ALPARGATAS APRESENTA CONTÍNUO CRESCIMENTO DE
VENDAS E DAS MARGENS DE LUCRO EM 2006
São Paulo, 04 de agosto de 2006 – A São Paulo Alpargatas S.A. (Bovespa: ALPA3 e ALPA4), empresa
listada na Bovespa há 93 anos e atualmente integrante do Nível 1 de Governança Corporativa, divulgou
hoje os resultados do segundo trimestre e acumulados no primeiro semestre de 2006. As informações
financeiras consolidadas estão em reais, conforme a legislação societária.

COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
“Encerramos o semestre com uma empresa mais sólida, saudável e rentável. O contínuo trabalho de
diferenciação de nossas marcas a partir de constantes inovações, incorporação de novas tecnologias e
modelos de acordo com as principais tendências internacionais, tem valorizado o mix de produtos
vendidos e proporcionado crescimento das vendas locais e das exportações. A firme gestão de custos e
despesas gera aumento das margens de lucro, assegurando a competitividade de nossos produtos nos
mercados em que atuamos. É importante ressaltar a capacidade de obtermos esse desempenho no
cenário adverso vivenciado pelo setor de calçados, que está enfrentando maior concorrência do produto
importado e a diminuição das exportações.

A Alpargatas foi eleita, pela segunda vez em sua história, a Empresa do
Ano, por Melhores e Maiores, da revista Exame, e a melhor empresa do
setor. A Alpargatas superou todos os critérios aplicados na avaliação
comprovando que a Companhia está no caminho certo e gerando valor
para todos os que com ela se relacionam: clientes, consumidores,
fornecedores, funcionários, acionistas e sociedade. Prestes a completar
um século de existência, a visão de futuro da Alpargatas é muito ampla
e contempla um grande potencial de crescimento e de transformação
em uma empresa global de marcas desejadas. “
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A receita bruta de vendas cresceu 9,4% e somou R$ 739,1 milhões.
A margem bruta de 47,5% subiu 4,1 pontos percentuais.
O Lajida acumulou R$ 135,8 milhões, aumentou 42,2%, com margem sobre as vendas líquidas de 23%.

O lucro líquido acumulou R$ 78 milhões.
Patrimônio líquido aumentou R$ 95 milhões nos doze meses encerrados em junho.
Saldo líquido de caixa de R$ 210,9 milhões.
Aprovação de antecipação de R$ 37,3 milhões de JCP aos acionistas.
As ações preferenciais valorizaram-se 37,3%.
As vendas de calçados somaram 83 milhões de pares.
Lançamento de 290 modelos de calçados
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PRINCIPAIS INDICADORES
Var. %
(R$ milhões)
Vendas Brutas
Vendas Líquidas
Lucro Bruto
Lajida (Ebitda)
Lucro Líquido (*)
Margem Bruta %
Margem Lajida %
Margem Líquida % (*)

2T06
365,6
290,7
138,5
70,4
42,4
47,7%
24,2%
14,6%

2T05
353,9
280,9
121,9
53,7
44,5
43,4%
19,1%
15,9%

1S06
739,1
589,5
279,9
135,8
78,0
47,5%
23,0%
13,2%

1S05

2T06X2T05

1S06X1S05

675,4
536,7
232,8
95,5
82,7
43,4%
17,8%
15,4%

3,3%
3,5%
13,6%
31,1%
-4,7%
4,3 pp
5,1 pp
-1,3 pp

9,4%
9,8%
20,2%
42,2%
-5,7%
4,1 pp
5,2 pp
-2,2 pp

(*) Contabilização da subvenção para investimentos do Estado da Paraíba. Detalhamento em
Desempenho Econômico-Financeiro

MARCAS
Havaianas é a marca preferida dos consumidores brasileiros. Possui 43% do mercado de chinelos,
conforme dados da Latinpanel de maio desse ano, além de ser a marca de
chinelos que primeiro vem à mente de 61% dos consumidores deste produto. Na
temporada de verão no Hemisfério Norte, além da forte presença na mídia
internacional e de espaços de destaque em lojas como a Macy’s, em Nova
Iorque, foi inaugurada uma loja sazonal de Havaianas em Saint Tropez, na
Riviera Francesa. A nova coleção de sandálias, desenvolvida em linha com as
principais tendências da moda internacional, foi lançada em junho, com 40
modelos para o mercado interno e 34 para o externo.

Mizuno mantém sua liderança no segmento de corrida. Entre as novidades
da marca, no semestre, destacam-se o Wave Creation 7, o Wave Aero – um
calçado de alto desempenho voltado para o triatlo – e o Wave Shinken –
lançamento mundial de chuteiras de alta tecnologia. Completam os
lançamentos as linhas de vestuário Night Run e a feminina Seamless,
voltada para o condicionamento físico e produzida com tecnologia sem
costura.

Topper lançou as chuteiras Velocity e Discovery e novas cores dos
modelos Irony e Energy II, que podem ser utilizados para o
condicionamento físico dos praticantes de futebol. Ao oferecer produtos
com mais inovação e tecnologia, aumentou a visibilidade junto a clientes e
consumidores e adquiriu espaço no “segmento valor” do mercado de
calçados esportivos, o que provocou um aumento no faturamento, em
relação ao primeiro semestre de 2005.

Rainha tem investido em tecnologia, materiais e desenho que
valorizam seus produtos, permitindo o reposicionamento para o
segmento de calçados de maior valor. Participou da São Paulo
Fashion Week, com o Rainha VL Copacabana, como forma de
aumentar sua visibilidade no mundo da moda. Lançou sete modelos
System 3000, com visual moderno e cores que seguem as tendências
internacionais.
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Timberland continuou o processo de adoção do novo padrão visual de suas lojas e de expansão da rede,
em linha com o plano de crescimento da marca no Brasil. A loja do Shopping Center Iguatemi, em São
Paulo, foi reformada de acordo com os novos padrões de equipamentos e comunicação visual da marca.
As inaugurações no BH Shopping e Diamond Mall, em Belo Horizonte, ampliaram para dez o número de
lojas da rede.
Meggashop deu continuidade ao trabalho de padronização visual e modernização do modelo de loja de
fábrica, incluindo a mudança do mix de produtos, com foco em calçados e vestuário esportivos exclusivos
das marcas da Alpargatas. A Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo escolheu a
Meggashop como estudo de caso no varejo brasileiro.

Têxteis Industriais concentrou-se na estratégia de diversificação de mercados e
desenvolvimento de produtos de maior valor agregado. Ampliou seu portfólio com a
Locomotiva Stone, lona 100% algodão utilizada em bolsas, mochilas e calçados, e novos
padrões de tecidos para cortinas. Além disso, complementou sua linha Night&Day Sign,
voltada ao mercado de comunicação visual. O volume exportado cresceu 38% em
comparação ao primeiro semestre de 2005.

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
A Companhia contabilizou a subvenção para investimentos e geração de empregos, oriunda das suas
operações no Estado da Paraíba, na conta de Reserva de Capital, retroativo a 1º de janeiro de 2006. Essa
contabilização justifica-se pelo compromisso da Companhia de investir em aumento da capacidade
instalada, ampliação do parque fabril, incremento da produção e geração de empregos naquele Estado,
conforme projeto aprovado, em agosto de 2005, pelo Conselho de Administração, e iniciado de forma
relevante em 2006. Na apresentação dos números a seguir, os resultados de 2006 já incorporam este
procedimento contábil. Para efeitos de comparabilidade apresentamos números pro forma do lucro
operacional e lucro líquido de 2005, também com esta forma de contabilização.

Receita Bruta de Vendas
R$ milhões

365,6

+ 3,3%

2º Trimestre
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739,1

675,4

+ 9,4%

353,9

Receita Bruta de Vendas
Manteve a tendência de crescimento, acumulando R$
365,6 milhões no trimestre e R$ 739,1 milhões no
primeiro semestre. A coleção de Havaianas – lançada
em junho com novos modelos, cores e estampas –, o
reposicionamento das marcas Rainha e Topper para
segmentos de maior valor de mercado e o avanço das
exportações (64% em dólares e 27% em volume)
contribuíram para uma receita maior.

2005
2006
1º Semestre

Margem Bruta
% da Receita Líquida

+ 4,1 pp

47,5%

47,7%

+ 4,3 pp

43,4%

43,4%

Lucro Bruto
Alcançou R$ 138,5 milhões no trimestre e R$ 279,9
milhões no semestre. Representa um crescimento de
13,6% e 20,2%, nos respectivos períodos de
comparação. O contínuo ganho de lucratividade é
resultado do aumento da receita de vendas aliado à
firme gestão de custos, estabilidade do preço dos
insumos e diluição de custos fixos com aumento da
produtividade fabril. A margem bruta atingiu 47,7% no
trimestre, muito próxima dos 47,5% acumulados no
semestre, registrando um crescimento médio de quatro
pontos percentuais em relação a iguais períodos do
ano anterior.

2º Trimestre

2005
2006

1º Semestre

Despesas Comerciais, Gerais e Administrativas
Somaram no trimestre R$ 86,4 milhões. O valor totalizado no semestre é de R$ 171,7 milhões,
equivalente a 29,1% das vendas líquidas, ou um ponto percentual menor que o primeiro semestre de
2005. Essa redução deve-se principalmente à produtividade das despesas comerciais e à gestão/controle
das despesas administrativas.
Lucro Operacional
Somou R$ 51,8 milhões no trimestre e R$ 97,8 milhões no semestre. Contribuíram para esse resultado –
além do incremento nas receitas de vendas, aumento do lucro bruto e diluição das despesas operacionais
– o crescimento das receitas financeiras líquidas, em função do maior volume de recursos aplicados, a
receita de variação cambial e a redução de encargos financeiros sobre impostos. Esse resultado não
apresentou variação na comparação entre os trimestres. No semestre ele cresceu 9,8%. O lucro
operacional pro forma de 2005 é de R$ 39,4 milhões no trimestre e R$ 65,4 milhões no semestre.

Lajida - R$ milhões

70,4

+ 31,1%

2º Trimestre

95,5

135,8

+ 42,2%

53,7

Lajida
O Lajida, ajustado pelo valor da subvenção já
mencionada, acumulou R$ 70,4 milhões no
trimestre, com margem sobre as vendas líquidas de
24,2% e crescimento de 31,1% em relação ao
mesmo período do ano anterior. O Lajida gerado no
semestre foi de R$ 135,8 milhões, com incremento
de 42,2%. Esse resultado valida a estratégia da
Companhia de foco em marcas, com constantes
lançamentos que incorporam tecnologia e inovação
dentro das tendências mundiais dos segmentos de
seus principais produtos.

2005
2006

1º Semestre

Lucro Líquido
Totalizou R$ 42,4 milhões no trimestre, acumulando R$ 78 milhões no semestre. O lucro líquido pro forma
de 2005 é de R$ 36,3 milhões no trimestre e R$ 67,1 milhões no semestre.
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Fluxo de Caixa
Conforme demonstrado no quadro abaixo a Companhia apresentou, no período de doze meses encerrado
em 30 de junho desse ano, uma forte geração de caixa pelas operações (Lajida), permitindo financiar seu
crescimento, com investimentos em capital permanente e de giro, remunerar os acionistas e liquidar seus
empréstimos.
Fluxo de Caixa – R$ milhões

244,9
(49,5)

30,4

(43,0)

1,7
(64,6)

38,6

(53,8)
(48,6)

(52,1)

214,5

Saldo
de caixa
30/06/2005

LAJIDA

Aumento
do Capital
de Giro

Pgto Cofins
Contencioso

Aquisição
Ativo
Imobilizado

Resultado
Financeiro

Dividendos
e JCP
pagos

Dividendos
e JCP
recebidos

Captação/
Amortização
de
Empréstimos

Recebimentos
de venda de
Ativos
Permanentes

Compra
de ações

218,5

Saldo
de caixa
30/06/2006

Endividamento
Ao final de junho, totalizava R$ 7,6 milhões, com redução de 86% em relação à posição registrada em
30/06/2005. A Companhia efetuou o pré-pagamento do empréstimo junto ao IFC, no valor de US$ 16,2
milhões. O saldo líquido de caixa, em 30/06/2006, era de R$ 210,9 milhões.

MERCADO DE CAPITAIS e GOVERNANÇA CORPORATIVA
Desempenho das ações
As ações preferenciais da Alpargatas encerraram o semestre cotadas a R$ 99,90 , com valorização de
37,2% nos primeiros seis meses do ano, enquanto o Ibovespa registrou alta de 9,4% no mesmo período.
Considerando os últimos doze meses, as ações preferenciais acumularam valorização de 186% ante a
valorização de 46,2% do Ibovespa. O valor de mercado da Companhia cresceu de R$ 0,6 bilhão, em junho
de 2005, para R$ 1,8 bilhão.
Remuneração aos acionistas
No semestre, o Conselho de Administração deliberou o pagamento de juros sobre o capital próprio, ad
referendum da Assembléia Geral Ordinária de 2007, no valor de R$ 37,3 milhões.
Recompra de ações
Durante o primeiro semestre de 2006, a Alpargatas adquiriu em Bolsa de Valores 412.400 ações
preferenciais e 9.055 ações ordinárias. Os títulos foram mantidos em tesouraria.
Conselho de Administração
Na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20 de abril, por meio de eleição direta, foram escolhidos o
novo membro do Conselho de Administração da Companhia, representante dos acionistas preferencialistas,
e seu respectivo suplente, com mandatos até 2008.
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Auditores Externos
Os serviços prestados pela Deloitte Touche Tohmatsu tiveram foco exclusivo em auditoria contábil, não
tendo sido contratado no semestre nenhum serviço complementar ou de consultoria com os auditores
externos.

GESTÃO DE PESSOAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL
Foram investidas doze mil horas de treinamento no semestre, atingindo 601 funcionários. Foi estendida,
para todos os níveis da Empresa, a contratação de metas em que o desempenho individual do funcionário
determinará sua remuneração variável. A Timberland, o Instituto Alpargatas e o IPÊ – Instituto de
Pesquisas Ecológicas promoveram ação ambiental em comemoração ao Dia da Terra, em 20 de abril.

SANTISTA TÊXTIL S.A.
Foi aprovada em junho a fusão das operações da Santista Têxtil S.A. com a Tavex Algodonera S.A.,
sediada na Espanha, criando o líder mundial em Denim, com capacidade para produzir 150 milhões de
metros anuais, além de tecidos para sportswear, roupas profissionais e tecidos técnicos, gerando uma
receita anual superior a US$ 500 milhões. A nova sociedade nasce com doze fábricas em operação
(cinco da Tavex e sete da Santista) distribuídas nas Américas, Europa e África do Norte. A fusão
representa oportunidade de ampliar a presença da Santista nos mercados dos Estados Unidos e Europa,
e oferece a possibilidade de importantes ganhos de sinergia em vendas, compras, desenvolvimento de
produtos, tecnologia e logística, além de outros setores.

TELECONFERÊNCIA
A Alpargatas realizará uma teleconferência para discussão dos resultados do semestre, com a presença
do Sr. Márcio Utsch, Diretor Presidente e Sr. Francisco Cespede, Diretor de Administração e Finanças e
Relações com Investidores, na Segunda-feira, 7 de agosto, às 15 horas.
Telefone para conexão: (55 11) 4688-6301 (para participantes que ligam do Brasil e do exterior)
Senha de acesso: Alpargatas

Contatos

Francisco Cespede
Diretor Adm. e Finanças e Relações com Investidores
cespede@alpargatas.com.br Tel: (11) 3847-7406

Doris Pompeu Brasil
Consultora
doris.pompeu@globalri.com.br
Tel: (11) 3254-6710

José Sálvio Ferreira Moraes
Gerente de Relações com Investidores
jsalvio@alpargatas.com.br Tel: (11) 3847-7397
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Declarações contidas neste comunicado, relativas às perspectivas dos negócios, projeções de
resultados operacionais e financeiros, e referências ao potencial de crescimento da Companhia,
constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu
desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da
situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais e, portanto, estão sujeitas a
mudanças.
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