuno
Chegada às lojas da coleção Golden Runners, linha completa que faz referência às
Olimpíadas de Pequim e inclui edição limitada do Wave Creation 9, a mais nova versão do
calçado premium da marca.

Mizuno Golden Runners

Lançamento das camisetas Runcycle Performance, produzidas em tecido exclusivo que
contém poliéster sustentável, fabricado a partir de material PET reciclado.
Participação em dois grandes eventos de corrida: a Maratona de São Paulo e a Corrida
Golden Runners.
Rainha
Linha Autêntico Eco, incluindo a primeira coleção de calçados esportivos 100% ecológicos
do mercado brasileiro. Ela é fabricada com materiais como couro vegetal, cadarço de juta,

Rainha Eco

etiqueta em fibra de bambu, forro em tecido com PVC reciclado e solado de borracha
reciclada.
Participação na São Paulo Fashion Week com a linha casual Autêntico V.Rom, coleção que
traz duas adaptações exclusivas do calçado Rainha Bullit, sucesso da marca em 1983,
relançado em versão moderna, mantendo um apelo retrô.
Timberland
Linha Jardins, primeira coleção global da marca inspirada no Brasil.
10º evento Earth Day de voluntariado realizado pela Timberland em todos os países onde

Timberland Jardins

está presente. Em São Paulo, voluntários da Alpargatas montaram uma horta/pomar em
apoio a comunidades carentes.

VAREJO

A

s atividades de venda direta ao consumidor final são realizadas por meio das lojas
Meggashop (22 unidades), Timberland (11 unidades), corners de venda de produtos

Mizuno em academias de ginástica (8 unidades) e comércio eletrônico via internet (e-commerce).
As redes de varejo registraram bom desempenho de vendas no primeiro semestre de 2008,
representando 6% da receita bruta do mercado interno. Houve crescimento de 6% na venda de
calçados (477 mil pares) e de 12% na de vestuário e acessórios (401 mil peças). A primeira loja
franqueada da marca Timberland, inaugurada em março no Aeroporto Internacional de São
Paulo, tem recebido bom fluxo de clientes, registrando vendas superiores à projeção inicial
1ª Loja franqueada Timberland - São Paulo

TÊXTEIS INDUSTRIAIS

nesses primeiros meses de atividade.

D

esde 2 de junho, as atividades de produção e comercialização de têxteis industriais
passaram a ser realizadas pela Locomotiva Ind. e Com. de Têxteis Industriais Ltda.,

empresa 100% controlada pela Alpargatas. Com foco exclusivo no negócio de tecidos industriais,
a nova empresa ganha agilidade de decisão e de atuação, ampliando sua competitividade no
mercado. No primeiro semestre do ano, o crescimento de 27% no volume de tecidos vendidos
(8,9 milhões de m2) contribuiu para um faturamento que representou 8% da receita bruta do
mercado interno.
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OPERAÇÕES INTERNACIONAIS

R

epresentando 10,2% do faturamento total da Companhia e 16,5% do volume de vendas de
calçados, as operações internacionais da Alpargatas já apresentam desempenho acima

das expectativas. Nos primeiros seis meses de 2008, a receita bruta do mercado externo somou
R$ 84,4 milhões, 81% superior à do primeiro semestre de 2007, com a venda de 16 milhões de
pares, 93% superior a do ano anterior. As subsidiárias no exterior já estão permitindo à
Companhia crescer e ampliar a geração de valor ao acionista.

ALPARGATAS USA
Quantidade de pontos-de-venda
de Havaianas nos EUA
1700

Operações Internacionais

1S08

Var% x 1S07

Receita Bruta de Vendas (R$ milhões)

84,4

+81%

Volume de Calçados (milhões de pares)

16,0

+93%

A

subsidiária nos Estados Unidos apresentou desempenho superior ao planejado. As vendas
de sandálias no país tiveram aumento de 198%, comparando-se o primeiro semestre de

2008 ao mesmo período do ano anterior. O ganho de receita chega a 400% em reais. O forte
crescimento das vendas é resultado do aumento do conhecimento da marca pelo consumidor, a
partir dos investimentos em propaganda e do aumento do número de pontos-de-vendas de

400

Havaianas no país. Eles passaram de 400, em 2007, para aproximadamente 1700, ao final de

2007

2008

ALPARGATAS EUROPA

junho. Em março, foi lançado o site de e-commerce de Havaianas para o mercado norteamericano (www.havaianasus.com), com início das vendas diretas ao consumidor.

A

subsidiária européia da Alpargatas está em operação desde março, com escritório em
Madri, na Espanha. Foi concluída a contratação da primeira linha de executivos. A empresa

focará, nessa primeira fase, as vendas de Havaianas, com importação do produto, armazenagem
e distribuição regional. A campanha intitulada “Explosão” recebeu o Leão de Bronze do festival
de publicidade de Cannes e está sendo veiculada em revistas de moda de cinco países:
Espanha, Portugal, Inglaterra, Itália e França.

ALPARGATAS CHILE
Quantidade de pontos-de-venda
de Mizuno no Chile
60

O

s produtos da Mizuno no Chile são comercializados em 60 pontos-de-vendas do país.
Dentre as principais ações de marketing da subsidiária estão a participação em

importantes eventos esportivos, como a Maratona do Chile; a realização de treinamentos para as
equipes de vendas dos varejistas e campanhas de mídia eletrônica e impressa dos modelos de

7
2007

calçados premium Creation 9 e Golden Runners.
2008

ALPARGATAS ARGENTINA
Receita de Vendas
Alpargatas Argentina (AR$ - milhões)
329,0
274,8

O

desempenho da Alpargatas Argentina apresentou bons resultados no primeiro semestre
de 2008, cujos principais indicadores foram (taxa de conversão AR$/R$ em 30/06/08 é

igual a 0,5318):
Receita de vendas: AR$ 329 milhões, 19,7% superior à do 1S07.
Lucro bruto: AR$ 96,2 milhões, com margem de 29,2%, ante margem de 25,4% no 1S07.
Lucro operacional: AR$ 30,7 milhões, 197% maior que o do 1S07.
Lucro líquido: AR$ 21,2 milhões, ante lucro de AR$ 19,4 milhões no 1S07.

A aquisição pela São Paulo Alpargatas foi de 60% do capital da empresa, sendo 34,5% de
1S07

1S08

fundos de investimentos americanos e 25,5% via oferta pública na Bolsa de Buenos Aires. Com a
aprovação da aquisição pelo CNDC, que esperamos ocorrer no terceiro trimestre deste ano,
seguramente surgirão novas e maiores oportunidades para o desenvolvimento e crescimento da

Margem bruta

25,4%

29,2%

empresa.
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TAVEX CORPORATION

O

s principais fatos relevantes às operações da Tavex no semestre foram:
Redução do endividamento por meio das seguintes ações:
o

Aumento de capital no montante de € 40 milhões. As novas ações foram
totalmente subscritas e lançadas na Bolsa de Madri, em 2 de junho.

o

Aumento do prazo de amortização da dívida por meio do refinanciamento de €
64,1 milhões, com carência de dois anos.

o

Venda de ativos. Em 30 de junho foi assinado contrato de Sale&Leaseback da
fábrica de Americana, em São Paulo, no valor de € 41 milhões.

Lançamento da nova identidade visual, com o uso do nome Tavex Corporation, que reforça
a liderança da empresa como a maior fabricante mundial de Denim e workwear da América
Latina.
Incremento das vendas no Brasil, resultado da mudança no mix para produtos de maior

DESEMPENHO FINANCEIRO
CONSOLIDADO

preço, e redução do custo unitário de produção, permitindo melhorar as margens de
lucratividade das operações no Cone Sul.

O

s comentários a seguir têm como base os resultados consolidados do primeiro semestre
de 2008 (1S08) da São Paulo Alpargatas e de suas empresas controladas: Companhia

Brasileira de Sandálias (Dupé), Amapoly, Alpargatas USA, Alpargatas Europa, Alpargatas Chile e
Locomotiva. O primeiro semestre de 2007 (1S07), utilizado como base de comparação, consolida
apenas a Amapoly. Na linha de equivalência patrimonial estão contabilizados os resultados das
participações de 25,5% no capital da Alpargatas Argentina e de 18,7% no capital da Tavex
Algodonera (no 1S07 somente a participação na Tavex).

RECEITA BRUTA DE VENDAS

Receita Bruta de Vendas
(R$ - milhões)
825,0
705,1

A

receita bruta de vendas somou R$ 825,0 milhões, com crescimento de 17%. O
desempenho do mercado interno reflete dois momentos com características diversas: nos

primeiros três meses de 2008 houve crescimento do volume de vendas, enquanto que no
segundo trimestre (2T08) o consumo se retraiu e os volumes diminuíram, em razão do aumento
da inflação. Entendemos que a diminuição do consumo não deve continuar no segundo semestre
porque os índices inflacionários já apresentam redução. Com relação ao mercado externo, o
desempenho das vendas foi excelente, com crescimentos de 81% na receita e de 93% no
volume de pares.

1S07

1S08

Receita Bruta de Vendas (R$ milhões)

1S08

Var% x 1S07

Mercado Interno

740,6

+12%

Mercado Externo

84,4

+81%

Total

825,0

+17%
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RENTABILIDADE BRUTA

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Operacionais 1S08
(% da receita líquida de vendas)

O

lucro bruto somou R$ 270,8 milhões, com margem de 40,9%. A menor rentabilidade bruta
foi decorrente da combinação de dois fatores ocorridos no 2T08: produção menor, que
aumentou o custo por unidade produzida (menor diluição dos custos fixos), e mix de vendas de
valor mais baixo, que proporcionou menor margem. Nossa perspectiva é de que a rentabilidade
bruta se recupere no segundo semestre, com o aumento da produção, em razão da retomada
das vendas de produtos de maior valor agregado. É importante ressaltar que o aumento do preço
da borracha sintética (SBR), foi compensado, parcialmente, pela valorização da moeda nacional.

A

s despesas operacionais somaram R$ 242,5 milhões, representando 36,6% da receita
líquida de vendas. As despesas comerciais subiram no 2T08 devido a maiores gastos com

propaganda, com fretes e armazenagen s e com royalties e comissões. As despesas com as
operações próprias no exterior acumularam R$ 24,2 milhões. Excluindo-se esse valor do total
das despesas operacionais consolidadas, a relação com a receita líquida da Companhia diminui

36,6
32,9

para 32,9%, uma redução de 3,7 pontos percentuais.
Amortização do Diferido

C/ desp.
Internac.

S/ desp.
Internac.

A conta de amortização do diferido totalizou R$ 5,6 milhões e inclui a amortização das despesas
com a licença e implementação do sistema integrado de gestão e com a abertura e adequação
de novas lojas de varejo.
Outras receitas (despesas) operacionais
O saldo da conta totalizou uma receita de R$15,6 milhões que inclui a recuperação de R$ 19,5

EBIT - LUCRO ANTES DO RESULT.
FINANCEIRO, AMORT. DO ÁGIO E DA
EQUIV. PATRIM.

milhões, de ações judiciais referentes a questões fiscais, conforme detalhado na Nota Explicativa
19, das Informações Trimestrais (ITR).

O

EBIT (lucro antes do resultado financeiro, amortização do ágio e da equivalência
patrimonial) da Companhia foi impactado pela redução da rentabilidade bruta e pelo

aumento das despesas operacionais, verificados principalmente no 2T08. Acumulou R$ 38,1
milhões (6% da receita líquida de vendas) ante R$ 52,4 milhões no 1S07.
Resultado Financeiro
Alpargatas registrou uma despesa financeira líquida de R$ 2,5 milhões, comparada a uma receita
financeira líquida de R$ 10,9 milhões no 1S07. A mudança do resultado financeiro deve-se,
principalmente, à diminuição das receitas de aplicações financeiras, conseqüência da redução do
caixa investido (utilizado nas aquisições e projetos estratégicos) e da queda da rentabilidade
(taxa Selic menor).
Amortização de Ágio
A conta de amortização de ágio, que totaliza despesa de R$ 5,1 milhões (inclui amortização do
ágio da Dupé, classificada como diferido), está relacionada às aquisições das empresas
realizadas no segundo semestre de 2007.
Equivalência Patrimonial
O resultado da equivalência patrimonial refere-se às participações de 25,5% na Alpargatas
Argentina e 18,7% na Tavex Algodonera. O saldo da conta foi uma receita de equivalência de R$
1,8 milhão, conseqüência dos bons resultados do 2T08 da Alpargatas Argentina e do progresso
do desempenho da Tavex.
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O

EBITDA

EBITDA 1S08
(R$ - milhões)

resultado operacional medido pelo EBITDA (lucro antes dos impostos, juros, depreciação
e amortização) totalizou R$ 95,7 milhões, com margem de 14,4%. O menor resultado é
conseqüência da redução de rentabilidade bruta e do aumento das despesas operacionais,
principalmente no 2T08. Sem considerar as despesas com as operações no exterior (R$ 24,2
milhões), o EBITDA acumula R$ 119,9 milhões, com margem de 18%.

119,9
95,7

Margem EBITDA

C/ desp.
Internac.

S/ desp.
Internac.

14,4%

18,0%

Cálculo do EBITDA (R$ milhões)

1S08

1S07

EBIT

38,1

52,4

(+) Depreciação e amortização

19,7

13,5

(+) Subvenção para investimento

30,8

32,7

(+) Provisões sem efeito de caixa

7,1

4,8

(=) EBITDA

95,7

103,4

Resultado Não-operacional
O resultado não-operacional foi uma receita de R$ 7,7 milhões, referente à venda de imóveis e a
ajustes de provisões de ativos permanentes ocorridos no 2T08. No 1S07, foi registrada receita de
R$ 39,9 milhões, relativa à venda de imóvel em Barueri, SP.

LUCRO LÍQUIDO
Lucro Líquido 1S08
(R$ - milhões)

O

lucro líquido totalizou R$ 27,3 milhões, equivalente a R$ 1,56 por ação. Caso neste
semestre a Companhia tivesse contabilizado no resultado a receita de subvenção para

investimento, o lucro líquido ajustado seria R$ 51,8 milhões, ou 8% da receita líquida do período.

51,8
27,3

S/ subvenção C/ subvenção
p/ investimento p/ investimento
Margem Líquida

4,1%

8,0%

Lucro Líquido Ajustado (R$ milhões)

1S08

1S07

Lucro Líquido apurado no período

27,3

75,5

(-) Receitas não operacionais

7,7

39,9

(+) Subvenção para investimento

32,2

34,5

(=) Lucro Líquido ajustado

51,8

70,1

CAPITAL EMPREGADO
Evolução do Saldo de Caixa no Semestre – R$ milhões
95,7

(51,4)
120,5

136,9
2,8

(27,9)
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Capital de giro – Em 30/6/2008 a Companhia mantinha R$ 330,6 milhões investidos em capital
de giro, com redução de 11% em relação à posição de R$ 373,1 milhões, em 31 de março. A
variação deve-se principalmente à redução nas contas a receber de clientes com a aceleração no
prazo de recebimento e maior giro.
Endividamento – O endividamento bruto da Alpargatas, em 30/6/2008, somava R$ 180,1
milhões, sendo 64% de longo prazo e 24% em moeda estrangeira. As dívidas da Companhia
referem-se a empréstimos tomados com o BNB e o BNDES, para financiamento da expansão
industrial, além de empréstimos obtidos no exterior para capital de giro das operações nos EUA e
na Europa. O saldo de empréstimos de longo prazo tem vencimento médio de seis anos.
Descontando-se o saldo de caixa, o endividamento líquido ao final do 1S08 era de R$ 91,9
milhões, com redução de R$ 13,9 milhões frente ao endividamento líquido de 31/3/2008, em
razão, principalmente, do aumento do saldo de caixa (maior geração operacional e menor
investimento em capital de giro).
Investimentos – No 1S08 a Companhia investiu R$ 27,9 milhões em ativo imobilizado. O
orçamento de capital aprovado na AGO é de R$ 102,3 milhões, para o ano de 2008.

C

om o objetivo de fornecer a nova dimensão do grupo de empresas Alpargatas, somamos,
na coluna pro forma, os números consolidados do 1S08 da São Paulo Alpargatas com os
da Alpargatas Argentina. Na análise desses números é importante ressaltar que, no formato
atual, a Alpargatas Argentina possui estrutura de negócios diferente da São Paulo Alpargatas.
Isso resulta em alguns indicadores que ainda não podem ser assumidos como novos parâmetros.
As sinergias que serão obtidas em razão de uma gestão integrada com essa empresa, resultarão
em melhores indicadores de desempenho, individuais e consolidados, em um futuro próximo.
1S08
(R$ milhões)

SP
Alpargatas

Alpargatas
Argentina

Consolidação
pro forma

Receita Bruta de Vendas

825,0

213,2

1.038,2

Margem Bruta

40,9%

30,4%

38,6%

Margem EBITDA

14,4%

17,4%

15,1%

27,3

9,7

37,0

Lucro Líquido

A

s ações preferenciais da Alpargatas (ALPA 4) encerraram o semestre cotadas a R$ 100,00,
o que representou desvalorização de 21,9%, ante uma valorização de 1,8% do Índice
Bovespa no mesmo período. As deliberações do Conselho de Administração de pagamento de
juros sobre o capital próprio somam R$ 39,7 milhões, dos quais R$ 21,8 milhões já foram pagos.
Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 23 de junho, o Sr. José Édison Barros Franco
foi eleito membro do Conselho de Administração da Alpargatas, em decorrência da renúncia do
conselheiro Sr. Marcelo Araújo. Os conselheiros escolheram o Sr. José Édison para presidir o
Conselho, até 2011.
Evolução das ações

Índice 100 = 01/01/2004

ALPA3
ALPA4
714

IBOVESPA

500
292
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PERSPECTIVAS

A

perspectiva da Administração da Companhia é positiva para o segundo semestre. A
retração da demanda tende a se reverter com a redução da inflação e a proximidade das

vendas de fim de ano. Internamente, foram concluídos os ajustes necessários para a adoção de
sistemas que darão suporte à nova estrutura internacional da Alpargatas. Também foi finalizada
a primeira fase de montagem das unidades fora do Brasil, que implica maiores gastos. Esses
fatores deverão impactar positivamente as vendas e aumentar a lucratividade das operações.
Outro aspecto que pode ter algum efeito sobre o desempenho da Companhia é a evolução do
preço da borracha sintética (SBR), que se correlaciona com a cotação do petróleo. Com base em
detalhada avaliação do mercado, e contatos com especialistas do setor, a expectativa da
Administração da Alpargatas é de que continue a tendência de queda na cotação internacional
do petróleo.

TELECONFERÊNCIA DE
RESULTADOS

Data:
Sexta-feira, 15 de agosto, às 16 horas.
Telefone para conexão:
(55 11) 4688-6301 - para participantes que ligam do Brasil e do exterior
Senha de acesso:
Alpargatas
Acesso aos slides:
http://ri.alpargatas.com.br ou http://www.ccall.com.br/alpargatas
(a apresentação será conduzida pelo palestrante)
Participantes:
Márcio Utsch – CEO
Francisco Céspede – DRI
José Sálvio Moraes – GRI
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 de JUNHO - R$ MIL
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Clientes
Provisão p/ devedores duvidosos
Estoques
Demais contas a receber
Despesas antecipadas
Impostos a recuperar
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
TOTAL DO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Bens destinados a venda
Impostos a recuperar
IR e Contribuição Social diferidos
Depósitos compulsórios, fiscais e trabalhistas
Demais contas a Receber
PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Financiamentos
Salários e encargos sociais
Provisão para contingências
Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuição Social a pagar
Impostos a pagar
Juros Capital Próprio / Dividendos a pagar
Outras contas a pagar
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Financiamentos
Provisão p/ impostos a pagar
Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuição Social a pagar
Provisão para contingências
Outras contas a pagar
RESULT. EXERC. FUTURO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social realizado
Reserva de capital
Ações em tesouraria
Reserva de lucros
TOTAL DO PASSIVO
Valor patrimonial por ação – R$

11

2008

2007

10.150
78.022
88.172
271.135
(11.491)
259.644
173.046
14.789
12.549
16.347
16.376
233.107
580.923

1.145
277.782
278.927
265.522
(9.276)
256.246
138.971
26.656
8.017
18.436
18.076
210.156
745.329

2.900
9.124
30.406
4.815
19.272
66.517

5.376
10.312
43.583
3.554
5.104
67.929

257.589
237.329
121.926
60.257
677.101

122.579
195.080
8.977
48.400
375.036

1.324.541

1.188.294

2008

2007

73.634
64.941
49.512
5.627
856
3.989
5.394
23.093
227.046

78.811
18.613
45.999
4.802
6.507
4.097
1.080
20.496
180.405

115.183
22.598
31.593
24.457
4.416
198.247

82.526
13.733
48.788
15.623
4.568
165.238

32.140

-

391.804
177.336
(29.062)
327.030
867.108

391.804
126.477
(21.416)
345.786
842.651

1.324.541

1.188.294

49,78

47,50
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DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS – R$ MIL
PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO
2008

2007

825.016

705.547

(162.430)

(140.185)

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS

662.586

565.362

Custo dos produtos vendidos

(391.818)

(302.057)

270.768

263.305

(232.632)

(210.883)

Com vendas

(200.870)

(162.099)

Gerais e administrativas

(39.982)

(38.166)

Honorários dos administradores

(1.692)

(1.506)

Amortização de diferido

(5.643)

(2.591)

Outras (despesas) receitas operacionais

15.555

(6.521)

38.136

52.422

Receitas financeiras

7.715

17.868

Despesas financeiras

(10.222)

(6.956)

(32)

(165)

(5.088)

-

1.810

(9.423)

LUCRO OPERACIONAL

32.319

53.746

Receitas (despesas) não operacionais

7.695

39.922

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

40.014

93.668

(12.761)

(18.130)

27.253

75.538

95,7

103,4

14,4%

18,3%

Lucro por ação – R$

1,56

4,11

Lucro Líquido Ajustado *

51,8

70,1

RECEITA BRUTA DE VENDAS
Impostos sobre vendas

LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS)OPERACIONAIS

EBIT – LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO, AMORTIZAÇÃO DE
ÁGIO E EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Variação cambial
Amortização de ágio
Equivalência patrimonial

Imposto de Renda e Contribuição Social
LUCRO LÍQUIDO

EBITDA
MARGEM EBITDA

*Sem receitas não operacionais e com subvenção para investimentos
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