São Paulo, 11 de maio de 2007 – A São Paulo Alpargatas S.A. (Bovespa: ALPA3 e ALPA4) empresa listada na
Bovespa há 93 anos e integrante do Nível 1 de Governança Corporativa, divulgou hoje os resultados do primeiro
trimestre de 2007. As informações financeiras a seguir são apresentadas em reais, conforme a legislação societária,
com base nas demonstrações financeiras contidas no Anexo I das Informações Trimestrais (ITR). Não consideram a
consolidação parcial dos resultados das empresas controladas/coligadas, que são demonstrados como equivalência
patrimonial. Todas as comparações são feitas com o primeiro trimestre de 2006.

COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
Comemoramos em de 3 de abril uma data histórica: os cem anos da Alpargatas. O talento brasileiro que permitiu
fazer da Empresa uma referência em termos de marcas desejadas no Brasil e no mundo, continua trabalhando para
que a história de sucesso se repita nos próximos anos. A Alpargatas olha o futuro como uma grande multinacional
brasileira, operando em harmonia nas três dimensões da sustentabilidade: econômica, social e ambiental.

MERCADO E MARCAS
MERCADO
O segmento de sandálias manteve-se estável, enquanto o mercado de artigos esportivos apresentou um cenário
mais retraído. O primeiro trimestre do ano, com as compras de final de ano e as férias escolares, é tipicamente um
período de menores vendas no varejo. No segmento de coberturas, a demanda por lonas e encerados aumentou
como conseqüência do bom desempenho do agronegócio.
Na última semana de abril, o governo brasileiro estabeleceu a unificação das tarifas de importação de calçados em
35%, beneficiando o setor calçadista brasileiro. Para a Alpargatas a nova TEC (Tarifa Externa Comum) não tem
impacto nas importações de calçados esportivos uma vez que a Companhia já as fazia com tarifa de 35%.
Em janeiro, foi realizada em São Paulo a Couro Moda, maior feira especializada na América Latina e quarta maior
do mundo na área de calçados, artigos esportivos e artefatos de couro. Participaram do evento 1.200 expositores,
que respondem por 90% da produção brasileira, apresentando produtos de mais de 3 mil marcas a 70 mil visitantes
e importadores de 68 países. As vendas realizadas somaram R$ 5,2 bilhões. A Alpargatas esteve presente no
evento com stand de 1.011 m2, apresentando lançamentos de suas diversas marcas que incorporam inovação,
tecnologia e design diferenciados.
Em linha com a estratégia de internacionalização, a Companhia formalizou carta de intenção de compra da
Alpargatas Argentina, visando expandir o negócio de artigos esportivos para mercados internacionais. A empresa
atua nos mercados têxtil e de calçados, é a líder local em artigos esportivos e detentora da marca Topper em outros
países.
MARCAS
Havaianas – as linhas Havaianas Slim e Slim Season, exclusivamente femininas, com tiras mais finas e cores
metalizadas, foram sucesso de vendas no verão. Contribuíram para agregar valor à marca e aumentar o preço
médio das vendas de sandálias, que se mantiveram dentro do planejamento para o primeiro trimestre, em 38
milhões de pares.
Mizuno – a coleção outono/inverno de calçados, vestuário e acessórios foi lançada na Couro Moda, incluindo
produtos inovadores como o Wave Creation 8, a jaqueta Solarun e a linha Breath Thermo.
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A jaqueta foi desenvolvida pela área de P&D da Alpargatas, e acompanha um aparelho de MP3, recarregável por
energia solar. A linha de agasalhos Breath Thermo tem como novidade um tecido inteligente que possui isolamento
térmico.
A renovação da licença com a Mizuno International permite a ampliação da área de vendas da marca para toda a
América Latina. O escritório comercial da Alpargatas no Chile tem como objetivo a comunicação e comercialização
de produtos Mizuno nos países andinos, como primeiro passo para a internacionalização e consolidação de artigos
esportivos no mercado latino-americano.]
Rainha – a nova coleção apresentada na Couro Moda trouxe como destaque inovações tecnológicas como o
sistema Energy, desenvolvido pelo centro de pesquisa e desenvolvimento da Alpargatas em conjunto com o
laboratório de bio-energia da Universidade da África do Sul e o IBTEC - Instituto Brasileiro de Tecnologia. Os
calçados com este sistema garantem maior absorção de impacto, impulso e resistência, são extremamente leves e
possuem visual moderno e arrojado.
Topper – patrocinadora do Campeonato Paulista de Futebol, maior campeonato regional do País, a Topper ampliou
a visibilidade junto ao seu público consumidor, fornecendo os uniformes dos árbitros e a nova bola KV Carbon,
costurada a partir de 12 gomos de Kevlar. A possível aquisição da Alpargatas Argentina, projeto vinculado ao
plano de internacionalização, considera como racional estratégico o fato de que essa empresa detém a marca
Topper em vários países.
Timberland – a coleção outono/inverno inclui produtos com design mais jovem, urbano e moderno na linha de
calçados casual e inovações nos calçados para esportes outdoor, como o modelo com sistema de amarração
interna com fios de aço que proporcionam melhor ajuste ao pé. Introduz ainda a linha feminina de vestuário,
atendendo a uma demanda percebida no mercado.
Conga – o destaque da nova coleção é o Conga IPÊ, resultado da parceria com o Instituto de Pesquisas
Ecológicas, entidade que trabalha pela conservação da biodiversidade brasileira. Com três diferentes estampas, os
calçados são confeccionados com lona reciclada produzida pela Alpargatas e terão 7% do faturamento de suas
vendas destinado ao Instituto.
Locomotiva – o destaque foi lançamento da Locomotiva Eco, lona fabricada com algodão e fio pet reciclado.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO
O ano de 2007 começou com a introdução do novo sistema integrado de gestão, ferramenta essencial para dar
suporte ao crescimento e internacionalização da Companhia. A Alpargatas é a primeira empresa da América do Sul
a usar o módulo AFS (Apparel and Footwear Solution), específico para a indústria de calçados e vestuário.
Prevendo os possíveis impactos da implementação deste sistema na operação da Companhia (produção,
faturamento, logística), no fim de 2006 produzimos mais, criamos um estoque estratégico e, para manter nossos
clientes abastecidos, antecipamos vendas.
O funcionamento de todas as operações do novo sistema não aconteceu simultaneamente, provocando uma
redução das vendas no trimestre acima das nossas previsões. Esse fato foi pontual, razão pela qual não adotamos
medidas que comprometam a execução da estratégia. Nossos projetos tiveram continuidade neste trimestre –
expansão da capacidade de produção de sandálias, otimização industrial das fábricas de calçados esportivos e a
internacionalização.
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DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Receita bruta de vendas
Acumulou R$ 315,3 milhões. A redução de 15,6% na atividade comercial da Companhia foi pontual a este trimestre.
Lucro bruto
Somou R$ 117,9 milhões, acompanhando redução da receita de vendas. A margem bruta sustentou-se,
representando 46,9% das vendas líquidas. Houve a manutenção da margem devido a maior produtividade fabril e
redução dos preços das matérias-primas dolarizadas, que representam, aproximadamente, 30% do custo total de
fabricação.
Desempenho operacional
• As despesas comerciais, gerais e administrativas somaram R$ 89,8 milhões. Este grupo passou a representar
35,8% das vendas líquidas porque mantivemos os investimentos com propaganda, importante para a visibilidade
das marcas, os serviços de terceiros relacionados aos projetos estratégicos em andamento, além das despesas
pré-operacionais da Alpargatas USA.
• O resultado financeiro reduziu-se em R$ 3,0 milhões pelas diminuições no volume médio de recursos aplicados e
na taxa do CDI.
• A receita de variação cambial foi menor em R$ 1,7 milhão em função do pré-pagamento, em 2006, do
empréstimo em moeda estrangeira contratado com a International Finance Corporation.
• Os encargos financeiros sobre impostos reduziram-se em R$ 1,3 milhão a partir da redução da base de cálculo,
com o pagamento, em 2006, de R$ 43,0 milhões referente ao aumento de alíquota da Cofins, enquanto a
Companhia aguarda o fim do questionamento judicial da Lei 9.718/98.
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• A despesa de equivalência patrimonial, decorrente do investimento na Tavex Algodonera, diminuiu 12,9%.
Lucro operacional
O desempenho do trimestre gerou um lucro operacional de R$ 26,1 milhões que, ajustado pela subvenção para
investimento, soma R$ 41,8 milhões
Tavex Algodonera
A Tavex Algodonera iniciou o ano de 2007 com indicações de melhorias que já se manifestaram no final do
exercício de 2006. A recuperação está refletida no lucro líquido em euros, equivalente a R$ 400 mil no trimestre. O
faturamento, o resultado operacional e o LAJIDA , em euros , foram melhores que os do primeiro trimestre do ano
anterior. Nossas expectativas para o ano são positivas, em decorrência de recuperação dos mercados e dos
efeitos das medidas de restruturação e das sinergias decorrentes da fusão. Foi dado prosseguimento aos projetos
estratégicos com a assinatura de contrato com a empresa Acotex para aquisição dos ativos das fábricas de Puebla
e Tlaxcala, no México. Conforme anunciado em 5 de maio passado pela Tavex e pela Santista Têxtil, em razão de
acordo celebrado entre Tavex e a Bahema Participações S.A., esta última aportará suas ações preferenciais de
emissão da Santista Têxtil em aumento de capital da Tavex. Como conseqüência dessa operação, Tavex passará a
deter 87,16% do capital social total da Santista Têxtil. A despesa de equivalência patrimonial contabilizada pela
Alpargatas no trimestre deve-se a efeitos não operacionais, e sem efeito de caixa, decorrentes de diferenças de
princípios contábeis - IRFS e brasileiros.
Lajida
Considerando o desempenho das atividades operacionais, o Lajida do trimestre totalizou R$ 49,7 milhões, com
margem de 19,8%, como demonstrado a seguir:

Lajida
(=) Lucro operacional (*)
(-) Receitas financeiras
(+) Despesas financeiras
(+) Depreciação e amortização
(+) Subvenção para investimento
(+) Provisões sem efeito de caixa
(=) Lajida

1º trimestre de 2007
R$ milhões
29,7
9,0
2,7
6,1
15,7
4,5
49,7

antes da variação cambial, dos encargos financeiros sobre impostos e da equivalência patrimonial

Receita não operacional
A alienação de imóvel em Barueri, SP, gerou um resultado de R$ 39,7 milhões.
Lucro líquido
O lucro líquido da Alpargatas no trimestre foi de R$ 58,7 milhões, com margem líquida de 23,4%, o que representa
ganho de 64,9% e 11,7 pontos percentuais, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2006. Ajustado pela
subvenção para investimento do trimestre, o lucro líquido soma R$ 74,4 milhões.
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Fluxo de caixa
A evolução do saldo de caixa no período de três meses encerrado em 31/3/2007 foi de R$ 43,6 milhões. As
principais entradas de recursos foram a geração operacional (Lajida) de R$ 49,7 milhões e a segunda tranche do
empréstimo com o Banco do Nordeste do Brasil. A principal saída de caixa foi de R$ 27,5 milhões, com os
investimentos operacionais.
Capital de giro
O ano de 2006 terminou com estoques maiores que o histórico em função do aumento da produção para atender
as vendas dos primeiros meses de 2007. O saldo da conta de estoques aumentou 29% e o da conta clientes
reduziu 13% em conseqüência da redução das vendas. As outras contas do capital de giro cresceram devido a
contabilização do valor a receber pela venda do imóvel em Barueri, SP. Assim como a receita de vendas, a situação
das contas do capital de giro deverá se normalizar com a estabilização do sistema integrado de gestão. As
variações nos saldos das contas de capital de giro estão identificadas no quadro abaixo:
R$ milhões
Estoques
Clientes (líquido)
Fornecedores
Capital de giro operacional
Outras contas do capital de giro
Total do capital de giro

Saldos em
31/12/06
85,9
266,6
(82,7)
269,8
(41,2)
228,6

Saldos em
31/03/07
110,9
232,1
(81,4)
261,6
5,8
267,4

Endividamento
Com a contabilização da entrada da segunda tranche do empréstimo com o Banco do Nordeste do Brasil, utilizado
para investimentos nas unidades industriais, o endividamento total passou para R$ 90,1 milhões. Vale ressaltar que
95% do endividamento da Companhia é de longo prazo. O caixa líquido em 31 de março de 2007 totalizou R$ 209,9
milhões.
Investimentos
A Alpargatas realizou investimentos de R$ 27,5 milhões no trimestre, montante equivalente a 27% do valor total
programado para o exercício de 2007. Os recursos foram destinados principalmente aos projetos de instalação do
novo sistema integrado de gestão, expansão da capacidade de produção de sandálias e otimização industrial das
fábricas de artigos esportivos.

MERCADO DE CAPITAIS
O valor de mercado da Alpargatas era R$ 2,7 bilhão ao final de março de 2007. A valorização das ações
preferenciais nos últimos doze meses encerrados em 31 de março de 2007 foi de 54,2%, enquanto o Ibovespa
registrou aumento de 20,7%. No primeiro trimestre deste ano, valorizaram-se 4,2%, comparada a uma alta de 3,0%
do Ibovespa no mesmo período. Os títulos foram negociados em 100% dos pregões da bolsa de valores durante o
trimestre, quando foram registrados 1.042 negócios, envolvendo aproximadamente 1 milhão de ações preferenciais
- volume 42,5% superior quando comparado a igual trimestre de 2006. Em reunião do Conselho de Administração
realizada em 2 de março, foi aprovado o pagamento de R$ 2,5 milhões a título de dividendos complementares
referentes ao exercício de 2006, pagos a partir de 30 de março de 2007. O valor total distribuído pela Alpargatas
com relação ao resultado do último exercício foi de R$ R$ 50,5 milhões, ou 42,0% do lucro líquido ajustado pela
reserva legal. A Assembléia Geral Ordinária realizada em 16 de abril ratificou as deliberações e os respectivos
pagamentos deliberados pelo Conselho de Administração. Para o exercício de 2007 o Conselho de Administração já
deliberou dois pagamentos de juros sobre o capital próprio que somam R$ 23,7 milhões.
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SUSTENTABILIDADE E NOVA SEDE
SUSTENTABILIDADE
Para a Alpargatas a diversidade e a sustentabilidade são essenciais para uma empresa que deseja ser líder no
século 21. A Empresa é signatária da Carta de Sustentabilidade, uma iniciativa do Grupo Camargo Corrêa para
estimular investimentos na busca de soluções inovadoras que proporcionem crescentes resultados financeiros,
equidade social e equilíbrio ambiental. O conceito de sustentabilidade está sendo disseminado por funcionários
multiplicadores do tema em toda a Companhia. Além deste trabalho de conscientização, vários projetos e ações que
incorporam os princípios de sustentabilidade estão acontecendo: o trabalho de educação por meio do esporte e o
programa de voluntariado coordenados pelo Instituto Alpargatas; as ações desenvolvidas pela área de segurança e
meio ambiente, principalmente no âmbito industrial e o lançamento de produtos inovadores e sustentáveis. Os
destaques entre os produtos são as Havaianas IPÊ e o Conga IPÊ, em parceria com o Instituto de Pesquisas
Ecológicas; as camisetas Rainha e Timberland fabricadas com algodão orgânico, que não utiliza processo químico
de clareamento e coloração; e camisetas Mizuno e lonas Locomotiva que utilizam fios pet reciclados na composição
do tecido.
NOVA SEDE
Desde 16 de abril, a sede da Alpargatas passou a operar no Centro Empresarial Camargo Corrêa, na Rua Funchal,
160, Vila Olímpia, São Paulo - SP. A nova localização permite uma maior integração da Alpargatas com todas as
empresas do Grupo Camargo Corrêa.

TELECONFRÊNCIA DOS RESULTADOS


Segunda feira, 14 de maio de 2007 – 11:00 hs



Telefone: (11) 4688-6301 senha: Alpargatas
********************************
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