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Prezados Acionistas,
É com muito orgulho que, mais uma vez, apresentamos resultados trimestrais excelentes. Se em 2004
alcançamos recordes de vendas e lucratividade, em 2005 estamos indo além. O consistente aumento em todos
os nossos principais indicadores de desempenho econômico-financeiro reflete o êxito na implementação de
nosso plano estratégico. Investimos no desenvolvimento e fortalecimento de nossas marcas que, em conjunto
com nossos valores e funcionários, são os principais ativos que possuímos. Havaianas, Rainha, Topper,
Mizuno, Timberland e Locomotiva são diferenciais competitivos que nos têm permitido enriquecer o mix de
produtos comercializados, inovar, atender os desejos dos consumidores, alcançar alta rentabilidade e exportar.
Enquanto a quantidade de calçados brasileiros exportados diminuiu 9%, o volume de exportação da Alpargatas
cresceu 19%. Somos o maior fabricante de calçados do Brasil. Operamos em escala, com excelência logística e
temos os melhores indicadores de produtividade e rentabilidade. Direcionamos recursos para investimentos em
pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, equipamentos, marcas e pessoas, para iniciar novo ciclo de expansão.
MARCAS
Novas coleções de cores e modelos, comunicação inteligente e o sucesso da marca no exterior são fatores que
têm contribuído para a imagem positiva e o crescimento do prestígio de Havaianas. Primeira marca Top of Mind
no segmento chinelos, a quantidade de pares vendidos, nos mercados interno e externo, aumentou 17% em
comparação com os nove primeiros meses do ano passado. Exportadas para 80 países, a consolidação de
Havaianas no exterior proporcionou crescimento em dólares de 42% na sua receita de exportação, mesmo com
o aumento do preço em dólar, decorrente da valorização do real. Para sustentar este desempenho, a coleção
2005/2006, lançada em julho, conta com 30 modelos fabricados exclusivamente para o mercado externo e 38
para o mercado interno. Os destaques foram o lançamento do modelo Joy, as novas estampas da linha Ipê e Ipê
filhotes e a Havaianas Baby. Com 10 modelos as Havaianas da linha kids vem aumentando a sua participação
no segmento de calçados infantis. Iniciamos a comercialização das meias Havaianas, com cores, estampas
alegres e separação nos dedos, que permite usar as sandálias em diversas ocasiões.
Mizuno vem consistentemente consolidando sua posição de líder no segmento running, conquistando cada vez
mais consumidores que reconhecem os benefícios da tecnologia Wave para a prática deste esporte. A marca
registrou crescimento de faturamento em decorrência do aumento da participação dos tênis Wave, de maior
valor agregado, no seu mix de vendas. Um exemplo foi o sucesso do lançamento do Mizuno Urban Runners
que inovou ao incorporar ao modelo Wave Creation 6, um aparelho MP3 especialmente desenvolvido para a
Mizuno. Músicas que contribuem para a prática e desempenho da corrida podem ser baixadas do website da
marca, diretamente no aparelho. Exemplo de inovação, o produto foi lançado com forte campanha publicitária,
ganhou destaque nas vitrines das principais lojas de calçados esportivos e teve um bom desempenho de
vendas. Outro fator de destaque no desempenho de Mizuno foi o incremento das vendas de vestuário,
impulsionado por eventos patrocinados pela marca como a corrida Ekiden, versão brasileira da tradicional
corrida de revezamento japonesa.
Topper, que este ano comemora 30 anos, vem ampliando seu prestígio e reconhecimento com a incorporação
de novas matérias primas e tecnologias aos seus produtos. Calçados lançados com maior valor agregado, como
a linha Dynatech Visible, têm contribuído para aumentar a receita e o resultado da marca. A nova coleção teve
como destaque as linhas Junior, Trainning e Street Soccer, além da bola Ultra. Em marketing esportivo, Topper
patrocinou a Copa Topper e programas esportivos de televisão, para aumentar ainda mais sua visibilidade em
futebol.
Rainha é a marca de artigos esportivos de maior longevidade no País, com setenta anos de história. Durante o
terceiro trimestre o destaque ficou para a linha de calçados Rainha Neo, que une tecnologia à linguagem de
moda. Para reforçar esta tendência, Rainha participou, em julho, de desfile na São Paulo Fashion Week, com
bola de couro estilizado, calçados especiais e bolsas temáticas. A marca continuou investindo na sua imagem
com o patrocínio de eventos, atletas e equipes dos vôleis de quadra e de praia.
Timberland continua a marca preferida dos consumidores que valorizam a prática de atividades outdoor, sendo
reconhecida por oferecer produtos diferenciados e de alta qualidade. Como conseqüência, desde 1996, quando
a marca foi lançada no Brasil, até 2004 o crescimento médio anual do seu faturamento tem sido de 58%. No
terceiro trimestre, foi lançado o modelo Delirium Pro especial para corridas de aventura. Em continuidade ao
projeto de expansão, as lojas Timberland em São Paulo passaram de três para seis, localizadas em pontos de
venda premium. No trimestre, a Timberland participou da Ecomotion e da Adventure Sports Fair, eventos de
grande destaque no segmento de esportes outdoor. O contrato de licenciamento foi renovado por mais cinco
anos.
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No terceiro trimestre foi lançado o Conga Baby, tendo como público-alvo crianças de um a três anos.
Sete Léguas, marca líder no segmento de calçados profissionais, trabalhou para reforçar seu posicionamento e
consolidar a sua imagem por meio da participação em eventos especializados, como a feira Tecnocarne, voltada
para o mercado frigorífico.
As lojas Meggashop estão passando por reestruturação em seu modelo de atuação, com o objetivo de reforçar
o conceito como outlet das marcas da Alpargatas. O faturamento da rede, com vinte e seis lojas, aumentou
12,5% no acumulado de 2005.
No negócio de Têxteis Industriais, o destaque foi o lançamento do produto Night&Day Sign, primeiro tecido no
mercado brasileiro desenvolvido para impressão digital. O objetivo é ampliar a participação no segmento de
comunicação visual, que tem amplo e crescente mercado no País. Inicialmente foi lançado o tecido para
impressoras especiais e já está em processo o lançamento do produto para impressoras domésticas
convencionais. No segmento de decoração inovamos com o lançamento de persianas verticais feitas de tecidos
antiácaro e antimofo.
DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
As informações financeiras a seguir são apresentadas em reais e não consideram a consolidação proporcional
dos resultados da Santista Têxtil, que são demonstrados como equivalência patrimonial. Todas as comparações
são feitas com o terceiro trimestre e o acumulado dos nove primeiros meses de 2004.
Com a maior participação de produtos de alto valor agregado no composto de vendas, a receita bruta de vendas
do terceiro trimestre cresceu 17,6%, atingindo R$ 340,8 milhões. No acumulado dos nove primeiros meses de
2005, o crescimento da receita foi de 24,8%, totalizando R$ 1,0 bilhão. Esta receita já representa 91% daquela
acumulada em todo o exercício de 2004. Contribuíram para este resultado o desempenho de Havaianas,
Mizuno, Timberland e das exportações, que cresceram 49% em dólares. Somando-se as diferentes marcas da
Alpargatas, foram vendidos 121,4 milhões de pares de calçados em nove meses, um aumento de 15%. As
exportações representaram 7,5% do volume vendido (6% em termos de valor).

Receita Bruta de Vendas
(R$ milhões)
Trimestral

289,8

3T04

Margem
Bruta

41,4%

323,8

321,5

9 meses
353,9

1.016,2

340,8

Anual
1.118,3

814,4

4T04

1T05

42,2%

43,4%

2T05

3T05

9M04

43,4%

46,7%

41,3%

9M05

Ano 2004

44,5%

40,2%
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O ganho de rentabilidade fica expresso pelo crescimento da margem bruta em 5,3 pontos percentuais no
trimestre e 3,2 no acumulado do ano. Contribuíram para este desempenho o crescimento das vendas de
produtos com maior valor agregado, a estabilidade do custo dos insumos, a diluição dos custos fixos pelo
aumento do volume de produção e o aumento de produtividade fabril.
As despesas comerciais, gerais e administrativas no terceiro trimestre somaram R$ 85,2 milhões. Elas
representaram 31,4% das vendas líquidas, ante 33,7% no mesmo período do ano passado. No acumulado de
2005, estas despesas totalizaram R$ 246,8 milhões, 30,5% das vendas líquidas (32,6% em 2004). O
crescimento de 24,8% na receita não provocou um aumento proporcional neste grupo de despesas.
As receitas financeiras contabilizaram R$ 28,6 milhões no ano de 2005, 55,4% maior que em 2004. Este
resultado foi devido ao aumento na taxa média de aplicação e no volume médio de recursos aplicados no
mercado financeiro.
O resultado da equivalência patrimonial foi de R$ 4,0 milhões no acumulado do ano, 47,2% inferior ao mesmo
período de 2004, em função do desempenho da Santista Têxtil, cuja receita de exportação foi impactada
negativamente pela desvalorização do dólar.
O lucro operacional, antes da variação cambial e encargos financeiros sobre impostos, manteve a tendência de
crescimento. No terceiro trimestre, ele somou R$ 43,0 milhões, 91,1% superior ao de igual trimestre do ano
anterior. No acumulado de 2005, aumentou 93,1% e acumulou R$ 131,5 milhões.
Lucro Operacional*
(R$ milhões)

Acumulado
131,5

Trimestre
68,1
49,4

43,0

39,1

Margem
Operacional

22,5

26,9

3T04

4T04

1T05

2T05

3T05

9M04

9,9%

10,5%

15,3%

17,6%

15,8%

10,5%

9M05
16,3%

* Antes da variação cambial e encargos financeiros sobre impostos

O bom desempenho operacional gerou um lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização –
LAJIDA, de R$ 152,7 milhões no acumulado de 2005, 102% superior ao mesmo período do ano passado. A
margem LAJIDA foi de 18,9%. No terceiro trimestre de 2005, o LAJIDA totalizou R$ 57,2 milhões, 112,6%
superior ao reportado no mesmo período do ano anterior. Para manter-se a comparabilidade com os LAJIDAs
apurados em 2005, os números de 2004 foram recalculados, desconsiderando-se o resultado nas vendas dos
imóveis ocorridas naquele ano.
Lajida
(R$ milhões)

Acumulado
152,7

Trimestre
75,6
53,7

26,9
29,0

Margem
LAJIDA

57,2

41,8

3T04

4T04

1T05

11,8%

11,4%

16,3%

2T05
19,1%

3T05
21,8%

9M04
11,7%

9M05
18,9%
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A valorização de 16,3% do real em relação ao dólar nos nove primeiros meses do ano (5,5% apenas no terceiro
trimestre de 2005), gerou uma receita de variação cambial, decorrente do endividamento em moeda estrangeira,
de R$ 2,2 milhões, no terceiro trimestre de 2005, e de R$ 7,2 milhões no acumulado do ano.
A alienação de um terreno em São José dos Campos (SP) e de uma unidade fabril em Jaboatão (PE) resultou
numa receita não operacional líquida de R$ 21,2 milhões no terceiro trimestre de 2005, totalizando R$ 30,7
milhões no acumulado do ano.
O lucro líquido no terceiro trimestre acumulou R$ 48,8 milhões. Nos nove primeiros meses de 2005, o aumento
foi de 89,2%, totalizando um lucro de R$ 131,5 milhões, ou R$ 7,10 por ação. Excluídas as receitas não
operacionais o lucro líquido dos nove meses de 2005 apresenta uma variação de 109%.
Lucro Líquido
(R$ milhões)
Acumulado
131,5

Trimestre

69,5
39,2

Margem
Líquida

26,1

38,2

3T04

4T04

1T05

17,2%

10,2%

14,9%

48,8

44,5

2T05

15,9%

3T05

9M04

9M05

18,0%

10,7%

16,3%

O saldo de caixa ao final de setembro era de R$ 258,9 milhões, 41,3% superior ao saldo de 31/12/2004. O
LAJIDA de R$ 57,2 milhões no trimestre e de R$ 152,7 milhões no acumulado de 2005, foi suficiente para
financiar os principais desembolsos no período: R$ 60,8 milhões de pagamento de juros sobre o capital próprio;
R$ 28,4 milhões de investimento em capital de giro e R$ 34,4 milhões em aquisição de ativo imobilizado.

Fluxo de Caixa
(R$ milhões)

152,7

17,1

(28,4)

34,7

(34,4)
4,0
(60,8)

(3,4)
(5,8)

258,9

183,2

Saldo
de caixa
31/12/2004

LAJIDA

Aumento
do Capital
de Giro

Aquisições
Ativo
Imobilizado

Resultado
Financeiro

JCP
Pago
(líquido
IRRF)

JCP
Recebido
(líquido
IRRF)

Captação/
Amortização
de
Empréstimos

Recebimentos Recompra
de venda de de ações
Ativos
Permanentes

Saldo
de caixa
30/09/2005
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A dívida bruta ao final de setembro era de R$ 52,5 milhões, com redução de R$ 6,8 milhões em relação à
posição registrada em setembro de 2004. A diminuição em 11,5% é conseqüência de amortização e do efeito da
desvalorização do dólar sobre o endividamento em moeda estrangeira. O saldo líquido de caixa, após a
dedução da totalidade da dívida, era de R$ 206,4 milhões.

MERCADO DE CAPITAIS
As ações preferenciais da Alpargatas encerraram o terceiro trimestre de 2005 cotadas a R$ 44,00, com
valorização de 44% nos últimos 12 meses (30/9/04 a 30/9/05). Nos nove meses deste ano a valorização
alcançou 22%. O Ibovespa apresentou aumentos de 36% e 21%, nos mesmos períodos. O Conselho de
Administração aprovou, respectivamente em agosto e outubro, a distribuição de R$ 14,8 milhões e de R$ 9,0
milhões, a título de juros sobre o capital próprio. No ano, o total de JCP antecipado, ad referendum da
Assembléia Geral de 2006, soma R$ 53,1 milhões, equivalente a 42,5% do lucro líquido acumulado até
setembro, ajustado pela reserva legal. Em Assembléia Extraordinária realizada em 31 de agosto, os acionistas
aprovaram o cancelamento de 819.188 ações mantidas em tesouraria. Após o cancelamento, o capital
integralizado da Companhia passou para 18.683.323 ações escriturais. Em 30 de setembro, o programa de
ADR Nível 1 foi encerrado.
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
O Conselho de Administração aprovou projeto de ampliação e modernização de suas unidades produtivas,
envolvendo investimentos da ordem de R$ 95 milhões até 2008. A realização desses investimentos representa
mais um passo na direção de consolidar cada vez mais a posição de liderança da Alpargatas e assegurar a
conquista de novos mercados no Brasil e no exterior para as suas marcas.
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Em 2005 os auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu prestaram à Alpargatas somente serviços de
auditoria independente.
INSTITUTO ALPARGATAS
No terceiro trimestre, foi lançado, em Campina Grande (PB), o Projeto de Educação por meio do Esporte, em
parceria com a Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Educação. Ocorreu também a Primeira Corrida de
Desafios, que contou com a participação de vários voluntários da Alpargatas. Esta corrida visa estimular a
qualidade de vida, incentivar o espírito de equipe, vincular práticas esportivas aos principais pontos culturais da
cidade e promover a participação de deficientes físicos em eventos esportivos. A renda foi revertida para a ADD
– Associação Desportiva para Deficientes. Em setembro, a equipe Timberland participou do evento Serv-aPalooza, ação comunitária realizada em todos os países onde a marca está presente. No Brasil, os funcionários
da Alpargatas se dedicaram à coordenação e implantação de um modelo de bazar permanente, visando
fortalecer a sustentabilidade financeira da “Casa de Amparo João Batista”, instituição que abriga crianças e
adolescentes em regime de internato. O Instituto promove o voluntariado em todas as unidades da Alpargatas,
com o objetivo de conscientizar e mobilizar os funcionários para uma atuação social permanente. Com base em
todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, ele foi listado, pelo segundo ano consecutivo, no Guia Exame de
Boa Cidadania Corporativa.
O bom desempenho e o crescimento da Alpargatas foram possíveis com o apoio e a crença nas nossas marcas
por parte de nossos funcionários, fornecedores, clientes, consumidores e acionistas. Agradecemos a todos pelo
comprometimento e dedicação.

São Paulo, 28 de outubro de 2005
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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