RELATÓRIO
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Momento de multiplicar

Praia do Leblon / Rio de Janeiro / Brasil

MOMENTO
DE MULTIPLICAR
Um dos marcos na história da Alpargatas em 2011
foi sua nova logomarca, que, com uma explosão
de triângulos coloridos, simboliza a diversidade e
a solidez de uma companhia centenária que está
sempre inovando. Somamos o que a Alpargatas tem
de melhor para criar uma nova identidade visual:
pessoas, ambiente criativo, produtos inovadores,
alegria e bem-estar. A mudança da logomarca
foi acompanhada da alteração da razão social.
Depois de muitas décadas, a São Paulo Alpargatas
passou a se chamar Alpargatas somente.
Um nome sem fronteiras para uma Empresa
a caminho da globalização. Estamos trabalhando
para dar novos saltos de crescimento, esperando ir
além da já anunciada meta de dobrar o faturamento
em 2014, a partir do resultado obtido em 2009.
Demos passos decisivos nessa direção, com projetos
estruturantes que estão criando a musculatura
necessária para a Alpargatas crescer nos próximos
anos. Promovemos extensões de linhas de
produtos e ingressamos em novas categorias.
Reforçamos nossas operações internacionais.
Abrimos novos mercados e lojas próprias na Europa
e na Argentina. Iniciamos a construção de uma
nova fábrica em Montes Claros, Minas Gerais, que
ampliará a capacidade de produzir sandálias de
borracha. Demos continuidade ao Projeto Sourcing
para reforçar a parceria com fornecedores e garantir
qualidade, agilidade e flexibilidade na aquisição de
insumos e produtos acabados.

Ampliamos o número de franquias no varejo
nacional, caminho estratégico para rentabilizar
ainda mais as vendas de marcas desejadas.
Prosseguimos com os investimentos em
tecnologia da informação, com o início
da construção de uma plataforma integrada
de informações. Ela irá gerar inteligência de
mercado e melhores conexões com fábricas,
clientes e consumidores. Para colocar
mais rapidamente novas ideias em prática,
descentralizamos a área de pesquisa e
desenvolvimento, que passou a ficar mais
próxima das unidades de negócio e a se chamar
Inovação. Dividimos a Diretoria de Operações
para dar mais eficácia à cadeia de suprimentos
e às operações fabris. Trabalhamos para trazer
para a Alpargatas uma nova cultura e forma de
trabalhar, ancorada na meritocracia. Atraímos
talentos, desenvolvemos as capacidades de
nossos empregados e nos tornamos uma empresa
em que todos querem trabalhar. Todas essas
ações do nosso plano estratégico consumiram
um grande volume de recursos financeiros.
Mesmo assim, entregamos, em 2011, um resultado
heroico, considerando-se, também, a forte
pressão que sofremos com a alta do custo das
matérias-primas commodities. Estamos, portanto,
no momento de multiplicar nossas marcas,
produtos, mercados, potencial humano, inovação,
operações, solidez financeira e capacidade de
sempre encantar os consumidores.

MANIFESTO ALPARGATAS
Na Alpargatas, começamos cada dia como se fosse o mais
importante e promissor, com energia para enfrentar o que vier
e buscar aquilo em que acreditamos.
Somos um time de gente apaixonada e empreendedora que cria
calçados, roupas e acessórios. Queremos adivinhar o próximo sonho!
Nossa inspiração é olhar para fora e descobrir o que a vida tem de melhor.
Costuramos moda com esporte, bordamos irreverência com profissionalismo.
E assim colorimos a rotina das pessoas com marcas de estilo único.
Entregamos qualidade e resultado sem abrir mão do lado leve das coisas.
Temos a coragem e a determinação de uma Empresa que se lança em
desafios mundo afora, que fala muitas línguas e conecta diferentes pessoas
em um mesmo ideal: o de encantar e surpreender sempre.
Porque, em todos os lugares do planeta onde estejamos, alegria e garra
transcendem o nosso momento – são o nosso verdadeiro estado de espírito.
Alpargatas.
Otimismo é atitude dos pés à cabeça.
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ENTREVISTA COM MÁRCIO UTSCH – DIRETOR-PRESIDENTE

FOI UM ANO
HEROICO
A Alpargatas obtém crescimento nos seus principais
indicadores de desempenho em 2011, mesmo
com o aumento dos preços das commodities
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Como pode ser qualificado o desempenho
da Alpargatas em 2011?
MU: Muito bom, considerando-se o ambiente
que enfrentamos. Vender foi mais difícil e tivemos
aumentos muito fortes nos preços das commodities
e nas despesas operacionais. Foi um ano heroico,
porque superamos esses desafios, com marcas
de muito valor e pessoas empreendedoras.
Registramos aumentos nos principais indicadores.
A receita líquida, de R$ 2,6 bilhões, foi 15,4%
superior à de 2010. Geramos R$ 281,4 milhões de
caixa. Desempenho como este não foi padrão no
setor de calçados, em 2011. Nosso balanço sólido
assegura a continuidade dos investimentos que
estamos realizando em projetos estruturantes que
são fundamentais para o momento de multiplicar
em que a Alpargatas se encontra.
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Quais foram as principais realizações
do plano estratégico no ano?
MU: Nosso plano estratégico contém várias ações
para cada negócio e área corporativa da Empresa.
Realizamos muitas delas em 2011, continuando
a caminhar rumo ao crescimento, que deverá
multiplicar o faturamento de 2009 um pouco
mais que duas vezes até 2014. Podemos dividir
a execução da estratégia em quatro grupos de
crescimento. Assim, a primeira forma de crescer
é por meio da entrada em novas categorias.
Nesse sentido, Havaianas e Dupé reforçaram suas
presenças na categoria infanto-juvenil, lançando
sandálias com estampas da Disney, Warner e
Turma da Mônica, parcerias conquistadas durante
o ano. Havaianas ampliou a Soul Collection, linha
de calçados fechados da marca, e começou a
experimentar as botas na Europa. Topper avançou
no rugby, com produtos para esse esporte, que
voltará a ser olímpico em 2016. Assim como em
running, Mizuno começou a se tornar forte no
vôlei e no futebol, com a venda de chuteiras
de alta qualidade, como a Morélia. A segunda
forma de crescer é por meio da entrada em novos
mercados. As principais ações foram a expansão
das franquias Havaianas, negócio que nos traz
alta rentabilidade e aumenta a exposição da
marca no Brasil, a abertura de lojas Havaianas nas
principais capitais europeias e em Nova York e o
início das exportações de sandálias para grandes
mercados consumidores, tais como Índia, Indonésia
e Paquistão. A terceira forma é o crescimento
orgânico dos negócios atuais, que ocorreu por
meio do lançamento de produtos carregados
de inovações e tecnologias, apresentados aos
consumidores por meio de campanhas educadoras,
como a “Patrulheiros”, de Havaianas, e engraçadas,
como a “Maria Chuteira”, do rugby, esporte
patrocinado por Topper. Também houve o ganho de
participação de mercado das marcas, em especial de
Havaianas. Finalmente, a última forma de crescer é
por meio de aquisições, que ainda não ocorreram.
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Houve investimentos relevantes em
projetos estruturantes que consumiram um
pouco da rentabilidade da Companhia no
ano. Quais foram os principais?
MU: Fizemos grandes investimentos em projetos
de logística, sourcing, expansão fabril, pesquisa e
desenvolvimento, extensão de marca, tecnologia
da informação, finanças e recursos humanos.
Todos são fundamentais para tornar a Alpargatas
cada vez mais eficiente e suportar sua expansão
rumo ao objetivo de ser uma empresa global de
marcas desejadas. Avançamos na implementação
do Projeto Lógica, desenvolvido para ser modelo
de referência em gestão da cadeia de suprimentos
e que está nos trazendo uma nova forma de fazer.
Na área de Sourcing, introduzimos uma maneira
mais moderna e eficaz de comprar matérias-primas
e componentes nacionais e importados. Iniciamos
a construção de uma nova fábrica de sandálias
de borracha em Minas Gerais. Em pesquisa e
desenvolvimento, descentralizamos essas atividades
para mantê-las próximas dos gestores das unidades
de negócio. Concluímos um estudo de extensão
da marca Havaianas, conduzido por renomada
empresa de consultoria, que será nosso guia neste
projeto. Em tecnologia da informação, demos início
à construção de uma arquitetura global que trará
maior agilidade no processamento das informações
e um sistema de inteligência para a tomada
de decisões nas diferentes áreas da Companhia.
Finanças adotou nova ferramenta de elaboração
do orçamento e um novo método de análise
e apresentação dos resultados gerenciais.
Por último, Recursos Humanos executou uma
série de projetos que visam o aperfeiçoamento
da forma de desenvolver e avaliar os talentos
que trabalham na Alpargatas.

ENTREVISTA COM MÁRCIO UTSCH – DIRETOR-PRESIDENTE

Com referência ao projeto de expansão
fabril, por que a Alpargatas decidiu construir
uma nova fábrica de sandálias de borracha?
MU: O crescimento das vendas de sandálias
Havaianas deverá aumentar muito nos próximos
anos, à medida que cresce sua participação de
mercado no Brasil e as vendas nos mercados
internacionais. Dessa forma, faz-se necessário
estarmos preparados com mais capacidade
de produção para atender à demanda que
esperamos para o futuro. Escolhemos Montes
Claros, em Minas Gerais, por razões logísticas, de
planejamento tributário, custo e disponibilidade
de mão de obra. Essa fábrica representa uma
quebra de paradigma. Será uma das mais modernas
do mundo em termos tecnológicos. No quesito
sustentabilidade, excederá as exigências legais.
Será um modelo de eficiência energética.

Os mercados internacionais apresentaram-se
muito voláteis em 2011. Como foi o desempenho
das operações da Alpargatas fora do Brasil?

A razão social São Paulo Alpargatas S.A.
mudou para Alpargatas S.A. Por quê?
MU: Para termos uma marca institucional sem
fronteiras, uma vez que estamos a caminho de um
processo de globalização. Uma nova logomarca
foi criada para representar esse momento da
Companhia. Coerentemente com tudo isso, vamos
nos mudar para uma nova sede, que terá um
ambiente sintonizado com essa fase. A mudança
traz também uma mensagem de crescimento.

Quais são as perspectivas para 2012?
MU: O Brasil não é uma ilha. A crise econômica
internacional poderá ainda nos contaminar em
algum grau. Para a Alpargatas, no entanto,
em razão da força das nossas marcas, da nossa
competência em geri-las e do empreendedorismo
das pessoas que trabalham na Companhia, estou
convicto que 2012 será mais um ano de progresso.

MU: Apesar da crise que a Europa e os Estados
Unidos estão enfrentando, conseguimos obter
bons resultados nesses mercados. O desempenho
consolidado da Alpargatas USA, Alpargatas
Europa e exportações foi positivo, com crescimento
de 15,6% na receita líquida. Aumentamos
o conhecimento de Havaianas nesses mercados
por meio de investimentos em propaganda,
em eventos específicos, tais como o “Make Your
Own Havaianas – Invente sua Própria Havaianas”,
e da abertura de lojas próprias em Londres,
Paris, Roma e Valência. Da mesma forma como
operamos na Europa, assumimos as vendas para
varejistas independentes nos Estados Unidos.
A partir de 2012, teremos nesse país uma operação
100% gerida pela Alpargatas USA. Já comentei
que incluímos a Índia, a Indonésia e o Paquistão
como novos mercados de exportação. A Alpargatas
Argentina obteve crescimento de 16% na receita,
como resultado do avanço de Topper no país.
A partir de 2012, Colômbia e Peru serão novos
mercados para a marca, com exportações
direto da Argentina.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

“A ALPARGATAS CONSTITUI
A MELHOR OPORTUNIDADE
DE INVESTIMENTO NO SETOR
DE CONSUMO”
A valorização das ações em
15% e o retorno sobre o capital
de 20% são sinais inequívocos
do sucesso da Alpargatas em
2011. Esses ganhos consistentes
são o resultado de uma estratégia
bem traçada, executada de
forma sistemática por uma
equipe de excelência e que
se beneficia plenamente do
momento favorável propiciado
pelo crescimento do consumo
interno do Brasil.

A Alpargatas conta com
todos os elementos para
alcançar sua Visão. Tem 17,6
mil trabalhadores dedicados
e vencedores, já estabeleceu
um histórico de sucesso em
desenvolvimento e gestão de
marcas, investiu pesadamente
em logística e ainda tem um
balanço financeiro que permite
suportar tanto os investimentos
orgânicos quanto crescimento
por fusões e aquisições.

A estratégia de se estabelecer
como um gestor de marcas líderes
tem se materializado através da
consolidação de sua liderança
no mercado calçadista brasileiro,
da expansão internacional e da
ampliação da oferta de produtos.
A visão é clara: tornar-se uma
companhia global nos setores
de vestuário e calçados,
contando com uma sólida
rede de varejo própria.

E, finalmente, a Companhia
conta com o integral apoio
de seus acionistas para realizar
todo o seu potencial e com isso
aumentar o valor das suas ações.
A Camargo Corrêa, no papel
de acionista controlador e de
referência da Alpargatas, não
tem dúvidas em afirmar que a
Alpargatas constitui a melhor
oportunidade de investimento
no setor de consumo, que
possui boas perspectivas de
crescimento no Brasil.
Márcio Garcia de Souza
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VISÃO, MISSÃO E VALORES

VISÃO

VALORES

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

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

MISSÃO
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.

RESPEITO ÀS PESSOAS
Construção de um ambiente meritocrático,
com boas condições de trabalho e oportunidades
de desenvolvimento, estimulando a satisfação
e o orgulho de pertencer.
COMPROMETIMENTO
Responsabilidade e compromisso com seu papel
individual na realização dos objetivos e do
resultado final da Empresa, seja financeiro, de
produto ou de serviço, privilegiando sempre o
trabalho em equipe.
EMPREENDEDORISMO
Foco no crescimento e na criação de valor,
impulsionado pela iniciativa, inovação e
transformação de ideias em oportunidades
de negócios.
SATISFAÇÃO DOS CONSUMIDORES
Conquista da lealdade dos consumidores
pela clara percepção de superioridade da
proposta de valor de nossas marcas.
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EMPRESA DE MARCAS DESEJADAS

EMPRESA
DE MARCAS
DESEJADAS
A Alpargatas é a maior empresa brasileira
de calçados da América Latina. Sua experiência
em gestão de marcas desejadas tem sido
fundamental para que várias delas se destaquem
em seus mercados-alvo. Juntas, Havaianas e
Dupé lideram o mercado nacional de sandálias.
A Topper domina o mercado brasileiro de artigos
para futebol e é a primeira marca de calçados
esportivos da Argentina. No Brasil, a Mizuno
é líder na categoria de tênis de corrida de alta
performance; a Timberland, na de calçados para
práticas outdoor; e a Sete Léguas, no mercado
de botas profissionais. Soma-se a esse portfólio
a Rainha, marca mais tradicional de artigos
esportivos do País.
Como forma de gerar mais valor ao seu negócio,
a Alpargatas atua no varejo. Vende diretamente
aos consumidores brasileiros e estrangeiros
produtos inovadores, por meio das 281 lojas
das bandeiras Havaianas, Topper, Timberland,
Meggashop e Alpaline. Somam-se a esses
espaços de vendas outros 260 mil locais onde
os produtos Alpargatas são comercializados, no
Brasil, na Argentina, na Europa e nos Estados
Unidos. Ao todo, os consumidores podem comprar
Havaianas em 82 países.
A fabricação dos calçados é realizada em cinco
unidades industriais brasileiras e cinco argentinas.
Os dois centros de inovação no Brasil garantem
a modernidade dos produtos das marcas.
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Trabalham no grupo de empresas Alpargatas 17,6
mil pessoas, cujo empreendedorismo fez com que
a receita líquida de vendas chegasse a R$ 2,6
bilhões em 2011, valor 15,4% maior que o de 2010.
A Alpargatas é listada na Bolsa de Valores de
São Paulo, onde negocia suas ações desde 1913.
Integra o grupo de empresas Nível 1 de governança
corporativa diferenciada da BM&FBovespa.
Controlada pela Camargo Corrêa S.A., possui seis
mil acionistas. Com a valorização de 15% em 2011,
as ações preferenciais apresentaram expressivo
avanço em relação à redução de 18% do índice
Ibovespa. A Camargo Corrêa S.A. é um dos maiores
grupos empresariais privados do Brasil. Organizada
como holding de capital fechado e controle
familiar, atua nos setores de cimento, concessões
de energia e rodovia, transporte e mobilidade
urbana, engenharia e construção, calçados
e incorporação. Mantém operações em quase todos
os Estados brasileiros e presença em mais de 20
países, por intermédio de empresas controladas
e participação acionária em outras companhias.

A Alpargatas possui investimentos relevantes, em empresas que contribuem para a consolidação
dos resultados, que progridem a cada ano. A Alpargatas Europa, a Alpargatas USA e a Alpargatas
Argentina exercem um papel importante no processo de internacionalização das operações da
Companhia. A responsabilidade social fica a cargo do Instituto Alpargatas, que tem como objetivo
contribuir para melhorar a qualidade da educação de crianças e adolescentes por meio de práticas
esportivas em todas as comunidades em que tem operações.

ALPARGATAS

100%

100%

100%

91,5%

18,7%

Alpargatas
Europe S.L.U

Alpargatas
USA Inc.

Cia. Brasileira
de Sandálias

Alpargatas
S.A.I.C

Tavex
Corporation

AÇÕES ORDINÁRIAS
181.524.080 ações

10%

67%

CAPITAL TOTAL
353.455.880 ações

AÇÕES PREFERENCIAIS
171.931.800 ações

55%

20%

32%

44%

23%
22%
3%
Camargo Corrêa

Grupo Silvio Tini

Tesouraria

1%
23%
Ações em Circulação
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DESTAQUES DO ANO

DESTAQUES
DO ANO
1

15,4%
DE AUMENTO NA
RECEITA LÍQUIDA
CONSOLIDADA

DE UNIDADES
COMERCIALIZADAS
POR DIA

281,4

15%

R$
MILHÕES

DE GERAÇÃO
OPERACIONAL
DE CAIXA

DE VALORIZAÇÃO
NAS AÇÕES
PREFERENCIAIS

MILHÃO

18%

A MAIS DE RECEITA
NO NEGÓCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS NO BRASIL

38%

DE INCREMENTO NA
RECEITA DE TIMBERLAND
NO CANAL MULTIMARCA

17,6

32%

MIL

EMPREGADOS: 12,6 MIL NO
BRASIL E 5 MIL NO EXTERIOR

14

28%

DIAS

A MENOS NO CICLO DE
CONVERSÃO DE CAIXA

16%

DE CRESCIMENTO
NA RECEITA LÍQUIDA DA
ALPARGATAS ARGENTINA
22

DE AUMENTO
NA RECEITA
DO NEGÓCIO
VAREJO

DA RECEITA GERADA EM
MOEDAS INTERNACIONAIS

281

LOJAS

EXCLUSIVAS
NO MUNDO

MIZUNO
WAVE
PROPHECY.
O TÊNIS MAIS
MODERNO DO
MUNDO

82

lANÇAMENTO DA LINHA
TOPPER INSTINCT DE
FUTEBOL NO BRASIL
E NA ARGENTINA

PAÍSES VENDEM
HAVAIANAS

13%

104

51%
33%

MODELOS DE HAVAIANAS
LANÇADOS

DOS EUROPEUS E

DE INCREMENTO
NA RECEITA DO NEGÓCIO
SANDÁLIAS

DOS AMERICANOS
JÁ CONHECEM
HAVAIANAS

50

ANOS DE SETE
LÉGUAS

102

68

MIL

JOVENS
BENEFICIADOS
PELOS
PROGRAMAS
DO INSTITUTO
ALPARGATAS

R$
MILHÕES

RAINHA:
A MARCA MAIS
TRADICIONAL
DE ARTIGOS
ESPORTIVOS
NO BRASIL

PAGOS AOS ACIONISTAS

77%

DOS BRASILEIROS
TÊM FORTE CONEXÃO
EMOCIONAL COM
HAVAIANAS.
UM ÍNDICE
RECORDE

AUMENTO
DA CAPACIDADE
DE PRODUÇÃO:
NOVA FÁBRICA
DE SANDÁLIAS
EM MONTES
CLAROS – MG

22%

DE REDUÇÃO NO
CONSUMO DE ÁGUA POR
UNIDADE PRODUZIDA

DESEMPENHO FINANCEIRO 2011

CONTINUIDADE
NA GERAÇÃO DE
LUCRO E DE CAIXA
Os resultados de 2011 mostram a capacidade da Alpargatas
de superar desafios e gerar lucro e caixa de forma consistente

RECEITA LÍQUIDA
Em 2011, a Alpargatas deu passos importantes
rumo ao objetivo de tornar-se uma empresa
global de marcas desejadas. Superou a alta
das commodities e continuou a investir em
projetos estruturantes que são fundamentais
para o seu crescimento nos mercados de calçados,
vestuário e acessórios, no Brasil e no exterior.
Evoluíram o volume de vendas, a receita líquida,
a lucratividade e a geração operacional de caixa,
uma das principais fortalezas da Companhia.

As demonstrações
financeiras completas
de 2011 da Alpargatas
estão disponíveis em
http://ri.alpargatas.com.br

24

A Alpargatas possui marcas líderes de mercado
que estão ligadas a produtos que se inovam a cada
ano. Sua receita consolidada tem apresentado um
crescimento médio de 12,4% nos últimos cinco anos.
Com faturamento consolidado de R$ 2,6 bilhões
em 2011, a Alpargatas consolidou-se como a maior
empresa brasileira do setor de calçados da América
Latina. O crescimento de 15,4% em relação à receita
de 2010 foi decorrente do aumento do volume
de vendas de calçados, vestuário e acessórios,
com preço médio mais alto – nos lançamentos
das coleções de sandálias e calçados esportivos –
e um mix de maior valor agregado.

VOLUME DE VENDAS DE CALÇADOS,
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

RECEITA LÍQUIDA

milhões de unidades

R$ milhões

RECEITA LÍQUIDA
POR NEGÓCIO

2007

2008

2009

2010

2.574,7

2.231,9

2011

1.658,8

2010

1.615,6

2009

249,6

218,9

2008

244,0

220,5

189,7
2007

1.927,0

Crescimento médio anual: 12,4%

Crescimento médio anual: 7,1%

2011

RECEITA LÍQUIDA
POR OPERAÇÃO
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LUCRO BRUTO

LUCRO BRUTO

R$ milhões

O lucro bruto consolidado acumulou
R$ 1,2 bilhão, valor 13,3% superior ao
obtido em 2010. Além do incremento
da receita, o aumento do lucro bruto
consolidado de 2011 foi decorrente:
(i) do foco na gestão dos custos e despesas
fabris, (ii) do aumento na eficiência
da mão de obra direta, (iii) da adoção
de medidas que diminuíram o consumo
de água e eletricidade por par de calçado
produzido e (iv) da diminuição do consumo
de borracha pela incorporação de resíduos
na fabricação das sandálias e dos calçados.

1.153,9

728,8

1.018,1

651,0
2007

2008

2009

2010

2011

Margens 47,6%

43,9%

43,1%

45,6%

44,8%

EBITDA

EBITDA
R$ milhões

O EBITDA consolidado (lucro antes dos
juros, impostos, depreciação e amortização)
acumulou R$ 404,5 milhões, com margem
de 15,7%. Maior volume, preço mais alto das
sandálias e dos calçados esportivos e mix de
vendas mais rico contribuíram para compensar
o impacto do aumento das matérias-primas
commodities (borracha e algodão), os gastos
mais elevados com a comunicação das marcas
e o incremento das despesas com os projetos
estruturantes nas áreas de Logística, Sourcing,
Controladoria, Recursos Humanos, Tecnologia
da Informação e P&D – Inovação.

404,5

2009

2010

2011

15,7%

14,8%

15%

18%

15,7%

289,5

2008

245,2

2007

215,4

400,3

Crescimento médio anual: 17,1%

Margens
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831,0

Crescimento médio anual: 15,4%

LUCRO LÍQUIDO

LUCRO LÍQUIDO
R$ milhões

A Alpargatas registrou lucro líquido de
R$ 307,4 milhões (R$ 0,88 por ação),
o maior de sua história, com margem de 12%.
O retorno sobre o patrimônio foi de 22% e
o sobre o capital, de 20%. Os fatores mais
relevantes que explicam a evolução do lucro
líquido foram o EBITDA R$ 4,2 milhões maior,
o resultado financeiro R$ 21,6 milhões mais
alto, em razão de volume maior de aplicação
de caixa, e o ganho de R$ 3,6 milhões com
o resultado da equivalência patrimonial da
Tavex Corporation.

307,4

2009

2010

2011

15,4%

10,4%

6,4%

13,6%

12%

122,6

2008

173,2

2007

210,3
Margens

GERAÇÃO OPERACIONAL
DE CAIXA

303,1

Crescimento médio anual: 10%

GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA

2007

281,4

320,9

49,8

15,8

O modelo de negócios da Alpargatas
tem proporcionado a geração consistente
de caixa, tornando a Companhia cada vez
mais sólida financeiramente. A geração
operacional de caixa de R$ 281,4 milhões
destaca-se no desempenho da Alpargatas,
em 2011. Todos os negócios, no Brasil e no
exterior, contribuíram para essa evolução.
O encurtamento do Ciclo de Conversão do
Caixa (CCC) teve participação importante
na geração de recursos financeiros. Ele
representa o número de dias em que as
contas de capital de giro levam para se
transformar em caixa. Esse ciclo encurtou
14 dias. No encerramento do ano, o CCC
consolidado foi de 52 dias, ante 66 ao final
de 2010. Mais informações sobre o CCC
constam no capítulo Finanças, RI e TI Globais,
na página 82 deste relatório.

293,1

R$ milhões

2008

2009

2010

2011
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POSIÇÃO FINANCEIRA
LÍQUIDA
Em 31 de dezembro de 2011, a posição financeira
líquida consolidada da Alpargatas era positiva em
R$ 435,1 milhões, resultante de um saldo de caixa
de R$ 671 milhões e de um endividamento de
R$ 235,9 milhões. O maior saldo de caixa e a
redução de R$ 60,1 milhões no saldo da conta
empréstimos e financiamentos foram os fatores
que fizeram a Alpargatas encerrar o ano com
uma posição financeira mais sólida.

POSIÇÃO FINANCEIRA LÍQUIDA

177,0

120,5

2008

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
POSIÇÃO FINANCEIRA LÍQUIDA

2009

2010

(235,9)

(296,0)

(196,2)

(369,3)

(170,5)

(192,3)

CAIXA
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435,1

358,7
110,4

(50,0)

2007

306,6

654,7

671,0

R$ milhões

2011

DESEMPENHO DAS AÇÕES E
REMUNERAÇÃO DOS ACIONISTAS
As ações preferenciais (ALPA4)
encerraram o ano cotadas a
R$ 12,40, valor 15% maior que
o de 31 de dezembro de 2010.
As ordinárias (ALPA3), ao preço
de R$ 12,25, valiam 18% mais.
Em 2011, o Ibovespa caiu 18%.
A comunicação mais ativa com
o mercado de capitais e a maior
proximidade com investidores,
por meio de visitas realizadas
aos seus escritórios no Brasil
e no exterior, contribuíram
para o bom desempenho das
ações da Alpargatas na bolsa

de valores, em um ano de
forte volatilidade no mercado
acionário mundial. Em 31 de
dezembro de 2011, o valor da
Empresa na BM&FBovespa era
de R$ 4,3 bilhões, ante R$ 3,7
bilhões na mesma data em 2010.
A liquidez também progrediu no
ano. O volume médio diário de
negociação foi de R$ 3,6 milhões,
ante R$ 2,6 milhões, em 2010.
Os acionistas receberam R$ 102,7
milhões no ano, dos quais
R$ 24,1 milhões foram pagos

como dividendos, referentes
ao exercício de 2010, e R$ 78,6
milhões foram pagos como juros
sobre o capital próprio, a título
de antecipação do resultado
do exercício de 2011. Durante o
ano, o Banco J.Safra e o Bradesco
iniciaram a cober tura da
Alpargatas, com recomendação
de compra das suas ações.
A Bradesco Corretora foi contratada
para ser o agente formador de
mercado da Companhia.

COMPARAÇÃO DA EVOLUÇÃO DAS AÇÕES
PREFERENCIAIS COM O IBOVESPA
Índice 100 = 31/12/2010
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HAVAIANAS

CONECTADA
COM O BRASIL
77% dos consumidores brasileiros têm forte
conexão emocional com Havaianas

Havaianas continuou forte e
muita ligada aos consumidores
brasileiros. Em pesquisa de
brand tracking, realizada pelo
Instituto Millward Brown,
77% dos entrevistados disseram
ter uma forte conexão emocional
com a marca Havaianas (bonding).
Esse resultado indica que os
investimentos em produtos e
marketing da marca são eficazes
e que a sua saúde está ótima.
Outras pesquisas confirmam a
preferência dos brasileiros por
Havaianas. A enquete Marcas
Cariocas, que o jornal O Globo
realizou com seus leitores,
apontou Havaianas como
“A cara do fim de semana” e
“A cara do Rio”. Esse carinho
dos consumidores é conquistado
por meio da diversidade e da
constante evolução do portfólio
de produtos, dos investimentos
em comunicação, da promoção e
eventos e da presença impactante
nos pontos de venda.
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A coleção 2011/2012 lançou
104 modelos, entre sandálias
e calçados, com inovações
em formato, cores e estampas,
em todas as categorias.
Os jovens formam um público
importante para a Havaianas
por ser uma faixa etária que
ainda está criando seus hábitos
de consumo e já manifesta
preferência por marcas. Um
atrativo para esses consumidores
é a presença de personagens,
com os quais se identificam, nos
artigos que usam. Nesse sentido,
o contrato de licenciamento
assinado com a Disney permitiu
o lançamento das Havaianas
Disney estampadas com imagens
do Mickey, da Minnie, da
aristogata Marie, das Princesas,
da fadinha Tinker Bell e, para
agradar também aos garotos,
toda a turma de Cars.

Os jovens formam
um público importante
para a Havaianas
por ser uma faixa
etária que ainda está
criando seus hábitos
de consumo e já
manifesta preferência
por marcas
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A Soul Collection apresentou sua
quarta coleção com novidades nos
modelos alpargatas e sneakers

Da mesma forma, as Havaianas
com personagens da Warner
– Pucca, Barney, Pica-Pau e
super-heróis da Liga da Justiça
– contribuíram para fortalecer
o desempenho na categoria
infanto-juvenil.
A linha feminina Slim, de tiras
e solado mais finos, lançada
em 2006, firmou-se como um
clássico e destaque de vendas.
Para o público masculino,
a marca ofereceu mais opções
além dos clássicos de cores
tradicionais. Exemplo disso foi
o lançamento da linha Urban,
com solado mais robusto, tiras
mais largas e detalhes de
novos materiais, como couro e
juta. Também os praticantes de
esportes formam um segmento
que ganhou uma nova opção,
para uso após os exercícios.
As Havaianas Power são feitas
de borracha extramacia e tiras
vazadas que propiciam uma
melhor circulação de ar e
transpiração dos pés. As vendas
de produtos complementares –
chaveiros, pins, meias, toalhas
e bolsas – contribuíram para
aumentar a receita e estreitar
o relacionamento do consumidor
com a marca.

A Soul Collection – nome
da linha de calçados fechados
com palmilhas ou solados
de Havaianas e que, desta
forma, têm a “alma” da
marca – apresentou sua quarta
coleção desde seu lançamento,
em 2010, com novidades nos
modelos alpargatas e sneakers,
tênis casual de tecido e
amarração com cadarço.
Conceber produtos mais
sofisticados sobre plataformas
tradicionais é a característica
das coleções especiais de
sandálias que, a cada ano,
buscam associações com outras
marcas importantes para criar
sandálias que encantam pela
sua beleza e originalidade.
No ano, destacaram-se as
coleções realizadas em conjunto
com Cia. Marítima, Daslu,
Richards, Farm, Adriana Degreas
e C&A. A associação com a
Missoni, marca italiana de alto
prestígio, foi sucesso mundial.
As Havaianas Missoni foram
lançadas simultaneamente no
Brasil, na Europa e nos Estados
Unidos, em eventos que foram
bastante divulgados pela mídia.
Além de incrementar o volume
de vendas, as coleções especiais
contribuem para aumentar o
prestígio de Havaianas.
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O compromisso de Havaianas
com a responsabilidade
ambiental foi reforçado pelo
crescimento da parceria com
o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), que zela pela
preservação da fauna e da flora
brasileiras, e com a Conservação
Internacional, ONG que atua
na proteção da biodiversidade
marinha. Para essas parcerias
foram desenvolvidas linhas de
produtos específicos, e 7% da
receita gerada com a venda
desses modelos foi repassada
para essas instituições. Só a IPÊ
já foi beneficiada, desde 2004,
com R$ 3,1 milhões, resultado da
venda de 6,4 milhões de pares de
sandálias que levam o seu nome.
A comunicação alegre de
Havaianas continuou a fazer
sucesso e a ser premiada. Filmes
como “Patrulheiros” – com
mensagem sobre o respeito às
leis de trânsito, e que recebeu o
Prêmio Renato Castelo Branco –,
“Lua de Mel” e “TPM” levaram a
alegria e a vibração de Havaianas
para milhões de consumidores.

Anúncios na mídia impressa e
presença nas mídias sociais foram
importantes para incrementar a
visibilidade da marca. O “Make
Your Own Havaianas – Invente
sua Própria Havaianas”, evento
que conquistou consumidores no
Brasil e no exterior, é presença
constante na lista de atividades
da marca. No Espaço Havaianas,
loja-conceito na Rua Oscar Freire,
em São Paulo, os consumidores
têm a oportunidade de montar
uma versão exclusiva da sandália,
escolhendo a própria combinação
de sola, tira e acessórios.
As franquias Havaianas se
tornaram um importante canal
de vendas, que oferece ao
consumidor todos os modelos
de sandálias e calçados da
marca. O ano foi encerrado com
211 lojas em todo o Brasil. Mais
informações sobre as franquias
constam do capítulo Varejo,
na página 54 deste relatório.
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DUPÉ

CONFORTO
PARA OS PÉS
Dupé conquista maior participação
no mercado de sandálias
Desde que passou a integrar
o portfólio da Alpargatas,
há cinco anos, a Dupé vem
consolidando sua estratégia
de ocupar um posicionamento
cada vez mais disputado no
mercado de sandálias: o de
produtos de valor médio, que
possui um grande contingente
de consumidores. A Dupé
possui vantagens competitivas,
além do preço, tais como o uso
do gel HXP, que proporciona
amortecimento e maior
conforto para os pés.
A marca expandiu suas
vendas no canal autosserviço
do Norte e do Nordeste, por
meio de investimentos em
materiais de pontos de venda
– com expositores de produtos –
e de eventos de experimentação
da sandália, como os testes de
calçabilidade e conforto. Outra
estratégia relevante foi obter
o licenciamento da Turma da
Mônica, cujos personagens,
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criados por Maurício de Souza,
estamparam as linhas Dupezinho
e Baby, contribuindo para
ampliar as vendas de sandálias
na categoria infantil.
Consolidando-se como uma
tradição, a coleção Arte
Brasileira de 2011 contou
com a participação do artista
pernambucano Francisco
Brennand, que criou as estampas
da terceira edição dessa linha
de sandálias Dupé. A coleção
desse ano foi batizada de
Mata Atlântica e privilegia a
cultura nacional, com imagens
representativas das paisagens,
da flora e da fauna do Brasil.
O compromisso da Dupé
com a responsabilidade social
se faz presente com a doação
de 7% da receita obtida com
as vendas das sandálias Arte
Brasileira para a Associação de
Apoio à Criança Deficiente –
AACD – de Recife, que atende
as regiões Norte e Nordeste.

O artista Francisco
Brennand assina
a terceira coleção
Arte Brasileira
A Ásia contribuiu com uma
participação de 16% no
crescimento da marca no
exterior, principalmente
Cingapura, Malásia, Japão,
Coreia do Sul e Índia. Dupé
foi classificada como a melhor
marca de sandálias do Japão e
ocupa a 29a posição no ranking
das 100 melhores marcas de
calçados desse país. O modelo
Revolution foi apontado por
revistas especializadas como
a melhor opção de compra do
verão japonês. A Europa será
igualmente um grande vetor
de crescimento internacional.
A Alpargatas Europa assumiu
o lugar dos representantes nas
operações de vendas da Dupé
no continente, com a meta de
quadruplicar o faturamento nos
próximos dois anos.
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TOPPER

PARA MUITO
ALÉM DO FUTEBOL
Linha Instinct amplia a presença da Topper
no mercado de artigos para futebol e rugby

Os esportes mandam no coração
da Topper. Por essa razão, a sua
principal campanha no Brasil
e na Argentina, em 2011, foi
denominada “Ganha quem Ama”,
tema do comercial veiculado na
televisão e nas mídias sociais.
A mensagem de que a paixão
leva a superar desafios transmitiu
muito bem aos consumidores
os valores da marca.

Patrocínios
ampliam a exposição
da Topper junto
a milhões de fãs do
futebol, do rugby
e do tênis

Com o olho na Copa do Mundo
de 2014, a Topper investe em
patrocínios. Adquiriu cota de
participação no futebol da
Rede Globo, que permitirá a
veiculação de um comercial em
todos os jogos com transmissão
ao vivo pela emissora. Durante
o ano, a logomarca da Topper
foi estampada nas camisas do
Grêmio Portalegrense e do
Atlético Mineiro, times que
possuem milhares de torcedores,
potenciais consumidores dos
produtos da marca.

Para conquistar os torcedores
do Grêmio, foi promovido,
no Estádio Olímpico, em Porto
Alegre, evento de apresentação
dos novos uniformes do clube
que contou com a presença
da torcida, dos jogadores,
da diretoria e da equipe técnica.
A transmissão ao vivo pelo
website do Grêmio registrou
um número recorde de acessos
e obteve forte repercussão no
Twitter. Além dos times, Topper
patrocina duas importantes
federações brasileiras de futebol,
a Paulista e a do Estado do
Rio de Janeiro, fornecendo as
bolas utilizadas nos jogos dos
campeonatos e os uniformes dos
árbitros e assistentes. A Topper
possui seus embaixadores.
São atletas de ponta que, ao
usarem os produtos, contribuem
para aumentar sua exposição
em diferentes modalidades
esportivas como futebol,
rugby e tênis.
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Cada jogador, seja profissional
ou amador, tem seu estilo de
jogar futebol. O instinto do
atleta é importante na hora de
dar um passe, um drible ou fazer
um gol. Uns são mais ágeis e
velozes. Outros têm mais força
e maior visão de jogo. Pensando
nisso, a Topper desenvolveu e
lançou a linha Instinct, composta
por três tipos de chuteiras:
Velocity, Clássico e Fuerza.
Durante o seu desenvolvimento,
elas foram sendo avaliadas
por jogadores que, após o uso
dos protótipos, forneceram
aos especialistas da área de
Inovação da Alpargatas subsídios
que as aperfeiçoaram em
sucessivas mudanças, até chegar
à versão final. A linha Velocity é
indicada para jogadores rápidos
e dribladores. Desenvolvida em
microfibra de PU, destaca-se por
sua leveza e conforto. A Clássico
é indicada para os atletas com
maior categoria e visão de jogo.
Confeccionada em couro natural,
as chuteiras favorecem o domínio
da bola. A Fuerza foi concebida
especialmente para os jogadores
que têm como características
força, precisão e faro de gol.
Na lateral do peito do pé, foi
desenvolvido um sistema de
grip, denominado Shoot Control,
que proporciona ao atleta maior
controle no contato com a bola
e precisão nos chutes. Além
das chuteiras para futebol de
campo, as três linhas também
possuem calçados para as
modalidades society e futsal,
e a Fuerza lançou um modelo
específico para atletas de rugby.
Para apoiar o lançamento da
Instinct, a Topper colocou no ar
o website www.topper.com.br/
futebolinstinct, em que
o internauta pode descobrir
qual o melhor calçado para
seu estilo de jogo.
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O rugby vem conquistando
adeptos e espectadores no País
e fará parte dos jogos olímpicos
de 2016, que serão realizados
no Rio de Janeiro. Por essa
razão, houve, pela primeira vez,
no ano passado, a transmissão
ao vivo do Desafio de Rugby
Internacional, jogo entre a
seleção brasileira e o time da
Universidade de Edimburgo,
da Escócia. A Topper acredita
que o rugby será grande no
Brasil. Para se tornar a sua
marca, investe em produtos,
marketing esportivo e
comunicação. A campanha
“Isto ainda vai ser grande”
divulga com irreverência
e humor essa crença.
A experiência que a Topper
argentina tem com o rugby
ajuda no desenvolvimento dos
produtos lançados no Brasil.
Os patrocínios da Confederação
Brasileira de Rugby e dos
atletas Fernando Portugal e
Lucas Duque complementam
a estratégia de divulgação e
popularização do esporte.
A Topper também está
ligada na responsabilidade
socioambiental. Na fabricação
de seus calçados adota medidas
que reduzem o impacto ao
meio ambiente, tais como a
utilização de embalagens de
papelão reciclável, de solventes
à base de água e de resíduos de
borracha na produção de seus
solados. Participa da ação social
do Instituto Rugby para Todos,
entidade criada em 2004 por
jogadores veteranos. Essa ação
tem se mostrado uma ferramenta
efetiva de inclusão e promoção
de cidadania para os jovens
da comunidade carente de
Paraisópolis, em São Paulo.

Velocity, Clássico
e Fuerza são as três
linhas de artigos para
futebol lançadas
pela Topper

BRASIL RUGBY
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RAINHA

TRADIÇÃO
ESPORTIVA
Novo posicionamento de Rainha coloca a marca brasileira mais
tradicional de artigos esportivos à frente do segmento running active
Rainha é a marca de artigos
esportivos mais tradicional do
Brasil. Lançada em 1934, foi
adquirida pela Alpargatas na
década de 70. Após o trabalho
de revisão da estratégia e do seu
modelo de negócios, construiuse um novo posicionamento
para Rainha com mudanças
na logomarca, no visual, na
forma de se comunicar e na
tecnologia de amortecimento.
A logomarca foi modernizada
para melhor representar os novos
conceitos de leveza, conforto e
equilíbrio em práticas esportivas
nas mais diversas modalidades.
O visual ganhou traços suaves
e modernos, que fazem de Rainha
uma marca em constante
movimento. Na comunicação,
os princípios valorizados pela
marca – liberdade para ser mais
e superação dos limites individuais
– são enfatizados. Com essas
mudanças, inicia-se, em 2012,
uma nova etapa de sua evolução.
A decisão de focar o segmento
running active levou ao
desenvolvimento de calçados
esportivos com a tecnologia
FluidSystem, criada pela área
de Inovação da Alpargatas com
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o que há de mais moderno em
materiais para amortecimento e
visual arrojado. Trata-se de uma
tecnologia que garante fluidez
ao movimento, possibilita uma
pisada suave e oferece maior
conforto, equilíbrio e proteção
na prática esportiva.

A estratégia de valorização
de Rainha buscou na história
da marca ícones que foram
modernizados e relançados
sem perder a essência: o Iate
e o Mont Car. São calçados
retrô muito valorizados no
mundo fashion.

Assim como nos calçados,
a linha de vestuário Rainha
também se inovou. As coleções
têm mais cores e modelagens,
permitindo composições mais
harmoniosas. Seguindo as
últimas tendências mundiais,
parte das coleções de vestuário
está sintonizada com o design
das linhas premium de calçados.

A parceria com grifes
contemporâneas, como a V.Rom,
atesta a atualidade da marca,
que desfilou na edição 2011
da São Paulo Fashion Week, o
maior evento de moda do Brasil.
Com o objetivo de atrair cada
vez mais o público jovem,
Rainha investiu em merchandising,
calçando os atores da série “Julie
e os Fantasmas”, veiculada na TV
Bandeirantes e no canal
fechado Nickelodeon.

Uma série de ações sustentáveis
foram implementadas nos
processos de fabricação dos
calçados Rainha ao longo do
ano, tais como a utilização
de embalagens recicláveis,
o reaproveitamento de resíduos
de borracha na fabricação dos
solados e o início da substituição
de cola à base de solvente
por cola à base de água.

Foco em running
active com
calçados que
levam a tecnologia
FluidSystem
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MIZUNO

LIDERANÇA
EM RUNNING
PERFORMANCE
Com recorde de faturamento em 2011, Mizuno lançou o Wave Prophecy,
tênis de corrida mais avançado de todos os tempos

Redes sociais
reforçam
a comunicação
da Mizuno

A Mizuno alcançou seu
melhor desempenho desde
que passou a integrar o
portfólio da Alpargatas.
Com produtos importados
e fabricados no Brasil, seu
faturamento cresceu 35%
em relação ao de 2010.
Sua liderança no segmento
running performance ficou
mais forte, com o lançamento
de calçados para corridas que
proporcionam aos corredores
máximo desempenho, proteção
e conforto. Depois de sete
anos de pesquisas, a Mizuno
criou o Wave Prophecy, tênis
de corrida mais avançado e
dinâmico lançado pela marca
até o momento. Ele reúne
nove tecnologias, das quais
se destacam a Wave Infinity
estendida, a Dynamotion Fit e
a Gender Engineering. Os tênis
Wave Enigma e Wave Creation
12 também foram lançamentos
de grande sucesso de vendas.

As peças de vestuário,
fabricadas com as tecnologias
BioGear e QuickDry Plus,
complementaram o portfólio
de produtos da marca.
Para expandir seus canais
e estreitar os laços com
os consumidores, a Mizuno
inaugurou, em dezembro,
sua primeira loja virtual.
A participação ativa nas redes
sociais contribuiu para aumentar
a sua visibilidade e promover
a troca de experiências e
informações entre as pessoas
interessadas em corridas.
A Mizuno esteve presente
em vários eventos de running
realizados durante o ano.
Organizou mais uma edição
do circuito “10 Miles”, com
corridas que aconteceram
em São Paulo, Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, Brasília e
Porto Alegre.
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Em todas as corridas desse
circuito, a Mizuno realizou ações
eco friendly que consistiram
na neutralização de CO2 emitido
no evento e na distribuição de
mudas de árvores a todos os
participantes.
Patrocinou o “WRun”, circuito
dirigido exclusivamente ao
público feminino, e o “Athenas”,
realizado em quatro cidades
brasileiras, em três etapas,
com distâncias progressivas.
No total, essas corridas contaram
com a participação de 62 mil
pessoas. Outra ação importante
no ano foi a Websérie Mizuno.
Promovida em associação
com a revista Runner’s World,
consistiu no treinamento de
atletas iniciantes, que correram
a meia maratona de Amsterdã,
na Holanda.

Patrocinar corridas
aproxima a Mizuno
de seus consumidores

Futebol e vôlei
são os esportes
que a Mizuno
começa a explorar

Durante o período de treinamento,
a Mizuno forneceu seus melhores
produtos e ofereceu assessoria
esportiva, médica e nutricional
aos corredores. A preparação
pôde ser acompanhada pela
internet, via o website
www.webseriemizuno.com.br.
Um dos desafios da Mizuno
é crescer em outras modalidades
esportivas. Entrou no futebol com
a chuteira Morélia, considerada
uma das melhores do mundo, e
que é usada pelo Dedé, zagueiro
do Vasco. Como já é muito forte
no vôlei mundial, a Mizuno
decidiu voltar a esse esporte,
com o lançamento dos tênis
Tornado, Lightning e Bolt. Desde
2007, patrocina a Confederação
Brasileira de Judô, que levará
atletas brasileiros para disputar
a Olimpíada de 2012, em Londres.
A Alpargatas iniciará as
vendas de Mizuno no mercado
argentino em 2012. A Alpargatas
Argentina será responsável
pela distribuição dos produtos
da marca no varejo do país.
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TIMBERLAND

GUARDIÃ
DA TERRA
Ações para aumentar a percepção de valor da marca
e a ampliação do portfólio de produtos proporcionaram
um excelente desempenho para Timberland

A Alpargatas é licenciada
pela Timberland desde 1995
para produzir e distribuir
produtos da marca no Brasil.
A operação foi iniciada em
meados de 1996, com a abertura
de duas lojas-conceito em
shopping centers de São Paulo.
Hoje, o mix de vendas é
composto por produtos fabricados
localmente e importados, e que
são comercializados pelo varejo
multimarca e pelas lojas exclusivas, próprias e franqueadas.
Timberland obteve um
excelente desempenho no ano.
A receita das vendas realizadas
pelo varejo multimarca foi
38% superior à de 2010 em razão,
principalmente, da ampliação do
portfólio de produtos, do maior
investimento em comunicação
e da atuação mais próxima aos
principais clientes. Destacaramse no mix de vendas os tênis
Overhill, Endurance e Fast
Trail, e a bota EK 2.0, da linha
Earthkeepers, que foi lembrada
em campanhas de mídia.
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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.
No ano, foram realizados
os eventos “Earth Day”, que
contou com a participação dos
empregados da Alpargatas e de
suas famílias, que se tornaram,
por um dia, Earthkeepers.
Também houve o “Serv-apalooza”, de incentivo à prática
do voluntariado, que contou
com a participação de
empregados voluntários que
realizaram um dia especial
para celebrar o Natal com 252
crianças do Centro Comunitário

O desempenho
da marca foi
um dos melhores
nos últimos anos
da Criança e do Adolescente,
em São Paulo. A Timberland
participou da Adventure Sports
Fair, realizada na capital
paulista, apoiou pelo oitavo
ano consecutivo o Ecomotion
e, pela primeira vez, a prova
de mountain bike Brasil Ride,
que percorreu mais de 600
quilômetros na região da
Chapada Diamantina, na Bahia,
e contou com a participação de
atletas brasileiros e estrangeiros.
Apoiou, também, o Prêmio Trip
Transformadores, da revista Trip,
que homenageou 12 pessoas que
se destacaram em ações sociais
em várias áreas de atividades,
da educação ao meio ambiente.
Em 2011, a Timberland
Company foi vendida para
a VF Corp., nos Estados Unidos.
O fato não implicou mudança no
relacionamento com a Alpargatas.
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SETE LÉGUAS

MEIO SÉCULO
PROTEGENDO OS
TRABALHADORES
Ao completar 50 anos, em 2011, as botas Sete Léguas
continuam sendo referência em equipamentos de proteção
individual, mercado com forte crescimento
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Em 2011, comemoraram-se
os 50 anos de um dos mais
tradicionais produtos fabricados
pela Alpargatas: a bota Sete
Léguas. A marca completou
meio século de vida com
o reconhecimento pela sua
inovação e qualidade em
equipamentos de proteção
individual (EPIs).
Sete Léguas teve vários marcos
em sua história. As botas
Trator calçaram os operários
que trabalharam na fase final
da construção de Brasília. Na
década de 70 foram lançados
os modelos Capataz, de PVC,
para atender aos frigoríficos,
laticínios e indústrias
alimentícias, e o Toda Vida,
para o mercado infanto-juvenil.
Em 1978, surgiram normas do
Ministério do Trabalho que
tornaram obrigatória a adoção
de equipamentos de proteção
individual. Sete Léguas
foi certificada por cumprir
todas as exigências da nova
regulamentação.

Hoje, Sete Léguas é referência
em eficiência operacional na
Alpargatas. Possui processos
enxutos de produção, que
reaproveitam e reciclam
resíduos, contribuindo para a
preservação do meio ambiente.
Tem um relacionamento
próximo com seus clientes,
por meio de programas de
disseminação de informações
sobre segurança no trabalho.
A bota Capataz foi eleita,
no ano, o produto de maior
rentabilidade pelos lojistas
do setor de construção civil,
razão pela qual foi premiada
pela revista Revenda
e Construção.
Em 2012, iniciou-se uma
nova fase da marca, com
reforço dos investimentos
em comunicação, automação
industrial e lançamento de
produtos, em linha com o
crescimento do mercado de
EPIs e com o crescimento da
economia brasileira.

Desde 1978, Sete
Léguas é certificada
como produto de
proteção individual
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VAREJO HAVAIANAS, TOPPER, TIMBERLAND, MEGGASHOP E ALPALINE

ESPAÇOS
VALIOSOS
O varejo da Alpargatas proporciona uma
experiência completa com as suas marcas

A Alpargatas atua no varejo
brasileiro por meio das lojas
próprias e franqueadas
Havaianas e Timberland, da
rede de outlets Meggashop e
das lojas virtuais. Na Argentina,
possui lojas próprias Topper e
os outlets Alpaline. Na Europa
e nos Estados Unidos opera
lojas Havaianas próprias e
franqueadas. Ao todo são
281 estabelecimentos em
todo o mundo.

O varejo da
Alpargatas é uma
fonte rica de
informações sobre
os hábitos de
consumo

O negócio Varejo foi desenvolvido
na Alpargatas por ser uma fonte
de alta geração de valor e para
oferecer aos consumidores uma
experiência completa com as
suas marcas, permitindo que eles
tenham maior interação, contato
e opção de compra do portfólio
inteiro de produtos.
A receita consolidada do
varejo Alpargatas no Brasil
cresceu 32% em comparação
com 2010. O varejo Havaianas
contemplava, ao final de 2011,

213 lojas no País, das quais 211
eram franquias e duas próprias.
Sua receita cresceu 78% em
comparação a 2010 e 24%
no conceito mesmas lojas.
O ano foi marcado pela forte
expansão da rede de franquias,
em todas as regiões do País,
com a abertura de 80 novas
operações. Também foram
realizados investimentos
relevantes em infraestrutura
para suportar o crescimento
do negócio, principalmente
em tecnologia da informação.
O funcionamento de uma
nova plataforma tecnológica
aprimorou a gestão do negócio,
tanto pela Alpargatas como
pelos franqueados. A franquia
Havaianas recebeu o Selo de
Excelência em franchising e o
prêmio Retail Design, concedidos
pela Associação Brasileira
de Franquias (ABF). Também
ganhou o prêmio da Associação
Brasileira de Lojistas de Shopping
(Alshop), na categoria Calçados
Femininos e Masculinos.
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As lojas virtuais
são mais um canal
importante de
vendas de produtos
da Alpargatas
O Espaço Havaianas,
loja-conceito da marca,
e a unidade do Shopping
Jardim Sul – ampliada e
adequada em 2011 ao novo
padrão de design – são as
duas lojas próprias Havaianas,
em São Paulo. Elas apresentaram
um aumento de 14% na receita,
em comparação com a
obtida em 2010.
O varejo Timberland
exerce um papel fundamental
no posicionamento e na
for mação de imagem da
marca. Foram adotadas ações
que contemplaram nova
comunicação visual e vitrines
das lojas, que somaram 16
unidades ao final do ano.
No conceito mesmas lojas,
a rede Timberland aumentou
seu faturamento em 9,6%,
em comparação com 2010.
Os produtos das marcas
da Alpargatas também podem
ser adquiridos nas lojas virtuais
das marcas, que oferecem uma
variedade grande de produtos
para os diferentes estilos e
preferências dos consumidores.
No ano, a loja virtual da
Havaianas foi visitada por 2,7
milhões de pessoas. Apresentou
um crescimento de 238% na
receita líquida, em comparação
com a de 2010, vendendo
150 mil produtos da marca.
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A loja virtual da Timberland
também apresentou excelente
desempenho. Com crescimento
de 23% ante 2010, seu
faturamento foi o sexto maior
da rede de lojas da marca.
Topper iniciou seu comércio
virtual em fevereiro de 2011
e a sua loja, que comercializa
a linha completa de produtos
da marca, recebeu 332 mil
visitantes no ano.
A rede Meggashop tem
a missão estratégica de vender
os produtos da Alpargatas
que se tornaram fora de linha,
protegendo o valor de suas
marcas. São 21 lojas nas regiões
Nordeste, Sul e Sudeste, que,
durante o ano, passaram por
reformas de suas fachadas e
mudanças no layout interno.
Entre as estratégias adotadas
para impulsionar as vendas
estão investimentos em
mídia eletrônica e impressa
para divulgar ofertas que
proporcionaram ganhos
significativos em volume e
receita. Mais de 1 milhão de
consumidores compraram na
rede Meggashop. Lojas volantes
ou itinerantes se mostraram
um canal relevante para
elevar a receita do negócio.
No ano, foram montadas
aproximadamente 20 lojas
com essas características.
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As sandálias Havaianas são
comercializadas em 82 países
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O MUNDO USA
HAVAIANAS
Investimentos em marketing e presença marcante
em pontos de venda aumentam o volume de Havaianas
comercializado nos mercados internacionais

O volume de sandálias
comercializado pela Alpargatas
Europa e pela Alpargatas
USA, somado às exportações
diretamente do Brasil, totalizou
28 milhões de pares e peças,
crescimento de 6,9% em
relação a 2010.
Na Europa, as Havaianas
são comercializadas em cerca
de seis mil pontos de venda,
que incluem lojas próprias
em Londres, Paris, Roma,
Valência e Barcelona, franquias
e concessões em lojas de
departamento como El Corte
Inglés (Espanha) e Selfridges
(Reino Unido). O crescimento da
marca foi apoiado por campanhas
publicitárias em revistas de moda,
como Vogue e Elle, atuação
em redes sociais e por relações
públicas. Os eventos “Make Your
Own Havaianas – Invente sua
Própria Havaianas”, realizados
em lojas de departamentos
prestigiadas, como El Corte
Inglés, Galleries Lafayette e
Selfridges, continuaram a ser
uma excelente forma de contato
direto com os consumidores.
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Coleções especiais de
Havaianas foram relevantes
para aumentar as vendas.
Um bom exemplo foi a edição
especial da Havaianas Missoni.
A ideia do projeto, que alcançou
forte repercussão na mídia
europeia, foi uma iniciativa da
própria grife italiana e reflete
o prestígio de Havaianas no
mundo da moda.
O destaque em novos
produtos foi o lançamento
das botas (galochas) Havaianas,
inicialmente testadas na
Inglaterra e, posteriormente,
em cinco outros países do
continente europeu. O produto
obteve boa aceitação e, assim
como os calçados da Soul
Collection, será uma categoria
que contribuirá para combater
a sazonalidade das vendas
nos meses de frio no
Hemisfério Norte.
A Soul Collection registrou um
aumento de 256% em vendas na
Europa em 2011, com destaque
para os modelos alpargatas.

51% dos europeus e
33% dos americanos
já conhecem a marca
Havaianas

Todas essas ações contribuíram
para elevar o brand awareness
de Havaianas, como comprovam
as pesquisas anuais realizadas
com esse objetivo. O resultado
da enquete realizada em
setembro revelou um avanço
do conhecimento da marca,
que passou de 36%, em 2010,
para 51%, em 2011, nos cinco
principais mercados europeus
pesquisados: Reino Unido,
França, Itália, Espanha e
Portugal. Os destaques foram
Portugal, país em que 92%
das pessoas disseram conhecer
Havaianas. Na Itália e na
Espanha, 50% dos entrevistados
declararam, espontaneamente,
conhecer a marca.
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Vários eventos de Havaianas,
mídia impressa em renomados
veículos de comunicação,
mídia externa em Nova York
e Los Angeles e presença nas
redes sociais fortaleceram as
vendas na América. Assim como
na Europa, a Havaianas Missoni
foi lançada nos Estados Unidos
em evento realizado na loja
da marca em Nova York,
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Nos Estados Unidos,
a Alpargatas USA deu um
passo estratégico importante,
com o atendimento direto
a varejistas independentes,
antes atendidos via distribuidor
local. A partir de janeiro de
2012, essa mudança refletirá
em melhor nível de serviço
aos dois mil pontos de venda
no país e um incremento de
receita e rentabilidade.

com a presença de Marguerita
Missoni, representante da
terceira geração da grife.
A aceitação do modelo especial
foi tão boa que o lote inicial
das sandálias esgotou-se em
quatro dias. Também nessa
cidade, foi realizado o evento
de lançamento da nova coleção
2011/2012 de Havaianas na
loja Henri Bendel, renomado
varejista localizado na
5 a Avenida. O “Make Your
Own Havaianas – Invente sua
Própria Havaianas” marcou
presença em lojas de Nova
York e de Los Angeles. A
possibilidade de customizar
e comprar uma Havaianas
também foi possível via website
da marca. Como marco importante, a loja de departamentos
Bloomingdale’s convidou a
Alpargatas USA a abrir uma
shop in shop de Havaianas

em sua loja âncora na Rua 59,
em Nova York. A linha completa
da marca está exposta em um
espaço exclusivo.
Com todas essas ações,
33% dos americanos
entrevistados na pesquisa
de conhecimento da marca,
realizada em 2011, disseram
conhecer Havaianas.
O volume de pares de
Havaianas exportados para
os mercados não atendidos
diretamente pela Alpargatas
Europa e pela Alpargatas
USA também teve crescimento
importante. Índia, Indonésia
e Paquistão são exemplos
de novos mercados potenciais
para Havaianas, que se
somam ao universo de 79
países onde Havaianas era
comercializada em 2011.
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PROGRESSO
NA TERRA
DO TANGO
Alpargatas Argentina registrou receita
líquida de R$ 477,5 milhões em 2011,
montante 16% maior que do ano anterior
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Quando a Alpargatas
assumiu o controle da Alpargatas
Argentina, em novembro de
2008, iniciou-se um processo
de alinhamento estratégico,
de valores e novas competências,
que culminou, em 2011, com
um intenso programa interno
de mudanças culturais para
adaptar a subsidiária à nova
Visão, Missão e Valores do grupo.
Como exemplo, para atingir o
patamar de excelência em pessoas
e processos, foram introduzidos,
por meio de seminários e cursos
de treinamento, conceitos de
meritocracia e estímulo
à proatividade já difundidos
no Brasil.
Responsável por 67% do
faturamento obtido pela
Alpargatas em suas operações
internacionais, a subsidiária
comercializou 10,2 milhões
de unidades em 2011 e obteve
receita de R$ 477,5 milhões,
montante 16% superior ao de
2010. Esse desempenho pode ser
atribuído à liderança de Topper
no mercado argentino de artigos
esportivos, com estimados 21%
de participação em volume, e
à estratégia mercadológica de
vender calçados de maior valor
agregado. Os destaques desse
ano foram o lançamento
da coleção de chuteiras de
futebol Topper Instinct e a
nova tecnologia para calçados
running, batizada de Flytech.
A convergência com o
Brasil se reflete também
no posicionamento da marca.
No ano, a Alpargatas Argentina
investiu em comunicação o

correspondente a 5% de seu
faturamento, com destaque
para a campanha para televisão
“Ama al Deporte mas que Nada”
versão em espanhol do comercial
“Ganha quem Ama”, veiculado
no Brasil. O marketing esportivo
tem sido muito importante para
o crescimento de Topper no
mercado argentino. Assim como
no Brasil, a marca patrocinou as
equipes de futebol Estudiantes
de La Plata, Newell’s Old Boys
e Velez Sarsfield, e as de rugby
Hindu, CASI e URBA. Também
receberam patrocínios a equipe
argentina de tênis e os atletas
Facundo Arguello e Juan Chela.
Foi realizado, pelo segundo
ano consecutivo, o tradicional
certame Copa Topper.
Com o objetivo de agregar
valor aos modelos básicos de
calçados, a Alpargatas Argentina
promoveu ações originais, como
o lançamento de uma linha
criada pelo conhecido designer
Martin Churba, e uma coleção
especial criada por artistas do
grupo Arte sem Teto. Parte
da renda originada pelos três
melhores trabalhos reverteu-se
em doação a ONGs. Também
merece destaque o lançamento
do modelo Profesional BIO,
que utiliza PET reciclado na
formulação de seu solado.
Comercializados em 1,5 mil
pontos de venda, os produtos
Topper são também vendidos em
dez lojas próprias da marca e 21
outlets na Argentina. No ano,
duas lojas foram abertas nos
centros de compras Unicenter
e Abasto, em Buenos Aires.

Topper é a marca
líder do mercado
argentino de artigos
esportivos
As lojas Topper possibilitam a
exposição da coleção completa
dos produtos e um maior
contato com os consumidores.
Para reforçar a eficácia de sua
logística, a empresa investiu em
um centro de distribuição em
Pacheco, ao norte de Buenos
Aires, que acrescentou 13 mil m2
de área de armazenagem.
A companhia opera na
Argentina oito plantas industriais
de calçados e de tecidos e
empregava, ao final de 2011,
4,9 mil trabalhadores. É uma das
maiores fornecedoras nacionais
do tecido denim para a produção
de jeans, detendo uma fatia de
20% do mercado.
Topper tem como objetivo
estratégico ser uma das grandes
marcas de artigos esportivos do
continente latino-americano.
Já contribuem para essa meta
as lideranças nos mercados
argentino de artigos esportivos
e brasileiro de futebol. Está
presente no Uruguai, com uma
participação de mercado próxima
de 25%, no Paraguai, na Bolívia
e no Chile. Em 2012 deverá entrar
na Colômbia e no Peru.
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GENTE

“SIGA” PARA
O FUTURO
Com avaliações de desempenho, treinamentos
e planos de sucessão, a Alpargatas prepara sua
gente para novos saltos de crescimento

Alinhada com o plano
estratégico aprovado em
2010, o principal foco da área
de Recursos Humanos foi dar
início ao projeto de gestão de
talentos, concentrado, em sua
primeira fase, nos processos de
identificação, mapeamento e
desenvolvimento das pessoas.
Esse projeto é indispensável para
dar suporte ao cumpri mento
das metas de crescimento,
preparar equipes para a
expansão internacional e novas
aquisições e estabelecer um
plano consistente de sucessão
para cargos de diretoria e alta
gerência.

As avaliações do Sistema
Integrado de Gestão
Alpargatas (SIGA) foram
conduzidas com base no
Modelo de Competências,
revisto e atualizado para
reforçar seu alinhamento ao
plano estratégico, que induz
a uma profunda mudança
cultural na Companhia.
Esse Modelo compreende
cinco competências que
sintetizam o perfil profissional
perseguido pela Alpargatas:
embaixador das marcas, líder
integrador, empreendedor,
criador de valor e promotor
de qualidade e processos.

O SIGA avalia os profissionais da
Alpargatas em cinco competências:
embaixador das marcas, líder integrador,
empreendedor, criador de valor e
promotor de qualidade e processos
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Foram investidas
27,8 mil horas em
treinamento dos
empregados

Fe
r

na

nd

a

Bo

te

lh

o

O monitoramento do clima
interno é realizado por
meio de pesquisa que tem
o objetivo de medir o grau
de satisfação dos empregados.
Com questões focadas nos
direcionadores de engajamento
e suporte organizacional,
o levantamento, realizado a
cada dois anos, busca identificar
oportunidades de melhorias.

Foram divulgados durante o
ano os resultados da Pesquisa
de Clima Organizacional
concluída em dezembro de
2010. Os maiores avanços
em termos de percepção dos
empregados foram observados
nos quesitos de credibilidade,
desenvolvimento de carreira,
remuneração, liderança, clareza
e alinhamento da estratégia.
Como a pesquisa também possui
o objetivo de medir o apoio e
o engajamento dos empregados
em processos de mudança,
o mais recente levantamento
revelou notável avanço em
relação a itens vinculados ao
alinhamento da estratégia, tais
como o reconhecimento de
que a diretoria adota decisões
adequadas para o sucesso
do negócio (+ 7 p.p.), que a
Empresa tem objetivos bem
definidos (+ 9 p.p.) e está atenta
às mudanças no ambiente
externo no que diz respeito
a economia, mercado, tecnologia
e concorrentes (+ 13 p.p.).

H

Com base nesses atributos,
1,5 mil empregados, dos níveis
gerencial e de supervisão,
técnicos e administrativos foram
submetidos à avaliação de
desempenho. Com os resultados
do levantamento, foi possível à
área de RH traçar um diagnóstico
com pontos fortes e gaps que
serviram de subsídio para
a montagem de um cardápio
de cursos e seminários para
o aperfeiçoamento profissional.
Nas fábricas, um dos programas
que mais se destacaram foi o de
Formação de Operadores Líderes
e Supervisores, cujos resultados
reforçaram o papel da liderança,
a comunicação e a integração
entre as equipes e, com isso,
geraram um melhor clima interno.
A Alpargatas investiu 27,8 mil
horas em treinamento dos
empregados em 2011,
ante 25 mil no ano anterior.
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GENTE

A Alpargatas
emprega 17,6 mil
pessoas no mundo
A Alpargatas empregava
12,6 mil pessoas no Brasil
e 5 mil em suas operações
internacionais, ao término
de 2011. Entre os empregados
do quadro brasileiro, 58%
têm até 30 anos. Um perfil
jovem, que tem expectativas
de crescer na carreira e
demanda atenção do Comitê
de Mobilidade Interna, que
visa garantir a retenção de
pessoas talentosas. O Comitê
se encarrega de avaliar
candidatos com potencial para
ocupar as oportunidades que
surgem nas empresas do grupo
Alpargatas, estimulando o
desenvolvimento de pessoas
e as trilhas de carreira.
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Outra iniciativa conduzida
pela área de RH diz respeito
ao Plano de Sucessão
envolvendo cerca de 300 cargos
de gerência e alta gerência da
Alpargatas no Brasil, Argentina,
Estados Unidos e Europa.
Para identificar os talentos,
assim como os pontos críticos,
a Companhia valeu-se do Nine
Box, ferramenta utilizada pela
maioria das grandes empresas
para esse fim, que possibilita
estabelecer o grau de potencial
e o desempenho de cada líder.
O processo foi conduzido
em formato de colegiado,
com a participação da diretoria,
e resultou em um plano de
desenvolvimento de sucessores
que será executado a partir
de 2012. O traço mais marcante
que emergiu desse mapeamento
foi o comprometimento e a
capacidade de entregar
resultados.
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EMPRESA CIDADÃ

A SERVIÇO
DA CIDADANIA
O Instituto Alpargatas beneficiou 68 mil alunos da rede pública
de ensino em dez cidades onde a Companhia tem unidades fabris
Quando iniciou suas atividades,
em 2003, o Instituto Alpargatas
(IA) adotou como principal foco
de atuação o aprimoramento
da educação junto às escolas
públicas das comunidades onde
a Companhia mantém suas
unidades fabris. Em oito anos de
existência, o trabalho conjunto
do Instituto com parceiros da
esfera pública, com ONGs, com
entidades da iniciativa privada
e com grupos de voluntariado
trouxe comprovadas melhorias
no Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB) de
todos os municípios atendidos
pelos programas promovidos
pelo Instituto. Foram 280
mil estudantes, entre 7 e 29
anos de idade, que tiveram a
oportunidade de evoluir sua
formação educacional.
O programa Topper Educação
pelo Esporte beneficiou
diretamente 62,6 mil alunos
da rede pública de ensino em
243 escolas de nove cidades da
Paraíba e uma de Pernambuco.
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Somam-se a esse contingente
mais 5 mil crianças e
adolescentes que participaram
do programa Educação pela
Cultura. Aplicado em 88
instituições, entre as quais
27 núcleos do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI), 11 fundações e 50
escolas, esse programa ofereceu
12 diferentes tipos de oficinas
supervisionadas de atividades
culturais recreativas e sociais
fora do horário escolar.
Em suas realizações durante
o ano, o Instituto Alpargatas
também contou com a
cooperação do Instituto
Camargo Corrêa (ICC), presente
em iniciativas importantes
para o sucesso dos programas
do IA, como a participação
na construção, reforma e
manutenção das instalações
e dos equipamentos físicos das
escolas. No âmbito cultural,
a contribuição do ICC se
fez presente nas estruturas
das bibliotecas móveis e no
programa de incremento e
melhoria da merenda escolar.

Cl

áu

di

o

Br

un

o

D

ua

rt

e

Co

ut

in

ho

71

Jo
na
th
a
Al
ve
s
da
Si
lv
a
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Professores foram
treinados pelo
Instituto Alpargatas
para aprimorar a sua
formação

Uma das maiores conquistas
do Instituto Alpargatas em 2011
foi a disseminação, de forma
sistematizada, das práticas
do programa Topper Educação
pelo Esporte para todas as
entidades e instituições sociais
interessadas em aplicar uma
bem-sucedida experiência,
que encontrou no esporte
um caminho de integração
e valorização do ser humano,
promovendo professores,
alunos e comunidades.

Participaram, também,
de seminários sobre educação
física e de atividades
extracurriculares para maior
integração de conteúdos
interdisciplinares. Iniciada
em 2011, a Trilha Topper
de Desenvolvimento, criada
como processo de capacitação
com ênfase no fortalecimento
e na valorização da educação
física escolar, envolveu todos
os gestores e professores
do programa.

A valorização dos educadores
foi fundamental para a
consolidação e continuidade
dos programas do IA que,
a cada ano, demandam
profissionais bem treinados
para as tarefas propostas.
Em busca desse objetivo,
professores de várias escolas
passaram por treinamentos que
envolveram estudo, formação
e atualização de conhecimento
em suas áreas de ensino.

O prêmio Topper de Educação
foi um incentivo para a motivação
e um reconhecimento às boas
práticas adotadas nos programas.
No ano, 20 professores e 2,2 mil
alunos foram qualificados como
Nota 10 pelos seus desempenhos.
Para 2012 foi criada uma nova
categoria – a Gestor Nota 10 –,
que vai premiar as melhores
práticas de direção e
administração de escolas.

O contingente de voluntários
da Alpargatas também cresce
a cada ano. Em 2011, 970
empregados emprestaram
seu tempo e conhecimento
a atividades de voluntariado
que abrangeram cursos
de eletricidade básica, que
profissionalizaram 47 alunos,
aulas de tae kwon do e mutirões
para arrecadação de roupas e
alimentos para Campanhas do
Agasalho e do Natal sem Fome.
A nova fábrica que a Alpargatas
está construindo em Montes
Claros, Minas Gerais, já nasce
com cunho social e afinada
com os programas a serem
implantados pelo Instituto.
A partir de janeiro de 2012
inicia-se, naquela cidade,
a coleta de dados tais como
o IDH e níveis de educação,
com o objetivo de formular
um diagnóstico social e
elaborar o planejamento para
a implantação de projetos
que fortaleçam a educação
preservando a cultura local.
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INOVAR PARA
MELHOR ATENDER
CLIENTES E
CONSUMIDORES
A introdução de novos processos na cadeia de suprimentos
e no sourcing visam tornar ainda melhores os serviços prestados
aos clientes e consumidores da Alpargatas

A divisão da Diretoria
de Operações, em Industrial
e Supply Chain, representa uma
evolução que visa gerar mais
valor para todos, em especial
clientes e consumidores.
Essa mudança seguiu o modelo
de empresas internacionais
e tem como objetivo elevar
as operações da Alpargatas
a padrões classe mundial.
À Diretoria Industrial caberá
cuidar do funcionamento das
fábricas, bem como da gestão
da nova fábrica de sandálias que
está sendo construída em Minas
Gerais. Também ficarão a seu
cargo as áreas de Planejamento
Financeiro, de Segurança,
Saúde e Meio Ambiente e
de Tecnologia Corporativa.
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As demais áreas de
Operações passam a fazer
parte da nova Diretoria
de Supply Chain, que se
encarregará da qualidade
corporativa, do suprimento
de toda a cadeia produtiva,
do planejamento da produção
e da logística.

EUROPA
Columbus
1 centro de distribuição
Nova York
escritório

Londres
escritório

EUA

Paris
escritório
Marselha
1 centro de distribuição
Madri
escritório

BRASIL

Lisboa
escritório

Bolonha
escritório

6 fábricas
8 fábricas satélites:

Nova Cruz e Santo Antônio - RN
Mogeiro, Serra Redonda, Ingá, Araruna,
Guarabira e Alagoa Nova - PB

3 centros de distribuição
2 centros de inovação

Natal - RN
calçados

Carpina - PE
sandálias

Santa Rita e João Pessoa - PB
calçados
Campina Grande - PB
sandálias

Montes Claros - MG (em construção)
sandálias
São Paulo - SP
sede

Chaco
têxteis

Tucumán
calçados

Corrientes
têxteis
Catamarca
2 fábricas
calçados e têxteis
San Luis
calçados
Buenos Aires
calçados e têxteis
La Pampa
calçados

ARGENTINA
8 fábricas
1 centro de distribuição
75
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UM NOVO JEITO DE FAZER
Iniciado em 2009, o Projeto Lógica é o modelo
inovador de gestão e geração de valor da cadeia
de suprimentos da Alpargatas. Por meio de um
planejamento integrado que envolve algumas
áreas da Companhia, ele sincroniza os processos
de demanda, desenvolvimento, produção e
entregas, aprimorando o gerenciamento da
cadeia de suprimentos em todo o ciclo de vida
do produto: da colocação do pedido de vendas
até a entrega do produto ao cliente. Os benefícios
que esse novo modelo de gestão traz são vários.
Prepara e alinha toda a cadeia de suprimentos
para atender às demandas atuais e futuras
com um padrão de serviço classe mundial,
corrigindo desvios e evitando gargalos de
produção. Proporciona maior visibilidade da
operação e de eventuais problemas futuros,
ampliando a capacidade de antecipar-se a
restrições de matéria-prima, maquinário e mão
de obra. Com melhor balanceamento entre
oferta e demanda, mantém os estoques em
níveis adequados. Também funciona como uma
ferramenta que estende a visão de planejamento
da Companhia para um prazo mais longo.
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A implementação do Projeto Lógica foi
concluída nas fábricas de artigos esportivos
em 2011. Um resultado positivo foi a redução,
de 18 para 12 meses, do time to market de
calçados esportivos, que expressa o período
de tempo consumido por um novo produto,
do design e desenvolvimento até sua chegada
às prateleiras do varejo. Em agosto de 2011,
foi iniciada a implementação do Projeto Lógica
nas fábricas de sandálias.

UMA NOVA FORMA DE COMPRAR
O objetivo do Projeto Sourcing é reforçar
a parceria com fornecedores para garantir
qualidade, agilidade e flexibilidade nas aquisições
de insumos e de produtos acabados a preços
competitivos. Essa parceria visa, também,
usar o conhecimento técnico dos fornecedores
na busca de melhor eficiência na utilização
das matérias-primas e consequente redução
dos custos de produção. Na primeira fase do
projeto, realizada em 2011, foi criada a área
de Gestão de Desenvolvimento de Fornecedores
(GDF), que desempenha um papel importante
na viabilização da nova forma de comprar.
A nova área definiu, em conjunto com as
unidades de negócio e áreas corporativas,
processos, papéis e responsabilidades de cada
parte envolvida no sourcing de materiais e
produtos acabados. Dessa forma, com o objetivo
de garantir a qualidade dos fornecedores, a GDF
e a área de Qualidade Corporativa aperfeiçoaram
o procedimento de homologação que avalia
aspectos relacionados à capacitação técnica,
comportamento ético, sustentabilidade e situação
legal dos fornecedores. Para garantir a qualidade

de produtos acabados adquiridos, a área de
Inovação elaborou suas especificações técnicas
e, junto com a GDF, preparou um plano
de controle de qualidade nos fornecedores.
Na frente externa, a GDF realizou trabalhos
de auditoria técnica nas instalações dos
fornecedores e, com base nos resultados,
mapeou e homologou a cadeia de suprimentos
para cada tipo de produto. Foi também
estabelecida uma nova política para assegurar
a pontualidade, com multas por atrasos.
Com todas essas ações, o retardamento nas
entregas dos fornecedores de componentes foi
reduzido de 42 para sete dias. Ter um sourcing
global tornou-se relevante para a Alpargatas.
Por essa razão, as equipes de Compras e a GDF
trabalharam com objetivo de prospectar
e capacitar fornecedores internacionais.
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NASCE UMA FÁBRICA
A Alpargatas iniciou a construção de uma
nova fábrica em Montes Claros, Minas Gerais.
A obra, quando concluída, deverá aumentar em
cerca de 100 milhões de pares/ano a capacidade
atual de produção de sandálias de borracha e
terá uma infraestrutura pronta para chegar até 150
milhões de pares. A unidade fabril, que está sendo
erguida em um terreno de aproximadamente
350 mil m2, tem inauguração da primeira fase prevista
para o segundo semestre de 2012. Será uma das
plantas mais avançadas em tecnologia de fabricação
de sandálias. No quesito sustentabilidade,
excederá as exigências legais. Será um modelo
de eficiência energética.
Em 2011, a Alpargatas investiu R$ 41 milhões,
183% a mais que no ano anterior, para o aumento
da capacidade produtiva e a manutenção e
modernização de seu parque fabril. Somente na
maior unidade, localizada em Campina Grande,
que emprega 6,5 mil pessoas, foram investidos
R$ 23 milhões. A capacidade de produção
de sandálias dessa fábrica foi ampliada em 8%,
atingindo 700 mil pares/dia. Também foi iniciado
o Projeto de Excelência Operacional em todas as
unidades fabris, com o objetivo de implementar
um sistema de manufatura baseado na filosofia
de agregação de valor e eliminação de desperdícios
no processo produtivo, composto por cinco
pilares: segurança, qualidade, custo, distribuição
e pessoas. O Projeto visa redução de estoques,
de custos de produção e de problemas de qualidade.
Busca aumento de flexibilidade, de capacidade
de produção e de satisfação dos empregados,
além do melhor atendimento aos planos
de vendas e de entregas.

Nova fábrica em Montes
Claros, MG, aumentará
em 100 milhões de pares/
ano a capacidade de
produção de sandálias de
borracha

Todos esses objetivos são alcançados com
padronização da metodologia de trabalho e
disseminação de informações em todos os níveis
da fábrica, possibilitando maior transparência
nos itens que mais impactam os custos.
Os ganhos de produtividade com a mão de obra
direta cresceram 8,2% em relação a 2010,
em decorrência do aumento da sua eficiência.
A Alpargatas manteve seu compromisso com
a preservação ambiental e com a segurança
dos seus empregados, investindo R$ 7,9 milhões
em ações para reduzir os impactos das suas
atividades, correspondendo a um aumento
de 46% em comparação com o valor investido
em 2010. Na Alpargatas, a educação ambiental
é extremamente importante. Apenas por meio
de aprendizado é possível desenvolver o consumo
consciente e, assim, evitar desperdícios. Os resultados
já podem ser medidos por meio da redução dos
consumos de energia e água nos últimos anos,
bem como do controle na geração de resíduos.
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O consumo de energia elétrica por unidade
produzida foi 2,7% menor que o de 2010, por
meio da realização de diversas ações
implementadas nas fábricas. Foi dada
continuidade na reforma e adequação dos quadros
elétricos, nos sistemas de distribuição de energia
e na separação de circuitos elétricos. Também
ocorreu a substituição de sistemas de iluminação,
privilegiando a natural, de motores elétricos
por outros de menor consumo e de lâmpadas
de vapor metálico por outras de alta eficiência.
A instalação de facas de ar para secagem de
mantas de borracha contribuiu para reduzir
o uso de energia nas fábricas de sandálias.
O consumo de água por unidade produzida
foi 22% menor que o de 2010 devido,
principalmente, à reutilização da água captada
da chuva no processo industrial, nos sanitários
e na limpeza de pisos. O melhor aproveitamento
dos resíduos tem sido possível mediante parcerias
com fornecedores. Isso tem proporcionado uma
utilização mais eficiente das sobras de borracha,
permitindo reduzir o consumo dessa matériaprima. Também no caminho da sustentabilidade,
passou-se a usar cola à base de água na
produção de calçados, que também ganharam
embalagens retornáveis para alguns tipos
de matérias-primas.
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A NOVA FASE DA INOVAÇÃO
“Inovar é um risco, mas não inovar é um risco
maior ainda.” O lema serviu de inspiração para
os trabalhos realizados no centro de pesquisa
e desenvolvimento (P&D) da Alpargatas que
esteve localizado em São Leopoldo, Rio Grande
do Sul. O P&D foi rebatizado de Inovação,
com mudanças importantes que visam otimizar
as operações da Companhia. Sandálias e artigos
esportivos passaram a ter seu próprio núcleo de
inovação, atuando de forma independente em
diferentes locais. Toda a estrutura de engenharia
de produtos – montagem de moldes, protótipos,
testes e materialização de produtos – está mais
próxima das linhas de montagem das fábricas.
Na sede, em São Paulo, está a equipe de
pesquisa, desenvolvimento e design de todas
as marcas. A aproximação dos centros de
desenvolvimento técnico e experimentação com
as unidades fabris possibilitará um diálogo mais
rápido e preciso, agilizando as linhas de produção
e efetuando eventuais correções, que se tornam
mais eficientes quando realizadas ainda na fase
de testes, beneficiando toda a cadeia produtiva.
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FINANÇAS, RELAÇÕES COM INVESTIDORES
E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINANÇAS, RI
E TI GLOBAIS
Metodologias de análise do desempenho econômico-financeiro
mais avançadas e nova arquitetura de sistema de informações aceleram
a atuação global da área de finanças

A cada ano a Alpargatas adquire dimensões
mais robustas, exigindo metodologias mais
sofisticadas de monitoramento do seu desempenho
econômico-financeiro. Com o objetivo de dar maior
transparência e mais informações para a tomada de
decisões, foi adotado um novo conceito de análise
com foco na margem de contribuição dos negócios
da Companhia e implementada nova dinâmica de
apresentação e discussão dos números. A apuração
dos principais indicadores de resultados dos
negócios foi realizada pela área de Controladoria,
que promoveu reuniões mensais de apresentação
e discussão dos números com os diretores e
gerentes da Empresa. A partir da disseminação
periódica e ampla de indicadores-chave, foram
tomadas decisões mais rápidas, que contribuíram
para o bom desempenho dos negócios.

Ciclo de Conversão de
Caixa encurtou 14 dias

Outra inovação adotada pela área de Finanças foi
a introdução do Orçamento Matricial de Despesas
(OMD), cujos principais objetivos são aprimorar o
controle das despesas operacionais e maximizar
a lucratividade da Companhia.

A arquitetura do novo sistema de informações
que a Alpargatas desenhou atenderá a todas
as áreas da Empresa, no Brasil e no exterior.
Com informações interligadas e acessíveis à maioria
dos empregados, será possível ter uma visão global
e atualizada das informações-chave da Companhia
e reduzir o tempo de tomada de decisões
importantes em todas as áreas. Essa plataforma
vai muito além dos registros transacionais
e controles formais da operação. Concebida nos
moldes de um business intelligence, lastreado
pelo banco de dados da Empresa, cumpre objetivos
do plano estratégico ao disponibilizar usos

Um importante indicador monitorado durante
o ano foi o Ciclo de Conversão de Caixa (CCC),
que mostra o número de dias em que as contas
de capital de giro levam para se transformar
em caixa. Esse indicador evoluiu positivamente
com o aprimoramento da gestão das contas
circulantes do balanço da Alpargatas.
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O CCC encurtou 14 dias em 2011. No encerramento
do ano, o CCC consolidado foi de 52 dias, ante
66 ao final de 2010 e 135 em anos anteriores.
Contribuíram para agilizar o ciclo de conversão
o alongamento de 23 dias no prazo de
pagamento aos fornecedores e a redução de um
dia no prazo de recebimento de clientes que
suportaram o incremento de dez dias nos
estoques, fato que tem relação com o modelo
de expansão dos negócios internacionais
da Companhia. Como resultado da evolução
do CCC, a geração de caixa da Alpargatas foi
de R$ 281,4 milhões em 2011.

avançados da gestão, induzindo a crescente
excelência na execução dos projetos. A primeira
fase desse projeto deverá estar concluída no
segundo semestre de 2012.
A Alpargatas ampliou o seu relacionamento
com investidores, por meio de road shows
no exterior e do contato mais intenso com
profissionais do mercado de capitais brasileiro.
A partir de abril, gestores de recursos financeiros
foram visitados por representantes da Empresa
nos Estados Unidos e na Europa. Como resultado,
a quantidade de acionistas estrangeiros passou
de 6,1%, do universo de acionistas da Companhia
em 2010, para 9,3%, em 2011. No Brasil, o avanço
também foi significativo. Foram ampliados
os contatos com gestores de recursos locais,
por meio da participação em eventos realizados
por importantes instituições financeiras, almoços
em grupo e visitas. A Bradesco Corretora foi
contratada para ser a formadora de mercado
das ações preferenciais e a cobertura da
Empresa por analistas sell side ampliou-se com
os relatórios do Banco J.Safra e do Bradesco
recomendando a compra das ações.

Investidores mais próximos
e recomendações
de compras das ações
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JURÍDICO

SEGURANÇA
JURÍDICA
Atuando em todas as frentes, a área Jurídica
protege os ativos e interesses da Alpargatas

Em 2011, o Jurídico da Alpargatas
realizou uma série de trabalhos
nas diferentes áreas de Direito,
protegendo a Companhia e
mitigando riscos legais que
podem afetar os seus negócios.
São exemplos de realizações
da equipe de advogados da
Alpargatas a proteção legal da
nova logomarca corporativa em
50 países, bem como das quase
três mil marcas registradas que
a Alpargatas possui. No ano,
836 mil pares de sandálias
Havaianas falsas foram
apreendidos e destruídos por
meio de ações conjuntas com
órgãos de controle alfandegário
do Brasil e de diversos países.

Outro trabalho que se
destacou foi a Oferta Pública
de Aquisição de Ações (OPA)
para a compra da totalidade das
ações ordinárias e preferenciais
da Alpargatas Argentina em
circulação na Bolsa de Valores
de Buenos Aires.
O levantamento do concurso
preventivo da Alpargatas
Argentina foi um marco
importante para a Empresa.

Papel ativo
impulsionando
os negócios da
Alpargatas

O Protocolo de Intenções,
assinado com o governo de
Minas Gerais para a instalação
da nova fábrica em Montes
Claros, foi um evento bastante
relevante, porque trouxe
importantes benefícios para a
Alpargatas, incluindo os fiscais.
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PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

RECONHECIMENTO
DA EXCELÊNCIA
A Alpargatas foi premiada em dimensões que abrangem
seu desempenho, governança corporativa e criatividade
na comunicação de suas marcas

A Alpargatas foi apontada
como a Empresa Mais Admirada
no segmento de calçados, numa
sondagem realizada pela revista
Carta Capital, junto a mais de
mil empresários e executivos
brasileiros. Também foi a
que mais se destacou em
desempenho no setor têxtil,
couro e vestuário, segundo
a revista IstoÉ Dinheiro.
A qualidade da sua governança
corporativa foi reconhecida por
renomadas instituições.
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Por ter sido uma das cinco
empresas de capital aberto
com faturamento até R$ 8
bilhões mais transparentes
do mercado, a Alpargatas
ganhou o troféu Transparência
2011 conferido pela Anefac,
pela Fipecafi e pela Serasa
Experian. Além desses,
a Alpargatas e suas marcas
conquistaram importantes
prêmios ao longo do ano,
como mostra a lista na
página seguinte.

PRÊMIO/RECONHECIMENTO

QUEM RECEBEU

CATEGORIA/SETOR

EMPRESA MAIS ADMIRADA NO BRASIL
REVISTA CARTA CAPITAL

ALPARGATAS

CALÇADOS

MELHOR DESEMPENHO
REVISTA ISTOÉ DINHEIRO

ALPARGATAS

TÊXTIL, CALÇADOS E VESTUÁRIO

TROFÉU TRANSPARÊNCIA 2011
ANEFAC, FIPECAFI E SERASA EXPERIAN

ALPARGATAS

EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO COM FATURAMENTO
ANUAL DE ATÉ R$ 8 BILHÕES

MELHOR FORNECEDOR WALMART BRASIL

ALPARGATAS

NÃO ALIMENTOS

EMPRESA MAIS ADMIRADA
JORNAL DCI

ALPARGATAS

TÊXTIL E CALÇADOS

PARAÍBA ABRAÇA ODM

INSTITUTO ALPARGATAS

EMPRESA

CLUBE DE CRIAÇÃO SP

HAVAIANAS

WEBSITE

EL SOL 2011

HAVAIANAS

• MÍDIA IMPRESSA ÁLBUM – OURO
• PÔSTER HAVAIANAS TEAM – PRATA

COLUNISTAS BRASIL

HAVAIANAS

• FILME DANIELLE SUZUKI – OURO
• MÍDIA IMPRESSA PSICODÉLICOS – OURO

EL OJO DE IBEROAMERICA

HAVAIANAS

INTERATIVIDADE HAVAIANAS IPÊ

MELHOR ANÚNCIO DO MÊS
REVISTA NOVA

HAVAIANAS

EDIÇÃO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO

LIVRO DESIGN MUSEUM – LONDRES

HAVAIANAS

50 SAPATOS QUE MUDARAM O MUNDO

MELHOR DESIGN
RETAIL DESIGN ABF

FRANQUIA HAVAIANAS

LOJAS FRANQUEADAS

LOJISTA ALSHOP

FRANQUIA HAVAIANAS

CALÇADOS FEMININOS E MASCULINOS

CLUBE DE CRIAÇÃO SP

TOPPER

TV E CINEMA – FILME FATOS DA ARGENTINA – PRATA

WAVE FESTIVAL IN RIO

TOPPER

FILMES AUTÓGRAFO E COLETIVA – OURO

WAVE FESTIVAL IN RIO

TOPPER

OUTDOOR NOVA CAMISA DO GRÊMIO – PRATA

BOTA MAIS LUCRATIVA DO VAREJO
REVISTA REVENDA E CONSTRUÇÃO

CAPATAZ SETE LÉGUAS

PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL
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O QUE FALARAM DE NÓS

O QUE
FALARAM
DE NÓS
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O QUE FALARAM DE NÓS
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ONDE NOS ENCONTRAR

ONDE NOS
ENCONTRAR
Alpargatas S.A.
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.336
04548-004
São Paulo, SP • Brasil

Websites

Alpargatas Argentina
Calle Azara, 841
C1267 ABQ
Buenos Aires • Argentina

ri.alpargatas.com.br

Alpargatas USA
131 Spring Street, Suite 201E
10012
Nova York, NY • Estados Unidos
Alpargatas Europa
Espanha
Av. Arroyo del Santo, 4 Bis
28042
Madri
Inglaterra
24, Bradmore Park Road
W60DT Hammersmith
Londres
França
Hotel Retz – 9, Rue Charlot
75003
Paris
Itália
Via Michelino, 33
40127
Bolonha
Portugal
Av. do Forte, n0 8, Piso 2 • Fracção Q1 • Edifício Pujol
2790-072 • Carnaxide
Lisboa
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alpargatas.com.br
alpargatas.com.ar

havaianas.com
dupe.com.br
topper.com.br
rainha.com.br
mizunobr.com.br
timberland.com.br
seteleguas.com.br
meggashop.com.br
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