Relatório dos Resultados
Exercício de 2005

COMENTÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em 2005 superamos os resultados obtidos em 2004, ano em que a Alpargatas já havia alcançado recordes de
desempenho. Crescemos o faturamento em 20%, a margem bruta em 3,6 pontos percentuais, e aumentamos
a geração de caixa das operações, medida pelo Lajida, em 95%. O bom desempenho operacional resultou em
um incremento de 73% do lucro líquido. Tudo isso foi possível pelo enriquecimento do mix de vendas, com a
fabricação e comercialização de produtos de maior valor agregado, resultado do foco em pesquisa, inovação e
qualidade. Também contribuíram o aumento de produtividade, o trabalho centrado em redução de custos
industriais, com maior eficiência no uso de materiais e de despesas em geral.

DESTAQUES DO ANO
•

A receita bruta de vendas cresceu 20% e somou R$ 1,369 milhões.

•

A margem bruta subiu 3,6 pontos percentuais e representou 45,1% das vendas líquidas.

•

O Lajida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou 95%, com margem
sobre as vendas líquidas de 18,8%, ou 7,2 pontos percentuais a mais que 2004.

•

O lucro líquido aumentou 73% e acumulou R$ 165 milhões.

•

A distribuição de benefícios aos acionistas somou R$ 54,9 milhões, 35% do lucro líquido do exercício,
ajustado pela reserva legal.

•

As ações preferenciais valorizaram-se 102% no ano.

•

A quantidade de pares de calçados comercializados foi de 159,6 milhões, volume 13% maior que o de
2004.

•

Lançamento de 412 modelos de calçados.
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PRINCIPAIS INDICADORES
(R$ milhões)

2001

2002

2003

2004

2005

Variação
2005 x 2004

Vendas Brutas

727,6

816,2

919,6

1.138,2

1.369,4

20,0%

Vendas Líquidas

610,3

683,9

767,2

904,1

1.090,0

20,6%

Lajida (Ebitda)

72,0

89,6

90,2

104,8

204,6

95,0%

Lucro Líquido

32,7

47,8

82,0

95,5

165,0

73,0%

Patrimônio Líquido

418,1

438,7

493,4

554,7

655,3

18,0%

Dívida Bruta

63,5

82,8

67,1

63,9

52,5

-18,0%

Caixa Líquido

24,2

37,9

69,5

119,2

241,9

103,0%

Margem Bruta %

37,2

37,7

37,8

41,5

45,1

+3,6 p.p.

Margem Lajida %

11,8

13,1

11,8

11,6

18,8

+7,2 p.p.

Margem Líquida %

5,3

7,0

10,7

10,6

15,1

+4,5 p.p.
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DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
A apresentação e discussão do desempenho financeiro da Alpargatas em 2005, assim como a comparação
com os resultados de 2004, estão baseadas nas Demonstrações Financeiras consolidadas incluídas na nota
explicativa nº 23 – Informações Suplementares, que excluem as informações contábeis da controlada Santista
Têxtil S.A., mantendo-se o resultado da equivalência patrimonial dessa empresa.
Receita de Vendas e Rentabilidade Bruta
A receita bruta de vendas foi de R$ 1,369 milhões (crescimento de 20% em relação a 2004), impulsionada pelo
desenvolvimento e a inovação de produtos. No ano, 412 modelos de calçados foram lançados, o que levou a
um mix de vendas com maior valor agregado. Também contribuiu para este resultado o aumento de 47% em
dólares das exportações que representaram 6% do faturamento líquido do exercício.

Receita Bruta de Vendas
(R$ milhões)
1.369,4
1.138,2

727,6

Margem
Bruta

816,2

919,6

2001

2002

2003

2004

2005

37,2%

37,7%

37,8%

41,5%

45,1%

A Alpargatas tem investido no desenvolvimento de materiais, em novas tecnologias, na qualidade, no
aperfeiçoamento dos processos industrial e logístico e em treinamento de mão-de-obra, com o objetivo de
reduzir os custos de produção. Esses fatores, associados ao mix de vendas com maior valor agregado e à
estabilidade dos preços das matérias primas, proporcionaram aumento da rentabilidade bruta durante o ano.
No último trimestre a margem bruta atingiu 46,7%, proporcionando uma margem de 45,1% no exercício. Com
crescimento de 31% em relação a 2004, o lucro bruto atingiu R$ 491 milhões no ano.
Despesas Operacionais
Simultaneamente ao trabalho de gestão de custos, com crescente ganho de produtividade, a Companhia tem
exercido forte controle das despesas operacionais. Como conseqüência, houve redução de cerca de dois
pontos percentuais das despesas comerciais, gerais e administrativas, que encerraram o ano com participação
de 30,8% na receita operacional líquida. As receitas financeiras líquidas somaram R$ 26,4 milhões, um
crescimento de 124% em relação ao apresentado no exercício de 2004. O desempenho traduz o aumento do
volume de recursos investidos no mercado financeiro e da taxa média de aplicação. O resultado da
equivalência patrimonial reduziu-se para R$ 5 milhões refletindo o menor resultado da controlada Santista
Têxtil.
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Lucro Operacional
Em 2005, a Alpargatas obteve aumento de rentabilidade operacional, com a margem chegando a 16,7%, o
que representa uma evolução positiva de 6,2 pontos percentuais. O lucro operacional, antes da variação
cambial e dos encargos financeiros sobre impostos, atingiu R$ 182,1 milhões, 92% maior que o do ano
anterior. O desempenho reflete o ganho de rentabilidade bruta, a redução proporcional das receitas
comerciais, gerais e administrativas e a maior receita financeira líquida.
Lucro Operacional*
(R$ milhões)
182,1

95,0

82,6

77,3

50,6

Margem
Operacional

2001

2002

2003

2004

2005

8,3%

12,1%

10,1%

10,5%

16,7%

* Antes da variação cambial e encargos financeiros sobre impostos

O ganho de variação cambial foi de R$ 5,3 milhões, em face da valorização de 11,8% do real em relação ao
dólar. O lucro operacional, após variação cambial e encargos sobre impostos, foi de R$ 178 milhões, mais do
que o dobro do resultado de R$ 88,4 milhões registrado no ano anterior.
Lajida
O bom desempenho operacional, com o sucesso da estratégia e o maior foco em qualidade, produtividade e
mix de maior valor agregado, permitiu obter uma geração operacional de caixa, medida pelo Lajida (lucro antes
dos juros, impostos, depreciação e amortização), de R$ 204,6 milhões, valor 95% superior ao registrado em
2004. A margem Lajida apresentou crescimento de 7,2 pontos percentuais no ano, atingindo 18,8% em 2005.
Lajida*
(R$ milhões)

204,6

104,8
89,6
72,0

Margem
Lajida

90,2

2001

2002

2003

2004

2005

11,8%

13,1%

11,8%

11,6%

18,8%

* Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização

Também contribuiu para o resultado antes dos impostos a alienação de ativos não operacionais da
Companhia, que geraram uma receita não operacional de R$ 36,9 milhões.
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Lucro Líquido
Com o forte desempenho do exercício de 2005, o lucro líquido da Alpargatas totalizou R$ 165 milhões, com
margem líquida de 15,1%, 4,5 pontos percentuais a mais que 2004. O resultado representa aumento de 73%
em relação ao ano anterior, ainda que o valor referente às despesas de imposto de renda e contribuição social
tenha crescido no ano.
Lucro Líquido
(R$ milhões)

165,0

95,5

82,0
32,7

Margem
Líquida

47,8

2001

2002

5,3%

7,0%

2003

2004

2005

10,7%

10,6%

15,1%

FLUXO DE CAIXA
A Alpargatas encerrou o exercício com saldo de caixa de R$ 294,4 milhões, valor 61% superior à posição de
31 de dezembro de 2004. O principal fator responsável pelo aumento das disponibilidades foi a forte geração
de caixa pelas operações, além do recebimento de R$ 43,9 milhões referente à venda de ativos. O
desempenho permitiu o desembolso de R$ 68,7 milhões de remuneração aos acionistas no decorrer do
exercício e a realização de investimentos, principalmente em melhorias industriais, de aproximadamente R$ 51
milhões.
Fluxo de Caixa
R$ milhões

204,6
(22,5)
183,2

Saldo
Lajida
de caixa
31/12/2004

25,5

43,9

4,6

(51,2)
(68,7)

Invest. Resultado JCP
Invest.
Capital de Ativo Financeiro pagos
Imobilizado
Giro

(9,2)

294,4
(15,8)

Amort. Receb. de
JCP
Saldo
Recompra
recebidos Líquida Venda de
de caixa
Empréstimos Ativos de ações 31/12/2005

ENDIVIDAMENTO
A dívida bruta da Alpargatas em 31 de dezembro de 2005 era de R$ 52,5 milhões, sendo 67% com
vencimento no longo prazo. O endividamento da Empresa concentra-se predominantemente em empréstimos
em moeda estrangeira tomados no IFC (International Finance Corporation).
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INVESTIMENTOS
Em 2005, foram investidos R$ 51 milhões em projetos de modernização, expansão e reconfiguração fabril,
além de meio ambiente, qualidade, abertura de lojas e instalação de um sistema integrado de gestão.
MERCADO DE CAPITAIS
As ações preferenciais da Companhia valorizaram-se 102%, enquanto o Ibovespa registrou variação de
27,7%. Presentes em 96% dos pregões, com um total de 2.600 negócios, envolveram um volume financeiro de
R$ 145 milhões. O valor de mercado da Companhia, no final do ano, atingiu R$ 1,4 bilhão, ante R$ 702
milhões em 2004. Em abril, a Assembléia Geral Extraordinária aprovou o grupamento de ações na proporção
de 100:1 ações da mesma espécie e classe. Durante o ano foi mantido um programa de recompra de ações,
para aplicação do caixa, que adquiriu 335.700 ações da Companhia. O Conselho de Administração aprovou,
ad referendum da Assembléia Geral Ordinária de 2006, a distribuição de R$ 53,1 milhões a título de juros
sobre o capital próprio, pagos durante o ano, e de dividendos no montante de R$ 1,8 milhão.O valor
acumulado dos juros e dividendos equivale a 35% do lucro líquido do exercício, após a dedução da reserva
legal. O dividend yeld ao final do ano foi de 5,7%.

DESTAQUES DAS MARCAS

O volume de vendas totalizou 148 milhões de pares, dos quais 8% foram exportados para 80 países. O
crescimento de vendas, prestígio e imagem da marca Havaianas reflete a estratégia que combina inovação,
comunicação criativa, portfólio de produtos e distribuição seletiva. Foram lançados 39 modelos para o mercado
interno. A linha Ipê foi ampliada para numeração infantil com a Ipê filhotes, estampadas com animais da fauna
brasileira. Os 30 modelos específicos para o mercado externo, têm diferenciação de estampas e temas
aderentes às culturas locais. A Havaianas participou do Ano do Brasil na França, com espaços especiais em
tradicionais lojas de departamento, como Galeries Lafayette e Printemps. Foi ainda montada uma exposição
na Capela da Escola de Belas Artes de Paris, encerrada com um leilão de Havaianas decoradas por
personalidades, com os recursos doados para a Fundação Gol de Letra. Para reforçar o posicionamento da
marca como acessório de moda, Havaianas participou das Fashion Week de São Paulo, Rio de Janeiro e
Nova York, além de ter estado presente no Amni Hot Spot, um espaço de novos estilistas no Shopping Center
Iguatemi, em São Paulo.

A Unidade de Negócio, que reúne as marcas Rainha, Topper e Mizuno, comercializou 8 milhões de pares de
calçados esportivos.
Com 63 novos modelos, Rainha se destacou com a coleção Neo, que resgata a história da marca, com uma
linguagem retrô e visão fashion. As linhas running e fitness foram desenvolvidas para aumentar a oferta de
calçados e vestuário para atividades de condicionamento físico. A fitness possui a tecnologia System 3000 que
permite ao usuário posicionar anilhas para corrigir a pisada, o que reduz o risco de lesões, melhora a postura e
aumenta o conforto e a durabilidade do tênis.
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Em 2005, Topper comemorou 30 anos de atuação no mercado. Foram colocados 46 novos modelos no
mercado, com destaque para aqueles com a tecnologia Visible, e para a linha Júnior, consolidando a presença
entre o público de oito a doze anos. Em bolas, os principais lançamentos foram o modelo Ultra, para esporte
amador, e a KVCarbon, utilizada no Campeonato Paulista.
Líder no segmento running, a Mizuno inovou novamente com os tênis Urban Runners. Um aparelho de música
MP3 e um miniCD foram incorporados ao Wave Creation 6. O objetivo é que os atletas alinhem suas
passadas ao ritmo das músicas, cumprindo o desempenho definido para o treinamento. A tecnologia Wave,
exclusiva da marca, passou por um aperfeiçoamento mundial, com uma nova composição do solado que
oferece o dobro de resiliência. No total, ocorreram 71 lançamentos durante o ano.

Os 163 novos tipos de calçados Timberland, Conga, Bamba, Barbie e Sete Léguas impulsionaram as vendas
destas marcas para 3,6 milhões de pares no ano.
A estratégia da Timberland em 2005 foi baseada na inovação e na comercialização de produtos de maior valor
agregado. O destaque foi o modelo Delirium Pro Low, que representa uma revolução no segmento de esporte
de aventura. Outra novidade foi o Travel Gear, da linha smart-comfort, que oferece a versatilidade de dois
calçados em um. Como parte da estratégia do negócio, foram inauguradas cinco lojas entre São Paulo e Rio
de Janeiro, elevando para oito o número de lojas exclusivas no País.
Quarenta lançamentos reforçaram o posicionamento das marcas Conga, Barbie e Bamba durante o ano, em
linha com a estratégia de ampliar o crescimento no mercado de moda infanto-juvenil. O Conga Baby veio a
mercado com três modelos e várias opções de cores e a linha Barbie, teve vários lançamentos no ano.
Novas botas para bombeiros, pescadores e para uso em mineração e atividades florestais destacaram-se
entre os produtos da marca Sete Léguas, em 2005.
Maior rede de lojas de fábricas do Brasil, com 26 unidades em oito estados, a Meggashop consolidou-se como
um modelo de negócio de apoio estratégico às marcas da Alpargatas.

O volume físico de vendas foi de 16,4 milhões de metros quadrados. Em comunicação visual, o Night&Day
Sign, primeiro tecido de poliéster nacional para impressão digital em grandes formatos, proporciona alta
definição de imagem e de cores. Na linha de decoração o tecido para cortinas verticais com tratamento
antiácaro e antimofo impulsionou as vendas no segmento. Durante o ano, foi integralmente internalizada a
produção de lonas de algodão com o objetivo de obter maior rapidez nos processos e no controle de qualidade
do produto final, além de permitir maior agilidade no desenvolvimento de novos produtos para os segmentos
de calçados, decoração e de transformação.
***********************

7

Relatório dos Resultados
Exercício de 2005

TELECONFERÊNCIA SOBRE OS RESULTADOS

Data & Horário:
Terça feira, 21 de fevereiro de 2006 – 15:00 hs.

Números para conexão:
Participantes que ligam do Brasil:
Participantes que ligam do exterior:

(11) 4613-0501
(55 11) 4613-4525

Favor ligar aproximadamente 5 minutos antes do início da teleconferência.

Senha: Alpargatas
Palestrantes:
Márcio Utsch

Diretor Presidente

Francisco Cespede

Diretor de Administração e Finanças e de Relações com Investidores
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