PRESS RELEASE
Alpargatas anuncia a construção de nova fábrica
para a produção de Havaianas em Minas Gerais
Com investimentos de R$ 177 milhões nos próximos quatro anos, nova
unidade terá capacidade de produzir mais de 100 milhões de pares de
calçados por ano
A Alpargatas S.A., maior empresa de calçados da América Latina, anunciou hoje a construção
de uma nova fábrica em Montes Claros, na região norte de Minas Gerais. A unidade
produzirá sandálias Havaianas, um dos destaques do portfólio de marcas da Companhia,
além de servir como um centro de distribuição para a comercialização dos produtos. A
Empresa deve investir na nova planta R$ 177 milhões nos próximos quatro anos, gerando
mais de dois mil e duzentos empregos diretos e três mil indiretos.
Em sua capacidade total, a nova planta fabricará cerca de 100 milhões de pares de calçados
por ano, o que corresponde a um aumento de 30 % na atual produção. Em 2010, a
Alpargatas fabricou e vendeu 244 milhões de unidades de calçados, vestuário e acessórios.
“A escolha de Montes Claros foi feita por conta da proximidade da região com grandes
centros consumidores, em particular as regiões Sul e Sudeste, e da presença de mão de obra
qualificada. Dessa forma, favoreceremos nossas áreas de distribuição e a logística e
aumentaremos nossa eficiência, além de gerar emprego e renda para a região”, afirma
Márcio Utsch, presidente da Alpargatas.
A decisão de construir uma nova planta no Brasil faz parte de um amplo plano da Alpargatas
para chegar a 2014 com uma receita bruta de R$ 5,5 bilhões. Em 2010, a receita bruta da
empresa foi de R$ 2,6 bilhões. “Estamos sempre buscando maneiras de atender melhor os
nossos mercados. Sandálias ‘Made in Brazil’ têm apelo aqui e internacionalmente. Aliamos a
isso a nossa preferência por investir no Brasil”, afirma Utsch.
Atualmente, a Alpargatas tem quatro fábricas no Brasil – Santa Rita e João Pessoa (PB) para
a produção de artigos esportivos das marcas Topper, Rainha, Mizuno e Timberland – e em
Campina Grande (PB) e Carpina (PE) para sandálias Havaianas e Dupé. Apenas no Brasil, a
Alpargatas emprega hoje 12 mil pessoas. A Companhia também tem oito fábricas de artigos
esportivos e têxteis localizadas na Argentina e que abastecem o mercado argentino.
A construção da planta de Montes Claros deve começar em agosto de 2011 e o início da sua
operação deve acontecer no segundo semestre de 2012.
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Sobre a Alpargatas
Desde 1907, quando foi fundada, a Alpargatas oferece produtos inovadores. Com as marcas
Havaianas, Dupé, Rainha, Topper, Mizuno, Timberland, Meggashop, Sete Léguas e Flecha, a
Companhia se fortalece na liderança do setor de calçados na América Latina. Em 2010, a
receita bruta atingiu R$ 2,6 bilhões, valor 16% maior que o ano anterior, e foram vendidos
244 milhões de pares de calçados e peças de vestuário e acessórios no Brasil e no exterior.
Com o crescimento de 38,3%, o EBITDA (de R$ 400,3 milhões) e a margem EBITDA de 18%
foram os maiores da história da Alpargatas. A venda de Havaianas e Dupé, somada ao de
acessórios, foi de 190,1 milhões de pares e peças no Brasil. O aquecimento do consumo no
Brasil, o lançamento de novas coleções, produtos com maior valor agregado e o
enriquecimento do mix contribuíram para o desempenho das marcas de sandálias.

Para mais informações, contate a área de Relações com Investidores da Alpragatas:
José Roberto Lettiere
3847-7406
lettiere@alpargatas.com.br
José Sálvio Moraes
3847-7397
jsalvio@alpargatas.com.br
Mariane Weger
3847-7672
mweger@alpargatas.com.br
ri@alpargatas.com.br
http://ri.alpargatas.com.br
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