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Conversa com o Presidente
“A Alpargatas alcançou recorde de vendas e
lucratividade em 2010, consolidando-se como a maior
empresa brasileira de calçados da América Latina”
Em 2010, a Alpargatas obteve um
desempenho recorde. Quais
foram as principais razões?

Márcio Utsch: Tivemos um
ótimo ano porque a demanda de
calçados esteve muito aquecida e
soubemos capturar, de forma
mais rápida que a concorrência, as oportunidades decorrentes
desse cenário. Como
resultado, vendemos
244 milhões de unidades de calçados, vestuário e acessórios, volume
11,5% maior que o de
2009. O faturamento
líquido, de R$ 2,2 bilhões,
foi 16,2% maior que o do
ano passado e o lucro
líquido aumentou
147,2%, atingindo o
recorde de R$ 303,1
milhões. Com esses
números, nos consolidamos como a
maior empresa brasileira de calçados
da América Latina.
Outro fator que foi
determinante para
crescermos é nossa
experiência em gestão
de marcas. Havaianas,
Dupé, Topper, Rainha,
Mizuno, Timberland,
Sete Léguas, Flecha e
Meggashop conquistaram a lealdade de
consumidores, no
Brasil e no exterior,
pela clara percepção de
superioridade de suas
propostas de valor.

Em que essas marcas se
destacaram no ano?

M.U.: Em inovação, tecnologia, design e comunicação. Com produtos que
atendem aos desejos de
consumidores de todos os
perﬁs, somamos 144
lançamentos de
sandálias e calçados esportivos no ano.
Em Havaianas, a Soul
Collection
é um
exemplo de inovação. Os tênis
feitos com o solado
e a palmilha
iguais aos das
sandálias surpreenderam os
consumidores
da Europa e
do Brasil.
Reforçamos o
portfólio de produtos Dupé para estar
mais presente em
seus mercados-alvo.
Topper avançou com
calçados, vestuário e
acessórios para outras
categorias esportivas,
além do futebol, tais
como tênis e running.
O rugby, esporte que será
olímpico em 2016, passou a
ser patrocinado pela Topper.
Rainha lançou 21 modelos e
Mizuno obteve resultados
espetaculares. O Creation 11,
com a tecnologia Wave,
foi um sucesso de
vendas, além dos
outros modelos de running e vestuário. Timberland colocou no
mercado a linha Jardins, de calçados

casuais, cujo nome passou a ser usado
mundialmente pela proprietária da
marca. Por último, reposicionamos Sete
Léguas, focando em produtos de maior
giro e retorno.

A Alpargatas ﬁcou mais presente no
varejo. Por que é importante atuar
nesse negócio?
M.U.: Atuar no varejo é importante
para uma empresa de marcas porque
representa um adicional de volume de
vendas, ajuda a fortalecer as marcas,
além de permitir a identiﬁcação de tendências, necessidades e aspirações dos
consumidores. Encerramos 2010 com
214 lojas, localizadas no Brasil, na
Argentina, nos Estados Unidos e na
Espanha, das quais 135 são Havaianas,
17 Topper, 8 Mizuno, 16 Timberland,
20 Meggashop e 18 outlets argentinos.
O processo de internacionalização
continuou a avançar?

M.U.:

Bastante. Já operamos diretamente em sete países, onde trabalham
30% dos 17,5 mil empregados da
Companhia. A Alpargatas Argentina, a
Alpargatas USA e a Alpargatas Europa
desempenham um papel importante em
nossa estratégia de sermos grandes internacionalmente. Em 2010, 28% da receita
líquida consolidada em reais foi gerada
por essas empresas e pelas exportações.
Havaianas aumentou sua presença nos
varejos calçadistas norte-americano e
europeu, o que nos permitiu ampliar em
86% o volume de sandálias e acessórios
vendidos pela Alpargatas USA e pela
Alpargatas Europa. Continuamos a trabalhar fortemente para transformar Topper,
que já é líder na Argentina, em uma marca
relevante na América Latina. A Alpargatas
Argentina vem obtendo desempenho
superior ao estimado em outubro de 2007,
época de sua aquisição. Os resultados
alcançados em 2010 foram melhores que
os de 2009. A receita líquida dessa
empresa em reais aumentou 8,3%, o lucro
bruto 12,8% e o Ebitda (sigla em inglês que

indica o lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) 11,6%.

Como a sustentabilidade contribuiu
para o desempenho da Alpargatas?

M.U.: Nossos projetos socioambientais
trouxeram muitos benefícios, tornando-nos uma empresa ainda mais admirada e
respeitada, principalmente nas localidades onde temos operações. Eles também
contribuíram para reduzir custos por meio
de ações que diminuíram os gastos com
energia, água e gás. Em relação a 2009,
reduzimos em 7,2% o consumo de energia
elétrica por mil unidades produzidas, em
20,1% o consumo de água e em 12,9% o de
gás. A geração de resíduos caiu 12,3% por
mil unidades. Na área social, o Instituto
Alpargatas realiza projetos de educação e
inclusão social de crianças e jovens por
meio do esporte e da cultura. Somente em
2010, foram beneﬁciados 66,5 mil estudantes, em regiões com baixo Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH). O
Instituto foi remodelado e seus programas passaram a ser associados às nossas
marcas.
Qual é o maior objetivo da Alpargatas
para os próximos anos?

M.U.: Ser a principal empresa brasileira
no cenário global dos setores de calçados,
vestuário e acessórios. Vamos alcançar
esse objetivo com ações estratégicas nos
três negócios da Companhia e nas áreas
corporativas. Em Sandálias, Havaianas
aumentará sua expressividade internacional. Artigos Esportivos será líder na América
Latina e o Varejo apoiará e fortalecerá nossas
marcas. As áreas corporativas trabalharão
em ações que proporcionam resultado econômico signiﬁcativo e suportam a construção de marcas globais desejadas e regionais
dominantes.
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Mensagem do
Presidente do Conselho
de Administração
Como são as perspectivas da Alpargatas
para 2011?

M.U.: Muito positivas. Temos a certeza
de que a Alpargatas está cada vez mais
preparada para continuar a crescer nos
mercados de calçados, vestuário e acessórios, com marcas que ano após ano
ampliam sua liderança e com produtos
que superam as expectativas dos consumidores. Vamos aprofundar os investimentos em áreas que reforçarão nossa
competitividade, tais como inovação,
comunicação, produtividade fabril, gestão
da cadeia de suprimentos e expansão do
varejo. Nossas operações internacionais
ﬁcam, a cada ano, mais robustas à medida
que fortalecemos suas estruturas operacionais, conhecemos mais os hábitos dos
consumidores estrangeiros e ampliamos a
oferta de produtos e os pontos de venda.
Continuaremos investindo no crescimento das marcas Havaianas e Topper
fora do Brasil, com o objetivo de buscar
aumento de receita e maior lucratividade.
Para ser uma Companhia que chegue ao
ﬁnal de 2015 com faturamento bruto, em
moeda constante, três vezes maior que o
de 2009, revisamos nosso Plano
Estratégico, cuja execução já foi iniciada
por várias frentes de trabalho.

Qual é a sua mensagem ﬁnal?
M.U.: Nosso grande desaﬁo é continuar
a construção de uma Alpargatas inovadora, admirada, respeitada e inspiradora
de projetos que aumentem a qualidade
de vida das pessoas. Que respeita o meio
ambiente, aplicando os princípios da sustentabilidade em todas as suas atividades. As conquistas de 2010 foram
possíveis graças a essas qualidades, ao
incentivo dos acionistas, à aceitação dos
produtos pelos consumidores, à confiança dos clientes e à dedicação dos
empregados. Todos trabalham para fazer
da Alpargatas uma empresa melhor,
mais eﬁciente e vencedora.

"A Alpargatas alcançará sua Visão de ser uma
empresa global de marcas desejadas"

E

m 2010, o Conselho de Administração,
representando o conjunto dos acionistas da Alpargatas, apoiou a execução
das iniciativas estratégicas da Companhia.
Com a colaboração do Conselho Fiscal, acompanhamos o desempenho da Alpargatas, fruto de
sua vocação para criar e gerir marcas e do trabalho de seus empregados, cujos talentos se somam
para criar valor aos 5 mil acionistas e às sociedades das localidades onde a Empresa atua.
Estamos convictos de que a Alpargatas alcançará sua Visão de ser uma empresa global de
marcas desejadas. O caminho para atingir esse
objetivo foi traçado na revisão de seu Plano Estratégico, construído com o envolvimento de toda a
equipe e aprovado pelo Conselho de Administração no ﬁnal de 2010.
O Plano alicerça o crescimento da Alpargatas na
consolidação de Havaianas como a marca de sandálias mais desejada no Brasil e no mundo e a
conquista do mercado de artigos esportivos
latino-americano com Topper – objetivo já alcançado na Argentina. Rainha será reposicionada e a
valorização da marca virá da força de sua tradição. Mizuno continuará a liderar na categoria
running performance. O Varejo irá se expandir e
continuará a apoiar as estratégias das marcas.

Assim como em gestão de marcas, a Alpargatas
se destaca na gestão da cadeia de suprimentos,
incluindo fabricação, que se aperfeiçoa a cada
ano. Novos processos têm sido incorporados. Os
gestores têm mantido seu foco no mercado, ao
mesmo tempo que privilegiam ações de melhoria
contínua na área operacional.
Sabemos que o maior desaﬁo não é desenhar
uma estratégia vencedora, mas sim ter capacidade para executá-la.
Temos profunda convicção de que a Alpargatas
detém as competências para colocar em prática
esse Plano e crescer mais rapidamente, e com
mais rentabilidade, transformando-se em uma
grande multinacional brasileira.
O tom desse crescimento deve partir de uma
cultura empresarial que contemple a diversidade
e a sustentabilidade, elementos essenciais para
uma empresa que deseja ser líder no século 21.
A Alpargatas já começou a seguir esse caminho
ao incorporar cada vez mais em sua aspiração e
em seus negócios a visão de desenvolvimento
sustentável, criando um modelo de negócios que
alia o crescimento econômico às necessidades
sociais e ambientais.
Estamos satisfeitos, porque juntos estamos conduzindo a Alpargatas a um futuro de maior sucesso.

José Édison Barros Franco
Presidente do Conselho de Administração
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Governança Corporativa

Um time nota 1
Como empresa Nível 1 de Governança Corporativa da
BM&FBovespa, a Alpargatas adota práticas transparentes de gestão
e comunicação com o mercado de capitais

A

Alpargatas busca aperfeiçoar
constantemente suas práticas
de governança corporativa,
incorporando ao seu modelo de gestão
estratégica os princípios de transparência,
prestação de contas, responsabilidade corporativa e equidade. Pertence ao grupo de
empresas Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBovespa, comprometendose com padrões ainda mais elevados de
gestão e comunicação com o mercado.

A governança da Alpargatas é exercida pelo Conselho de Administração e
pela Diretoria, que contam com o apoio
do Conselho Fiscal, órgão de caráter permanente, de acordo com o Estatuto
Social. Todos os conselheiros têm larga
experiência proﬁssional e conhecimentos em várias áreas da Administração.
Eleitos pela Assembleia de Acionistas
para período de três anos, os seis integrantes do Conselho de Administração

Da esquerda para a direta – sentados: Carla Schmitzberger, Márcio Utsch e Márcia Costa.
em pé: José Roberto Lettiere, Rogério Shimizu, Javier Goñi, Adalberto Granjo, Fernando Beer e René Ros.

se reuniram cinco vezes em 2010 para
avaliar o desempenho da Alpargatas e
a execução das estratégias de negócios.
O Conselho Fiscal, formado por cinco
membros efetivos, apoiou o Conselho de
Administração com análises dos números da Alpargatas, fornecendo avaliações
independentes sobre sua acuracidade.
A condução dos negócios da Alpargatas
é de responsabilidade da Diretoria, composta pelo diretor-presidente e por oito

diretores. Os executivos estão alinhados
aos interesses dos acionistas, com foco
na criação de valor para a Empresa e
stock options como parte da remuneração. O sucesso no alcance de suas metas
proporcionou mais um ano de forte
crescimento para a Alpargatas.
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Maior proximidade com acionistas e investidores
187,7

Comunicação corporativa mais transparente e ativa com o mercado de capitais
contribuiu para o aumento de 87,7% no valor das ações preferenciais
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tiveram alta de 87,7% em 2010
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Com crescimento sustentável em seus
resultados, o valor da ação preferencial
(ALPA4) aumentou 87,7% em 2010. Essa
alta supera o desempenho do Ibovespa
(+ 1%) e o das ações de outras empresas
de calçados negociadas na BM&FBovespa,
tornando a ALPA4 uma das dez mais valorizadas do ano e a mais atrativa do setor.
A Alpargatas encerrou o período com
valor de mercado 76,2% superior ao de
2009. Ao final de dezembro de 2010, a
Empresa valia R$ 3,7 bilhões na
BM&FBovespa, ante R$ 2,1 bilhões no
mesmo período de 2009.
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de capitais nacional e internacional, fornecendo, com a qualidade e a transparência que caracterizam seus Valores,
informações sobre seu desempenho e
diferenciais competitivos.

m dos principais focos na relação com os investidores foi a
intensiﬁcação da comunicação
direcionada a esse público, com a apresentação de um volume maior de informações sobre os desempenhos
alcançados a cada trimestre de 2010 e a
estratégia de crescimento da Alpargatas. A reformulação dos relatórios de
resultados (press releases), o aumento da
quantidade de informações do site de
Relações com Investidores (http://ri.
alpargatas.com.br) e o maior número de
reuniões e contatos telefônicos são
exemplos de realizações que contribuíram para o aumento do valor de mercado da Alpargatas no ano. Para dar
seguimento ao ciclo virtuoso de valorização de suas ações, no início de 2011
houve a contratação da Bradesco Corretora como agente formador de mercado.
Será mantida a busca por uma cobertura maior de analistas sell side e a realização de visitas a investidores
estrangeiros (non deal road shows).
Dessa forma, a Alpargatas se prepara
para estar mais presente nos mercados
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Perﬁl

Visão

Missão

Ser uma empresa global de marcas desejadas nos segmentos
de calçados, vestuário e acessórios

Conquistar os consumidores por meio de marcas e produtos
diferenciados e de alto valor percebido, criando valor para
acionistas, empregados, fornecedores e clientes, atuando com
responsabilidade social e ambiental

Valores
Ética

Respeito às pessoas

Empreendedorismo

Satisfação
dos consumidores

Comportamento baseado em
princípios de honestidade,
integridade e respeito às leis
na condução dos negócios e
nos relacionamentos

Construção de um ambiente
meritocrático, com boas
condições de trabalho e
oportunidades de
desenvolvimento, estimulando
a satisfação e o orgulho de
pertencer

Foco no crescimento e na
criação de valor, impulsionado
pela iniciativa, inovação e
transformação de ideias em
oportunidades de negócios

Conquista da lealdade dos
consumidores pela clara
percepção de superioridade da
proposta de valor de nossas
marcas

Lançamento da Soul
Collection estreia linha
de calçados fechados
Havaianas

51% dos lares argentinos
possuem pelo menos um
par de calçados Topper

Empregados e fornecedores
receberam o Código de
Ética que os orienta sobre
os comportamentos
esperados pela Alpargatas

As aptidões dos
empregados foram
desenvolvidas em 31 mil
horas de treinamento

Comprometimento
Responsabilidade e
compromisso com seu papel
individual na realização dos
objetivos e do resultado ﬁnal
da Empresa, seja ﬁnanceiro,
produto ou serviço,
privilegiando sempre
o trabalho em equipe

O talento dos 17,5 mil
empregados contribuiu
para o lucro líquido da
Alpargatas crescer 147,2%
em 2010
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Uma empresa de marcas desejadas
A Alpargatas se destaca na construção e na gestão de marcas
que são desejadas por consumidores de vários países
2009, com a comercialização de
244 milhões de unidades de calçados,
vestuário e acessórios, volume 11,5%
superior ao do ano anterior. Com
13 fábricas no Brasil e na Argentina,
a Alpargatas emprega 17.515 pessoas.
Como empresa que está se internacionalizando, a Alpargatas investe em operações fora do Brasil e exporta para 80
países. É acionista majoritária da Alpargatas Argentina, maior empresa de calçados daquele país. Opera diretamente
nos Estados Unidos por meio da Alpargatas USA. A Alpargatas Europa e seus
escritórios comerciais respondem pela
comercialização de sandálias na Espanha, Inglaterra, França, Itália e Portugal,
e em outros países do continente e do
Oriente Médio.
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Em 2010, a Alpargatas foi premiada
pela revista Carta Capital por ter ﬁcado
em 1º lugar entre as “Empresas Mais
Admiradas” no segmento de calçados.
As marcas também receberam prêmios.

Estrutura Societária

.C.

O Grupo Camargo Corrêa nasceu
de uma pequena empresa de
construção, em 1939. Atualmente,
é um dos maiores grupos do Brasil e reúne empresas
próprias ou com participação relevante em 11 áreas de
negócios: Cimento, Construção, Concessões de Energia,
Concessões Rodoviárias, Concessões Ferroviárias,
Calçados, Siderurgia, Incorporação, Naval, Óleo & Gás
e Operações Aeroportuárias. Em 2010, registrou receita
líquida consolidada de R$ 18,0 bilhões, um crescimento de
11% em relação aos R$ 16,2 bilhões de 2009. Está presente
em 17 países e emprega mais de 61 mil pessoas.

Al

D

esde 1907, quando foi fundada, a
Alpargatas evolui em sua relação
com os consumidores, oferecendo produtos inovadores, que os estimulam a comprá-los mais de uma vez e
estão ligados a marcas que se tornaram
paixão nacional, como Havaianas no Brasil
e Topper na Argentina. Além delas, Dupé,
Rainha, Mizuno, Timberland, Sete Léguas,
Meggashop e Flecha se destacam em
seus mercados-alvo e são exemplos de
tecnologia, design e utilidade.
A competência na construção e na
gestão de marcas que são desejadas por
consumidores de vários países vem permitindo à Alpargatas gerar valor e
ampliar todos os seus negócios. Em
2010, a receita líquida consolidada, de
R$ 2,2 bilhões, foi 16,2% maior que a de
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Solidez Financeira

Lucro líquido de R$ 303,1 milhões
é o maior da história da Alpargatas
Ebitda

R$ milhões
Margem bruta

R$ milhões
Margem Ebitda

Volume de vendas
totaliza 244 milhões de
unidades de calçados,
vestuário e acessórios
O volume total de vendas foi de
244 milhões de unidades de calçados, vestuário e acessórios,
quantidade 11,5% superior à de
2009, com destaque para o
aumento de 12,7% no volume
consolidado de sandálias. Entre
os fatores que permitiram à
Alpargatas capturar a demanda
e crescer em volume estão as
marcas fortes ligadas a produtos inovadores, a distribuição
para milhares de pontos de
venda, no Brasil e no exterior, e
os investimentos em comunicação.

Receita líquida cresce
16,2% e atinge
R$ 2,2 bilhões
Com receita líquida de
R$ 2,2 bilhões, a Alpargatas é a
maior empresa brasileira do
setor de calçados. O crescimento foi de 16,2% em relação
a 2009. Excluindo-se o impacto
da variação cambial, decorrente
da valorização do real ante as
moedas estrangeiras que compõem a receita das operações
internacionais, a receita líquida
ﬁcou 21,7% acima da registrada
em 2009.
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Lucro bruto sobe 23% e
soma R$ 1,0 bilhão
O aumento da receita e o forte
controle dos custos resultaram
em alta de 23% no lucro bruto
da Alpargatas, com valor total
de R$ 1,0 bilhão, ante os
R$ 831,0 milhões obtidos em
2009. A margem bruta subiu
2,5 pontos percentuais em relação à de 2009, atingindo 45,6%.

Receita Líquida de Vendas
por negócio

9%

por operação

6%
28%
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54%
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1.658,8

07

2.239,1

1.615,6

06

1.927,0

1.565,4

218,9
09

244,0

220,5

189,7

08

400,3

Lucro Bruto

R$ milhões

831,0

Receita Líquida de Vendas

milhões de unidades

177,6

E

m 2010, a Alpargatas continuou crescendo e se
destacando no mercado
de calçados, mantendo a posição
de maior empresa do setor em
vendas e lucratividade. A robustez de seu modelo de negócios e
a força de suas marcas conquistaram mais consumidores no
Brasil e no exterior. A posição da
Empresa no mercado está cada
vez mais diferenciada, com consistência na execução de sua
estratégia de crescimento e na
geração de valor aos acionistas.
No ano, as demonstrações
financeiras passaram a ser
apresentadas seguindo as normas IFRS (Padrão Internacional
de Reporte Financeiro), passo
importante para a comunicação universal dos resultados da
Companhia. Os números consolidados de 2010 e 2009 em
IFRS, apresentados a seguir,
excluem os da empresa Locomotiva, alienada em abril de
2010, mantendo-se o resultado
apurado em sua venda no lucro
líquido consolidado.

Vendas de Calçados,
Vestuário e Acessórios
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Ebitda de
R$ 400,3 milhões é 38,3%
superior ao de 2009
O Ebitda de R$ 400,3 milhões foi
recorde na Alpargatas e representa
crescimento de 38,3% em relação
ao ano anterior. A margem, de
18,0%, ﬁcou 3 pontos percentuais
acima do resultado de 2009. Esse
desempenho se deve à competitividade do modelo de negócios da
Alpargatas, que gera valor por
meio da combinação de marcas
fortes com produtos inovadores.

9

29,5

52,6

47,5

50,5

358,7

325,1

463,3
296,1

110,4

229,9

306,6

492,0

654,7

87,5

R$ milhões

654,7

R$ milhões

405,8

(2,9)

Remuneração
dos Acionistas

(63,8)

44,7

627,5
(49,2)

306,6

(30,2)

303,1
13,5%

122,6

A Alpargatas registrou lucro
líquido de R$ 303,1 milhões, o
maior de sua história. Esse
valor representa aumento de
147,2% sobre o lucro líquido
alcançado em 2009 e de 7,1
pontos percentuais sobre a
margem daquele ano. Os fatores mais relevantes que contribuíram para o crescimento
do lucro líquido em 2010
foram: (i) Ebitda R$ 110,8 milhões maior, (ii) resultado
financeiro R$ 37,0 milhões mais
alto, em razão de um volume
maior de aplicação de caixa, e
(iii) ganho de R$ 16,3 milhões
com a venda da empresa
Locomotiva.

30/06/10

07

08

09

10

(296,0)

30/09/10

31/03/10
31/12/09

(166,9)

(167,2)

(175,9)

06

(196,2)

Saldo de caixa
em 31/12/2010

Remuneração
dos acionistas

Sub-total

Pagamento
de IR/CSLL
Captação/
amortização de dívida

Ganho
ﬁnanceiro

Variação
cambial

Fluxo de caixa
operacional

Investimento em
ativo permanente

Lucro líquido de
R$ 303,1 milhões é
o maior da história
da Alpargatas

Ebitda

10

Redução do
capital de giro

09

Saldo de caixa
em 31/12/2009

173,2
08

Posição
Financeira Líquida

6,4%

07

10,4%

210,3
15,4%

198,1
15,7%
06

718,5

R$ milhões

(19,5)

Evolução do Caixa

R$ milhões
Margem líquida

400,3

Lucro Líquido

68,7

O aumento de 16,2% na receita líquida impulsiona o desempenho da Alpargatas,
que registrou crescimento de 38,3% no Ebitda e de 147,2% no lucro líquido do ano

31/12/10

Caixa
Endividamento
Posição Financeira Líquida

Ciclo de Conversão de
Caixa (CCC) 12 dias mais
curto acelerou a geração
de recursos ﬁnanceiros
A aceleração do Ciclo de Conversão de Caixa (CCC), resultante da otimização da gestão
das contas circulantes, foi relevante para a geração de caixa
da Alpargatas. No período de
um ano, encerrado em 31 de
dezembro de 2010, o CCC foi
encurtado em 12 dias, principalmente pelo aumento de 15 dias
no prazo médio de pagamento
aos fornecedores.

Geração operacional
de caixa foi de
R$ 320,9 milhões no ano
Em 31 de dezembro de 2010, a
Alpargatas apresentava saldo
de caixa de R$ 654,7 milhões,
montante R$ 348,1 milhões
maior que em 31 de dezembro
de 2009. A geração operacional
totalizou R$ 320,9 milhões.
O maior ingresso de caixa
deveu-se ao Ebitda, que acumulou R$ 400,3 milhões, em
razão do bom desempenho
operacional da Companhia no
ano. O investimento em capital
de giro foi de R$ 30,2 milhões
e em ativo permanente de
R$ 49,2 milhões. O montante
de R$ 63,8 milhões pagos aos
acionistas (juros sobre o capital
próprio) foi o principal desembolso de caixa.

Posição ﬁnanceira
líquida positiva de
R$ 358,7 milhões reforça
a solidez ﬁnanceira
A redução do endividamento e
o aumento da geração de caixa
resultaram em posição ﬁnanceira líquida positiva de
R$ 358,7 milhões em 31 de
dezembro de 2010, reforçando a
solidez ﬁnanceira da Alpargatas.

Remuneração dos
acionistas soma
R$ 87,5 milhões
Durante o ano, a soma das distribuições de juros sobre o capital próprio deliberadas pelo
Conselho de Administração foi
igual a R$ 63,4 milhões. Adicionalmente, e em caráter excepcional, em razão do bom
desempenho da Companhia
em 2010, o Conselho deliberou
a distribuição de dividendos no
valor de R$ 24,1 milhões. Assim,
o montante total de remuneração dos acionistas da Alpargatas referente ao exercício de
2010 foi de R$ 87,5 milhões.

10

Operações Internacionais

As operações internacionais
foram responsáveis por 28% do
faturamento líquido da Alpargatas
Ter operações próprias em mercados consumidores
importantes agrega valor aos negócios internacionais e acelera
o processo de globalização

S

er uma empresa global de marcas
desejadas. Ao deﬁnir essa Visão,
a Alpargatas incrementou seu
modelo de negócios fora do Brasil, deixando de ser somente uma empresa
exportadora para atuar, via operações
próprias, em mercados consumidores
importantes para impulsionar seus negó-

cios. As operações internacionais são centralizadas em três empresas, que juntas
empregam 5.336 pessoas: Alpargatas
Argentina, Alpargatas USA e Alpargatas
Europa. A soma de suas receitas líquidas
em reais, mais a das exportações, representou 28% do faturamento líquido consolidado da Companhia em 2010.

O modelo de atuação no mercado
externo é baseado no entendimento do
perﬁl, da cultura e do comportamento do
consumidor de cada região, mantendo-se
as características que referenciam as
marcas e os produtos Alpargatas.

Operações Internacionais
Composição da Receita Líquida

33%

2010

Alpargatas Argentina

67%

Alpargatas USA,
Alpargatas Europa
e exportações

11

Havaianas:
Tênis na terra
o mundo todo usa do tango
Receita líquida das operações nos
Estados Unidos e na Europa mais as
exportações cresceu 19,5%

Os resultados da operação argentina
antecipam o retorno do investimento feito
para sua aquisição

E
Galeries Lafayette, em Paris – França

E

m 2010, os investimentos realizados com o objetivo de consolidar
globalmente Havaianas como a
marca preferida dos consumidores
estrangeiros, e incrementar as exportações de sandálias e artigos esportivos,
apresentaram resultados positivos, com
o aumento dos volumes de vendas, da
receita e da lucratividade. Foram comercializados fora do Brasil 25,9 milhões de
pares/peças de sandálias (via subsidiárias e exportações) e exportados 225 mil
unidades de artigos esportivos, totalizando 26,1 milhões de itens, um crescimento de 11% em relação a 2009. A
soma da receita líquida da Alpargatas
USA, da Alpargatas Europa e das exportações resultou em R$ 206,2 milhões,
valor 19,5% maior que o de 2009. O lucro
bruto totalizou R$ 126,0 milhões, valor
30,3% superior ao de 2009. A margem
bruta, de 61,1%, foi 5,1 pontos percentuais acima da de 2009. O Ebitda acumulou R$ 3,6 milhões, valor R$ 14,5 milhões
maior do que o obtido em 2009.
Para vencer os desaﬁos da globalização de Havaianas, a Alpargatas tem
aumentado seu conhecimento sobre a
cultura e os hábitos dos consumidores
estrangeiros, tornando sua atuação

mais próxima dos principais clientes.
A esses fatores somam-se também a
elevação do nível de serviços prestados
e a ampliação da presença dos produtos
Havaianas em um número signiﬁcativamente maior de pontos de venda.
A saúde da marca Havaianas é monitorada em vários países por meio de
pesquisa de brand tracking. Nos Estados
Unidos, os resultados apurados em 2010
foram expressivos: em relação a 2009,
houve aumento do conhecimento da
marca de 22% para 27%.
Em relação ao mercado europeu, a
Alpargatas ingressou em novas cidades e
importantes redes de varejo do continente. Em setembro, foi inaugurado o
Espaço Havaianas na Shoe Galleries, da
Selfridge, em Londres, o que demonstra o
reconhecimento de Havaianas como
uma das marcas mais sofisticadas de
sandálias para o público inglês. Na
França, as sandálias conquistaram espaços exclusivos nas lojas de departamento
Courir e Galeries Lafayette, ambas em
Paris. A Espanha foi outro país onde
Havaianas ampliou sua presença. Além
de 12 shop in shops de Havaianas na rede
de lojas El Corte Inglês, foi inaugurada
uma loja própria em Barcelona.

m abril de 2011, a São Paulo Alpargatas S.A. elevou sua participação para 86,7% do capital social
da Alpargatas Argentina. Esta empresa
desempenha papel importante na
estratégia de internacionalização da
Alpargatas, especialmente o de aumentar a participação de Topper no mercado
latino-americano de artigos esportivos.
A marca já é líder na Argentina, onde,
em 2010, aproximadamente 51% dos
lares possuíam pelo menos um par de
calçados Topper.
A integração com o Brasil teve um
papel importante no desempenho da
companhia. O desenvolvimento conjunto de tecnologia em calçados e
design de produtos, as campanhas de
comunicação e o alinhamento das ferramentas de gestão evoluíram com a
troca das melhores práticas entre os
dois países. As realizações que mais se
destacaram na Argentina foram:
Q Consolidação da imagem esportiva de
Topper, com novas campanhas de
mídia.
Q Inovação dos calçados Topper
vulcanizados.
Q Lançamento de coleções de vestuário
e acessórios.

da linha urban casual de
Topper, assinada por estilistas renomados.
Q A forte presença na Copa do Mundo
2010, com a campanha Fútbol Deporte
Nacional.
Q Economia no consumo de água e
redução da emissão de gases na
fábrica de Corrientes, que levou a
empresa a ganhar o prêmio "Proof not
Promises and Return on Environment",
da GE americana.
Q Novo centro de distribuição.

Q Lançamento

Volume de vendas,
receita e lucratividade
em alta
O volume de vendas de artigos esportivos na Argentina somou 10,6 milhões de
pares de calçados e peças de vestuário e
acessórios e a receita líquida acumulou
R$ 411,2 milhões em 2010 – montante
8,3% mais elevado que o de 2009. O
aumento dos preços e a venda de produtos de maior valor responderam por essa
evolução. O lucro bruto subiu 12,8% e
somou R$ 113,7 milhões, com margem
bruta de 27,7%, ou 1,1 ponto percentual
mais que em 2009. O Ebitda somou
R$ 52,1 milhões, 11,6% acima do de 2009,
com margem de 12,7%.

Loja Topper no Mendoza Shopping, em Mendoza – Argentina
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Estratégia

Estratégia ciclo 2011-2015
A revisão do Plano Estratégico deﬁniu as ações que a equipe mais empreendedora do Brasil colocará em
prática para tornar a Alpargatas uma referência mundial em gestão de marcas

A

meta é desaﬁadora: alcançar em
2015 receita bruta consolidada de
R$ 5,5 bilhões a R$ 6,0 bilhões, em
moeda constante de 2009. O montante
projetado será resultado das ações deﬁnidas na revisão do Plano Estratégico, concluído em setembro. O Plano, que está sendo
executado pela equipe mais empreendedora do Brasil e com talento comprovado
em gestão de marcas, identiﬁcou os segmentos em que a Alpargatas atuará, os
objetivos estratégicos para 2015 e como
serão expandidos os negócios de Sandálias,
Artigos Esportivos e Varejo, no Brasil e no
exterior, para tornar a Alpargatas uma referência mundial em gestão de marcas.
Foram estabelecidas ações, inclusive para as
áreas corporativas, que reúnem a experiên-

cia da Alpargatas em operações fabris com
sua competência em gestão de marcas.

Crescimento planejado
para cada negócio
A Alpargatas é uma empresa de marcas
democráticas, que se antecipam e atendem às necessidades de consumidores
com perfis diferenciados, para os quais
desenvolve estratégias próprias e mecanismos eﬁcientes de inovação e comunicação.
As ações estratégicas para os três principais
negócios foram estabelecidas de forma a
criar um modelo de alta geração de valor.

Sandálias
Havaianas se consolidará como a marca
de sandálias dominante no Brasil por

meio da inovação de produtos. Outra
forma de crescer será via extensão para
novas categorias que trarão mais receita
e valor, a exemplo da recém-lançada
linha de calçados fechados Soul Collection. Dupé ampliará sua participação em
novos mercados. A presença internacional das marcas de sandálias aumentará
com a expansão para um número signiﬁcativamente maior de pontos de venda.

Artigos Esportivos
Topper será uma das três maiores marcas
esportivas do Brasil e ampliará sua relevância na América Latina. As ações para
alcançar esse objetivo já foram iniciadas
com o lançamento de produtos para
outros esportes além do futebol, tais

como running, tênis e rugby. Rainha será
reposicionada, e a valorização da marca
virá da força de sua tradição em lançar
produtos ainda mais ousados, com
design, tecnologia e inovação. Mizuno
continuará a liderar e ser a melhor opção
de compra na categoria running.

Varejo
O Varejo crescerá para cumprir sua função estratégica de apresentar todos os
produtos em um único ponto de venda e
fortalecer a imagem das marcas por
meio de contato mais próximo com o
consumidor. Na Argentina, a expansão da
rede de lojas Topper tornará mais forte o
posicionamento da marca, proporcionando mais receita e lucratividade.
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Havaianas e Dupé

Havaianas Fun
com tiras jelly

DESEJADAS

Identidade brasileira,
passaporte global
O ano de 2010 foi de muitas conquistas
e novidades para Havaianas e Dupé.
Juntas, venderam 216,3 milhões de
unidades, volume 12,7% superior
ao de 2009. Somente no Brasil
foram 190,1 milhões de pares e
peças de acessórios, 13% mais do
que em 2009. Com esse resultado,
Havaianas sustenta a maior
participação no mercado
brasileiro de sandálias e
já é referência mundial no
segmento.

Soul Collection Origine

15
Havaianas é líder no mercado brasileiro de sandálias e
agora cresce também em outros segmentos e países
Alegria e bom humor em todas Coleções que encantam adultos
as formas de comunicação
e crianças em todo o mundo

A

comunicação sempre
foi um diferencial de
Havaianas.
A linguagem moderna,
leve e alegre, que remete
às coisas boas e simples
da vida, ganhou reforço
importante. Além das
campanhas na TV e em

revistas, a marca passou a atuar mais fortemente na internet.
Aproveitando o campeonato mundial de
futebol da FIFA, foram
re a l i za d a s a çõ e s
especíﬁcas em todo o
mundo.

Soul Collection, a nova
maneira de ser Havaianas

E

m 2010, iniciou-se um
novo ciclo para Havaianas que vai além das sandálias. O primeiro lançamento foi
a Soul Collection – chamada
assim porque os calçados incorporam a alma de Havaianas. A nova
linha inclui as originais alpargatas e
os sneakers, modelos de tênis com
cabedal de lona. Com essa inovação,

Produtos que
ajudam a
preservação
ambiental

O

compromisso de Havaianas
com a preservação ambiental
continuou forte. Além da parceria
com o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), organização não governamental que atua na preservação
da fauna e da ﬂora brasileiras, a
marca fechou parceria com a Conservação Internacional (CI), ONG
multinacional sediada em Washington, EUA, para atuar na preservação da
biodiversidade marinha brasileira, com
foco na região de Abrolhos (BA). São destinados 7% do faturamento dos modelos Havaianas IPÊ e Havaianas CI para as
respectivas ONGs.

Havaianas fortalece a marca, aumenta
o volume de vendas de produtos de
maior valor agregado e assegura sua
presença nos pontos de venda e com
consumidores em regiões de forte
sazonalidade, como o Hemisfério
Norte. No ano, foram comercializados
53 mil pares de calçados da nova linha
na Europa e no Espaço Havaianas, em
São Paulo.

Nas passarelas
da moda
mundial

A

s sandálias Havaianas estiveram presentes em importantes
eventos da moda internacional. Na Semana de
Moda de Nova York apresentou modelos em parceria com o estilista
Michael Bastian, dos
Estados Unidos. Desenvolveu também uma
edição limitada para a
grife francesa Paul & Joe,
além de uma coleção
Havaianas Issa, da conceituada estilista brasileira
Daniela Helayel, radicada
em Londres.

P

ara a Copa do
Mundo, foi lançada
uma coleção inspirada
nos uniformes das
32 seleções que participaram do campeonato
mundial de futebol.
Batizada de Havaianas
Teams, a linha trazia estrelas douradas nas

solas, que representavam os títulos já conquistados pelos times campeões do mundo.
Foram comercializados um milhão de pares
desses modelos no Brasil e 500 mil pares
no mercado externo. Na linha infantil,
Havaianas lançou sandálias com personagens populares, como Pucca, Barney, Pica-Pau e super-heróis da Liga da Justiça, de
grande apelo entre as crianças.

Dupé: mais conforto
para seus pés
Orientada para ser a
marca estratégica para a
consolidação do mercado de
sandálias pela Alpargatas,
a Dupé tem o Brasil como
mercado prioritário, com
especial foco no Nordeste,
região onde possui sua maior
participação

N

o mercado internacional, Dupé
tem boa presença na Europa, em
grandes redes, como Decathlon, e
forte participação na América Latina.
Única marca com exclusividade na
tecnologia de amortecimento Gel
HXP, a Dupé também investiu fortemente em marketing. Nesse sentido,
uma das principais ações foi a linha
de sandálias Ar
Arte Brasileira, que chegou ao seu ter
terceiro ano e teve nas
duas edições a
anteriores os nomes
J. Borges e Joana Lira, ambos renomados artistas plá
plásticos pernambucanos. Em 2010, os modelos foram
plástico Romero
criados pelo artista
art
desenhou três estampas
Britto, que dese
exclusivas para as sandálias.
responsabilidade social perComo a respo
negócios da Alpargatas, 7%
meia os negóc
dessa coleção são destidas vendas de
nadas à Associação de
nad
Apoio à Criança DefiAp
ciente (AACD). Outros
cie
destaques de Dupé foram
des
lançamentos das linhas
os la
Neon, Baby e Infantil.
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Topper

DESEJADAS
Alpargatas
Coração Manda
investe em
suas marcas
esportivas

As vendas de
artigos esportivos
no Brasil e na
Argentina somaram
27,7 milhões de
pares e peças
em 2010. Topper,
Rainha e Mizuno
estão presentes
no mercado com
produtos de alta
performance e
design inovador

Bola oﬁcial do
B
Ca
Campeonato
Pau
Paulista de
Fute
Futebol

Topper cresce no Brasil e fortalece sua posição
como uma das grandes marcas esportivas da
América Latina
Topper iniciou há dois anos um processo
de reposicionamento pautado na
inovação e em tecnologia que está
sendo realizado regionalmente,
em linha com a construção de uma
plataforma única para a marca, na
Argentina e no Brasil. Um dos principais
desaﬁos foi fortalecer a marca
no futebol, por meio de
investimentos em marketing
esportivo, e lançar
produtos para outras
modalidades. Como
resultado, o volume de
calçados, vestuário e
acessórios da marca
cresceu 30% no
Brasil.
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Topper The One II,
a chuteira do
goleiro Marcos

Topper Running Step
oferece conforto e
durabilidade

Futebol, paixão dos
Marketing esportivo e redes sociais, jeito
brasileiros e da Topper moderno de comunicar

A

ssim como
os brasileiros, Topper é
apaixonada por
futebol, e há
anos seus produtos são os preferidos por atletas
amadores e profissionais. Para
garantir essa
posição, foi colocada no mercado uma nova linha de calçados e vestuário e ampliada a visibilidade da marca por
meio de investimento em marketing esportivo. Para a
Copa do Mundo foram lançados calçados, bolas das
seleções do Brasil, da Argentina e da África do Sul, além
de camisas de várias seleções.
NOVA BOLA TOPPER
DO PAULISTÃO 2011.
EM BREVE, NAS LOJAS
E NOS GRAMADOS.

w w w.to p p e r. co m . b r

O

patrocínio ao
Atlético
Mineiro, ao Grêmio, à Confederação Brasileira
de Futsal, à Federação Paulista de
Futebol e ao Campeonato Paulista foi
importante para
aumentar a exposição de Topper entre
os aﬁccionados pelos
diferentes tipos de futebol e, consequentemente,
te, sua
participação de mercado.
rcado.
A marca também apoia diretamente os atletas proﬁssionais
onais e

amadores, entre eles
Marcão, goleiro do Palmeiras, e o Conca.
Jogador de origem
argentina, que atua
no Fluminense,
Conca foi considerado
pela Confeder
Confederação Brasileira de Futebol
(CBF)
(CB o melhor
jogador
do
jog
Campeonato
Ca
Brasileiro
em
Br
2010,
20 unindo,
na mesm
mesma paixão
pelo futebol,
o Brafute
sil e a Argentina.
Topper reformuA Toppe

lou seus canais de comunicação.
O novo site, blog, facebook e twitter
reforçaram o slogan Coração
Manda para um universo amplo de
seguidores da marca.

Rugby: isso ainda vai ser
grande no Brasil

N

o início do ano, a Topper apostou
no potencial de crescimento do
rugby e passou a patrocinar a Seleção
Brasileira de Rugby. Globalmente, é o segundo
esporte coletivo mais
praticado. Sua
Copa do Mundo
é o terceiro
evento esportivo de maior
audiência na
televisão. Trazido
para o Brasil com o
futebol por Charles Miller, no início do

século 20, o rugby voltou a ser uma
modalidade oﬁcial das Olimpíadas em
2010 e terá sua reestreia no Brasil em
2016, fato que não acontecia
desde 1928. Para anunciar a parceria, a
Topper desenvolveu
ﬁlmes publicitários
que utilizam o bom
humor na comparação da prática do
esporte no Brasil em relação aos vizinhos Uruguai,
Argentina e Chile.

Topper e o “Pato” argentino

N

o ano, uma das ações de destaque de Topper na Argentina foi a “Fútbol
Deporte Nacional”, campanha protagonizada pela marca para que o esporte
nacional argentino deixe de ser o "Pato", conhecido mundialmente como Horseball,
e passe a ser o futebol.

Poliesportividade mira a
Copa e as Olimpíadas

O

s dois grandes eventos esportivos
que acontecerão no Brasil em
2014 e 2016 direcionam o posicionamento da Topper como uma marca
poliesportiva que
caminha para a
ampliação de mercado. Além do rugby,
as outras modalidades foco de seus
investimentos são o
running e o tênis.

Na Argentina, a Topper realizará, por
quatro anos, a Copa Topper de Tênis,
que integra o circuito da Associação de
Tenistas Proﬁssionais (ATP).
A estratégia de
apoiar o tênis
retoma a própria
história da marca,
que sempre esteve
fortemente associada a esse esporte
naquele país.
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Rainha

DESEJADAS
Rainha: liberdade para ser mais
Rainha é a marca mais
tradicional de artigos
esportivos do Brasil.
Inovadora em tecnologia
de amortecimento
com a System
Interaction
prepara-se
para uma
abordagem
de mercado
mais efetiva.
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VL 2500 Lady para as
atletas do vôlei

Rainha casual V.Rom
usado na São Paulo
Fash
Fashion
Week

C

om esse objetivo, fortaleceu as
bases de novas tecnologias,
desenvolvimento de produtos,
capacitação das equipes e comunicação
para suportar lançamentos de produtos
inovadores para a prática esportiva.
A marca direcionou sua estratégia em
duas grandes frentes: nos produtos voltados ao público feminino, segmento no
qual tem grande demanda, e na oferta

de calçados laminados, para acompanhar a tendência do mercado consumidor. Ao todo, Rainha lançou 21 modelos,
mais que o dobro dos oito lançamentos
de 2009.
Complementando sua linha de produtos, Rainha também continuou desenvolvendo sua coleção de produtos urban
casual. Os destaques no ano foram a
linha Refraction de calçados sportswear,

com design moderno, que tem como
principais novidades a diferenciação dos
solados e formas dos tênis masculinos e
femininos.
Para aumentar sua visibilidade, participou da São Paulo Fashion Week em
parceria com V.Rom.
Com o estudo de branding realizado
durante o ano, a equipe de Rainha deu
início ao projeto de reposicionamento

da marca com o objetivo de ampliar sua
participação no mercado brasileiro de
artigos esportivos. Foram estabelecidas
uma série de mudanças que serão
implementadas em 2011 e que tornarão
a marca de artigos esportivos mais tradicional do Brasil ainda mais forte.

Desﬁle da V.Rom na SPFW
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Mizuno
Mizuno Creation 12
para atletas de alta
performance

DESEJADAS
Mizuno
Never Settle*

Chuteira Morelia para
futebol de campo
proﬁssional

Mizuno registrou aumento de 20% em
volume de vendas na comparação com 2009
Brasileiros e japoneses
Segmentação da
reunidos para inovar nos comunicação para
modelos
alcançar todos os
Um dos fatores que contribuíram para o públicos
crescimento das vendas de Mizuno foi o
trabalho de reﬁnamento do portfólio de
produtos realizado em parceria com a
Mizuno Corporation, no Japão. A troca
de experiências com a matriz japonesa
foi absorvida pelo Brasil, tornando a
Mizuno ainda mais competitiva no
segmento running performance.

Conhecer os
diferenciais da marca
impulsiona as
vendas
Mizuno está associada a calçados com alta tecnologia, direcionados a um público
bem-informado. Conhecer seus
diferenciais é importante para
impulsionar as vendas da
marca. Com esse objetivo, foram
reforçados os treinamentos para
empregados e vendedores dos principais clientes da Alpargatas, o que contribuiu para o crescimento de 37% nas
vendas do modelo Creation 11 em relação
ao Creation 10.

Com uma campanha orientada para
despertar a identidade emocional da
marca, a Mizuno redesenhou seu site e
investiu nas redes sociais, segmentando
sua comunicação em dois grupos: os
corredores com perﬁl mais proﬁssional
e os iniciantes.

Incentivando a corrida
mundo afora
A Mizuno foi a maior patrocinadora de
circuitos de corrida no Brasil e no exterior durante o ano. Além do Circuito
Mizuno 10 Milhas, realizado em São
Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre, a marca
investiu em maratonas no exterior,
como em Amsterdam, Viena e Londres.

* Never Settle – a gente nunca para – é o novo slogan de Mizuno
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A GENTE NUNCA PARA
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Timberland

DESEJADAS
Timberland:
engajada em causas
socioambientais
A cláss
clássica Yellow Boot
é 100
100% à prova d'água

Passados 14 anos de sua estreia no
mercado brasileiro a Timberland
consolidou-se como marca premium
outdoor, com iniciativas
concretas de sustentabilidade

A

lém da alta qualidade de seus produtos, a Timberland tem compromisso
com a responsabili dade socioambiental,
expresso por meio
de ações mundiais
que mobilizam
milhares de pessoas identificadas
com o tema. Os produtos Timberland são
comercializados pela
Alpargatas em 11 lojas próprias,
cinco franquias e em vários pontos de venda multimarcas.

Produtos e atividades
direcionados à
responsabilidade
socioambiental
Earthkeepers (Guardiões da Terra)
é um dos pilares globais da Timberland e representa todos os valores
ambientais da marca, permeando as
dimensões de inovação, produtos, comunicação, pontos de venda, logística e
ações comunitárias. Seus produtos
seguem diversos critérios de sustentabilidade na fabricação, que compreendem o uso de matérias-primas

ecologicamente corretas, processos de
produção verdes e embalagens recicláveis, o que reduz o impacto ao meio
ambiente.
Para chamar a atenção dos jovens
para a questão ambiental, Timberland
realizou em 2010 o concurso Nature
Needs Heroes (A Natureza Precisa de
Heróis), que convidou estudantes universitários a criar uma estampa para
essa linha, de acordo com seu DNA de
sustentabilidade. As cinco melhores
criações foram premiadas, produzidas e
comercializadas nas lojas Timberland.
Como ocorre todos os anos, os eventos
de voluntariado promovidos mundialmente pela marca contaram com a participação efetiva de empregados da
Alpargatas. Serv-a-Palooza e Dia da Terra
(Earth Day) foram projetos que, respectivamente, ajudaram comunidades carentes e a preservação do meio ambiente.
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Varejo
Loja-conceito
Havaianas da
Rua Oscar
Freire, em São
Paulo (SP)

DESEJADAS
Franquias de Havaianas crescem
64% e somam 131 lojas em 2010
Atuar no varejo fortalece as marcas e proporciona
experiência de compra diferenciada,com acesso à
linha completa de produtos

O

sucesso das vendas em todas
as marcas da Alpargatas está
relacionado ao modelo de
negócios da Companhia, ancorado, em
sua essência, na criação e na gestão de
suas marcas. Identificar tendências,
necessidades e aspirações dos consumidores faz parte do papel estratégico do
Varejo da Alpargatas, responsável pela
administração, no Brasil, das redes de
lojas Havaianas e Timberland (próprias e
franquias), Topper, Mizuno e Meggashop,
além das operações de e-commerce.

Expansão da rede de
franquias Havaianas
O varejo Havaianas foi idealizado
para oferecer ao consumidor uma
experiência única com a marca, permitindo que ele tenha maior interação, contato e acesso ao portfólio completo de
produtos num só local. Para a Alpargatas,

é uma fonte de conhecimento dos
hábitos e tendências de consumo, que
agrega maior valor ao negócio. O varejo
Havaianas contempla o Espaço Havaianas,
localizado na Rua Oscar Freire (SP), único
estabelecimento-conceito da marca; uma
loja no Shopping Jardim Sul (SP), além de
131 franquias, ao ﬁnal de 2010.

Reconhecimento
externo
Com apenas dois anos de existência,
o projeto de Franquias Havaianas ﬁcou
entre os três melhores no prêmio concedido pela Associação Brasileira de
Shopping Centers – Abrasce. A rede de
franquias foi reconhecida pela inovação e
ambientação das lojas. Também recebeu
o prêmio Alshop, da Associação Brasileira
de Lojistas de Shopping, na categoria
Calçados Masculinos e Femininos.

Meggashop protege o
valor das marcas

C

om 20 lojas em oito Estados, a rede Meggashop oferece um mix de produtos
composto por sandálias, calçados e
artigos esportivos de coleções passadas de todas as marcas da Alpargatas.
Para o consumidor, signiﬁca a oportunidade de adquirir produtos de marcas
reconhecidas a preços acessíveis. Para a
Alpargatas, conﬁgura um importante
canal de distribuição que contribui para
minimizar os riscos inerentes à gestão
das marcas.

Meggashop no Nova América Shopping – Rio de
Janeiro (RJ)

Sete Léguas
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Economia aquecida impulsiona as
vendas de calçados proﬁssionais
O bom desempenho da
economia brasileira, que
registrou elevação de 7,5%
do Produto Interno Bruto
em 2010, proporcionou
o crescimento da indústria,
do comércio e do agronegócio,
impulsionando a demanda por
calçados proﬁssionais.

S

ete Léguas é a marca da Alpargatas que lidera o segmento de
botas utilizadas nas atividades
de diversos setores da economia. Além
da linha proﬁssional, que trouxe novidades como a reformulação da bota Sete
Léguas Capataz II – modelo mais vendido –,
a marca também alcançou bom desempenho de vendas na linha infantil.

Anúncio premiado com Leão de Prata no Festival Internacional de Cinema em Cannes – França

NENHUMA OUTRA BOTA PROTEGE
TANTO COMO SETE LÉGUAS.
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Novos processos de
gestão otimizam a
excelência operacional
As sandálias e os calçados das marcas da
Alpargatas são produzidos em quatro fábricas
no Brasil: Campina Grande (PB), Carpina (PE),
Santa Rita (PB) e Natal (RN). Outras nove fábricas
menores, chamadas de satélites, realizam parte
dos processos de fabricação dos calçados. Fazem
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parte do complexo operacional três centros de
distribuição (dois na Paraíba e um em São Paulo)
e um centro de pesquisa e desenvolvimento, no
Rio Grande do Sul. Na Argentina, o parque fabril
tem nove unidades e um centro de distribuição. As
principais fábricas são as de Tucuman e Catamarca,
que produzem calçados esportivos. A Alpargatas
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também possui escritórios e centros de distribuição
nos Estados Unidos e na Europa.

Padrão de classe mundial nas
atividades fabris
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A introdução de novos processos operacionais faz parte da estratégia da Alpargatas para alcançar
padrão de classe mundial em suas atividades fabris. Nesse sentido, foram adotadas novas
ferramentas de Gestão em Excelência Operacional e Programas de Melhoria Contínua em cinco
frentes: Segurança, Qualidade, Custo, Distribuição e Pessoas.
Segurança
Segurança, Saúde
e Meio Ambiente

Qualidade
Gestão da
Qualidade

Custo
Sistemas Eficientes
de Produção

Segurança

Qualidade

Alpargatas encerrou o ano com
resultados que reforçam sua excelência em segurança e saúde ocupacional
no setor de calçados. A fábrica-satélite localizada em Guarabira (PB) completou
19 anos sem acidentes com afastamento.
Outras três satélites, também na Paraíba,
registraram longos períodos sem acidentes: a de Serra Redonda – 18 anos, Ingá –
12 anos e Mogeiro – 9 anos. A taxa de
frequência de acidentes (TFA) ﬁcou em 0,31,
o que representa redução de 34% sobre a
meta projetada para 2010. A de gravidade
(TG) foi de 36,2, redução de 3% em relação
ao limite projetado para o ano.

aplicação dos Básicos da Qualidade em células-pilotos, bem
como a adoção da ferramenta de Controle Estatístico de Processo e metodologia de soluções de problemas (8D),
estabeleceu novos parâmetros de
melhoria contínua das operações da
Alpargatas. Como resultado das ações
implementadas na área de Qualidade
em 2010, houve queda de 53% no índice
de devolução em relação a 2009.

A

Lógica
Um jeito novo de fazer

D

esenvolvido para ser um modelo de
referência em gestão de supply
chain, o Projeto Lógica foi iniciado em
2009 e teve vários desdobramentos em
2010. Seu objetivo é gerenciar a cadeia de
suprimentos durante todo o ciclo de vida
do produto, que compreende o ﬂuxo de
informações e de materiais – da colocação do pedido de venda até o momento
da entrega do produto ao cliente –,
visando elevar a padrões mundiais a qualidade dos serviços prestados aos clientes
da Alpargatas.
Centro de distribuição de
artigos esportivos,
fábrica de Santa Rita (PB)

A

Distribuição
Sistemas Eficientes
de Distribuição
e Logística

Custo e
Distribuição

O

Pessoas

s investimentos realizados pela
Alpargatas em sistemas mais eﬁcientes de produção, distribuição e logística representaram melhorias em todo o
processo fabril, com redução dos custos
operacionais. Os ganhos de produtividade
em mão de obra direta foram de 9% e em
eﬁciência de equipamentos de 8%, em
relação a 2009. Já em distribuição e logística houve a otimização do ﬂuxo de materiais e das informações, gerando
diminuição no volume dos estoques e
dando mais agilidade ao negócio.

Autogestão

Pessoas

O

conceito de autogestão que passou a ser adotado nas fábricas da
Alpargatas dá autonomia para as células
operacionais, levando o poder de decisão
ao nível dos operadores das máquinas e
equipamentos, que são os responsáveis
diretos por determinar os procedimentos
mais eﬁcientes aos problemas surgidos
diariamente nos processos fabris. Essas
decisões são tomadas com base em indicadores especíﬁcos e com o apoio de ferramentas e metodologias aplicadas de
qualidade e melhoria contínua.
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Estimulando a satisfação e
o orgulho de pertencer
Investir no desenvolvimento proﬁssional e oferecer um conjunto de recompensas pelo
empreendedorismo dos empregados na realização de projetos transformadores são missões
importantes do processo de gestão de pessoas
dos e engajados. Como instrumento de
aferição, realiza a Pesquisa de Clima
Organizacional a cada dois anos. Com
base nos resultados da pesquisa de
2008, foram traçados vários planos de
ação de melhoria do clima, cujos resultados puderam ser medidos em 2010. Com
a participação de 94% dos empregados
do Brasil e 70% da Argentina, o resultado
da pesquisa de 2010 revelou índice de
favorabilidade 6 pontos acima do registrado em 2008. O indicador evoluiu de
53% para 59%.

As fábricas-satélites e
a inclusão social pelo
trabalho
Gente de muito talento
Para a Alpargatas, o bom proﬁssional é
empreendedor e está sempre motivado a alcançar os melhores resultados. Por essa razão, estimula, no dia a
dia, a evolução do clima organizacional e investe no desenvolvimento do
talento de seus empregados, contribuindo para manter um ambiente em
que as pessoas sejam bem recompensadas por realizar projetos transformadores, e orgulhosas de pertencer à
Organização. Ao ﬁnal de 2010, empregava 12.179 pessoas no Brasil e 5.336
no exterior. Do público brasileiro, 58%
tinha até 29 anos e 63% trabalhava há
até cinco anos na Companhia, o que
revela um perfil jovem e com novas
experiências proﬁssionais.

Atrair e reter as
melhores pessoas
O reconhecimento da Alpargatas como
a maior empresa brasileira em gestão

de marcas de calçados e artigos esportivos, assim como sua solidez ﬁnanceira, é
característica signiﬁcativa que atrai e
retém talentos. Um importante instrumento de gestão e retenção de pessoas
é a Política de Remuneração e Gestão de
Carreira, que foi revista em 2010 e faz
parte do posicionamento da Companhia de oferecer um conjunto de recompensas pelo desempenho de seus
empregados, com objetivos e métricas
bem deﬁnidos.

Equipes capacitadas
fazem a diferença
O desenvolvimento das aptidões de
seus proﬁssionais foi foco de diversas
iniciativas da Alpargatas durante o ano.
Ela investiu em ferramentas e em processos que garantiram o acesso aos
conhecimentos necessários para o crescimento de seus negócios, com forte
estímulo ao empreendedorismo, um
dos cinco valores que integram sua cul-

tura. No ano foram computadas 31 mil
horas de cursos e treinamentos para
cerca de 2 mil trabalhadores.

Qualidade de vida dentro
e fora da Alpargatas
Para ter um clima organizacional sadio
e estimulante, a Alpargatas dedica especial atenção ao equilíbrio entre as vidas
pessoal e proﬁssional de seus trabalhadores. Entre as ações de promoção de
qualidade de vida realizadas estão
mudanças nos planos de assistência
médica e no seguro de vida em grupo,
além da organização de programas de
lazer, como as competições esportivas e
outras atividades lúdicas e artísticas,
que também envolveram os familiares
dos empregados.

Todos querem um
bom clima
A Alpargatas busca manter um clima
interno em que todos se sintam motiva-

Localizadas em cidades com menos de
50 mil habitantes nos Estados da Paraíba
e do Rio Grande do Norte, a Alpargatas
tem nove fábricas-satélites que realizam
parte do processo de fabricação de calçados e que empregam cerca de 1.800 pessoas. Atuando diretamente nestes
pequenos municípios, a Alpargatas
contribui para a geração de empregos e,
consequentemente, para seu desenvolvimento. Por meio de iniciativas integralmente apoiadas pela Empresa e pelo
Instituto Alpargatas, os empregados das
fábricas-satélites têm a oportunidade de
interferir positivamente na transformação da realidade local. Eles realizam campanhas que incluem arrecadação de
fundos para a construção de casas, fazem
doações de alimentos, roupas, conscientização sobre saúde e meio ambiente,
transferindo o bem-estar que a empregabilidade lhes proporciona em ações
que beneﬁciam a comunidade, em um
movimento de cidadania em que
todos ganham.

Responsabilidade Social
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Esporte e educação para os jovens
que construirão o futuro do Brasil
Com oito anos de existência, o Instituto Alpargatas já beneﬁciou mais de 280 mil crianças,
adolescentes e jovens em programas de fortalecimento da educação e de inclusão social

O

compromisso da Alpargatas
com o desenvolvimento sustentável das localidades onde
atua se traduz nos resultados de oito
anos de projetos que têm ajudado a
mudar a vida de estudantes e professores, fortalecendo a educação e desenhando um futuro melhor para o Brasil.
O Instituto Alpargatas (IA) nasceu em
janeiro de 2003 para ser o braço de responsabilidade social corporativa da
Empresa. Seu objetivo é promover a
melhoria da política pública educacional
das redes municipal e estadual, aprimorando a qualidade do ensino por meio

do esporte e da cultura, em projetos de
ação na escola e pós-escola. O público-alvo são crianças, adolescentes e jovens,
de 7 a 29 anos. Os projetos operacionalizados pelo IA acontecem em nove cidades paraibanas: João Pessoa, Santa Rita,
Ingá, Mogeiro, Campina Grande, Serra
Redonda, Alagoa Nova, Guarabira e
Queimadas, além de Carpina, localizada
em Pernambuco. Topper é a marca responsável por alguns dos principais programas desenvolvidos pelo Instituto.
Esse movimento de sinergia das marcas
com as iniciativas da entidade será
ampliado nos próximos anos.
Ronaldo Souza, voluntário, ensina a arte do Taekwondo para alunos assistidos pelo Instituto Alpargatas

66,5 mil estudantes participaram dos
principais programas do Instituto

S

ó em 2010, os programas Topper
de Educação por Meio do
Esporte e de Educação por Meio
da Cultura atenderam 66,5 mil alunos.
Todos os dez municípios que participaram das iniciativas registraram avanços
na área de ensino, sendo que quatro
deles superaram as metas do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) estabelecidas pelo Ministério da
Educação.

Programa Topper de
Educação por Meio
do Esporte
Trata-se de uma iniciativa
inovadora do IA, de valorização e fortalecimento da educação física nas escolas públicas. O
programa oferece capacitação
de professores e fornece kits às
escolas, que contêm bolas e redes de
futebol, futsal e vôlei, além de outros
itens utilizados nas aulas. Em
alguns casos, o Programa Topper
custeia ainda construção, reforma e
manutenção de quadras e espaços
esportivos. Desde o início de suas

atividades, o IA reformou ou construiu
91 quadras esportivas. Em 2010, o Programa Topper beneficiou 185 instituições de ensino na Paraíba e 22 em
Pernambuco, totalizando 62 mil alunos.

Programa de Educação
por Meio da Cultura
Realizado fora do horário escolar, o programa busca manter crianças e adolescentes praticando atividades culturais,
recreativas e sociais.

O IA atua em parceria com ONGs, grupos
de voluntariado e programas de iniciativa
pública, como o Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil (PETI), em João Pessoa
(PB). No âmbito do Programa de Educação
por Meio da Cultura, foram desenvolvidos
12 projetos, que incluíram aulas de capoeira, dança, pintura, teatro e música, e
o atendimento a
27 núcleos do
PETI. A quantidade de
estudantes
beneﬁciados chegou
u
a 4,5 mil.

Programa de
e
Voluntariado
o
Corporativo
Funcionário
Cidadão
Os empregados da
a Alpargatas
também direcionam
onam seus
conhecimentos para
ara ajudar as
comunidades do entorno das
unidades da Empresa,
resa, oferecendo
cursos de eletricidade
dade básica e de
Taekwondo e organizando
nizando mutirões de
reforma em escolas
as públicas. Desde
2008, 97 unidadess de ensino receberam melhorias, com
m o trabalho de
915 voluntários.

Programa Escola Ideal
Realizado em parceria com o Instituto
Camargo Corrêa, o Escola Ideal tem
como objetivo contribuir para o aprimoramento da gestão das escolas públicas.
Criado em 2008, é aplicado nos municípios paraibanos de Ingá, Mogeiro, Serra
Redonda, Guarabira, Alagoa Nova e
Campina Grande. Em
E 2010, 41 escolas
foram beneﬁciadas com o Sistema de
Gestão Integrado (SGI),
(SG com a realização
de 11 jornad
das e três oficinas
práticas nas Secretarias de Educação
da Pa
Paraíba e nas escolas
envolvidas no projeto. Foram
envolvida
reformadas 45 escolas e
ainda reform
beneﬁciadas 274
27 unidades com o
Pró-Biblioteca.
programa P
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A responsabilidade socioambiental permeia
os negócios da Alpargatas
O compromisso da Alpargatas com a gestão responsável dos recursos naturais e o estímulo ao
desenvolvimento das regiões onde atua são parte de seu modelo sustentável de negócios

A

inovação e a criatividade que
pautam os negócios da Alpargatas também orientam suas iniciativas na busca por operações cada vez
mais eﬁcientes e sustentáveis, que resultem em ganhos econômicos com respeito
ao meio ambiente e às pessoas. Em 2010,
os investimentos na preservação do meio
ambiente e em ações de conscientização

e treinamento em educação ambiental
somaram R$ 5,4 milhões.
No ano, a Alpargatas reduziu ainda mais
o uso de recursos naturais em suas operações, com destaque para as fábricas-satélites, que, com a conscientização e a
dedicação de seus empregados, desenvolveram soluções ambientalmente práticas
e inteligentes. O volume de água consu-

mido por mil unidades produzidas foi
20,1% menor que em 2009, o de gás 12,9%
e o de energia elétrica 7,2%.
A captação de água das chuvas e sua
utilização nos processos fabris, o reaproveitamento do vapor gerado pelas caldeiras e a instalação de postes com uso
de energia solar, associados à adequação de máquinas, equipamentos e pro-

cessos, são exemplos de medidas
adotadas nas fábricas que resultaram
em economia dos recursos naturais.
Está prevista para 2011 a elaboração
do inventário de geração de CO2 para o
início, a partir de 2012, do controle das
emissões no ciclo produtivo. A possibilidade de usar energia eólica em algumas
fábricas também será avaliada.

Reaproveitando os resíduos Fornecedores envolvidos
na sustentabilidade

E

m 2010, a Alpargatas reduziu em
12,3% seu volume de resíduos
gerados por mil unidades produzidas. Esta queda é resultado de várias
ações de melhoria realizadas nos processos produtivos. De olho no futuro,
um dos projetos desaﬁadores avaliados
pela Empresa é o de um modelo de
logística reversa que permite não apenas o retorno dos produtos pós-consumo, mas também sua utilização no
novo ciclo de produção.

A

Alpargatas envolve seus fornecedores em seu modelo de
gestão sustentável. No ato da
contratação, as empresas assinam a Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
(SSMA), que prevê critérios socioambientais e o cumprimento das legislações trabalhistas e ambientais relativas às suas
atividades. Os fornecedores também são
convidados a participar de ações voluntárias, campanhas de conscientização
ambiental e de qualidade de vida e bemestar promovidas pela Companhia.

Adoção das melhores
práticas internacionais
Além de cumprir todas as normas trabalhistas e ambientais brasileiras, a Alpargatas
adota como padrão para suas operações as
legislações mais rígidas em vigor em seus
mercados de atuação. Por exemplo: ao passar a cumprir determinada legislação europeia para atender aos órgãos reguladores
locais, estende sua adoção a todas as suas
operações, quando aplicável, elevando suas
práticas de SSMA a padrões internacionais.
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José Roberto Lettiere
lettiere@alpargatas.com.br

Bolsa de Valores de São Paulo
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Ações preferenciais: ALPA4

www.alpargatas.com.br

Inglaterra
24, Bradmore Park Road
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Alpargatas
Argentina
Calle Felix de Azara, 841
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Argentina

França
Hotel Retz – 9, Rue Charlot
75003
Paris

Alpargatas USA

Itália
Via Michelino, 33
40127
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131 Spring Street, 201E
10012
Nova York, NY
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Portugal
Av. do Forte nº 8, Piso 2
Fracção Q1
2790-072
Lisboa

José Sálvio Ferreira Moraes
jsalvio@alpargatas.com.br
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