DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
1º TRIMESTRE DE 2008

      
Cotação (31/03/08)
ALPA3 - R$ 132,99
ALPA4 - R$ 106,99

Os resultados do primeiro trimestre (1T08) refletem um forte crescimento das vendas em todas
as unidades de negócio da Empresa. A receita bruta foi 28% superior à do primeiro trimestre de
2007 (1T07) e a rentabilidade operacional, medida pelo Lajida, 27,6% maior. Nessas
comparações excluímos do 1T08 os números da Cia. Brasileira de Sandálias (Dupé), porque nos

Valor de Mercado (31/03/08)
R$ 2,1 bilhões

primeiros trimestres dos anos anteriores essa empresa não pertencia a Alpargatas. A evolução
sustentável dos nossos negócios é decorrente da força das nossas marcas, das inovações nos
produtos e das ações de marketing. Continuamos executando o nosso planejamento estratégico
de longo prazo. Na Alpargatas Argentina, onde aguardamos a aprovação do órgão de defesa do

Liquidez 1T08
Médias diárias:
Quantidade: 17.000 ações
Volume: R$ 1,9 milhão

direito econômico local, os resultados do trimestre apresentaram importantes melhorias, com
ganhos de receita, redução de custos e conseqüente aumento das margens de lucro. A
consolidação da Dupé segue dentro do cronograma, já proporcionando os primeiros ganhos de
sinergia. As ações empreendidas na Alpargatas USA permitiram aumentar o número de pontos
de vendas, resultando em crescimento considerável das vendas, em linha com o planejamento
de ampliar a participação de Havaianas nos EUA. No Chile, a marca Mizuno já é encontrada em
todas as grandes lojas de produtos esportivos. Realizamos o aperfeiçoamento do sistema

Teleconferência:

integrado de gestão, que a partir de fevereiro teve suas funções normalizadas, com reflexos

19/05/08 às 16:00 horas

positivos no seu desempenho operacional. Temos a certeza de que o sucesso dessas

Tel: (55 11) 4688-6301

estratégias consolidará a Alpargatas como a maior e melhor empresa de calçados do Brasil,

Senha: ALPARGATAS

gerando cada vez mais valor para nossos acionistas.

    
Contatos:
Francisco Cespede
DRI
cespede@alpargatas.com.br
Tel: (11) 3847-7406
José Sálvio Ferreira Moraes
GRI
jsalvio@alpargatas.com.br
Tel: (11) 3847-7397

R$ mil

1T08

1T07

Variação

Receita bruta de vendas

419.728

313.663

+34%

Receita líquida de vendas

336.593

250.547

+34%

Lucro Bruto

144.778

115.935

+25%

Margem Bruta

43%

46,3%

-3,3 pp

LAJIDA - R$ milhões

64,8

49,7

+30,4%

19,3%

19,8%

-0,5 pp

22.565

18.999

+19%

6,7%

7,6%

-0,9 pp

51.381

39.808

+29%

1.628

0.675

+141%

4.667

3.009

+55%

Margem Lajida
Lucro líquido

(ajustado por receitas não recorrentes no 1T07)

Margem Líquida
Volumes de vendas:
Calçados – Mil pares
(com Dupé no 1T08)

Vestuário e acessórios – Mil peças
Têxteis Industriais – Mil m
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Os comentários a seguir têm como base os resultados consolidados do 1T08 da São Paulo Alpargatas e de suas empresas
controladas: Companhia Brasileira de Sandálias (Dupé), Amapoly, Alpargatas USA e Alpargatas Chile. O 1T07, utilizado como base
de comparação, consolida apenas a Amapoly. Na linha de equivalência patrimonial estão contabilizados os resultados das
participações de 25,5% no capital da Alpargatas Argentina e de 20,5% no capital da Tavex Algodonera (em 2007 somente a
participação na Tavex).
O custo de aquisição dos 34,5% do capital da Alpargatas Argentina, adquiridos dos fundos de investimento, está registrado na conta
de investimentos enquanto a Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina (CNDC) analisa a operação.
RECEITA BRUTA DE VENDAS
A receita bruta de vendas atingiu R$ 419,7 milhões no 1T08, com crescimento de 34% sobre a do 1T07. Sem a receita da Dupé no
1T08, o crescimento é de 28%. O volume de vendas de calçados foi 29% (17% sem a Dupé) maior que o do 1T07. Os aumentos da
receita e do volume de vendas em 2008 refletem o sucesso na execução da estratégia de crescimento da Companhia e sinalizam a
retomada do seu ritmo histórico de crescimento. O desempenho do comércio exterior foi excelente. O volume de sandálias Havaianas
exportadas no 1T08 subiu 57% em relação ao 1T07. Das vendas de Havaianas para o exterior no 1T08, 20% foram feitas por meio da
subsidiária nos EUA. Em relação ao total de calçados e sandálias vendidas no 1T08, os produtos exportados representaram 19% do
volume.

Variações

Receita Bruta

Volume

1T08 x 1T07

MI + ME

MI + ME

Alpargatas com Dupé no 1T08

+ 34%

+ 29 %

Alpargatas sem Dupé no 1T08

+ 28 %

+ 17 %

RENTABILIDADE BRUTA
No 1T08, o lucro bruto totalizou R$ 144,8 milhões, 25% maior que o do 1T07. A margem de 43% no 1T08 é menor que a do 1T07,
devido a diferenças no mix de produtos vendidos nesses períodos.
DESPESAS OPERACIONAIS
As despesas com vendas, gerais e administrativas somaram R$ 107,8 milhões no 1T08. Com o aumento da receita essas despesas
passaram a representar 32% das vendas líquidas, ante 35,1% no 1T07.
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DAS AMORTIZAÇÕES
O lucro antes do resultado financeiro e das amortizações do 1T08 totalizou R$ 38,7 milhões, 60% maior que o mesmo valor apurado
no 1T07.
LAJIDA Ajustado
O desempenho operacional medido pelo Lajida (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) no 1T08 foi muito bom
em razão da expansão das vendas nos mercados interno e externo. No 1T08 o lucro acumulou R$ 64,8 milhões (R$ 63,5 milhões
sem a Dupé) com margem de 19,3%. Esse resultado representa aumento de 30,4% (27,8% sem a Dupé) em relação ao 1T07.

2

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
1º TRIMESTRE DE 2008

 &!#"   (') +* ,
Lajida

1T08

1T07

(=) Lucro operacional

32,2

29,7

(-) Receitas financeiras

(3,6)

(9,0)

(+) Despesas financeiras

4,9

2,7

(+) Depreciação e amortização

9,0

6,1

R$ milhões

(+) Amortização de ágio

2,5

0

(+) Subvenção para investimentos

16,3

15,7

(+) Provisões sem efeito de caixa

3,5

4,5

(=) Lajida

64,8

49,7

O Lajida apresentado no quadro acima representa a geração operacional de caixa da Companhia. O método de cálculo desse
indicador subtrai do lucro operacional (antes da equivalência patrimonial, da variação cambial e dos encargos financeiros sobre
impostos) as receitas financeiras e adiciona ao resultado as despesas financeiras, a depreciação e a amortização, a subvenção para
investimentos e provisões sem efeito de caixa, resultando no lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização da Empresa,
nos períodos indicados.
RESULTADO FINANCEIRO
O resultado financeiro do 1T08 foi uma despesa financeira líquida de R$ 0,4 milhões, ante uma receita financeira líquida de R$ 6,1
milhões no 1T07, porque houve redução na receita de aplicação financeira (menos caixa investido) e aumento das despesas
financeiras. Em 2007 os juros dos empréstimos com o Banco do Nordeste do Brasil foram capitalizados sem impactar o resultado.
AMORTIZAÇÃO DE DIFERIDO E ÁGIO
As despesas de R$ 5,3 milhões com amortização de diferido/ágio no 1T08 são decorrentes do sistema integrado de gestão e das
aquisições de empresas ocorridas no quarto trimestre de 2007.
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
A Empresa ganhou ação tributária de ILL- Imposto sobre o Lucro Líquido que gerou em uma receita operacional de R$ 4,7 milhões.
Como conseqüência, o resultado da conta outras receitas operacionais foi de R$ 1,8 milhão.
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
O resultado da equivalência patrimonial do 1T08 refere-se aos investimentos na Tavex Algodonera e na Alpargatas Argentina
(empresas não consolidadas). De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a equivalência patrimonial no 1T08 foi uma
despesa de R$ 2,2 milhões, ante uma despesa de R$ 3,3 milhões no 1T07.
Tavex
No 1T08 a Tavex iniciou seu plano de reestruturação financeira, que incluiu um aumento de capital no valor de € 40 milhões; a venda
de ativos, por meio de um contrato de sale e lease back da planta de Americana, em São Paulo, no valor de € 37 milhões e aumento
do prazo de seu endividamento, com a contratação de empréstimos de € 45 milhões com vencimentos superiores há três anos. Outra
realização no trimestre foi a conclusão da reestruturação industrial, com o fechamento das plantas de Alginet, Aracaju e Navarrés. A
receita de vendas no 1T08 foi de € 87,7 milhões, 2,7% superior a do 1T07, com a comercialização de 36,2 milhões de metros de
tecidos. O Lajida somou € 8,3 milhões ante € 9,7 milhões registrados no 1T07. Excluindo-se valores não recorrentes do Lajida do
1T07, o aumento no 1T08 seria de € 0,4 milhões. Os principais fatores que contribuíram para o bom desempenho operacional no
trimestre foram a evolução dos negócios no Brasil e o crescimento das vendas na América do Norte. Os gastos não recorrentes com
a reestruturação industrial somaram € 7,7 milhões e impactaram o resultado líquido do trimestre da Tavex que registrou um prejuízo
de € 8,4 milhões.
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Alpargatas Argentina
O desempenho da Alpargatas Argentina no 1T08, comparado com o mesmo período do ano passado, foi muito bom. A Empresa
registrou aumentos na receita líquida, na margem bruta, no Lajida e no lucro líquido. Na tabela a seguir apresentamos os principais
indicadores do desempenho do 1T08 da Companhia. Com o objetivo de fornecer a nova dimensão do grupo de empresas Alpargatas,
somamos, na coluna pro forma, os números do 1T08 da São Paulo Alpargatas e da Alpargatas Argentina. A aquisição ainda continua
sendo analisada pela Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina (CNDC), motivo pelo qual no 1T08 ainda não
consolidamos os números das duas empresas.
Na análise desses números é importante ressaltar que, no formato atual, a Alpargatas Argentina possui estrutura de negócios
diferente da São Paulo Alpargatas. Isso resulta em alguns indicadores que ainda não podem ser assumidos como novos parâmetros.
As sinergias que serão obtidas em razão de uma gestão integrada com essa empresa, resultarão em melhores indicadores de
desempenho, individuais e consolidados, em um futuro próximo.
1T08

São Paulo

Alpargatas

Consolidação

R$ milhões

Alpargatas

Argentina

pro forma

Receita bruta de vendas

419,7

103,2

522,9

Lucro bruto

144,8

28,8

173,6

Margem bruta

43,0%

33,3%

41,0%

Despesas operacionais (% das vendas líquidas)

32,0%

15,0%

28,5%

Lucro operacional

30,9

11,3

42,2

Lajida

64,8

18,0

82,8

19,3%

20,8%

19,6%

22,6

6,8

29,4

Margem Lajida
Lucro líquido
LUCRO LÍQUIDO

O lucro líquido somou R$ 22,6 milhões no 1T08. Excluindo-se do lucro líquido do 1T07 o valor da receita não recorrente com a venda
de imóvel e comparado-o com o resultado do 1T08, a Companhia apresenta um aumento de 19% no seu lucro líquido.
CAPITAL EMPREGADO
Fluxo de caixa – Ao final do 1T08, o saldo de caixa da Alpargatas era de R$ 74,7 milhões, com redução de R$ 45,8 milhões em
relação à posição de 31/12/2007. A diminuição é explicada pelo investimento de R$ 71,8 milhões em capital de giro; por R$ 14,4
milhões com a recompra de ações; por R$ 14,3 milhões com a aquisição de ativo imobilizado e por R$ 13,7 milhões com o
pagamento de juros sobre o capital próprio. As principais entradas de caixa foram representadas pelo Lajida de R$ 64,8 milhões e
pela alienação de imóveis não-operacionais no valor de R$ 9,8 milhões.
Capital de giro – Em março de 2008 a Alpargatas mantinha R$ 373,1 milhões investidos em capital de giro, valor 18,2% superior ao
montante registrado no final de dezembro de 2007. A evolução do capital de giro, no primeiro trimestre do ano, é explicada pelas
contas de estoques e fornecedores.
Endividamento – O endividamento da Alpargatas no final de março somava R$ 180,5 milhões, sendo 67% de longo prazo e 19% em
moeda estrangeira. Descontando-se o saldo de caixa, o endividamento líquido era de R$ 105,7 milhões, valor superior à posição de
31/12/2007, em razão, principalmente, da redução do caixa no 1T08.
Investimentos – A Companhia realizou investimentos de R$ 14,3 milhões no 1T08 em modernização/substituição de máquinas e em
pesquisa e desenvolvimento.
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A volatilidade da bolsa de valores no trimestre influenciou o desempenho das ações preferenciais da Alpargatas que encerraram o
trimestre cotadas a R$ 106,99 , com desvalorização de 16%. No mesmo período o Ibovespa registrou baixa de 4,6%. O valor de
mercado, em 31 de março de 2008, era de R$ 2,1 bilhões. A Companhia pagou no 1T08 R$ 13,7 milhões de juros sobre o capital
próprio. Na Assembléia Geral Ordinária, realizada em 14 de abril, houve eleição dos Conselhos de Administração e Fiscal. Os Srs.
José Alberto Diniz de Oliveira e Marcio Garcia de Souza, foram eleitos conselheiros de administração. A Administração da Alpargatas
agradece as contribuições dos ex-conselheiros Sr. José Édison Barros Franco e Sra. Flávia Buarque de Almeida no desenvolvimento
dos negócios da Companhia. Com relação ao Conselho Fiscal todos os seus membros foram reeleitos.

% 
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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
1º TRIMESTRE DE 2008

r &¡ "  %& 
BALANÇO PATRIMONIAL - R$ MIL
31/03/2008

31/03/2007

CIRCULANTE

624.901

751.911

Disponível

74.731

299.997

Clientes

314.493

232.353

Estoques

161.900

110.948

Outros

73.777

108.613

NÃO CIRCULANTE

710.519

424.843

56.062

72.363

ATIVO

Realizável a longo prazo
Imóveis destinados à venda

2.868

5.376

Impostos a recuperar

11.593

13.721

I.R. e C.S. diferidos

32.860

43.404

Depósitos compulsórios, fiscais e trabalhistas

4.450

4.804

Demais contas a receber

4.291

5.058

654.457

352.480

Investimentos

338.739

128.662

Imobilizado

225.615

169.723

Intangível

27.665

9.948

Diferido

62.438

44.147

TOTAL DO ATIVO

1.335.420

1.176.754

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Permanente

31/03/2008

31/03/2007

CIRCULANTE

236.700

189.200

Fornecedores

81.580

81.793

Financiamentos

59.572

4.531

Salários e encargos a pagar

59.832

50.132

Provisão para contingências

4.832

5.854

Provisão para I.R. e C.S.

1.577

4.770

Juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar

1.147

1.116

Impostos a pagar

4.728

11.518

Outras contas a pagar

23.432

29.486

NÃO CIRCULANTE

1.098.720

987.554

Exigível a longo prazo

205.889

166.702

Financiamentos

120.908

85.555

Provisão para I.R. e C.S.

31.567

48.730

Provisão para impostos a pagar

22.747

13.315

Provisão para contingências

26.191

14.554

Outras contas a pagar

4.476

4.548

17.917

-

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
PATRIMONIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÕNIO LÍQUIDO
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874.914

820.852

1.335.420

1.176.754

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
1º TRIMESTRE DE 2008

r &¡ "  %& 
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS – R$ MIL

1T08

1T07

Receita bruta de vendas

419.728

313.663

Receita líquida de vendas

336.593

250.547

(191.815)

(134.612)

144.778

115.935

43%

46,3%

Vendas

(89.534)

(70.079)

Gerais e administrativas

(17.484)

(17.070)

Honorários dos administradores

(819)

(695)

Outras receitas (despesas) operacionais

1.790

(3.887)

Lucro antes do resultado financ. e amortizações

38.731

24.204

Receitas financeiras

3.608

9.021

Despesas financeiras

(4.858)

(2.727)

Amortização do intangível e do diferido

(2.750)

(786)

Amortização do ágio

(2.544)

-

Variação cambial

1.133

172

Encargos financeiros s/impostos

(299)

(391)

(2.193)

(3.340)

Lucro operacional

30.828

26.153

Receitas (despesas) não operacionais

1.625

39.713

Lucro antes do I.R. e C.S.

32.453

65.866

I.R. e C.S.

(9.888)

(7.154)

Lucro líquido

22.565

58.712

Margem Líquida

6,7%

23,4%

LAJIDA - R$ milhões

64,8

49,7

19,3%

19,8%

Custo dos produtos vendidos
Lucro Bruto
Margem Bruta
Receitas (Despesas)Operacionais

Equivalência patrimonial

Margem Lajida
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