Relatório Anual 2007
A Alpargatas tem muitas conquistas a comemorar em 2007.
Completou 100 anos com solidez financeira, respeito e admiração por parte de
todos os que com ela se relacionam. Construiu os pilares de crescimento que
servirão de base para seu desenvolvimento sustentável. Adquiriu empresas, no
Brasil e na Argentina, e montou operações internacionais com o objetivo de
aumentar as vendas no exterior. Investiu em pesquisa e desenvolvimento,
inovação, tecnologias e produtividade fabril, áreas essenciais para alavancar sua
vantagem competitiva. Desenvolveu o talento de seus profissionais, porque está
certa de que o ser humano é o recurso mais importante de uma empresa de
sucesso.
Todos essas realizações são fundamentais e contribuirão para consolidar a
Alpargatas como a maior e a melhor empresa de calçados e artigos esportivos do
mercado brasileiro.
A compra da Companhia Brasileira de Sandálias S.A., proprietária da marca
Dupé, aumentou a participação da Alpargatas no mercado nacional de sandálias,
consolidando a liderança nesse segmento.
A aquisição da Alpargatas S.A.I.C., na Argentina, representa uma importante
ação estratégica, que possibilitará alcançar a liderança no mercado de artigos
esportivos latino-americano.
A operação própria nos Estados Unidos aumentará as vendas e as margens de
Havaianas no mercado norte-americano.
A subsidiária do Chile vai atuar na expansão do negócio de Artigos Esportivos na
América do Sul, iniciando pela categoria running com a marca Mizuno.
Essa forma de atuar e vencer os desafios de crescer no Brasil e no mundo é
marcada pela integração das dimensões econômica, social e ambiental. Esse é o
tripé da sustentabilidade, com o qual a Alpargatas cria valor para toda a sociedade.

A Alpargatas
Pertencente ao Grupo Camargo Corrêa, a Alpargatas é uma das

Por sua atuação e desempenho, a Alpargatas obteve vários

grandes empresas de calçados, artigos esportivos e tecidos

reconhecimentos em 2007:

industriais do País. Possui em seu portfólio uma paixão nacional, as

Melhor Empresa do Setor de Confecções e Têxteis, por Melhores

Havaianas, que junto com a Dupé lideram o mercado nacional de

e Maiores da revista Exame.

sandálias. Topper, Rainha, Mizuno e Timberland mantêm 10% do

Melhor Empresa do Setor Têxtil, Couro e Vestuário, pelo

mercado de calçados esportivos. Locomotiva é a primeira marca em

Valor 1000 do jornal Valor Econômico.

coberturas de algodão para transporte de cargas, com 96% de

Melhor Empresa do Setor Têxtil, Couro, Calçados e Confecção,

participação nesse segmento.

pela revista Balanço Anual, do jornal Gazeta Mercantil.
Melhor Empresa do Setor de Indústria do Vestuário, pela revista
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Todas essas marcas são administradas por quatro unidades de

Financial Officer.

negócios – Sandálias, Artigos Esportivos, Têxteis Industriais e

Empresa mais Admirada do Brasil na Categoria Artigos

Varejo –, que em 2007 levaram a Companhia a registrar receita

Esportivos, pela Pesquisa Carta Capital / TNS InterScience da

bruta de R$ 1,6 bilhão, com a comercialização de 184 milhões de

revista Carta Capital.

pares de calçados, quatro milhões de itens de vestuário e

Empresa mais Admirada na Categoria Calçados, Couros e

acessórios esportivos e 16 milhões de metros quadrados de

Acessórios, pelo Diário do Comércio, Indústria & Serviços.

tecidos industriais. As exportações, para 80 países, cresceram

Havaianas foi eleita o Melhor Ativo Intangível na Categoria

28%, em dólar, e o lucro líquido acumulou R$ 199 milhões, com a

Marca Brasil, pela DOM Strategy Partners e Grupo Padrão.

subvenção para investimento.
A Alpargatas tem como Visão ser uma empresa global de marcas
A Alpargatas é uma empresa internacional de marcas. Com

desejadas em artigos esportivos, calçados e têxteis industriais e

17 fábricas de calçados e tecidos no Brasil, na Argentina e no Uruguai,

como Missão desenvolver e comercializar produtos inovadores, de

e subsidiárias nos Estados Unidos e no Chile, emprega, diretamente,

alto valor percebido, com qualidade e rentabilidade classe mundial e

18.255 funcionários nesses países. Tem participação acionária relevante

criação de valor para os acionistas, funcionários, fornecedores e

no capital da Tavex Algodonera, empresa espanhola, líder mundial na

clientes, atuando com responsabilidade social e ambiental.

fabricação e na comercialização de tecidos Denim.
Abriu seu capital em 1913 na Bolsa de Valores de São Paulo e
integra o grupo de companhias brasileiras com níveis diferenciados
de governança corporativa. Possui cerca de cinco mil acionistas, dos
quais o controlador é a Camargo Corrêa S.A., holding de um dos
maiores grupos empresariais privados do Brasil.

Dimensões
Exportação
• 80 países

Produção
• 8-10 pares de sandálias
por segundo
• 50 mil pares de calçados
esportivos por dia

Brasil
São Paulo – Sede
Manaus – Laminados Sintéticos
Natal – Calçados Esportivos
Santa Rita – Calçados Esportivos
Campina Grande – Sandálias Havaianas
Carpina – Sandálias Dupé
Pouso Alegre – Coberturas e Lonas
São Leopoldo – Centro de P&D
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Argentina
Buenos Aires – Sede
Florencio Varela – Calçados e Têxteis
Corrientes – Têxteis
Saenz Peña – Têxteis
Tucuman – Calçados
Catamarca – Calçados e Têxteis
San Luis – Calçados
Santa Rosa – Calçados

Uruguai
Dolores – Calçados

Chile
Santiago – Subsidiária

Estados Unidos
Nova York – Subsidiária

Números Consolidados

2003 2004 2005 2006

2007
pro forma
(vide pg. 40)

Financeiros
R$ milhões
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Receita bruta de vendas
Receita líquida de vendas
Lucro bruto
Lajida
Lucro líquido com subvenção para investimento
Margem bruta
Margem Lajida
Margem líquida com subvenção para investimento
Caixa
Caixa (endividamento financeiro) líquidos
Patrimônio líquido

919,6
767,2
290,0
90,2
82,0
37,8%
11,8%
10,7%
136,6
69,5
493,4

1.138,2
904,1
375,5
104,8
95,5
41,5%
11,6%
10,6%
183,2
119,3
554,7

1.369,4
1.090,0
491,3
204,6
165,0
45,1%
18,8%
15,1%
294,4
241,9
655,3

1.565,4
1.259,8
583,6
293,0
198,1
46,3%
23,3%
15,7%
256,4
196,7
757,6

1.615,6
1.289,6
572,3
215,4
199,0
44,4%
16,7%
15,4%
120,5
(50,0)
880,4

2.090,9

123,7
2,6
19,7

142,0
2,9
19,5

160,0
2,9
16,4

174,7
2,9
16,0

184,0
4,0
16,0

222,0

27,2
35%
371,8
4,1x

36,0
39%
641,4
6,1x

54,9
35%
1.285,3
6,3x

50,5
42%
2.292,6
7,8x

47,5
41%
2.611,1
12,1x

9.966

10.950

11.400

12.850

12.623
4.719
913

265,7
40,4%
15,8%

(62,1)

Operacionais
Vendas físicas:
Calçados (milhões de pares)
Vestuário e acessórios (milhões de peças)
Tecidos industriais (milhões de m2)

Mercado de Capitais
Remuneração dos acionistas (R$ milhões)
Payout
Valor de mercado (R$ milhões)
Valor de mercado como múltiplo de Lajida

Sociais
Nº de funcionários
São Paulo Alpargatas S.A.
Alpargatas S.A.I.C.
Companhia Brasileira de Sandálias S.A.

Receita Bruta de Vendas

Lajida

R$ milhões

R$ milhões

Margem Bruta

2.090,9

%

Margem Lajida
%

1.138,2
919,6

37,8

2003

41,5

2004

45,1

2005

46,3

2006

44,4

2007

265,7

40,4

2007

204,6

90,2

104,8

11,6

2003

2004

16,7

15,8

2007

2007

23,3
18,8

11,8

215,4

pro forma (pg. 40)

1.369,4

293,0
pro forma (pg. 40)

1.565,4 1.615,6

2005

2006

Lucro Líquido

Valor de Mercado

com Subvenção para Investimento

R$ milhões

R$ milhões

Margem Líquida
%

198,1

2.611,1

199,0
2.292,6

165,0
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1.285,3

95,5
82,0
15,1
10,7

10,6

2003

2004

15,7

15,4
641,4
371,8

2005

2006

2003

2007

2004

2005

2006

2007

Valor Adicionado

Vendas de Calçados

R$ 684,4 milhões

milhões de pares
222,0
3%
174,7

7%

184,0

160,0

Funcionários
Governo
Reservas de
Lucro
Acionistas
Financiadores
de Capital

38%

pro forma (pg. 40)

142,0
123,7

23%

29%

2003

2004

2005

2006

2007

2007

Mensagens da Administração
ara cumprirmos com eficácia a Visão da Alpargatas de ser

P

Topper atuará em multicategorias de esportes, além de ser âncora

uma empresa global de marcas, o Conselho de

para outros negócios no segmento de artigos esportivos na América

Administração apoiou a execução das estratégias de

Latina e, posteriormente, no mundo.

empresa de calçados e artigos esportivos do mercado brasileiro.

Outro vetor de aceleração de nosso crescimento é o fortalecimento

Pautamos esse objetivo na vocação da Empresa de gerir marcas e

do Varejo como negócio, no Brasil e na Argentina. Nossa ambição é

produtos de consumo com forte potencial para se transformarem

avançar na operação de lojas exclusivas como canal complementar

em líderes no Brasil, na América Latina e em outros continentes.

de vendas e construção de imagem para nossas marcas e, ainda,

crescimento que levarão a Companhia a se consolidar como a maior

explorar oportunidades para a gestão de marcas lifestyle que, a
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Os movimentos nesse sentido estão claros para nós. Um deles é o

exemplo de Timberland, poderão se beneficiar com o crescimento

foco nos dois principais negócios da Companhia: Sandálias e Artigos

das economias e o fortalecimento do consumo na região.

Esportivos. O outro é o melhor aproveitamento das competências
internas do Varejo para transformá-lo em um negócio ainda maior

Todos esses movimentos requerem uma maior capacitação por

na Alpargatas.

parte da Alpargatas, especialmente em seus processos operacionais
e na gestão de pessoas. Também impõem como desafio o

Nossa visão de futuro para Sandálias é fazer com que a marca

desenvolvimento de novas competências nas áreas de branding,

Havaianas continue a disseminar a brasilidade pelo mundo, seja

comunicação, inovação e comércio internacional. São esses os focos

motivo de orgulho dos brasileiros e crie valor no tempo. Sob essa

que elegemos como prioritários para a internacionalização e a

aspiração, conduzimos o negócio em três dimensões: consolidação no

adoção de um modelo cada vez mais sustentável de crescimento.

mercado brasileiro, via aquisições e crescimento dos canais de venda
das operações atuais; evolução do modelo exportador para uma

Estamos convictos da importância da sustentabilidade para o

efetiva internacionalização, alavancando vendas e margens no

cumprimento de nossa estratégia. O tema tem comandado cada vez

principais mercados de consumo do mundo; e extensão de linha, com

mais as escolhas dos consumidores, tanto no Brasil como no

a introdução gradativa de produtos inovadores, amparados pela força

exterior. Assim, buscamos sintonizar nossa atuação a essa crescente

e a identidade construídas por Havaianas no decorrer de 45 anos.

conscientização da sociedade por meio da construção da cultura
interna de sustentabilidade. Acreditamos que essa seja a única

Em Artigos Esportivos, o desafio de concorrer mundialmente com

forma de manter intactos nosso potencial de perenidade e nossa

marcas fortes começou a ser vencido. A conclusão das negociações

capacidade de criar valor em longo prazo para acionistas,

para a aquisição da Alpargatas Argentina, hoje aguardando

colaboradores, clientes, consumidores e para toda a sociedade.

aprovação das autoridades de defesa da concorrência desse país,
permitirá a união histórica das marcas Topper argentina e brasileira,
que em sua nova fase já nascerá líder na América do Sul.

Marcelo Araujo
Presidente do Conselho de Administração

m 2007, ao completar 100 anos, a Alpargatas solidificou as bases

E

Em janeiro, entrou em funcionamento uma nova plataforma de sistema

para se tornar a maior companhia brasileira de calçados e uma

integrado de gestão com o módulo SAP AFS (Apparel Footwear Solution),

empresa internacional de marcas. Investimos em várias frentes, com

cuja complexidade operacional provocou impacto nos negócios e afetou,

a aquisição de empresas, no Brasil e na Argentina, a abertura de

pontualmente, nosso desempenho comercial. Estamos convictos, porém, de

subsidiárias, a capacitação de pessoas, a expansão da capacidade produtiva,

que essa ferramenta é essencial para uma empresa que está se expandindo

com a obtenção de sinergias operacionais que resultaram em ganhos de

e crescendo internacionalmente.

escala e maior produtividade em nossas operações, e a implementação de

No âmbito das operações industriais, realizamos dois grandes projetos no

um sistema integrado de gestão.

ano: concluímos, em outubro, a ampliação da fábrica de Havaianas, que

A São Paulo Alpargatas vendeu no ano 184 milhões de pares de calçados,

hoje tem capacidade de produção anual de 212 milhões de pares, e

volume 5,3% superior ao de 2006. Acumulou receita bruta de R$ 1,6 bilhão,

concentramos a produção de artigos esportivos na Região Nordeste,

Lajida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de

principalmente no Estado da Paraíba, o que resultou em otimização

R$ 215,4 milhões e lucro líquido de R$ 199 milhões, com a subvenção para

logística, redução de custos e aumento de produtividade.

investimento. Distribuímos a nossos acionistas R$ 47,5 milhões. Se

Como o conceito de sustentabilidade faz cada vez mais parte da cultura

somarmos esse desempenho aos alcançados pela Alpargatas Argentina e

da Alpargatas, adotamos nas fábricas medidas que resultaram na redução

pela Companhia Brasileira de Sandálias em 2007, a receita bruta

do consumo de água e energia e no aumento do reaproveitamento de

consolidada do grupo de empresas controladas pela Alpargatas totaliza

resíduos. Em 2008, iniciaremos os trabalhos de transformação das fábricas

R$ 2,1 bilhões e o Lajida R$ 265,7 milhões.

em “unidades verdes” com um projeto piloto na fábrica de calçados de

Tão importantes quanto esses resultados foram as grandes realizações no

Santa Rita, Paraíba.

ano, integrantes de nosso plano estratégico em direção ao novo ciclo de

Nossa capacidade inovadora permeou essas iniciativas, assim como os

crescimento, no Brasil e no exterior:

diversos lançamentos do ano, que têm vinculação direta com o

aquisição de 100% da Companhia Brasileira de Sandálias S.A., dona da

desempenho das marcas. Foram 509 lançamentos de sandálias e calçados

marca Dupé, com a qual ampliamos nossa participação de mercado e

esportivos, com destaque para os modelos das linhas Eco.

complementamos nosso portfólio de sandálias;

Para manter esse ritmo, investimos na identificação e aplicação de

aquisição de 60% do capital da Alpargatas S.A.I.C. – Argentina, que tem

plataformas de inovação e em pesquisa e desenvolvimento, realizados em

papel estratégico na expansão de Artigos Esportivos na América Latina;

nosso Centro de P&D, no Rio Grande do Sul.

abertura de subsidiária nos Estados Unidos, por meio da qual

Por todos esses avanços, comemoramos os 100 anos da Alpargatas com a

aumentaremos a participação de sandálias Havaianas no mercado norte-

realização de eventos de música brasileira em São Paulo e nas localidades

americano, com operação e logística próprias;

onde se encontram nossas fábricas.

instalação de subsidiária no Chile, base para o crescimento de Mizuno na

Ingressamos com otimismo em 2008. Estamos convictos de estar

América do Sul.

construindo uma Empresa inovadora, admirada e respeitada, capaz de

Todas essas realizações, que tiveram impacto nos negócios e no

atrair e reter os talentos necessários às transformações do mundo

desempenho financeiro, somaram-se a várias outras, adotadas para nos

moderno. Uma Empresa que inspira projetos que aumentam a qualidade

fortalecer internamente.

de vida das pessoas, por meio do respeito ao meio ambiente e da

Na gestão de pessoas, introduzimos o SIGA – Sistema Integrado de Gestão
Alpargatas, um programa que nos permitirá gerenciar e alavancar o
desenvolvimento de nossos profissionais, contribuindo para o fortalecimento
da Organização nessa fase de crescimento.
Também adotamos medidas para otimizar nossos processos administrativos,
com a migração de atividades transacionais para o Centro de Serviços
Compartilhados do Grupo Camargo Corrêa, e a mudança da sede da
Companhia para o Centro Empresarial Camargo Corrêa.

aplicação dos princípios da sustentabilidade em todas as suas atividades.
Por último, uma Empresa que desperta nas pessoas a confiança e o desejo
de fazer parte dela.

Márcio Utsch
Diretor-Presidente
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Governança Corporativa
A adoção de práticas diferenciadas de governança corporativa faz

Conselho de Administração

parte do modelo de gestão da Alpargatas, pautado pelos princípios

Possui seis membros, quatro dos quais representam o acionista

de transparência, eqüidade, prestação de contas e responsabilidade

controlador. Dois são independentes, eleitos pelos acionistas

social. As ações da Companhia integram o IGC – Índice de Ações

minoritários ordinaristas e preferencialistas. Eles acompanham a

com Governança Corporativa Diferenciada da Bovespa, desde 2003,

execução das políticas estabelecidas e são responsáveis pela

quando aderiu ao Nível 1.

definição da estratégia de longo prazo e pela escolha da Diretoria,
além de decidirem sobre os assuntos relevantes para os negócios e

Assembléia Geral de Acionistas
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as operações. O mandato dos membros do Conselho de
Administração é de três anos, com possibilidade de reeleição. São

Anualmente ocorre uma Assembléia Geral Ordinária (AGO) para

realizadas ao menos seis reuniões ordinárias no ano e, dependendo

deliberar sobre matérias específicas, como a apresentação das

da necessidade, reuniões extraordinárias. A remuneração do

contas pelos administradores e o exame, a discussão e a votação

Conselho é fixada pela Assembléia Geral de Acionistas.

das demonstrações financeiras. Também delibera sobre a destinação
do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, além de

Marcelo Pereira Malta de Araujo – Presidente do Conselho

eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho

Carlos Pires Oliveira Dias

Fiscal. As Assembléias Gerais Extraordinárias são convocadas

Flavia Buarque de Almeida

sempre que há a necessidade de aprovação de matérias que não

José Édison Barros Franco

sejam da competência da AGO.

Oscar de Paula Bernardes Neto
Silvio Tini de Araújo

Conselho Fiscal

Comitês

Formado por cinco membros, três indicados pelo acionista

Os Comitês de Auditoria e de Finanças são integrados por conselheiros

controlador e dois pelos acionistas minoritários, é responsável por

de administração e diretores. O de Auditoria assegura a adequação dos

monitorar e acompanhar os atos dos administradores e opinar e

controles internos, monitora sua eficácia e observância e gerencia

emitir pareceres sobre o relatório da administração, sobre as

riscos visando à proteção dos ativos da Alpargatas. O de Finanças

demonstrações contábeis e sobre as propostas do Conselho de

encarrega-se de acompanhar, aconselhar e avaliar a gestão financeira

Administração. O mandato é de um ano, com a possibilidade de

da Companhia. Os comitês compostos somente por diretores são os de

reeleição pela Assembléia Geral de Acionistas, que também

Ética, de Qualidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA) e de

estabelece a remuneração de seus integrantes.

Remuneração. O de Ética tem como objetivo garantir a integridade, a
honestidade, a transparência e a atitude positiva na aplicação das

Adalgiso Fragoso de Faria

políticas internas e no cumprimento das leis. O de SSMA acompanha a

Carlos Alberto Nunes

aplicação da Política de Qualidade e SSMA e identifica oportunidades

Fernando Dias Gomes

de desenvolvimento nessas áreas. O de Remuneração analisa questões

Jorge Michel Lepeltier

relativas a pesquisas salariais, avaliação de cargos, criação de

José Ferraz Ferreira Filho

benefícios e planos de incentivo aos funcionários.

Diretoria

Políticas

A Diretoria é responsável por administrar os negócios e praticar os

A Alpargatas possui um Código de Conduta e Ética nos Negócios

atos necessários à consecução do objeto social da Companhia, bem

que estabelece os padrões esperados de comportamentos

como executar as deliberações do Conselho de Administração.

empresarial e pessoal, uma vez que a ética na realização de seus

É composta por nove membros, sendo um diretor-presidente, quatro

negócios, e no relacionamento interpessoal, é valor permanente da

diretores de negócios, três diretores funcionais e um diretor de

Companhia. Possui também uma Política de Divulgação de Fato

auditoria. Os três diretores estatutários são escolhidos pelo Conselho

Relevante, que se aplica a todas as pessoas que possam deter

de Administração e têm mandato de um ano, com a possibilidade de

informações relevantes. Ela estabelece regras de sigilo e

reeleição. A Diretoria reúne-se no mínimo quinzenalmente para

confidencialidade no trato com essas informações e períodos de

discussão sobre o andamento dos negócios da Alpargatas.

vedação de negociações com as ações da Empresa.

Márcio Luiz Simões Utsch – Diretor-Presidente
Antonio Carlos Boscatto – Auditoria

Auditoria Independente

Carla Schmitzberger – Sandálias

As regras em relação à contratação de auditorias externas

Cícero Lopes de Barros Júnior – Têxteis Industriais

asseguram que não haja conflito de interesses, perda de

Francisco S. M. Cespede – Administração, Finanças e RI

objetividade ou independência do auditor, em seu relacionamento

Gumercindo C. de A. Moraes Neto – Artigos Esportivos

com a Alpargatas. Em 2007, os serviços prestados pela Deloitte

José Eduardo Carmagnani – Operações

Touche Tohmatsu, auditora externa da Empresa, tiveram foco

Márcia C. L. do Nascimento Costa – Recursos Humanos

exclusivo em auditoria contábil e nenhum serviço complementar, ou

Rogério Bastos Shimizu – Varejo

de consultoria, foi contratado com essa empresa.
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Estrutura de Governança Corporativa

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Auditoria
Interna

Diretor-Presidente

Sandálias

Artigos
Esportivos

Varejo

Têxteis
Industriais

Administração
e Finanças

Recursos
Humanos

Operações
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Estrutura Societária

Camargo Corrêa S.A.

43,3% do capital total

66,9% das ações ordinárias
19,2% das ações preferenciais

São Paulo Alpargatas S.A.

60,0%

100,0%

Alpargatas
S.A.I.C.

Companhia
Brasileira de
Sandálias S.A.

100,0%

100,0%

Alpargatas USA,
Inc.

Alpargatas Chile
Limitada

Spasaprev
Sociedade de
Previdência
Privada

Instituto
Alpargatas

100,0%

Amapoly Ind.
Com. Ltda.

20,5%

Tavex
Algodonera S.A.

O Grupo
Camargo Corrêa
O Grupo Camargo Corrêa, acionista estratégico da Alpargatas, é um

a de Incorporação, Meio Ambiente e Corporativa é composta pela

dos maiores conglomerados empresariais privados do Brasil. Atua

Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário, com forte atuação

em 19 países, emprega diretamente 55 mil pessoas, e obteve receita

no setor de incorporação de imóveis residenciais e comerciais, e

bruta de cerca de R$ 12 bilhões em 2007.

pela CAVO Serviços de Meio Ambiente. Além disso, o grupo
detém participação relevante no capital da Itaúsa, controladora

A Camargo Corrêa ligou-se à história da Alpargatas em 1982,

de um dos maiores conglomerados financeiros do País.

quando adquiriu participação minoritária em seu capital.
Posteriormente, em 1997, participou do Acordo de Acionistas que

O Grupo Camargo Corrêa adota os seguintes Valores,

promoveu a reestruturação e marcou uma nova etapa na história da

originários de sua história e de sua prática:

Companhia. Como resultado de sua estratégia de crescimento no
setor industrial, em dezembro de 2002, o grupo consolidou sua

Respeito às pessoas e ao meio ambiente

posição de controle, que em 31 de dezembro de 2007 representava

Agir sempre de forma correta e justa em relação a acionistas,

66,9% do capital votante e 43,3% do capital total da Alpargatas.

profissionais, clientes, fornecedores, governos, comunidades locais e
à sociedade em geral. Atuar com responsabilidade em relação ao

A Alpargatas integra a Divisão Calçados, Têxteis e Siderurgia do

meio ambiente.

Grupo Camargo Corrêa. Além dela, fazem parte dessa Divisão a
Tavex Algodonera, maior fabricante mundial de tecidos Denim, e a

Atuação responsável

Usiminas, maior produtora brasileira de aços planos. A Alpargatas

Atender ao estabelecido na legislação onde quer que atuemos,

detém 20,5% do capital da Tavex.

agindo de forma íntegra. Respeitar a diversidade de acordo com as
normas universais de boa convivência humana, sem discriminação

Completam o portfólio de negócios do grupo outras quatro

de raça, sexo, credo, religião, cargo, função ou outra.

Divisões:
a de Engenharia e Construção abriga, entre outras empresas, a

Transparência

Camargo Corrêa Comércio e Construções, origem do grupo e

Tornar acessíveis informações claras e abrangentes sobre as

responsável por algumas das mais importantes obras de infra-

atividades, realizações, políticas e desempenho do grupo, de

estrutura do País, como a Usina Hidrelétrica de Tucuruí, a Ponte

forma sistemática.

Rio-Niterói e o Aeroporto Internacional de Guarulhos/Cumbica,
em São Paulo;

Foco no resultado

a de Cimentos controla um complexo cimenteiro com atuação no

Buscar sempre maximizar o desempenho do grupo como forma

Brasil (Cauê), na Argentina (Loma Negra) e em outros países da

de garantir sua perenidade, seus investimentos, retorno aos

América do Sul;

acionistas e condições adequadas aos profissionais.

a de Concessões reúne as participações do grupo no controle da
CPFL Energia, na Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) e
a recém criada A-Port, empresa para investimentos em infraestrutura de portos e aeroportos.

Qualidade e inovação
Garantir a qualidade de serviços e produtos e investir continuamente
no aperfeiçoamento dos profissionais e das empresas.
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Sandálias
Sand
álias

Artigos
A
r
Esportivos

Têxteis
I
Industriais

Varejo

Marcas
Há 100 anos as marcas da Alpargatas estão presentes nos diferentes
mundos dos consumidores.
Havaianas e Dupé, paixões de brasileiros e estrangeiros, aumentam o
bem-estar dos momentos de lazer e descontração.
Topper, Rainha, Mizuno e Timberland vibram no universo dos
esportistas,

contribuindo

para

melhorar

seu

desempenho

em

competições e práticas esportivas.
Locomotiva agrega valor às diversas formas de trabalho.
Meggashop faz a alegria de milhões de consumidores.
Essa capacidade de atender aos diferentes desejos dos consumidores, e
13

inovar continuamente os produtos para conquistar a satisfação deles,
possibilita à Alpargatas progredir com sucesso, no Brasil e no exterior.

O ano de 2007 foi promissor para Havaianas, tanto em resultados
como em participação no mercado internacional. O número de
pares vendidos no período foi 7% superior ao de 2006, totalizando
173 milhões. Em setembro, com a comercialização de 17 milhões de
unidades, a Companhia atingiu o recorde histórico de vendas em
um mês. O faturamento cresceu 17,7% e as exportações, para
80 países, evoluíram 17%, representando 12% do volume total
comercializado.
Esses resultados devem-se a uma política arrojada de
posicionamento e adição de valor à marca, aplicada em várias
16

frentes. Em lançamentos, o destaque da coleção 2007/2008, com
79 modelos – 30 deles exclusivos para exportação –, foi a linha
dirigida ao público masculino, em especial a Havaianas Wave, com
desenho anatômico e solado de borracha injetada. Também
ganharam novas cores e continuaram fazendo sucesso nos pontosde-venda as linhas femininas Havaianas Slim e Slim Season, com
tiras mais finas e metalizadas. Os produtos ligados à temática
ambiental tiveram importância no portfólio de Havaianas, com a
ampliação dos modelos IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas.
As ações de marketing no ano privilegiaram o mercado externo,
com maior participação em eventos e feiras de negócios na Europa
e nos Estados Unidos, onde as Havaianas fizeram sucesso na
Fashion Week de Nova York e na cerimônia de entrega do Oscar.
Também foram montadas por distribuidores franceses lojas
exclusivas de Havaianas na Gallerie Lafayette, em Paris, e nas
cidades de Saint Tropez, Marseille e Cannes.

Nessa ofensiva para a internacionalização, a principal ação de 2007
foi o estabelecimento de operação própria nos Estados Unidos, em
junho, e a veiculação da primeira campanha publicitária naquele
país. Ela compreendeu a inserção de anúncios nas principais revistas
de moda, comportamento e estilo de vida, a exposição de quatro
grandes painéis grafitados por artistas internacionais em edifícios do
Soho, em Nova York, e a apresentação de três filmes na Internet.
Os resultados, medidos por brand tracking, revelaram aumentos do
conhecimento, da preferência e da compra de Havaianas pelos
consumidores norte-americanos.
O processo de extensão da marca Havaianas será foco em 2008,
quando serão lançados outros produtos, além de meias.
As operações no exterior devem intensificar-se em razão da
aquisição da marca Dupé, que complementa o portfólio de sandálias.
A Dupé é comercializada em todo o Brasil, com 74 modelos, cujo
destaque é a linha gel, exportada para 32 países.
Sintonizada com a estratégia de ampliação do

Varejo como

negócio, em 2008 será inaugurada a primeira loja exclusiva de
Havaianas em São Paulo, onde será comercializada a linha completa
de sandálias, incluindo os modelos fabricados para exportação,
como forma de exposição e fortalecimento da marca.

17

Topper possui os atributos que levarão a Alpargatas a obter a

Em 2007, foram lançados 63 modelos, com destaque para a linha

liderança de mercado em artigos esportivos na América Latina. No

Anatomic de calçados, acessórios, bolsas e vestuário, destinada à

Brasil é líder no segmento de futebol (campo, futsal, society),

performance; as chuteiras Scorpion, Maverick e Fusion, para o

posição conquistada por meio de lançamentos que incorporam a

segmento premium; e a edição especial da bola HS Seleção Pró,

tecnologia de sistemas de amortecimento, como a Dynatech Visible,

com a assinatura do jogador de futsal Neto, patrocinado por Topper.

e uma forte atuação em marketing esportivo.
Ancorada na liderança em futebol, Topper passará a atuar em outras
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Desenvolvido pela Alpargatas, esse sistema é uma inovadora

modalidades esportivas no Brasil, como tênis, vôlei e basquete. Esta

tecnologia de amortecimento e estabilidade, aplicada em chuteiras

estratégia se viabilizará com a aquisição da Alpargatas Argentina.

para várias modalidades de futebol. O solado dissipa e ao mesmo

Naquele país a marca é líder do mercado de artigos esportivos, com

tempo estabiliza o impacto da pisada, uma característica muito

mais de 33% de participação, e está presente nos segmentos de

importante nesse esporte, que exige do atleta movimentos muito

futebol, vôlei, basquete, rugby, golfe e lifestyle.

diversos. A inovação permitiu à Topper ampliar sua participação em
pontos-de-venda mais nobres, que mantêm em suas vitrines

Com a consolidação das operações no Brasil e na Argentina, será

produtos de maior valor agregado.

possível replicar o sucesso da marca nos dois países, e transformá-la
na líder em multicategorias esportivas da América Latina. Para

Topper é patrocinadora da Confederação Brasileira de Futsal e da

alcançar esse objetivo Topper conta com fábricas estrategicamente

Federação Paulista de Futebol, o que a torna conhecida por milhões

localizadas nos dois países, com capacidade instalada que assegura

de torcedores que vêem a marca nos uniformes de jogadores e

seu crescimento, além de operar no sistema de outsourcing na Ásia.

árbitros e nas bolas oficiais.

Rainha

A coleção 2007 de calçados, vestuário e acessórios Mizuno incluiu a

Rainha é a primeira marca brasileira de artigos esportivos, lançada

jaqueta Solarun, acompanhada de aparelho MP3 recarregável por

em 1934. Foi Top of Mind na categoria tênis por dez anos

energia solar, e a linha de agasalhos Breath Thermo, com tecido

consecutivos, em razão de sua habilidade em surpreender os

inteligente, que possui isolamento térmico. Outros destaques foram

consumidores. Rainha tem sido responsável pela disseminação do

as camisetas Runcycle, com tecido misto de algodão e PET reciclado,

conceito de que o esporte está relacionado ao bem-estar e ao

e a linha Wave Universe, como reforço ao posicionamento na

prazer de quem o pratica. É sinônimo de qualidade de vida, quebra

categoria running. Mundialmente, foram lançadas as linhas de

de rotina e aventura. Assegurar a performance e o conforto é um

camisetas Premium Tech e New Run, com tecido 100% poliamida e

objetivo que Rainha persegue por meio de constantes investimentos

tecnologia Ice Touch, que dão mais conforto aos atletas.

em pesquisa e tecnologia.

O contrato com a Mizuno International foi renovado, ampliando a

Em 2007, focou as inovações tecnológicas na maioria de seus

licença para comercialização da marca em outros países da América do

40 lançamentos, como o sistema Energy, desenvolvido pelo Centro

Sul. Esse desafio será coordenado pela equipe da subsidiária do Chile.

de P&D da Alpargatas em parceria com o Laboratório de Bioenergia

Em 2007, foram lançados 57 modelos.

da Universidade da África do Sul e com o Instituto Brasileiro de
Tecnologia. Os calçados garantem maior absorção de impacto,
impulso e resistência, são leves e têm visual arrojado. Os destaques

Timberland

de venda dessa linha de tênis foram os modelos Fusion e System

Timberland é a líder mundial de mercado no segmento de calçados

Electric. Também foram sucesso as camisetas Organic System,

outdoor. Sua estratégia inclui a ampliação do conceito e do uso da

produzidas com algodão orgânico naturalmente colorido, que não

marca por meio da maior segmentação de produtos, incluindo linhas de

agride o meio ambiente. Elas despertaram o interesse da imprensa,

calçados casuais, vestuário, acessórios e para o público infantil.

proporcionando mídia espontânea na revista Veja e no jornal

A coleção 2007 de Timberland incluiu produtos com design jovem,

Folha de S. Paulo.

urbano e moderno na linha de calçados casuais. Incorporou inovações
nos calçados para esportes outdoor, entre eles o modelo com sistema

Mizuno

de amarração interna com fios de aço, que proporciona melhor ajuste
ao pé. Outros destaques entre os 112 lançamentos da marca no ano

Desempenho é a palavra-chave para a Mizuno, líder no segmento

foram a comercialização da linha de botas e sandálias Cadion, para a

de tênis de corrida, que ampara sua estratégia de crescimento nos

prática de hiking, trekking e escaladas – com solados de borracha com

investimentos em inovação e marketing esportivo. A participação no

carbono, que permitem maior aderência ao solo –, e o lançamento da

mercado brasileiro combina modelos importados e fabricados no

coleção Earthkeepers, de moletons, camisetas e bonés fabricados com

País, em um posicionamento que privilegia a tecnologia Wave,

materiais naturais e reciclados.

reconhecidamente a mais avançada em calçados de corrida.

Com o objetivo de aumentar sua exposição,Timberland participou da 9ª
edição da Adventure Sports Fair, a maior feira de esportes, turismo e
aventura da América Latina.
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O cenário econômico positivo vivenciado no País em 2007 favoreceu

A fábrica de Pouso Alegre, em Minas Gerais, também passou a

o crescimento de 20% no volume de vendas de encerados

produzir lonas Locomotiva com fios de algodão reciclados. Os fios

Locomotiva, em relação ao ano anterior. A linha de PVC evoluiu

são reaproveitados de retalhos de confecções e, para ganharem

12%. O bom desempenho do negócio de Têxteis Industriais resultou

resistência, misturados a fibras de PET provenientes da reciclagem

na comercialização de 16 milhões de metros quadrados.

de garrafas plásticas. Uma vantagem adicional é que o material
resultante da combinação não precisa passar por novo tingimento,

O destaque do ano foi o lançamento do primeiro programa

o que proporciona economia de água, corantes e produtos químicos.

brasileiro destinado aos fabricantes de toldos, batizado de
Fabricante Autorizado Night&Day. Tem como objetivo capacitar

A preocupação com a preservação ambiental foi manifestada

equipes para oferecerem aos consumidores a solução mais

também por meio do desenvolvimento de lonas e bolsas com

adequada ao controle de calor e luminosidade, em ambientes

matérias-primas recicladas, em parceria com o Instituto IPÊ. Parte

comerciais e residenciais. Assim, além da conservação da própria

dos recursos arrecadados com as vendas é destinada à entidade,

lona de cobertura, há vantagens como aumento da proteção e

que mantém projetos de pesquisa, educação e desenvolvimento

economia de energia – preocupação alinhada à política de

sustentável em cinco regiões do País.

sustentabilidade da Alpargatas.
Outra ação, sintonizada com a estratégia de diversificação de
mercado e lançamento de novos produtos, foi o investimento em
tecidos ecológicos, como o Locomotiva Eco, que permitiu colocar no
mercado uma linha de produtos direcionada aos segmentos de
moda e decoração.
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As redes de lojas Meggashop e Timberland registraram aumento de

A Alpargatas encerrou 2007 com 41 pontos-de-venda, sendo

18,4% no faturamento, em relação a 2006. O negócio Varejo

23 Meggashop, 11 Timberland e sete Mizuno. Além disso, manteve

comercializou 2,1 milhões de pares de calçados e de peças de

uma loja temporária Timberland no Market Plaza de Campos do

vestuário, o que representou aumento de 11% no volume.

Jordão, durante a temporada de inverno. Mais de um milhão de
consumidores foram atendidos na rede de lojas no decorrer do ano.

O crescimento econômico vivenciado no ano contribuiu para esse
desempenho, impulsionado, também, pela intensificação de

Os bons resultados alcançados no ano continuarão em 2008, com

campanhas de comunicação com os consumidores, qualificação da

o crescimento do Varejo como negócio da Alpargatas, por meio de

equipe de vendas, oferta de maior variedade de produtos – com

franquias das lojas Timberland e abertura de lojas-conceito, que

destaque para a introdução da coleção feminina nas lojas

suportam as estratégias das marcas da Companhia, permitindo aos

Timberland – e abertura de pontos-de-venda.

consumidores maior contato com elas.

Foram instalados sete corners de produtos Mizuno na rede de

Além da expansão das lojas, haverá investimentos na estruturação

academias A!BodyTech, no Rio de Janeiro, e inaugurada a primeira

e na criação de plataforma de e-commerce. A idéia contempla

loja Timberland em Brasília, no ParkShop, o principal centro de

a estratégia de diversificação dos canais de vendas de forma

compras da capital federal.

a agregar, ainda mais, valor ao negócio.
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Estratégias de Crescimento
O planejamento estratégico é um processo essencial na Alpargatas. Ele estabelece as diretrizes
para a definição de planos de ação que resultem em crescimento e vantagens competitivas para
a Companhia.
A Alpargatas entende que, nos tempos atuais, as organizações de sucesso são as que detêm a
capacidade de se adaptar ao processo contínuo de mudanças no mundo dinâmico e competitivo
dos negócios.
Amparada por essa certeza, em 2007, iniciou a execução de seu plano estratégico, que elegeu
três vetores com os quais pretende acelerar seu crescimento e se preparar para intensificar sua
internacionalização.
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Um deles é consolidar o segmento de sandálias no

O terceiro vetor é ampliar o Varejo como negócio.

mercado nacional e investir para tornar Havaianas uma
marca global. Para atingir esses objetivos adquiriu uma

A Alpargatas aspira permear todas as ações sintonizadas

empresa no Brasil e montou uma subsidiária nos Estados

com esses pilares de crescimento por uma atuação

Unidos, responsável por incrementar as vendas de

sustentável,

sandálias nesse mercado.

estratégia e operações, as dimensões econômica, social e

o

que

significa

contemplar,

em

sua

ambiental.
Outro vetor é alcançar a liderança em artigos esportivos
na América Latina, capitaneada por Topper. Para isso

Para alcançar pleno sucesso nos trabalhos realizados

comprou o controle de uma empresa no exterior e

investiu em inovação, em pesquisa e desenvolvimento,

passou a administrar os negócios do segmento em

em global sourcing e na implementação de um sistema

multicategorias esportivas.

integrado de gestão.
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Consolidação no Brasil
Enquanto em países desenvolvidos o consumo médio anual de
calçados por habitante é de sete pares, no Brasil é de três. Essa
diferença é entendida pela Alpargatas como uma oportunidade de
crescimento. Para fazer jus a ela atuou em três frentes:
1. Expansão do negócio de Sandálias, com a aquisição de 100% do
capital da Companhia Brasileira de Sandálias S.A., dona da
marca Dupé. Essa tradicional marca de sandálias de borracha é
comercializada em todo o Brasil, com maior presença nas
Regiões Norte e Nordeste. Com fábrica em Carpina, Pernambuco,
emprega 913 funcionários e tem capacidade de produção anual
28

de 45 milhões de pares. Em 2007, faturou R$ 81,2 milhões, com
a venda de aproximadamente 30 milhões de sandálias, das quais
25% foram exportadas. Sua aquisição possibilitará à Alpargatas
ampliar e complementar seu portfólio, atuar com duas marcas
fortes no segmento de sandálias e obter ganhos de escala e
redução dos custos de fabricação.
2. Ampliação do Varejo como negócio por meio de exposição de
toda a linha de produtos em lojas-conceito, instalação de lojas
volantes e estruturação dos modelos de e-commerce e franquias.
Além dessas ações, que impulsionam e agregam valor às marcas
Havaianas, Mizuno, Topper e Timberland, a Companhia pretende
criar um novo negócio, de gestão de marcas lifestyle, com
distribuição por meio de pontos-de-venda exclusivos.
3. Adoção da gestão por multicategorias no negócio de Artigos
Esportivos, com posicionamento específico por marca, liderado
por Topper. O novo modelo, orientado para o mercado, tem em
vista o ganho de competitividade, com o aumento de sinergia e
melhor entendimento da dinâmica dos diferentes estilos dos
consumidores e dos canais de vendas.

Fábrica da
Companhia Brasileira de Sandálias S.A.,
em Carpina (PE)

Expansão Internacional
Argentina

Europa

Alpargatas S.A.I.C. – A São Paulo Alpargatas

Tavex Algodonera S.A. – A Camargo Corrêa S.A. e a

adquiriu 60% do capital da Alpargatas S.A.I.C., na Argentina. A

Alpargatas controlam a Tavex, com 34,01% e 20,5% do seu capital,

operação incluiu a aquisição, de fundos de investimento norte-

respectivamente. A Tavex é líder mundial na fabricação de tecidos

americanos, de

empresa.

Denim. Sediada na Espanha, suas unidades fabris estão localizadas

Adicionalmente, a Alpargatas realizou oferta pública e comprou, via

na Europa, na África e nas Américas e possuem capacidade de

Bolsa de Valores de Buenos Aires, 25,5% das ações em circulação

produção anual de 185 milhões de metros de tecidos. Em 2007,

da Alpargatas S.A.I.C. As ações adquiridas dos fundos estão

investiu € 27 milhões na reestruturação da Espanha e no aumento

custodiadas no The Bank of New York, que exercerá os direitos

da produção da fábrica do Marrocos. Na América do Sul, onde

políticos e econômicos sobre elas até que a Comisión Nacional de

domina o mercado de Denim, desinvestiu em fábricas, reorganizou a

Defensa de la Competencia da Argentina aprove a transação.

estrutura societária da Santista Têxtil e mudou o mix de vendas para

34,5%

do

capital

social

da

produtos de maior valor agregado. Na América do Norte, onde o
A aquisição é um passo importante no processo de conquista do

mercado de Moda em Denim tem apresentado forte crescimento,

mercado latino-americano de artigos esportivos, que será liderado

adquiriu fábricas no México e investiu € 48 milhões para melhor

por Topper. Na Argentina, Topper é a primeira marca do mercado de

atender a essa demanda. No ano, a receita líquida de vendas somou

artigos esportivos, com mais de 33% de participação, e está

€ 388 milhões, montante 2% superior ao de 2006, em razão da

presente nos segmentos de futebol, vôlei, basquete, rugby, golfe e

comercialização de produtos com maior valor agregado. O bom

lifestyle. Com 11 fábricas, uma delas no Uruguai, a empresa é a

desempenho operacional aumentou o Lajida em 9,2%, que

maior do país no mercado de calçados e proprietária de marcas

acumulou € 35,4 milhões. Esse crescimento é decorrente dos

tradicionais, como Topper, Rueda, Pampero e Flecha. Em 2007,

aumentos de volume e de preços praticados na Europa e no Brasil e

comercializou 11 milhões de pares, o que gerou uma receita bruta

da redução de custos e gastos nas fábricas das Américas. O lucro

de R$ 406,4 milhões. Entre os benefícios da compra estão ganhos

líquido de 2007 somou € 800 mil.

de escala, redução de custos e despesas operacionais e o
incremento nas vendas de calçados e têxteis industriais.

Em 2008, a Tavex colocará em prática seu plano de reestruturação
financeira, para gerar mais valor para seus acionistas e criar

Estados Unidos

condições para voltar a ser uma empresa investment grade, com

Motivada pelo forte crescimento do consumo de sandálias nos

foco nos seguintes drivers de crescimento:

Estados Unidos, a Alpargatas acelerou seu processo de

aumento de sua participação na categoria Moda, por meio do

internacionalização com a abertura de subsidiária em Nova York.

crescimento de vendas em novos mercados e naqueles onde já

Localizado no bairro do Soho, o escritório concentra toda a

está presente;

operação de Havaianas no país: importação, comercialização,

maiores investimentos em inovação de produtos e serviços;

distribuição e marketing.

fidelização dos clientes e melhoria de margem com a oferta de
serviço integrado full package;

Chile

liderança mundial da categoria Moda, com presença na Ásia.

Em linha com a expansão dos negócios na América Latina, a
Alpargatas montou uma subsidiária em Santiago, no Chile.

Subsidiária – Para 2008, a abertura de subsidiárias da

As operações terão como foco a categoria running, com

Alpargatas no exterior prosseguirá com o início das operações na

a comercialização dos produtos da marca Mizuno nos países

Europa.

andinos e também das outras marcas esportivas da Alpargatas.
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Suporte às Estratégias de Crescimento

Inovação

Pesquisa e Desenvolvimento

Um dos suportes da estratégia de crescimento da Alpargatas,

Na Alpargatas, a inovação aplicada a produtos e processos é

a inovação vem sendo disseminada internamente como cultura.

materializada no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, localizado

O desafio de aplicá-la em todos os processos foi formalizado com

em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A unidade abriga equipes

o lançamento do Projeto Inovação. Ele tem como principal objetivo

altamente especializadas, que pesquisam, validam e definem

definir indicadores de inovação para medir o desempenho de novos

tendências e materiais, elaboram pacotes técnicos para manufaturas

produtos, assim como suas contribuições em receita e rentabilidade

interna e externa e buscam parcerias com entidades nacionais e

para o negócio.

internacionais, para manter a capacidade de atualização das áreas
de design e tecnologia.

A primeira fase do projeto contemplou o diagnóstico sobre a
30

capacidade de criar e aplicar idéias que agreguem valor aos

O Centro de P&D adquiriu um pacote de softwares cujo principal

produtos e às marcas. Em 2007, a partir de treinamentos técnicos

benefício é integrar as fases de criação dos calçados. Eles permitem

em todas as áreas, foram implementadas duas das 15 plataformas

que o design de um produto seja feito nos Estados Unidos, seu

de inovação definidas como prioritárias pela Empresa.

desenvolvimento técnico ocorra no Brasil e sua fabricação seja na
Ásia, com o acompanhamento simultâneo de todos os
departamentos e áreas envolvidas.
No Centro de P&D todos os materiais e produtos acabados passam
por mais de 20 estágios de testes. Em 2007, o trabalho da unidade
concentrou-se nas linhas de calçados e em 2008 deverá estender-se
às de vestuário.

Centro de P&D,
em São Leopoldo (RS)

Esquerda: interior da
nova fábrica de
artigos esportivos,
em Santa Rita (PB)
Direita: interior da
nova fábrica de
sandálias, em
Campina Grande (PB)

Global Sourcing

Sistema Integrado de Gestão

A expansão das fábricas de Campina Grande e de Santa Rita, na

O ano de 2007 começou com a introdução da nova plataforma de

Paraíba, a aquisição da Companhia Brasileira de Sandálias S.A. e as

sistema integrado de gestão, ferramenta essencial para dar suporte

operações no exterior levaram a Alpargatas a intensificar sua

ao crescimento e à internacionalização da Companhia. A Alpargatas

estratégia de sourcing para dar suporte à consolidação no mercado

é a primeira empresa da América do Sul a usar o módulo SAP AFS

brasileiro e à expansão internacional. Com a obtenção de ganhos de

(Apparel and Footwear Solution), específico para a indústria de

escala e maior habilidade para aliar qualidade a custos competitivos

calçados e vestuário. Entre as várias vantagens proporcionadas pela

e prazos de entrega tempestivos, lançou as bases para o

nova tecnologia está a integração do sistema de desenvolvimento

desenvolvimento de uma rede global de distribuição, capaz de

de produtos. Ao mesmo tempo em que um novo modelo está sendo

amparar a internacionalização.

desenhado, é possível identificar, em um cadastro único de
materiais, as necessidades comuns às unidades de negócios de toda

Nesse sentido, a Alpargatas montou uma estrutura de sourcing de

a Empresa. Assim, a aquisição de matérias-primas pode ser

calçados esportivos na China, com profissionais que atuam na

planejada em maior volume, o que amplia o poder de negociação e

análise do mercado asiático, na identificação de oportunidades e

proporciona ganhos de escala.

no entendimento da dinâmica dos fornecedores locais. A equipe
tem como função acompanhar o desenvolvimento de novos

O sistema será integrado às plataformas adotadas nos demais

produtos, materiais e fontes de suprimentos e identificar

países onde a Alpargatas mantém operações. Os escritórios de Nova

fornecedores parceiros, o que intensifica os ganhos, especialmente

York e de Santiago já utilizam um sistema simplificado, suficiente

em razão do crescimento das operações na Ásia. Nos Estados

para atender a suas necessidades. Nas fábricas da Argentina,

Unidos, onde a política de sourcing concentra-se na área de

o plano é introduzir o modelo brasileiro de forma que a Alpargatas

logística, a distribuição das sandálias Havaianas está sendo feita

tenha uma visão única dos negócios.

sob um modelo personalizado, que pode ser replicado em outros
países, na medida em que confere mais eficiência às operações,
minimizando riscos e obtendo importantes ganhos, como o tempo
de expedição de produtos.

31

Sustentabilidade
A Alpargatas pauta sua atuação pela Carta da Sustentabilidade, alinhada às
diretrizes do Grupo Camargo Corrêa, que imprime um novo olhar sobre os
negócios ao contemplar as responsabilidades econômica, social e ambiental.
O documento é resultado de um trabalho sistematizado em três fases.
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A primeira consistiu no estudo do tema e na

Também foram nomeados multiplicadores, responsáveis

identificação de práticas e conceitos. Isso significa

pela transmissão dos conceitos e do plano de ação

ajustar e adequar gestão e processos e aprimorar a

para todas as equipes. Esses profissionais passaram por

forma de se relacionar com os diversos públicos.

quatro módulos de capacitação e contribuíram na
organização da coleta dos indicadores.

A segunda etapa, desenvolvida em 2007, foi a de
metodologia. Para aplicá-la, a equipe de trabalho

Na Alpargatas, a atenção com a sustentabilidade

definiu a coleta, por todas as empresas do grupo, de

socioambiental e econômica das operações não é

26 dos 79 indicadores da Global Reporting Initiative

fato novo. O tema já consta das ações de todas as

(GRI). Eles foram convertidos em 12 diretrizes, sendo

Diretorias

cinco econômicas, três ambientais e quatro sociais,

estratégico de longo prazo da Companhia.

e

está

inserido

no

planejamento

levantadas em no mínimo uma unidade piloto de
cada empresa do grupo.

Várias equipes estão integralmente dedicadas a se
especializar, multiplicar idéias e ações e aplicar nas

O

desafio

da

terceira

fase

do

trabalho,

de

unidades todas as iniciativas possíveis.

disseminação da cultura da sustentabilidade entre os
funcionários, também avançou e será o foco das ações

Dessa forma, em 2007, muitas foram as realizações

de 2008. Foi criada em todas as empresas do grupo a

do Instituto Alpargatas, na dimensão social, e da

figura do diretor-guardião, que, além das atribuições

área de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA).

inerentes a sua função, é encarregado de estruturar
planos de trabalho em torno do tema.

Os projetos coordenados pelo Instituto Alpargatas

Além disso, a Empresa trabalha na captação de

melhoraram a educação, por meio do esporte, de

energia solar para o back office das fábricas, na

aproximadamente

dos

ampliação de projeto piloto de reúso da água e na

municípios onde a Empresa possui fábricas. As

captação de água da chuva, entre outras ações.

atividades da área de SSMA possibilitaram reduzir

Em relação aos fornecedores, criará indicadores

o consumo de energia elétrica e de água nos

para toda a cadeia de suprimentos, de forma a

processos de fabricação de calçados.

trabalhar com aqueles que respeitam os princípios
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mil

estudantes

da sustentabilidade.
A

Alpargatas

atuou

no

monitoramento

dos

indicadores de sustentabilidade estabelecidos pelo

Para que essa cultura alcance um número ainda

Grupo Camargo Corrêa e deu continuidade ao

maior de profissionais, colocará em prática um

trabalho de educação e conscientização, com o apoio

plano

dos multiplicadores internos, nas fábricas, no Centro

seminários, campanhas de divulgação e criação do

de P&D, na sede e nas lojas. Também intensificou a

Portal

plataforma de inovação focada na sustentabilidade.

indicadores, banco de conhecimento e chat para os

de
da

comunicação

que

Sustentabilidade

inclui

na

palestras,

Intranet,

com

multiplicadores.
Toda essa agenda busca superar com sucesso os
próximos desafios da Companhia. Um deles é atingir

Os funcionários serão incentivados a participarem

metas ainda maiores de redução do consumo de

do Prêmio Camargo Corrêa de Sustentabilidade,

matérias-primas e recursos naturais, o que levará a

que será lançado em 2008, para escolher os

uma revisão de todos os processos.

melhores

projetos

empresas do grupo.

das

equipes

de

todas

as
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Sustentabilidade

Responsabilidade Econômica
Desempenho Financeiro
O desempenho financeiro da Alpargatas no quarto trimestre de

Receita Bruta de Vendas

2007 (4T07) foi muito positivo, com aumento de vendas e lucrati-

A receita bruta de vendas atingiu R$ 514,6 milhões no 4T07, com

vidade em relação ao terceiro trimestre (3T07). Os indicadores do

crescimento de 16,6% sobre a do 4T06 e de 30,1% sobre a do

4T07 sinalizam a retomada do ciclo de crescimento da Companhia,

3T07. O volume de vendas de calçados foi 19,2% maior que o do

decorrente do êxito na execução de suas estratégias de gestão de

4T06 e 33,4% superior ao do 3T07.

marcas, incorporação de inovações aos produtos, logística e
comunicação com os consumidores.

Os 20,6 milhões de pares de calçados exportados, em 2007,
representaram acréscimo de 17% em comparação com o volume do
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Os comentários a seguir têm como base os resultados apresentados

ano anterior, contribuindo para aumentar em 28% a receita, em

no Anexo I das Demonstrações Financeiras. Os números de 2007

dólar, de exportação. No ano, as exportações representaram 12% do

constantes no Anexo consolidam os resultados da São Paulo

volume total de vendas de calçados.

Alpargatas e de suas empresas controladas: Amapoly, Alpargatas
USA, Alpargatas Chile e Companhia Brasileira de Sandálias (somente

O bom desempenho de vendas do 4T07 contribuiu para que o

os meses de novembro e dezembro, uma vez que essa empresa foi

faturamento bruto acumulado no exercício de 2007 atingisse

adquirida em 8 de novembro de 2007). O valor desembolsado na

R$ 1.615,6 milhões, valor 3,2% superior ao registrado em 2006.

aquisição da Alpargatas Argentina está contabilizado na conta

Essa evolução é relevante ao se considerarem as complexidades

investimentos. Na linha de equivalência patrimonial está

encontradas pela Companhia na introdução do sistema integrado

contabilizado o resultado da participação de 20,5% no capital da

de gestão, que provocou impacto maior no faturamento do primeiro

Tavex Algodonera (em 2006, seis meses de Santista Têxtil e seis

quadrimestre do ano. Acertos foram necessários levando a uma

meses de Tavex).

segunda etapa de ajustes nos diferentes módulos, concluída, com
sucesso, em fevereiro de 2008.

Receita Bruta de Vendas
R$ milhões

2.090,9

Margem Bruta
1.565,4 1.615,6
1.369,4
1.138,2
919,6

37,8

41,5

2003

2004

45,1

46,3

44,4

2005

2006

2007

pro forma (pg. 40)

%

40,4

2007

Rentabilidade Bruta
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No 4T07, o lucro bruto totalizou R$ 181,3 milhões. A margem de

Comparada à margem bruta de 2006 houve redução de 1,9 ponto

44,3% representa recuperação de 3,7 pontos percentuais em relação

percentual, em razão, principalmente, do mix de produtos e maior

à do 3T07. Esse resultado contribuiu para aumentar a rentabilidade

depreciação resultante dos investimentos em ativo imobilizado para

bruta do ano, que acumulou um lucro de R$ 572,3 milhões, com

as novas instalações industriais.

margem de 44,4%.

Despesas Operacionais

Despesas operacionais – R$ milhões
% da receita líquida

Com gastos de
internacionalização

Gastos de
internacionalização

Sem gastos de
internacionalização

448,7
34,8%

(31,2)
(2,5 p.p.)

417,5
32,3%

As despesas com vendas, gerais e administrativas (incluindo os

despesas – montagem e funcionamento das subsidiárias e

honorários dos administradores), somaram R$ 142 milhões no

propaganda das marcas – sem ainda ter ocorrido a contrapartida

4T07 e R$ 448,7 milhões no ano, ou 34,8% das vendas líquidas.

das receitas. Para melhor entendimento do impacto dos gastos

O crescimento das despesas operacionais deveu-se à expansão

com a internacionalização no desempenho do ano, apresentamos,

internacional da Alpargatas. Em 2007, as operações próprias no

no quadro acima, as despesas operacionais da Alpargatas, com e

exterior exigiram que fosse assumido um novo patamar de

sem esses gastos.

Responsabilidade Econômica

Desempenho Financeiro

Resultado Financeiro
O resultado financeiro do ano foi de R$ 15,6 milhões, ante
R$ 24,6 milhões em 2006, em razão da menor rentabilidade das
aplicações financeiras, que sofreram impacto da redução das taxas
de juros no mercado e de um menor saldo médio de caixa em 2007.

Lajida

Lajida
R$ milhões

juros, impostos, depreciação e amortização) no 4T07 foi de

Margem Lajida
%

R$ 64,4 milhões, com margem de 15,7%. Esse resultado representa
38

293,0
265,7

aumento de 35,3% em relação ao 3T07. O crescimento do Lajida
demonstra uma tendência positiva, confirmando as previsões de

215,4

204,6

retomada da rentabilidade da Companhia. No ano, o Lajida
acumulou R$ 215,4 milhões, com margem de 16,7%.
90,2

Encargos Financeiros
sobre Impostos
A reversão de provisões, referentes a juros e multas de
contingências tributárias, conforme detalhado na Nota Explicativa
18 (a), levou ao registro de receita de R$ 7 milhões no 4T07, a título
de encargos financeiros sobre impostos. No acumulado do ano,
a conta apresentou saldo positivo de R$ 6,2 milhões, enquanto que
em 2006 registrou-se despesa de R$ 2,5 milhões.

104,8

23,3
18,8

11,8

11,6

2003

2004

2005

16,7

2006

2007

pro forma (pg. 40)

O desempenho operacional medido pelo Lajida (lucro antes dos

15,8
2007

Equivalência Patrimonial
O resultado da equivalência patrimonial é integralmente referente ao
investimento da Alpargatas na Tavex Algodonera. Em 2007, o
resultado foi uma despesa de R$ 8,8 milhões. Excluindo-se o impacto
da variação cambial no investimento (desvalorização do euro em
relação ao real), o bom desempenho da Tavex no ano resulta em um
lucro de equivalência na Alpargatas de R$ 1 milhão.

Lucro Líquido
com Subvenção para Investimento

Receitas Não-operacionais
Em 2007, as receitas não-operacionais totalizaram R$ 46,4 milhões,

R$ milhões

Margem Líquida
%

198,1

199,0

em razão das contabilizações de R$ 39,7 milhões, no primeiro

39

165,0

trimestre, e de R$ 6 milhões, no quarto trimestre, dos resultados da
alienação de imóveis não-operacionais em Barueri e Sorocaba.
95,5

Lucro Líquido com Subvenção
para Investimento

82,0
15,1
10,7

10,6

2003

2004

15,7

15,4

2006

2007

Em 2007, o lucro líquido com subvenção para investimento
acumulou R$ 199 milhões e a margem líquida foi de 15,4%
(R$ 120,2 milhões e margem de 9,3%, sem subvenção para
investimento).

2005

Responsabilidade Econômica

Desempenho Financeiro

Empresas Adquiridas:
Consolidação pro forma das Demonstrações Financeiras
Com o objetivo de mostrar a nova dimensão da Alpargatas,

Na análise desses números é importante ressaltar que, no formato

apresentamos na coluna de consolidação pro forma da tabela

atual, as empresas adquiridas possuem estruturas de negócios

abaixo alguns indicadores do desempenho de 12 meses de 2007 da

diferentes dos da Alpargatas, que resultam em indicadores de

São Paulo Alpargatas, somados aos do mesmo período da

desempenho que ainda não podem ser assumidos como novos

Alpargatas S.A.I.C. e da Companhia Brasileira de Sandálias S.A.

parâmetros. As sinergias que serão obtidas em razão de uma gestão
integrada dessas empresas resultarão em melhores indicadores de
desempenho, individuais e consolidados, em um futuro próximo.
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R$ milhões
Receita bruta de vendas
Margem bruta
Lajida
Margem Lajida
Endividamento financeiro líquido
Vendas de calçados (milhões de pares)

SP Alpargatas

Alpargatas
S.A.I.C.

Consolidação
pro forma

1.615,6
44,4%
215,4
16,7%
50,0
184,0

406,4
29,0%
58,5
17,3%
12,1
11,0

2.090,9
40,4%
265,7
15,8%
62,1
222,0

Capital Empregado
Fluxo de caixa – Ao final do exercício de 2007, o saldo de

Endividamento – A dívida total da Alpargatas no final do

caixa da Alpargatas era de R$ 120,5 milhões, com redução de

ano somava R$ 170,5 milhões. O montante representa aumento de

R$ 135,9 milhões em relação à posição de 31/12/2006. A diferença

R$ 110,8 milhões em relação à posição de 31/12/2006, em razão

é explicada pelos desembolsos de R$ 198,1 milhões nas aquisições

dos empréstimos contratados durante o exercício com o Banco do

da Alpargatas S.A.I.C. e da Companhia Brasileira de Sandálias S.A. e

Nordeste do Brasil e com o BNDES, para financiar as expansões das

de R$ 119,4 milhões nos investimentos em ativo imobilizado. Outras

fábricas e o novo sistema integrado de gestão. O aumento também

saídas de caixa no decorrer do exercício foram para pagamento de

é decorrente da assunção de R$ 26,3 milhões de dívida da

remuneração aos acionistas (R$ 49,8 milhões), para investimento

Companhia Brasileira de Sandálias S.A. Do endividamento da

em capital de giro (R$ 80,2 milhões) e para recompra de 211 mil

Alpargatas, 70% é de longo prazo e 11% é contratado em moeda

ações, no montante de R$ 35,2 milhões. As principais entradas de

estrangeira. Descontando-se o saldo de caixa, o endividamento

caixa foram representadas pelo Lajida (R$ 215,4 milhões), pela

financeiro líquido em 31/12/2007 era de R$ 50 milhões.

captação líquida de empréstimos (R$ 67,3 milhões) e pela alienação
de imóveis não-operacionais (R$ 48,4 milhões).

Investimentos – A Companhia realizou investimentos de

R$ 317,5 milhões em 2007, dos quais R$ 198,1 milhões foram
Capital de giro – Em dezembro de 2007 a Alpargatas mantinha

destinados às aquisições de empresas e R$ 119,4 milhões a

R$ 315,6 milhões investidos em capital de giro, valor 6,1% superior

otimização industrial, expansão da capacidade de produção de

ao montante registrado ao final de setembro do mesmo ano.

sandálias, implementação do novo sistema integrado de gestão,

A evolução do capital de giro no último trimestre do ano é explicada

substituição de máquinas e pesquisa e desenvolvimento.

pela conta de clientes. O saldo dessa conta em 31/12/2007 subiu,
em relação ao de 30/09/2007, em razão do aumento de 30,1% no
faturamento do 4T07.
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Responsabilidade Econômica

Mercado de Capitais

Desempenho das Ações e
Remuneração dos Acionistas

Recompra e
Cancelamento de Ações

Em 2007, as ações ordinárias da Alpargatas valorizaram-se 31%.

Durante o ano foi mantido um programa de recompra de ações com

A volatilidade da Bovespa, ocorrida a partir de agosto, refletiu-se no

o objetivo de aplicar recursos disponíveis de caixa. Foram adquiridas

preço das ações preferenciais. Elas terminaram o ano cotadas a

na Bovespa 210.800 ações da Companhia. Com o cancelamento

R$ 128,00, valor 1% menor que o preço de fechamento de 2006.

de 167.435 ações preferenciais, o capital social passou a ser

Mesmo assim, houve um crescimento significativo em sua liquidez.

representado por 18.023.178 ações.

Foram realizados 5.095 negócios, aumento de 38% em relação a
2006. O volume financeiro movimentado foi de R$ 512 milhões.
O valor de mercado no final do ano atingiu R$ 2,6 bilhões.
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Relações com Investidores

O resultado do exercício permitiu a distribuição de R$ 47,5 milhões a

A área de Relações com Investidores administra o relacionamento

título de dividendos e juros sobre o capital próprio. O valor equivale a

da Alpargatas com o mercado de capitais. Durante o ano, foram

41% do lucro líquido (sem subvenção para investimento), ajustado

realizadas várias reuniões com analistas e profissionais de

pela reserva legal.

investimento, quatro teleconferências para divulgação dos
resultados trimestrais e uma reunião coordenada pela Associação

Controle Acionário

dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de
Capitais (Apimec), ocasião em que a Alpargatas recebeu o Selo de

A Camargo Corrêa S.A. controla a Alpargatas com 66,9% das ações

Assiduidade alusivo a sua quinta reunião anual consecutiva. Na

ordinárias, além de possuir 19,2% das ações preferenciais e 43,3%

Internet, a Empresa possui seu website (http://ri.alpargatas.com.br),

do capital total.

com informações atualizadas sobre os negócios e o desempenho
econômico-financeiro.

Composição Acionária em 31/12/2007
Camargo Corrêa S.A.

Ações em tesouraria

Administradores

Ações Ordinárias
9.090.604

Ações em circulação

Capital Total
18.023.178

Ações Preferenciais
8.932.574

19,2%

25,3%

5,4%

43,3%

50,0%

0,4%

7,6%
66,9%
75,0%

0,2%

4,0%

2,7%

Remuneração dos Acionistas

Valor de Mercado

R$ milhões

R$ milhões

Payout

Múltiplo do Lajida

%

42,0
39,0

Número de vezes
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12,1

54,9
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Responsabilidade Econômica

Gestão de Riscos

A Alpargatas mantém políticas de gerenciamento de riscos que

Matérias-primas e suprimentos – Por meio do Sistema de

contemplam a identificação e o monitoramento contínuo de

Gestão de Qualidade de Fornecedores, a Empresa adota uma série

ocorrências que possam interferir em seus negócios. Assim, com

de indicadores que asseguram a qualidade das matérias-primas e

base em uma matriz, que combina probabilidades e impactos, adota

dos insumos adquiridos. A ferramenta também possibilita checar a

ações para mitigá-los.

atuação dos fornecedores em relação ao cumprimento da
legislação.

Operacionais
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Tecnologia da informação – A adoção do novo sistema

Mercado – O risco de sofrer queda nas vendas, em razão das

integrado de gestão unifica a plataforma de negócios e proporciona

oscilações dos níveis de emprego e renda da população, é minimizado

o controle rígido das operações em todos os segmentos de negócios

pela atuação em mercados fora do Brasil e pela manutenção de um

da Companhia.

diversificado portfólio de produtos e marcas. Em 2007, ele foi
ampliado com a aquisição da marca Dupé e da Alpargatas Argentina.

Ambiental – Além de manter em todas as suas unidades sistemas

e regras ajustados à legislação ambiental vigente no País, e de
Produtos – Para proteger seus produtos de imitações a Alpargatas

superar-se na aplicação delas, a Alpargatas também busca adotar,

adota ações de identificação de ocorrências, inclusive no exterior, e

na confecção de seus produtos, materiais ecologicamente corretos.

dá suporte à atuação dos órgãos fiscalizadores.

Em 2007, todas as fábricas tiveram suas licenças ambientais
renovadas por períodos mais longos.
Patrimonial – A Empresa mantém apólices de seguro para cobrir

eventuais perdas em edifícios e instalações. Para a frota de veículos,
contrata seguro de responsabilidade civil para terceiros.

Legais
Alfandegário – Para reduzir o risco de alteração ou eliminação da

Crédito – Para se proteger dos riscos decorrentes da inadimplência

barreira de entrada aplicada aos segmentos de calçados esportivos

por parte dos clientes a Alpargatas mantém uma política de

e sandálias, a Alpargatas amplia suas margens de lucratividade por

concessão de crédito e cobrança, e usa um software adquirido do

meio do crescimento contínuo de produtividade e da redução de

Serasa nas análises. Em 2007, a unificação das operações de crédito

custos.

e cobrança no Centro de Serviços Compartilhados do Grupo
Camargo Corrêa tornou ainda mais ágil essa política. Além disso,

Financeiros
Juros – São adotadas modalidades de juros prefixados nos

o risco de crédito é minimizado em razão da pulverização dos
clientes: o maior deles é responsável por 5,5% do faturamento.
O nível de inadimplência tem ficado abaixo de 1% ao ano.

contratos das dívidas em real. Os saldos de caixa são aplicados em
fundos exclusivos, administrados por bancos de primeira linha, em
conformidade com a política de investimentos.
Câmbio – A receita de exportação fornece um hedging natural.

Eventualmente, é adotado algum instrumento financeiro de
proteção, como aplicação em dólar ou swap para dólar. Além disso,
a Empresa não mantém nenhum empréstimo contratado em moeda
estrangeira.
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Sustentabilidade

Responsabilidade Social

Para a Alpargatas, o desenvolvimento humano é tão fundamental quanto o desenvolvimento
profissional – seja em equipes ou individualmente.
O bom profissional é, acima de tudo, um ser humano protagonista, que interfere diariamente na
transformação do ambiente de trabalho e do clima interno, sempre com foco na melhoria contínua.
Com isso, consegue influenciar a equipe, os colegas e a comunidade, ao mesmo tempo em que vai
além na busca de resultados melhores e duradouros.
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Por isso a Alpargatas estimula, no dia-a-dia, a evolução constante de seu clima interno e
o aperfeiçoamento de seus funcionários, contribuindo para manter um ambiente em que as pessoas
se sintam motivadas e engajadas.

Funcionários
18.255
São Paulo Alpargatas S.A.
Alpargatas S.A.I.C.
Companhia Brasileira de Sandálias S.A.

5%

26%

69%

Gestão de Pessoas

A Alpargatas investe no talento de seus 12.623 trabalhadores por

O sistema tem como um de seus grandes pilares o Modelo de

acreditar que eles constituem um diferencial competitivo para os

Competências, que sinaliza os comportamentos desejados pela Empresa

negócios. Afinal, os recursos humanos são o maior patrimônio

para que as pessoas possam desenvolver-se continuamente e, com

que uma empresa pode ter, e o desempenho individual e das

isso, contribuir decisivamente para o sucesso das estratégias de

equipes tem impacto direto nos resultados e no posicionamento

consolidação da Alpargatas nos mercados nacional e internacional.

empresarial. No final de 2007 mais 5.632 pessoas passaram a
fazer parte do grupo de empresas controladas pela Alpargatas.

No campo da diversidade, a Alpargatas mantém o programa de

Desse total, 4.719 são da Alpargatas Argentina e 913 da

empregabilidade de portadores de deficiência, para ampliar as

Companhia Brasileira de Sandálias S.A.

oportunidades no mercado de trabalho e melhorar a qualidade de
vida desse público, e promover a inclusão social. Em 2007, o foco do

No ano houve um grande avanço na estruturação das estratégias de

programa foi o mapeamento de cargos e a análise de acessibilidade à

Recursos Humanos da Alpargatas, com a adoção do SIGA – Sistema

nova sede da Empresa. Nas unidades fabris foi dado seguimento ao

Integrado de Gestão Alpargatas. Essa ferramenta permite construir e

programa responsável pela capacitação profissional de mais de

fomentar uma cultura de alto desempenho (englobando avaliação

550 pessoas portadoras de deficiência.

de metas e competências e planos de desenvolvimento individuais),
formalizar os processos adequados para esse fim e também
incentivar uma visão inovadora entre os funcionários.

SP Alpargatas
Gênero
Homens
Mulheres

SP Alpargatas
Tempo de Trabalho
Até 1 ano
De 2 a 5 anos

De 6 a 15 anos
Mais de 16 anos

3%
18%
27%
28%

73%
51%

47

Responsabilidade Social

Gestão de Pessoas
Educação, Treinamento
e Conhecimento
Para a Alpargatas, as ações de treinamento são uma atividade
fundamental, pois representam um ponto importante no
aperfeiçoamento profissional dos funcionários.

SP Alpargatas
Escolaridade
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior

Sob essa crença, 240 gestores foram avaliados e treinados, num
trabalho que envolveu a alta Gerência e a Diretoria. Além disso,

5%

várias metodologias de suporte foram introduzidas no ano, entre elas
o Projeto Alpa, um curso para a formação de executivos ministrado
42%

no Ibmec, e o Momento Ágora, conjunto de palestras sobre temas
técnicos que compõem a Gestão de Desempenho, direcionado a
48

1.700 profissionais, entre gestores e mensalistas. O objetivo dessas

53%

iniciativas é potencializar o desempenho dos profissionais, para que
estejam aptos aos crescentes desafios do mundo atual.
A busca de alinhamento entre esse desempenho e as estratégias da
Empresa orientou também o Programa de Trainees. Conduzido com
as demais organizações do Grupo Camargo Corrêa, ele incluiu a
avaliação e o desenvolvimento de competências, o rodízio de
atividades e a apresentação de projetos pelos integrantes. Ao final

SP Alpargatas
Faixa Etária
Até 25 anos
De 26 a 45 anos
Mais de 46 anos

de 2007, o trabalho foi retomado com a seleção de nove trainees.
5%

Essas ações, somadas aos treinamentos técnicos nas áreas de
Segurança e de Qualidade e às iniciativas de integração dos
41%

trabalhadores admitidos em virtude da expansão de capacidade da
fábrica da Havaianas e da otimização da fábrica de artigos
esportivos, resultaram em 172.736 horas de treinamento no ano.
Os temas Inovação e Sustentabilidade também permearam a
atuação da Diretoria de Recursos Humanos na disseminação de
conhecimento e aperfeiçoamento profissional. Em 2007, foi adotado
o Projeto Inovação e conduzido o processo de nomeação de
14 multiplicadores de Sustentabilidade na Companhia.

54%

Remuneração e Benefícios

Clima Interno

Todos os recursos humanos empregados pela Alpargatas integram

A Alpargatas busca manter um clima interno em que todos se

o Programa de Participação nos Resultados, com metas

sintam motivados e engajados. Como instrumento de aferição,

preestabelecidas de desempenho, de acordo com a função.

realiza uma Pesquisa de Clima Organizacional. Em 2007, após a
apuração dos resultados da pesquisa realizada no ano anterior, a

Em relação aos benefícios, além dos previstos na legislação, a Empresa

Alpargatas constatou aumento de oito pontos percentuais no grau

também oferece assistência médica, seguro de vida, previdência privada,

de satisfação de seus funcionários. Entre os índices mais bem

incentivo aos estudos e facilidades na compra de seus produtos.

avaliados destacaram-se os canais de comunicação interna e o
conhecimento sobre Missão, Visão e Valores, que saltaram 19

Para incentivar seus recursos humanos a levarem uma vida saudável,

(Missão e Visão) e 34 (Valores) pontos percentuais em relação à

mantém a prática de ginástica laboral em todas as fábricas e

pesquisa anterior. A área de SSMA foi a que apresentou um dos

alimentação balanceada em seus restaurantes, além de convênios

maiores graus de satisfação.

com academias e assessoria esportiva no edifício-sede, em São Paulo.

Segurança
Na área de Segurança, a Alpargatas é referência em seu setor de
atuação, especialmente na Região Nordeste. As fábricas recebem
visitas freqüentes de equipes do Ministério do Trabalho, que levam
representantes de outras empresas para conhecerem as iniciativas
de conscientização e treinamento intensivo dos funcionários.
Em 2007, a Empresa encerrou o ano com apenas quatro
ocorrências, o mesmo número de 2006. A Taxa de Freqüência de
Acidentes, resultante da relação acidente/exposição de horas, foi de
0,17. A Taxa de Gravidade foi de 85.
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Responsabilidade Social

Instituto Alpargatas

O Instituto Alpargatas tem como missão melhorar a qualidade da

Sob essa metodologia, 42.589 estudantes foram beneficiados em

educação de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos por meio do

2007 – 2,3% mais do que no ano anterior – ao integrarem

esporte, nas comunidades em que a Empresa opera. Para isso conduz

77 projetos educacionais, cujos impactos são medidos por uma série

ações que revelam o compromisso com o desenvolvimento da

de indicadores, entre eles inclusão socioeducacional, diversidade,

sociedade, centralizadas no Projeto Educação por Meio do Esporte.

planejamento das aulas, rendimento escolar e não-agressividade.

Ele está em andamento desde 2002 nos municípios de Santa Rita,

Do total de alunos atendidos, 51% concentram-se em Santa Rita,

João Pessoa, Campina Grande e Natal e contempla três frentes:

20% em Campina Grande, 19% em João Pessoa e 10% em Natal.

Ação Escola, desenvolvida em parceria com a rede pública de

Entre os beneficiados, 496 alunos são portadores de deficiência.

ensino, que utiliza a prática esportiva qualificada como
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instrumento metodológico para a melhoria da educação, durante

A evolução contínua dos indicadores que medem o desempenho do

o horário escolar;

projeto vem sendo constatada no decorrer de cada exercício e

Ação Pós-escola, em conjunto com o setor público e organizações

também na comparação ano a ano. De 2003 para 2007 o índice de

não-governamentais, para proporcionar a crianças e adolescentes

inclusão socioeducacional registrou melhoria de 79%; o de

atividades esportivas, culturais e artísticas monitoradas, fora do

diversidade humana de 88%; o de planejamento das aulas de 28%;

horário escolar;

e o de rendimento escolar de 20%.

apoio técnico e financeiro para a melhoria da infra-estrutura dos
espaços esportivos das instituições participantes do projeto.

Projeto
Educação por Meio do Esporte

Além disso, os módulos de desenvolvimento continuado, aplicados

Todos esses avanços resultaram na construção de uma sólida rede

no âmbito do projeto a professores, supervisores e técnicos das

de relacionamentos, que foi fundamental para o desenvolvimento

escolas envolvidas, somaram, em 2007, 12.888 horas de

do programa Escola Ideal, conduzido pelo Instituto Camargo Corrêa.

treinamento ministradas a 720 profissionais, sobre temas como

Direcionado a crianças de 7 a 16 anos, o Escola Ideal tem por

planejamento pedagógico, novas metodologias de ensino,

objetivo contribuir para a melhoria da qualidade da gestão das

elaboração de relatórios e capacitação em avaliação física, entre

escolas públicas.

outros. Esses treinamentos têm impacto direto na rede escolar, na
medida em que mantêm os profissionais atualizados e contribuem

Várias ações do Projeto Educação por Meio do Esporte já

para o crescimento da qualidade do ensino.

foram incorporadas às metodologias pedagógicas das escolas
participantes, o que demonstra o alcance de outro de seus objetivos:

O projeto de Ação Pós-escola, desenvolvido em João Pessoa, em

passar a ser gerido com liberdade e autonomia pelas instituições e

parceria com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, revela

se transformar em política pública.

que atividades complementares ao horário escolar fortalecem a
educação integral e despertam talentos, como os identificados no
grupo Latocando. São 23 crianças que, incentivadas pela música,
tocam instrumentos de percussão confeccionados a partir de
materiais reciclados.
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Responsabilidade Social

Instituto Alpargatas

Voluntariado

Reconhecimento

O Instituto Alpargatas também é gestor do Projeto Funcionário

O empenho do Instituto Alpargatas na melhoria da educação nos

Cidadão, que incentiva o voluntariado entre os funcionários da

municípios da área de atuação da Companhia vem sendo

Empresa e seus familiares, a fim de complementar as ações na

reconhecido nos últimos cinco anos por meio de uma série de

melhoria da educação.

conquistas. Entre elas estão os títulos de Entidade Contribuinte para
a Melhoria da Educação e do Esporte no Brasil, concedido pelo
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Em 2007, o cadastro de voluntários somava 592 pessoas, que

Gabinete da Presidência da República e o Ministério do Esporte, e

destinam parte de seu tempo para atuar em diversas ações: melhoria

o de Entidade que Contribui para a Melhoria do Ensino

da infra-estrutura de escolas públicas, aulas de informática, eletricidade

Fundamental no Estado da Paraíba, outorgado pelo Conselho

básica e várias modalidades esportivas, como tae kwon do e futebol,

Estadual de Educação. O Instituto Alpargatas também já levou a

em cursos oferecidos fora do horário escolar. Os voluntários também

Alpargatas a receber o título de Melhor Empresa Nacional em

recebem apoio e material didático do Instituto Alpargatas para

Responsabilidade Social, da revista IstoÉ Dinheiro, e a figurar no

ministrarem aulas de alfabetização de jovens e adultos.

Guia Exame da Boa Cidadania Corporativa.

Desde 2006, só os cursos direcionados à inclusão digital
beneficiaram 304 alunos. Já a escolinha de tae kwon do, criada em

Investimento

2000 inicialmente para 30 crianças, filhos de funcionários da fábrica

Nos últimos cinco anos o Instituto Alpargatas investiu mais de R$ 5

de Santa Rita, foi ampliada pelo Instituto e atende hoje 300 crianças

milhões em projetos que priorizam a melhoria da educação de

e adolescentes de escolas públicas da comunidade local.

crianças e adolescentes de escolas públicas brasileiras, com recursos
fomentados em parceria com sua rede de relacionamento das
empresas do Grupo Camargo Corrêa.

Projeto
Funcionário Cidadão

Projetos Realizados
Ação Escola

Pós-escola

45
54

8
23

2006
2007

Rendimento Escolar
Municípios
Santa Rita
João Pessoa
Campina Grande
Natal

Notas médias
2006
2007
7,5
8,2
8,2
8,3

7,7
7,9
8,8
8,9
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Projeto
Educação por Meio do Esporte

Sustentabilidade

Responsabilidade Ambiental
Como dimensão da sustentabilidade, a preservação ambiental é um

Em todas as fábricas teve prosseguimento o programa de

compromisso assumido pela Alpargatas, por meio da redução

destinação adequada de resíduos, como borracha, papel, papelão,

contínua dos impactos de suas operações e a manutenção de

madeira e plástico, tanto os gerados na produção interna como os

programas de conscientização interna e uso racional dos recursos

dos produtos importados. Eles foram encaminhados a empresas

naturais.

recicladoras, credenciadas e habilitadas por órgãos ambientais e que
passam por freqüentes auditorias.

Nesse sentido, foram investidos mais de R$ 5 milhões em 2007,

54

o que possibilitou, entre outras realizações, a reforma completa da

Em 2007, foi desenvolvido projeto para o encaminhamento de parte

Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) da fábrica de Santa Rita;

dos resíduos de borracha da produção de Havaianas para a

a ampliação das Centrais Temporárias de Resíduos na mesma

fabricação de revestimentos de quadras e áreas de lazer. O estudo

unidade e nas de Campina Grande e João Pessoa; e a recuperação

incluiu testes e a escolha da empresa que, no início de 2008,

das bacias de contenção do piso em Campina Grande, para a

receberá a primeira partilha do material.

eliminação da possibilidade de infiltrações no solo.
Em 2007, mesmo com o aumento de 6% na produção de calçados,
Além disso, as instalações da unidade de Santa Rita e de João

houve redução no consumo de energia elétrica e de água por

Pessoa passaram por uma série de adequações, para o melhor

unidade produzida, em relação ao ano anterior. Para fabricar um par

aproveitamento de iluminação e ventilação naturais, o que

de calçados, por exemplo, utilizou-se 0,42 kW/hora, 2% menos que

contribui para a melhoria do ambiente de trabalho.

em 2006. Para a mesma produção foi consumido 0,002 metro
cúbico de água, o que representou redução de 16% em relação ao

Em Pouso Alegre, foi realizado estudo para a reutilização de parte

ano anterior.

da água tratada na ETE e no processo de tingimento, assim como
para o aproveitamento de água da chuva. A unidade já mantém

Essas diminuições se devem a melhorias aplicadas nas fábricas,

análise de qualidade da água captada de poços artesianos e tratada

como reforma de todas as tubulações de água e uso de iluminação

por processo biológico na ETE. Também adota tecnologia para evitar

e ventilação natural nos ambientes de produção.

a contaminação do ar, com dispositivo instalado na caldeira, antes
da chaminé, para a coleta de material particulado.

Central de resíduos
Fábrica de artigos esportivos,
em Santa Rita (PB)

O empenho na condução de operações sintonizadas com as

Fábricas Verdes

melhores práticas também resultou na renovação de todas as

Em busca da sustentabilidade em seus negócios, a Alpargatas

licenças ambientais, concedidas pelos órgãos responsáveis em cada

definiu em 2007 o escopo do projeto de avançar a transformação

localidade, por prazos mais longos, de até cinco anos.

das fábricas de Santa Rita e João Pessoa em unidades ecológicas. Já
foram selecionados os fornecedores para a prestação da primeira

Com as aquisições realizadas no ano iniciou-se, na fábrica da

fase dos serviços, que consiste na apresentação de proposta de

Companhia Brasileira de Sandálias S.A., um trabalho de definição de

diagnóstico das unidades, adequações necessárias e custos

metas de redução de acidentes, treinamentos e coleta de

relacionados a energia, efluentes líquidos, poluição atmosférica e

indicadores de consumo de água, energia elétrica e resíduos. Na

impactos sociais das operações.

Argentina, foram visitadas as fábricas e elaborado diagnóstico de
suas condições para traçar um plano de ação. O objetivo é levar

Além disso, as áreas envolvidas em inovação e sustentabilidade

para as novas unidades as políticas adotadas nas fábricas

estão buscando alternativas para o desenvolvimento de produtos

brasileiras, respeitando-se as pessoas, suas tradições e os traços

com menor quantidade de massa, fabricados em processos que

culturais de cada região/país, além da legislação específica que rege

consumam menos recursos energéticos e com um ciclo de vida que

o tema. A intenção também é trazer para as fábricas da Alpargatas

contemple a destinação adequada no final de seu uso.

o conhecimento que as empresas adquiridas possuem no assunto.

Estação de tratamento de efluentes
Fábrica de artigos esportivos,
em Santa Rita (PB)
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São Paulo Alpargatas S.A.
Demonstrações Financeiras
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2007 e de 2006
Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

Aos Acionistas e Administradores da
São Paulo Alpargatas S.A.
1. Examinamos os balanços patrimoniais da São Paulo Alpargatas S.A.
(“Companhia”) e controladas (controladora e consolidado),
levantados em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, e as
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido (controladora) e das origens e aplicações de
recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas,
elaborados sob a responsabilidade da Administração da Companhia
e de suas controladas, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Nossa responsabilidade é a de expressar uma
opinião sobre essas demonstrações financeiras. As demonstrações
financeiras da coligada Alpargatas S.A.I.C. - Argentina, referentes
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, foram examinadas
por outros auditores independentes, e a nossa opinião, no que se
refere ao saldo de R$ 19.635 mil do investimento, o qual
representa 1% do ativo total em 31 de dezembro de 2007, está
baseada no parecer desses auditores independentes.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas
brasileiras de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos
trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das
transações e os sistemas contábil e de controles internos da
Companhia e de suas controladas; (b) a constatação, com base
em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e
as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas
e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela
Administração da Companhia e de suas controladas, bem como da
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, com base em nossos exames e no parecer de
outros auditores independentes, as demonstrações financeiras
referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos

os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
(controladora e consolidado) da São Paulo Alpargatas S.A. e
controladas em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, o resultado
de suas operações, as mutações do patrimônio líquido
(controladora) e as origens e aplicações de seus recursos
correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
4. Nossos exames foram conduzidos com o objetivo de emitir parecer
sobre as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1,
tomadas em conjunto. As informações suplementares consolidadas
excluindo a controlada Santista Têxtil S.A. (Anexo I) e as
demonstrações dos fluxos de caixa (controladora, consolidado e
consolidado sem a Santista Têxtil S.A. - Anexo II), que estão sendo
apresentadas para proporcionar informações suplementares sobre a
Companhia e suas controladas, não são requeridas pelas práticas
contábeis adotadas no Brasil. Ambas as informações contidas nos
referidos anexos foram submetidas aos mesmos procedimentos de
auditoria descritos no parágrafo 2 e, em nossa opinião, com base
em nossos exames e no parecer de outros auditores
independentes, essas demonstrações suplementares estão
adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos
relevantes, em relação às demonstrações financeiras mencionadas
no parágrafo 1 referentes aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2007 e de 2006, tomadas em conjunto.
São Paulo, 7 de março de 2008
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Edimar Facco

Auditores Independentes

Contador

CRC nº 2 SP 011609/O-8

CRC nº 1 SP 138635/O-2

Parecer do Conselho Fiscal
Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

O Conselho Fiscal da São Paulo Alpargatas S.A., no uso das suas atribuições legais, em reunião realizada nesta data, examinou o
Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados,
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos e Notas Explicativas,
relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007. Com base nos exames efetuados, nos esclarecimentos prestados pela
Administração, considerando ainda, o Parecer Sem Ressalva dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu, datado de 07 de
março de 2008, concluíram que as demonstrações financeiras acima, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente
apresentadas e recomendam pelo seu encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral de Acionistas.

Adalgiso Fragoso de Faria
Carlos Alberto Nunes
Fernando Dias Gomes
Jorge Michel Lepeltier
José Ferraz Ferreira Filho

Balanços Patrimoniais
em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Em milhares de reais, exceto o valor patrimonial por ação)
Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Despesas antecipadas
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Imóveis destinados à venda
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Outras contas a receber
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Total do realizável a longo prazo
Permanente:
Investimentos:
Empresas controladas e coligadas
Adiantamento para futuro investimento
Ágio na aquisição de controlada
Outros
Imobilizado
Intangível
Diferido
Total do permanente
Total do ativo não circulante
TOTAL DO ATIVO

Nota
explicativa

5
6
7
18.a

8
18.a

9
9
9
10
10
11

Controladora
2007
2006

Consolidado
2007
2006

18.227
54.831
320.123
109.397
16.829
7.621
22.654
2.371
552.053

13.984
242.326
263.716
81.852
16.898
9.606
26.932
1.808
657.122

20.137
100.340
336.025
125.859
17.412
10.116
23.410
5.202
638.501

14.115
242.326
266.636
85.868
16.898
11.496
27.130
1.820
666.289

4.875
8.618
4.023
4.298
32.569
54.383

10.024
13.258
4.463
4.825
43.280
75.850

4.875
10.981
4.260
4.819
32.693
57.628

10.024
13.536
4.515
5.120
43.280
76.475

286.243
87.490
101.771
195
200.036
10.574
57.059
743.368
797.751

231.009
195
187.556
3.200
6.201
428.161
504.011

142.636
87.490
101.771
195
223.608
26.965
59.412
642.077
699.705

131.805
196
192.610
4.592
6.244
335.447
411.922

1.349.804

1.161.133

1.338.206

1.078.211

Balanços Patrimoniais
em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Em milhares de reais, exceto o valor patrimonial por ação)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Salários e encargos sociais a pagar
Provisão para contingências
Juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar
Impostos a pagar
Provisão para imposto de renda e contribuição social
Provisões e outras contas a pagar
Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE
Exigível a longo prazo:
Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Provisão para imposto de renda e contribuição social
Provisão para contingências
Tributos com exigibilidade suspensa e outros
Outros passivos
Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social realizado
Reserva de capital
Ações em tesouraria
Reservas de lucros
Total do patrimônio líquido
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Valor patrimonial por ação - R$

Nota
explicativa

Controladora
2007
2006

Consolidado
2007
2006

93.707
12.722
48.320
4.446
1.158
12.720
748
23.507
197.328

78.616
2.295
42.314
5.865
3.522
11.750
52
35.861
180.275

104.623
52.160
54.209
4.446
1.158
13.337
779
23.771
254.483

80.543
5.583
42.883
5.865
3.522
12.004
153
36.229
186.782

15
12
18.a
16
17

88.573
112.135
31.528
20.405
14.145
4.129
270.915

89.433
54.138
48.698
13.140
13.281
4.612
223.302

118.340
31.528
26.426
22.525
4.473
203.292

54.138
48.698
13.143
13.281
4.613
133.873

19.a

391.804
177.336
(54.500)
366.921
881.561

391.804
92.001
(33.465)
307.216
757.556

391.804
177.336
(54.500)
365.791
880.431

391.804
92.001
(33.465)
307.216
757.556

1.349.804

1.161.133

1.338.206

1.078.211

50,29

42,71

12
16

13

19.b

Demonstrações do Resultado
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)
Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

Nota
explicativa
RECEITA BRUTA DE VENDAS
Venda de produtos
Impostos sobre vendas
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
Custo dos produtos vendidos
LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Com vendas
Gerais e administrativas
Honorários dos administradores
Equivalência patrimonial
Outras despesas operacionais, líquidas
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial, líquida
LUCRO OPERACIONAL
Receitas não operacionais, líquidas
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Imposto de renda e contribuição social
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
EM CIRCULAÇÃO NO FIM DO EXERCÍCIO - R$
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

9
20

9

18.b

Controladora
2007
2006

Consolidado
2007
2006

1.579.244
(320.838)
1.258.406
(699.602)
558.804

1.535.026
(301.322)
1.233.704
(664.012)
569.692

1.615.625
(326.068)
1.289.557
(717.272)
572.285

1.703.280
(332.615)
1.370.665
(767.669)
602.996

(333.314)
(80.652)
(4.932)
15.937
(28.237)
(431.198)
127.606
36.393
(16.065)
(2.235)
145.699
6.621

(300.490)
(71.088)
(4.896)
(22.686)
(27.436)
(426.596)
143.096
41.407
(19.525)
2.484
167.462
2.074

(362.894)
(80.878)
(4.932)
(8.806)
(28.457)
(485.967)
86.318
39.615
(17.815)
(1.121)
106.997
46.380

(315.349)
(77.351)
(4.896)
(27.941)
(27.617)
(453.154)
149.842
43.007
(23.047)
(941)
168.861
1.242

152.320
(30.977)
121.343

169.536
(42.918)
126.618

153.377
(33.164)
120.213

170.103
(43.485)
126.618

6,92

7,14

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
(controladora)
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006 (em milhares de reais)
Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

Capital
social
Nota
realiexplicativa zado
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005
Aumento do capital social
Aquisição de ações
Cancelamento de ações em tesouraria
Subvenção do imposto de renda
Subvenção para investimento
Lucro líquido do exercício
Apropriações e destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas:
Legal
Reserva para investimentos
Venda de ações em tesouraria
Dividendos e juros sobre o capital próprio propostos
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
Aquisição de ações
Cancelamento de ações em tesouraria
Subvenção do imposto de renda
Subvenção para investimento
Lucro líquido do exercício
Apropriações e destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas:
Legal
Reserva para investimentos
Venda de ações em tesouraria
Juros sobre o capital próprio
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

19.a
19.b
19.b
4

19.b
19.c
19.b
19.b
4

19.d
19.b
19.c

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reserva
Ações
de
em
capital tesouraria

Reservas de lucros
Para
invesLegal timentos

Lucros
acumulados

Total

343.598

8.527

(13.994)

28.476

288.711

-

655.318

48.206
-

(432)
12.414
71.492
-

(59.132)
35.047
-

-

(48.206)
(34.615)
-

126.618

(59.132)
12.414
71.492
126.618

391.804
-

92.001
6.578
78.757
-

4.614
(33.465)
(36.167)
12.615
-

6.331
34.807
-

69.769
(3.250)
272.409
(12.615)
-

(6.331)
(69.769)
(50.518)
121.343

1.364
(50.518)
757.556
(36.167)
6.578
78.757
121.343

391.804

177.336

2.517
(54.500)

6.067
40.874

67.811
(1.558)
326.047

(6.067)
(67.811)
(47.465)
-

959
(47.465)
881.561

Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

Nota
explicativa

ORIGENS DE RECURSOS
Das operações:
Lucro líquido do exercício
Itens que não representam movimentação
do capital circulante líquido:
Depreciação e amortização
10 e 11
Amortização de ágio
Valor residual do ativo imobilizado e diferido baixado
Provisão para perda no imobilizado/diferido
Valor residual do imóvel baixado (realizável a longo prazo)
Variação cambial em investimento permanente
Juros e variações monetárias e cambiais sobre
empréstimos, impostos de longo prazo e depósitos judiciais
Equivalência patrimonial
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para contingências e otimização industrial
Total originado das operações
Dos acionistas:
Venda de ações em tesouraria
Redução do realizável a longo prazo
Aumento do exigível a longo prazo
Ágio na aquisição de controlada
Subvenção do imposto de renda
Subvenção para investimento
Capital circulante líquido inicial de controlada
Total das origens

(continua)

4

Controladora
2007
2006

Consolidado
2007
2006

121.343

126.618

120.213

126.618

28.538
1.019
358
2.909
-

27.047
1.250
672
3.421
-

30.120
1.019
571
7.557
-

37.522
3.395
672
3.421
5.887

(6.469)
(15.937)
874
7.265
139.900

4.193
22.686
7.292
(4.518)
188.661

(6.386)
8.806
750
7.272
169.922

2.804
27.941
6.850
(4.823)
210.287

959
9.910
68.600
6.578
78.757
304.704

1.364
71.454
2.807
12.414
71.492
348.192

959
3.314
68.525
6.578
78.757
1.521
329.576

1.439
70.085
2.497
12.414
71.492
368.214

Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
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do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
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com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

(continuação)

APLICAÇÕES DE RECURSOS
Efeito no capital circulante líquido
pela não-consolidação de investimento
Aumento do realizável a longo prazo
Redução do exigível a longo prazo
Aquisição de ações para tesouraria
Transferência do exigível a longo prazo para
o passivo circulante
Juros sobre o capital próprio e dividendos declarados
Aquisição de investimento
Ágio na aquisição de investimentos
Aquisições de imobilizado, intangível e diferido
Total das aplicações

Nota
explicativa

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE
Ativo circulante:
No fim do exercício
No início do exercício

Passivo circulante:
No fim do exercício
No início do exercício
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

19.b

19.c
9

Controladora
2007
2006

Consolidado
2007
2006

483
36.167

1.155
70.981
59.132

355
36.167

60.180
1.738
70.981
59.132

11.463
47.465
127.806
101.771
101.671
426.826

7.157
50.518
112.161
301.104

11.463
47.465
108.145
101.771
119.699
425.065

23.024
50.518
116.107
381.680

(122.122)

47.088

(95.489)

(13.466)

552.053
657.122
(105.069)

657.122
579.930
77.192

638.501
666.289
(27.788)

666.289
723.766
(57.477)

197.328
180.275
17.053
(122.122)

180.275
150.171
30.104
47.088

254.483
186.782
67.701
(95.489)

186.782
230.793
(44.011)
(13.466)
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1. Contexto Operacional
As principais atividades da Companhia são a fabricação e comercialização de:
Calçados e respectivos componentes.
Artigos de vestuário, artefatos têxteis e respectivos componentes.
Artigos de couro, de resina e de borracha natural ou artificial.
Artigos esportivos.
Processamento de algodão, fiação, tecelagem e acabamento de tecido.
Essas atividades são realizadas em um contexto de fábricas distribuídas geograficamente.
A Companhia goza de subvenções, concedidas pelos governos estaduais onde as fábricas estão localizadas, programadas para expirar
entre 2008 e 2020. Essas subvenções são reconhecidas contabilmente conforme descrito na nota explicativa nº 4.
A Companhia e suas controladas também gozam de subvenções federais através do lucro da exploração na Região Nordeste e na Zona
Franca de Manaus. O benefício fiscal referente a essas subvenções fiscais é reconhecido no patrimônio líquido como reserva de capital.
Em 31 de dezembro de 2007, a Companhia também possui participação acionária em certas sociedades e as principais estão
apresentadas a seguir:
Amapoly Indústria e Comércio Ltda. (participação direta de 100%): produção de laminados em PVC e poliéster que são utilizados
na confecção de coberturas de caminhão, “backlights”, “frontlights”, “banners”, toldos e laminados de polietileno que são
utilizados na confecção de coberturas para agroindústria, lar e lazer, tendo sua fábrica localizada em Manaus (AM).
Tavex Algodonera S.A. (participação indireta de 20,504%, através da empresa “holding” Alpargatas Internacional APS): sociedade
espanhola de capital aberto, com operacionalização nas áreas de processamento de algodão, fiação, tecelagem e acabamento de
tecido, comercialização, importação e exportação desses produtos, bem como o negócio de confecções e demais correlatos e afins.
Adicionalmente, possui participação em outras sociedades.
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Até 30 de junho de 2006, a Companhia participava indiretamente na Santista Têxtil S.A., através da empresa “holding” Participaciones
Santista Textil España, S.L., representada por 30,66% do capital social daquela sociedade cuja atividade é de operacionalização nas
áreas de processamento de algodão, fiação, tecelagem e acabamento de tecido, comercialização, importação e exportação desses
produtos e suas matérias-primas, bem como o negócio de confecções e demais correlatos e afins.
Alpargatas USA Inc. (participação indireta de 100%, através da Alpargatas Internacional APS): sociedade criada pela incorporação
da Expasa Florida Inc. Sua atividade principal é a importação e comercialização de calçados no mercado americano.
CBS S.A. - Companhia Brasileira de Sandálias (participação direta de 21,89% e indireta de 78,11% através da empresa “holding”
Atlântico Participações S.A.): sociedade adquirida em novembro de 2007, a qual se dedica à fabricação e comercialização de
sandálias de borracha.
Alpargatas Chile Ltda. (participação direta de 100%): sociedade constituída em novembro de 2007, cuja atividade principal é a
importação e comercialização de calçados.
Alpargatas S.A.I.C. - Argentina (participação direta de 25,5%): sociedade adquirida em dezembro de 2007, a qual se dedica à
fabricação e comercialização de calçados e produtos têxteis principalmente no mercado argentino.
As informações detalhadas sobre estes investimentos estão mencionadas na nota explicativa nº 9.
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2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e normas específicas estabelecidas pela Comissão de
Valores Mobiliários - CVM.
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para registrar certos ativos, passivos e outras
transações. As demonstrações financeiras incluem, portanto, várias estimativas referentes a prazos de vidas úteis dos bens do ativo
imobilizado e provisões para passivos contingentes e para imposto de renda, entre outras. Os resultados reais podem apresentar
variações em relação às estimativas.

Efeitos na comparabilidade
Conforme mencionado na nota explicativa nº 9, a partir 1º de julho de 2006 a Companhia começou a participar indiretamente na
Tavex Algodonera S.A., resultado da transação de relação de substituição de ações que a Companhia detinha da Santista Têxtil S.A.,
por ações daquela empresa espanhola.
Em virtude dessa transação, as demonstrações financeiras da Santista Têxtil S.A. deixaram de ser consolidadas pela Companhia a
partir de 1º de julho de 2006, sendo reconhecido somente o resultado do novo investimento (Tavex) pelo método da equivalência
patrimonial proporcional à nova participação da Companhia naquela empresa.
Com isso, a comparabilidade da demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2006 inclui: (a) a mesma
consolidação da demonstração do resultado da Santista Têxtil S.A. até 30 de junho; e (b) o resultado de equivalência patrimonial do
novo investimento indireto na Tavex referente ao segundo semestre do exercício.
Os valores comparativos referentes às referidas informações contábeis (excluindo a consolidação das informações da Santista Têxtil
S.A., trazendo estas somente na conta de investimentos e no resultado da equivalência patrimonial) estão refletidos no Anexo I a
estas demonstrações financeiras, como informações suplementares.
Adicionalmente em novembro de 2007 foi adquirido o investimento na CBS S.A. - Companhia Brasileira de Sandálias que está
incluída nas demonstrações financeiras consolidadas a partir de novembro de 2007.
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b) Ativos e passivos
Os rendimentos, os encargos e as variações monetárias sobre os ativos e passivos circulantes e não circulantes são apropriados “pro
rata” dia.

c) Aplicações financeiras
As aplicações financeiras são registradas aos valores de custo acrescidos das receitas auferidas até as datas dos balanços e deduzidas,
quando aplicável, de provisão para redução ao valor de mercado.

d) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
É constituída considerando-se a avaliação individual dos créditos, a análise da conjuntura econômica e o histórico de perdas registradas
em exercícios anteriores, sendo considerada suficiente para cobertura de prováveis perdas na realização do saldo de contas a receber de
clientes.

e) Estoques
As matérias-primas, embalagens e mercadorias para revenda são avaliadas com base no custo médio de aquisição. Os produtos
acabados e em elaboração são avaliados com base no custo médio de produção e ajustados, se necessário, ao valor de mercado. É
constituída provisão para perda com estoques em montante julgado suficiente para fazer face às prováveis perdas na realização ou
na obsolescência.
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f) Imóveis destinados à venda
Referem-se aos imóveis que não vêm sendo utilizados nas operações da Companhia, os quais são compostos, basicamente, por
terrenos e edificações de unidades operacionais que foram desativadas.
Os valores contábeis dos imóveis, que estão representados pelos custos residuais na data em que estes foram considerados pela
Administração como imóveis destinados à venda, não excedem os valores de mercado.

g) Investimentos
Os investimentos em controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, com base em balanço patrimonial
levantado pelas respectivas investidas, na mesma data-base das demonstrações financeiras da controladora. Em 31 de dezembro de
2007 o adiantamento para aquisição de investimento está sendo mantido a custo histórico.
A Companhia revisa as práticas contábeis adotadas pelas controladas e coligadas no exterior e, na eventualidade de diferenças com
aquelas adotadas no Brasil, efetua ajustes no patrimônio líquido e no resultado do exercício desses investimentos antes de apurar o
resultado e a equivalência patrimonial.
A Companhia mantém registrada provisão para passivo a descoberto de controlada no grupo de investimentos (como redutora). O
complemento da provisão é registrado no resultado de equivalência patrimonial.
Os ágios gerados nas aquisições das controladas e da coligada estão sendo amortizados em 10 anos.

h) Imobilizado
É registrado pelo custo de aquisição ou construção corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, deduzido da depreciação
calculada pelo método linear, com base nas taxas descritas na nota explicativa nº 10, e de provisão para perda com imobilizado,
com base em análises de bens que não estão mais em uso, em montante julgado suficiente para cobrir prováveis perdas.
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i) Intangível
Composto substancialmente por marcas e patentes industriais e direitos de uso de sistemas computadorizados.

j) Diferido
Representado substancialmente por gastos com implantação de sistemas de gestão empresarial e registrado ao custo de aquisição,
deduzido da amortização, a qual é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na nota explicativa nº 11.

k) Empréstimos e financiamentos
Estão atualizados monetariamente de acordo com as disposições contratuais, incluindo os juros proporcionais até as datas dos
balanços. A variação cambial é integralmente reconhecida no resultado do exercício.

l) Imposto de renda e contribuição social
São calculados com base no resultado contábil, ajustado pelas adições e exclusões, conforme legislação tributária em vigor, sendo o
imposto de renda calculado à alíquota de 15%, mais o adicional de 10% sobre a parcela anual excedente a R$240, e a
contribuição social calculada à alíquota de 9%.
O imposto de renda diferido é calculado à alíquota de 25% sobre os prejuízos fiscais de exercícios anteriores e a contribuição social
diferida é calculada à alíquota de 9% sobre as bases negativas de exercícios anteriores. O benefício fiscal sobre as diferenças
temporárias é calculado à alíquota combinada de 34%, o qual leva em consideração o histórico de lucros tributáveis da Companhia
e a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, fundamentados em estudos de rentabilidade.

m) Provisões
São reconhecidas contabilmente quando a Companhia possui uma obrigação legal, como conseqüência de um evento passado, e quando
na opinião da Administração e de seus assessores jurídicos é provável que recursos sejam exigidos para saldar a obrigação. As provisões
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, reduzidas dos respectivos depósitos judiciais, quando houver.
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n) Juros sobre o capital próprio
Para fins contábeis e societários, os juros sobre o capital próprio estão demonstrados como destinação do resultado diretamente no patrimônio
líquido. Para fins tributários, são tratados como despesas financeiras reduzindo a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social.

o) Lucro líquido e valor patrimonial por ação
Calculado com base na quantidade de ações em circulação nas datas dos balanços.

p) Critérios de consolidação
Os critérios adotados são aqueles previstos na Lei nº 6.404/76 e instruções da CVM, entre os quais destacamos os seguintes:
Todas as controladas são consolidadas (nota explicativa nº 9).
Eliminação dos saldos entre as controladas.
Eliminação das receitas e despesas decorrentes de negócios entre a controladora e as controladas e do respectivo lucro não
realizado com terceiros.
Eliminação do saldo do investimento da controladora proporcional ao patrimônio líquido da respectiva controlada.
Registro das participações dos acionistas minoritários no patrimônio líquido e no resultado das controladas.
As demonstrações financeiras das controladas e coligadas sediadas no exterior foram adaptadas para as práticas contábeis adotadas
no Brasil e posteriormente convertidas para reais com base na taxa corrente da moeda estrangeira vigente na data das respectivas
demonstrações financeiras.
A conciliação entre o resultado e o patrimônio líquido da controladora e do consolidado, para o exercício findo em 31 de dezembro
de 2007, é como segue:
Controladora
Resultado não realizado da Alpargatas Internacional APS
Consolidado

Lucro líquido
do exercício
121.343
(1.130)
120.213

Patrimônio
líquido
881.561
(1.130)
880.431

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

q) Reclassificações
Foram efetuadas determinadas reclassificações no balanço patrimonial e na demonstração do resultado referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2006 para torná-los comparáveis com as apresentações feitas no balanço patrimonial e na demonstração do
resultado referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007. As principais foram:
Classificação das despesas com PPR – Programa de Participação nos Resultados, registradas anteriormente como “Outras despesas
operacionais”, para custos dos produtos vendidos, despesas com vendas e despesas gerais e administrativas, de acordo com a sua
natureza;
Classificação das subvenções para incentivos fiscais estaduais registradas anteriormente como “Outras receitas operacionais”, para
“Dedução da receita bruta”, como redutora dos respectivos impostos sobre vendas; e
Classificação dos créditos de PIS e Cofins sobre aquisições de ativo imobilizado que anteriormente eram registrados como parte do
ativo imobilizado, para “Impostos a recuperar”, no ativo circulante e não circulante.

r) Informações suplementares
Com a finalidade de permitir maior clareza nas demonstrações financeiras, estão sendo apresentados como informações
suplementares, apesar de estes não serem requeridos pelas práticas contábeis adotadas no Brasil: (i) os balanços patrimoniais e as
demonstrações do resultado, consolidados, com a exclusão das informações contábeis da Santista Têxtil S.A., mantendo o seu
resultado de equivalência patrimonial (conforme mencionado na nota explicativa nº 2); e (ii) as demonstrações dos fluxos de caixa
da controladora, do consolidado e do consolidado excluindo as mesmas informações dessa empresa (Anexos I e II, respectivamente).

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

4. Prática Contábil para Registro da Subvenção para Investimento
Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, a Companhia goza de subvenções concedidas pelos governos estaduais. Até 31 de
dezembro de 2005, essas subvenções foram reconhecidas no resultado do exercício, uma vez que não estavam diretamente
relacionadas com os projetos de investimento da Companhia.
O Conselho de Administração aprovou em 12 de agosto de 2005 o projeto de otimização industrial que consiste na ampliação e
modernização das unidades produtivas, que consistiu em aumento de capacidade instalada, ampliação do parque fabril, incremento
da produção e geração de empregos no Estado da Paraíba. Dessa forma, o governo do Estado da Paraíba passou a vincular a
subvenção aos investimentos no Estado, o que levou a Companhia a contabilizar a referida subvenção na rubrica “Reserva de
capital” no patrimônio líquido, a partir de 1º de janeiro de 2006, uma vez que os investimentos tiveram início de forma mais
relevante nesse exercício.
O valor, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, oriundo somente da subvenção daquele Estado, contabilizado em
“Reserva de capital”, no patrimônio líquido, é de R$78.757 (R$71.492 em 2006).
As subvenções das demais localidades ainda não atreladas a projetos específicos são reconhecidas contabilmente como redutoras da
rubrica “Impostos sobre vendas”, na demonstração do resultado, cujo efeito no exercício findo em 31 de dezembro de 2007 foi de
R$4.390 (R$12.218 em 2006).
A Companhia e sua controlada Amapoly Indústria e Comércio Ltda. também gozam de subvenções federais através do lucro da
exploração na Região Nordeste e na Zona Franca de Manaus. O benefício fiscal referente a essas subvenções fiscais da Companhia é
reconhecido no patrimônio líquido como “Reserva de capital”, cujo valor referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007
foi de R$6.578 (R$12.414 em 2006), e o benefício de sua controlada de R$1.745 (R$4.118 em 2006) foi reconhecido na rubrica
“Imposto de renda e contribuição social” na demonstração do resultado, no consolidado.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

5. Aplicações Financeiras

Fundos de investimento
Certificados de Depósito Bancário - CDBs

(a)
(b)

Controladora
2007
2006
37.644
158.250
17.187
84.076
54.831
242.326

2007
37.644
62.696
100.340

Consolidado
2006
158.250
84.076
242.326

(a) Fundos de investimento distribuídos em diversos bancos com remuneração média de 99,84% do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI (100,59% em 2006).
(b) CDBs distribuídos em diversos bancos com remuneração média de 100,71% do CDI (100,59% em 2006).

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

6. Contas a Receber de Clientes

Mercado interno
Mercado externo
“Vendor”
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

Controladora
2007
2006
321.164
265.788
23.569
19.386
(14.780)
(12.723)
(9.830)
(8.735)
320.123
263.716

Consolidado
2007
2006
338.782
270.927
24.045
19.386
(16.336)
(14.942)
(10.466)
(8.735)
336.025
266.636

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

7. Estoques

Produtos acabados
Produtos em processo
Matérias-primas
Outros
Provisão para perda na realização dos estoques

Controladora
2007
2006
71.502
52.456
10.696
5.250
25.900
28.955
3.917
250
(2.618)
(5.059)
109.397
81.852

Consolidado
2007
2006
80.572
53.423
12.609
6.163
31.317
31.235
4.617
250
(3.256)
(5.203)
125.859
85.868

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

8. Depósitos Judiciais
O saldo é representado basicamente por depósitos judiciais efetuados para dar andamento a defesas de reclamações trabalhistas e
processos fiscais e não envolve obrigações correntes. Na opinião da Administração e de seus assessores jurídicos, a probabilidade de
perda não é considerada como provável e, portanto, não foi constituída provisão para contingências.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

9. Investimentos
Informações em 31
de dezembro de 2007
Número de ações ou cotas possuídas
Capital social
Patrimônio líquido
Lucro (prejuízo) líquido do exercício

Amapoly
Ind. e
Com. Ltda.

Fibrasil
Agríc. e
Alpargatas
Coml. Internacional
Ltda.
APS

Alpargatas
Imobiliária
S.A.

193.410
20.847
(13.747)
(2.421)

Alpargatas
S.A.I.C.

689.910 17.815.047
500
39.297
(10.237)
77.978
(1.891)
63.300

Alpargatas
Chile
Ltda.

Total

6.557.122
15.502
78.116
6.427

25.583
1.157
32.093
-

100
100

100
100

100
100

100
100

21,89
78,11
100

100
100

25,50
25,50

100
100

Valor contábil do investimento na Companhia em:
31 de dezembro de 2007
78.116
31 de dezembro de 2006
69.945

32.093
32.093

122.807
128.971

45.511
-

(3.009)
-

(10.237)
-

19.635
-

1.327
-

286.243
231.009

Participação da Companhia (%):
Direta
Indireta
Total

4.382.590 4.648.060
26.612
4.648
122.807
45.511
(30.090)
40.863

CBS S.A. Companhia
Atlântico
Brasileira Participações
de Sandálias
S.A.

1.923
1.327
(596)

Adiantamento para futuro investimento:
31 de dezembro de 2007

-

-

-

-

-

-

87.490

-

87.490

Ágio de controladas e coligada:
31 de dezembro de 2007

-

-

-

-

13.166

46.979

41.626

-

101.771

8.172
11.607

-

(30.090)
(34.293)

40.863
-

(550)
-

(1.964)
-

-

(494)
-

15.937
(22.686)

Resultado da equivalência patrimonial:
Exercício de 2007(*)
Exercício de 2006(*)

(*) Inclui o resultado positivo de equivalência patrimonial sobre a subvenção para investimento fiscal referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, registrado
diretamente no patrimônio líquido da controlada no montante de R$1.745 (R$4.118 em 2006) conforme mencionado na nota explicativa nº 4.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

Investimentos indiretos através da empresa “holding” Alpargatas Internacional APS
Alpargatas
USA
Inc.
2.500
(14.583)
(20.893)

Tavex
Algodonera
S.A.
18.101.850
599.884
(30.358)

100

20,504

Valor contábil do investimento refletido indiretamente na Companhia:
Exercício de 2007
Exercício de 2006

(14.583)
(2.834)

123.001
131.805

108.471
128.971

Resultado da equivalência patrimonial:
Exercício de 2007
Exercício de 2006(**)

(20.893)
(1.894)

(8.806)
(32.399)

(29.699)
(34.293)

Informações em 31 de dezembro de 2007
Número de ações ou cotas possuídas
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Prejuízo líquido do exercício
Participação indireta da Companhia (%)

Total

(**) Inclui o resultado da equivalência patrimonial negativo do investimento indireto da Tavex (R$27.941) relativo ao período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2006 e do
investimento indireto da Santista Têxtil S.A. (R$4.458) relativo ao primeiro semestre de 2006.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

Conferência de ações da Santista Têxtil S.A. (2006)
Conforme mencionado em fato relevante de 6 de março de 2006, a Companhia assinou um contrato com a Tavex Algodonera S.A.
(“Tavex”), empresa espanhola de capital aberto dedicada ao ramo têxtil, tendo por objetivo a integração dos negócios dessa
companhia com os da controlada em conjunto Santista Têxtil S.A. Como parte da implementação dessa integração, em 27 de março
de 2006 a Companhia aportou suas ações da Santista Têxtil S.A. e o respectivo deságio no capital da empresa “holding” situada na
Espanha, a Participaciones Santista Textil España, S.L. (“PSTE”).
Conforme divulgado em fato relevante de 20 de junho de 2006, as assembléias gerais da Tavex e da PSTE aprovaram a
incorporação desta última pela Tavex, com a sua conseqüente extinção e sucessão pela Tavex, a título universal, de todos os seus
direitos e obrigações. Apesar de as aprovações das assembléias ocorrerem naquela data, de acordo com as leis societárias
espanholas, a referida incorporação somente efetivou-se em julho de 2006. Como resultado dessa incorporação, houve relação de
substituição das ações da PSTE por ações da Tavex.
O investimento na Tavex é mantido indiretamente pela Companhia através da empresa “holding”, Alpargatas Internacional APS,
localizada na Dinamarca, empresa constituída no momento da incorporação mencionada anteriormente.
A partir de julho de 2006, a Companhia passou a reconhecer contabilmente o resultado da Tavex pelo método de equivalência
patrimonial, proporcional à sua participação indireta.
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Aquisições de investimentos em 2007
1. Alpargatas S.A.I.C. (“Alpargatas Argentina”)
Em 10 de outubro de 2007 a Companhia firmou um contrato de compra e venda de ações (“Contrato”) com Newbridge Latin
America L.P., Long Bar Argentina LLC, Columbia/HCA Master Retirement Trust, OCM Opportunities Fund II L.P. e outras, relativo à
aquisição, pela Companhia, de até 24.101.862 ações ordinárias com direito a voto, representativas de 34,4994% do capital
social da empresa Alpargatas Argentina, pelo preço de US$2,145 por ação, incluído nesse preço o prêmio de controle das
operações da empresa.
O contrato previa dois fechamentos, sendo o primeiro na data de sua assinatura, relativo a 21.169.893 ações, tendo a Companhia
desembolsado o montante de R$82.364, equivalente a US$45.409 mil. Adicionalmente, em 8 de janeiro de 2008, as 2.931.969 ações
remanescentes foram adquiridas no segundo fechamento, realizado após o cumprimento das condições estabelecidas no Contrato pelo
valor total de R$11.384, equivalente a US$6.289 mil, sendo este segundo fechamento, registrado no exercício de 2008.
Relativamente à parcela equivalente aos 34,4994% de participação, a Companhia entregou as ações anteriormente mencionadas
ao “The Bank of New York”, que exercerá os direitos políticos e econômicos sobre tais ações, na condição de agente
custodiante, até que se obtenha a aprovação da “Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina - CNDC”.
Para o registro contábil do primeiro fechamento de US$ 45.409 mil, a Companhia está mantendo o valor histórico de aquisição
de R$87.490 (correspondente a R$82.364 de aquisição, mais R$5.126 de custos adicionais incorridos no processo de aquisição),
como adiantamento para futuro investimento, até que se obtenha a aprovação definitiva da transação por parte do órgão de
direito econômico e de defesa da concorrência da Argentina - CNDC, quando, a partir de então, o valor do investimento e do
ágio na aquisição será desdobrado contabilmente, passando a Companhia a registrar os efeitos de equivalência patrimonial sobre
essa parcela da aquisição, bem como passando a consolidar as demonstrações financeiras da Alpargatas Argentina.
Em 31 de dezembro de 2007 o valor de mercado unitário das ações adquiridas era de US$ 1,45, equivalente a R$ 2,56
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Adicionalmente, em outubro de 2007, a Companhia protocolou na “Comisión Nacional de Valores - CNV” da Argentina pedido
de registro de oferta pública para aquisição de 17.815.047 ações com direito a voto (“Oferta”), representando até 25,5005%
do capital social da Alpargatas Argentina, pelo preço de AR$5,80 por ação. Em 21 de dezembro de 2007 a Companhia adquiriu
a quantidade de ações objeto da Oferta, pelo valor total de R$59.296, correspondente a US$32.884 mil. Essa operação gerou
um ágio de R$41.626, que será amortizado em dez anos a partir de janeiro de 2008.
Em 31 de dezembro de 2007 o valor total registrado referente a esse investimento mais o ágio é de R$61.261 (correspondente
a R$59.296 de aquisição, mais R$1.965 de custos adicionais incorridos no processo de aquisição), sendo R$19.635 de
investimento e R$41.626 de ágio.
2. CBS S.A. - Companhia Brasileira de Sandálias
Em 20 de setembro de 2007, a Companhia assinou um contrato de compra e venda de ações com a totalidade dos acionistas
da CBS S.A. - Companhia Brasileira de Sandálias (“CBS”), proprietária da marca “Dupé”, entre outras.
Em novembro de 2007 a Alpargatas adquiriu por R$49.500, 100% das ações representativas do capital social da CBS, sociedade
por ações que tinha 21,89% do seu capital detido por pessoas físicas e 78,11% por empresa “holding”, denominada Atlântico
Participações S.A..
Como resultado da aquisição, a Companhia passou a deter direta e indiretamente 100% das ações da CBS.

Diluição da participação indireta na Tavex
Em 21 de junho de 2007 foi aprovado, em Assembléia Geral Extraordinária da Tavex Algodonera S.A., o aumento de capital, daquela
sociedade, oriundo do aporte de capital de acionistas minoritários da Santista Têxtil S.A. Como conseqüência desse fato, a Tavex
passa a deter 92% do capital social total da Santista Têxtil S.A. e a Companhia tem sua participação diluída na Tavex de 22,164%
para 20,504%.
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Alienação de imóvel por controlada
Em 8 de março de 2007, a controlada Alpargatas Imobiliária Ltda. alienou um imóvel, a terceiros, por R$46.075. Essa transação
gerou um lucro antes dos efeitos de imposto de renda e contribuição social de R$39.759, reconhecido em “Receitas não
operacionais” no consolidado.

Constituição de controladas
1. Em novembro de 2007 foi constituída a Alpargatas Chile Ltda., com sede em Santiago, cuja atividade principal é a importação e
comercialização de calçados.
2. Em dezembro de 2006 foi constituída a Alpargatas USA Inc., com sede em Delaware, Estados Unidos da América, que
incorporou a controlada Expasa Florida Inc., tornando-se sua sucessora. A incorporação foi efetiva a partir de 1º de janeiro de
2007.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2007, o prejuízo apresentado por essas controladas refere-se substancialmente a gastos
administrativos e comerciais com marketing e publicidade, incorridos para dar início às operações destas controladas, em conexão
com os planos de internacionalização dos negócios da Companhia.

Evento subseqüente - aumento de capital na Tavex Algodonera S.A.
Em 1º de fevereiro de 2008 foi aprovado pelo Conselho de Administração da Tavex Algodonera S.A. (“Tavex”) o aumento do capital
social em aproximadamente EU$40.000 mil. Os termos e as condições finais do aumento de capital, incluindo o preço de emissão
das novas ações, serão estabelecidos pelo Comitê Executivo composto por membros do Conselho de Administração da Tavex,
conforme faculta a legislação espanhola.
A Companhia, através de sua controlada Alpargatas Internacional APS, subscreverá parte do aumento do capital social da Tavex.
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10. Imobilizado e Intangível

Controladora
IMOBILIZADO
Terrenos
Edifícios e construções
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Imobilizado em andamento:
Sistema de Integração Projeto plataforma TI
Otimização industrial
Outros
Provisão para perda
INTANGÍVEL
Marcas, direitos e patentes
Sistemas de informática

Taxa
anual de
depreciação
(%)

2007
Depreciação
Custo acumulada

Líquido

2006
Depreciação
Custo acumulada

Líquido

4
10
10
20

3.582
133.640
202.848
20.522
3.401

(65.954)
(125.704)
(11.076)
(2.047)

3.582
67.686
77.144
9.446
1.354

2.671
107.713
192.736
17.759
3.475

(66.847)
(122.908)
(10.148)
(2.009)

2.671
40.866
69.828
7.611
1.466

-

13.468
10.865
24.646
(8.155)
404.817

(204.781)

13.468
10.865
24.646
(8.155)
200.036

37.875
29.701
7.310
(9.772)
389.468

(201.912)

37.875
29.701
7.310
(9.772)
187.556

10
10

21.061
10.622
31.683

(17.861)
(3.248)
(21.109)

3.200
7.374
10.574

21.061
21.061

(17.861)
(17.861)

3.200
3.200
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Consolidado
IMOBILIZADO
Terrenos
Edifícios e construções
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Imobilizado em andamento:
Sistema de Integração Projeto plataforma TI
Otimização industrial
Outros em andamento
Outros
Provisão para perda
INTANGÍVEL
Marcas, direitos e patentes
Sistemas de informática

Taxa
anual de
depreciação
(%)

2007
Depreciação
Custo acumulada

Líquido

2006
Depreciação
Custo acumulada

Líquido

4
10
10
20

4.869
147.971
238.830
21.398
3.547

(75.118)
(146.160)
(11.464)
(2.170)

4.869
72.853
92.670
9.934
1.377

3.147
114.594
203.965
18.130
3.617

(72.253)
(131.505)
(10.305)
(2.115)

3.147
42.341
72.460
7.825
1.502

-

13.468
10.865
25.744
211
(8.383)
458.520

(234.912)

13.468
10.865
25.744
211
(8.383)
223.608

37.875
29.701
7.759
(10.000)
408.788

(216.178)

37.875
29.701
7.759
(10.000)
192.610

10
10

36.231
12.349
48.580

(17.870)
(3.745)
(21.615)

18.361
8.604
26.965

21.089
7.725
28.814

(17.861)
(6.361)
(24.222)

3.228
1.364
4.592

A Companhia investiu no exercício findo em 31 de dezembro de 2007 aproximadamente:(a) R$37.700 no projeto de ampliação,
modernização e otimização industrial, aprovado pelo Conselho de Administração em 12 de agosto de 2005; (b) R$14.400 na
aquisição da marca “Hawaianas” em diversos países; e (c) R$40.900 em modernização operacional, entre outros projetos. Esses
investimentos foram reconhecidos em “Imobilizado em andamento” e estão sendo alocados às suas respectivas contas de
imobilizado e depreciados no momento em que sua utilização é iniciada.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2007, o sistema corporativo integrado de gestão entrou em operação quase
integralmente. Os custos com aquisição do direito de uso do sistema, de R$5.510, foram transferidos de “Imobilizado em
andamento” para intangível, os quais estão sendo amortizados em dez anos.
A depreciação e amortização referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007 foram de R$24.255.
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11. Diferido

Consolidado
Gastos com:
Implantação de sistemas de gestão
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Otimização e expansão industrial - pré--operacional
Outros

Custo
histórico

2007
Amortização
acumulada

2006
Líquido

Líquido

49.804
10.289
5.486
1.953
67.532

(3.916)
(2.313)
(636)
(1.255)
(8.120)

45.888
7.976
4.850
698
59.412

1.752
3.746
746
6.244

No exercício findo em 31 de dezembro de 2007, o sistema corporativo integrado de gestão entrou em operação quase
integralmente, tendo parte dos custos com a implantação do sistema, de aproximadamente R$48.000, sido transferida de
“Imobilizado em andamento” para diferido, sendo esses custos amortizados em dez anos.
A amortização referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007 foi de R$5.865.
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12. Empréstimos e Financiamentos
Indexador e taxa
Moeda média anual de juros
“Working capital” - EUA US$
ACC/Pré-pagamento
US$
“Compror”
R$
Exim
R$
FNE (BNB) (a)
R$
FINAME
R$
BNDES (b)
R$
Capital de giro
Capital de giro
Arrendamento mercantil

Passivo circulante
Passivo não circulante

US$
R$
R$

Libor mais 1% mais variação cambial
Juros de 6,45% mais variação cambial
Juros de 110% do CDI
TJLP + 3,3%
Juros de 9,09%
TJLP + juros de 3,97%
Cesta de moedas com juros de 2,3%
e TJLP mais juros de 3,77%
Juros de 7,23% mais variação cambial
Juros de 9,41%
Libor mais 1% mais 0,5% de “spread”
e comissão

Controladora
2007
2006

Consolidado
2007
2006

109.404
3.478

51.200
5.233

19.411
13.108
107
1.619
109.404
4.832

3.288
51.200
5.233

11.975
-

-

14.219
5.983
1.727

-

124.857
12.722
112.135

56.433
2.295
54.138

90
170.500
52.160
118.340

59.721
5.583
54.138

(a) Em 23 de fevereiro de 2006 a Companhia assinou contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil - BNB, no limite de R$112.000, destinado a apoiar
programas de investimentos na Região Nordeste. O financiamento será pago em dez anos a partir de 2008, com amortização mensal. A liberação das parcelas foi vinculada
ao cronograma de desembolso dos investimentos. Em setembro de 2006, foi liberada a primeira parcela no montante de R$50.671, em fevereiro de 2007, a segunda, de
R$33.568 e, em dezembro de 2007, a terceira, no valor de R$24.327. As garantias estão suportadas por carta de fiança bancária obtida pela Companhia.
(b) Em outubro de 2007, a Companhia assinou, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, contrato de financiamento de R$22.700 para suportar
o projeto de implantação do sistema corporativo integrado de gestão. Desse total, em dezembro de 2007, foi liberado o montante de R$11.960.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

Em novembro de 2007, com a aquisição da CBS S.A. - Companhia Brasileira de Sandálias, os empréstimos desta em 31 de
dezembro de 2007, no montante de R$26.231, foram consolidados ao saldo de empréstimos e financiamentos da Companhia.
A composição por ano de vencimento dos financiamentos a longo prazo é a seguinte:

Ano
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Controladora
2007
2006
7.361
17.663
7.686
16.883
6.894
16.323
6.334
16.323
6.334
15.924
6.334
13.929
6.334
13.929
6.334
1.161
527
112.135
54.138

Os demais empréstimos estão garantidos por avais e imóveis da Companhia.

2007
20.741
19.030
16.893
16.733
15.924
13.929
13.929
1.161
118.340

Consolidado
2006
7.361
7.686
6.894
6.334
6.334
6.334
6.334
6.334
527
54.138

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

13. Provisões e Outras Contas a Pagar

“Royalties” a pagar
Provisão para fretes a pagar
Serviços de propaganda e promoção a pagar
Provisão para custos com otimização industrial
Outras contas a pagar (comissões, serviços
de terceiros, concessionárias e outras)

Controladora
2007
2006
2.661
4.603
7.577
6.301
6.643
4.872
7.448
8.397
23.507

10.866
35.861

2007
2.661
6.301
4.872

Consolidado
2006
4.603
6.594
6.643
7.448

9.937
23.771

10.941
36.229

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
A Companhia concede participação nos lucros e resultados a seus funcionários, vinculada ao alcance de metas operacionais e
objetivos específicos, estabelecida e aprovada anualmente para cada fábrica/unidade. Em 2007, foi reconhecido no resultado do
exercício, a título de participação nos resultados dos empregados e administradores, o montante de R$18.740 (R$18.060 em 2006),
o qual esta registrada na rubrica “Salários e encargos sociais a pagar”, no passivo circulante.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
a) Passivo não circulante
Alpargatas USA Inc.
Amapoly Indústria e Comércio Ltda.
CBS S.A. - Companhia Brasileira de Sandálias
Fibrasil Agrícola e Comercial Ltda.

Controladora
2007
2006
1.489
63.661
57.340
(8.670)
32.093
32.093
88.573
89.433

O saldo é representado por conta corrente entre a Companhia e suas controladas, devido à administração centralizada das
disponibilidades, não havendo incidência de encargos financeiros.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

b) Saldos e transações - controladora
Amapoly Indústria e
Comércio Ltda.
2007
2006
Passivo circulante (incluído em):
Fornecedores
Provisões e outras contas a pagar
Transações do exercício:
Vendas
Compras
Aluguéis e condomínio e outras despesas
Custos com serviços compartilhados(i)
Gastos com projetos corporativos
Aquisições de imobilizado(ii)

Alpargatas
USA Inc.
2007
2006

Grupo
Camargo Corrêa
2007
2006

1.414
-

-

5.097
-

-

2.447

371

28.042
-

24.154
-

5.147
-

-

2.049
8.740
15.667
2.182

358
1.984
10.131
5.732

(i) Compreendem custos com serviços corporativos compartilhados, tais como telefonia, seguros, administrativos e de tecnologia da informação.
(ii) Em abril de 2006 foi assinada uma ordem de serviço entre a Companhia e a Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. objetivando a construção para ampliação de
duas unidades fabris no Estado da Paraíba. A contratação no valor de R$34.000, incluindo custos diretos e indiretos, foi formalizada em setembro de 2006 mediante a
assinatura de um Contrato de Empreitada. O valor total de custos diretos pagos em 2006 e 2007 à contratante foi de R$7.914.

As transações comerciais observam preços e condições usuais de mercado.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

16. Provisão para Contingências
Em 31 de dezembro de 2007, a Companhia e suas controladas possuem processos de natureza fiscal, cíveis e trabalhistas,
decorrentes de autuações por parte das autoridades fiscais, de reclamações de terceiros e ex-funcionários ou de ações e
questionamentos. Para essas contingências foram constituídas provisões, quando, na opinião da Administração e de seus assessores
jurídicos, o risco de eventual perda foi considerado como provável. Essas provisões estão assim apresentadas:

Reclamações trabalhistas
Processos tributários
Depósitos judiciais
Processos cíveis
Passivo não circulante
Passivo circulante

(a)
(b)

Controladora
2007
2006
15.776
15.274
12.566
8.082
(8.532)
(7.508)
5.041
3.157
24.851
19.005
20.405
13.140
4.446
5.865

Consolidado
2007
2006
21.794
15.274
12.583
8.267
(8.546)
(7.690)
5.041
3.157
30.872
19.008
26.426
13.143
4.446
5.865

(a) Referem-se às ações movidas contra a Companhia e suas controladas por ex-funcionários e colaboradores, cujos pedidos são basicamente de pagamentos de verbas
rescisórias, adicionais salariais, horas extras e verbas devidas em razão de responsabilidade subsidiária. Os valores provisionados referem-se às melhores estimativas apuradas
para cada processo como perda efetiva.
(b) Consistem basicamente em autos de infração referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS relativo ao Estado de São Paulo e questionamentos
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (exclusão base ICMS), Seguro de Acidente do Trabalho - SAT e Contribuição ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA.

O aumento registrado para 2007 na controladora refere-se basicamente ao provisionamento de um auto de infração relativo à
COFINS no montante de R$3.429.
O aumento registrado para 2007 na provisão para perdas com reclamações trabalhistas no consolidado é explicado substancialmente
pelos casos registrados pela controlada CBS S.A. – Companhia Brasileira de Sandálias no montante de R$ 6.000.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

Movimentação da provisão para contingências - controladora

Saldos em 31 de dezembro de 2006
Complementos
Pagamentos
Saldos em 31 de dezembro de 2007

Tributárias
8.082
4.484
12.566

Cíveis
3.157
1.884
5.041

Trabalhistas
15.274
4.435
(3.933)
15.776

Depósitos
judiciais
(7.508)
(1.024)
(8.532)

Total
19.005
9.779
(3.933)
24.851

Perdas possíveis (controladora)
Os processos, cujo risco de perda foi classificado como possível, com base na avaliação da Administração da Companhia e na
opinião de seus assessores jurídicos, não foram registrados como provisão para contingências nas demonstrações financeiras de 31
de dezembro de 2007 e estão representados por processos tributários, no montante de R$8.662 (R$8.754 em 2006), e cíveis, no
montante de R$4.035 (R$3.087 em 2006).
Em dezembro de 2005 foi movido processo cível contra a Companhia por uma empresa detentora de determinada marca esportiva,
cujo objeto da causa se referia a perdas e danos por supostos descumprimentos no contrato de licenciamento, o qual foi distratado
em anos anteriores. Na opinião dos assessores jurídicos da Companhia, a probabilidade de perda foi considerada possível e o valor
envolvido ainda não podia ser apurado, não sendo reconhecida nenhuma provisão para fazer face a essa contingência. Em fevereiro
de 2007 houve decisão favorável à Companhia, determinando a extinção do processo. Essa sentença está sujeita a um recurso que
será julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
Programa para Integração Social - PIS
Depósitos judiciais
Outros
Total – controladora

Controladora e
consolidado
2007
2006
33.796
31.603
1.606
1.518
(24.059)
(22.432)
2.802
2.592
14.145
13.281

Contribuição social - Programa de Recuperação Fiscal - REFIS
Total – consolidado

8.380
22.525

13.281

Em 8 de março de 1999, a Companhia obteve liminar para a ação ordinária que pede a inconstitucionalidade da Lei nº 9.718/98 e
da Emenda Constitucional nº 20, que consistiram basicamente no aumento da alíquota da COFINS e no alargamento da base de
cálculo da COFINS e do PIS. Essa liminar assegurou o recolhimento dessas contribuições nos moldes da legislação vigente até janeiro
de 1999.
A partir daquela data, os valores dessas contribuições apurados nos períodos em questionamento foram provisionados contabilmente,
atualizados pela taxa SELIC, registrados na rubrica “Despesas financeiras”, no resultado dos exercícios. De setembro de 2002 a
janeiro de 2004, a Companhia depositou em juízo o valor em discussão.
Em 2 de março de 2006, foi admitido perante o Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário da ação referente ao aumento de
alíquota da COFINS. Nesse momento, o respectivo débito deixou de ter sua exigibilidade suspensa, sendo, portanto, necessário o
pagamento ou depósito judicial. Em 30 de março de 2006 optou-se pelo pagamento de R$43.041, sem prejuízo da continuidade da
discussão judicial.
Em 31 de dezembro de 2007 o saldo provisionado da COFINS refere-se ao questionamento do alargamento da base de cálculo.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

Movimentação dos tributos com exigibilidade suspensa

COFINS
PIS
Depósitos judiciais
Outras
Total controladora

31.603
1.518
(22.432)
2.592
13.281

2006

Atualizações
2.193
88
(1.627)
210
864

33.796
1.606
(24.059)
2.802
14.145

2007

Contribuição social - REFIS
Total consolidado

13.281

864

8.380
22.525

Em 2007 a Companhia decidiu pelo parcelamento da dívida fiscal relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
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20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
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18. Imposto de Renda e Contribuição Social
a) Diferidos ativo e passivo (controladora)
Ativo circulante - diferenças temporárias:
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para perda nos estoques
Provisão para contingências
Provisão para otimização industrial
Outras diferenças temporárias
Realizável a longo prazo:
Prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social (*)
Diferenças temporárias:
Provisão para tributos com exigibilidade suspensa
Provisão para otimização industrial
Provisão para contingências
Provisão para perda no imobilizado
Outras diferenças temporárias

Exigível a longo prazo:
Provisão para imposto de renda e contribuição social (*)
Depósitos judiciais
Provisão para imposto de renda sobre “royalties”

2007

2006

3.342
890
1.512
1.657
9.428
16.829

2.970
1.720
1.994
4.104
6.110
16.898

15.242

26.083

6.263
6.566
1.350
1.717
1.431
17.327
32.569

6.987
4.462
1.603
2.328
1.817
17.197
43.280

34.920
(6.277)
2.885
31.528

52.289
(6.277)
2.686
48.698

(*) A Companhia questiona judicialmente a compensação da totalidade do imposto de renda e da contribuição social devidos em cada exercício, com os créditos decorrentes
dos prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social, sem observância do limite legal de 30%. Em conseqüência, a Companhia mantém destacado no exigível a
longo prazo parcela excedente aos 30% legais de imposto devido que foi compensada, acrescida dos encargos financeiros, com base na taxa SELIC.

Em virtude desse questionamento, o crédito fiscal diferido foi constituído sobre os prejuízos fiscais e as bases negativas de
contribuição social, caso tivesse sido observado o limite legal de 30% para a compensação.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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3. Principais Práticas Contábeis
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12. Empréstimos e Financiamentos
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No julgamento final do mérito, em caso de sucesso, o ativo diferido será confrontado com o respectivo passivo e os encargos
provisionados serão revertidos, sendo registrados a crédito do resultado do exercício, naquele momento.
No exercício de 2007, a Companhia reverteu parte dos encargos provisionados prescritos no montante de R$6.528.

b) Resultado
Em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, a despesa com imposto de renda (IR) e contribuição social (CS), registrada no resultado do
exercício, está representada por:

Lucro antes do IR e da CS
Alíquota fiscal dos impostos (IR e CS) vigente
Despesa com imposto de renda e contribuição social
pela alíquota fiscal vigente
Efeito do IR e da CS sobre diferenças permanentes:
Resultado de equivalência patrimonial
Benefício dos juros sobre o capital próprio
Outras (adições) exclusões permanentes, líquidas
Efeito do crédito tributário não constituído
sobre prejuízo fiscal de controlada no exterior
Efeito tributário - lucro presumido de controlada
Reversão do IR e da CS diferidos passivos
Subvenção fiscal federal de controlada
Outros efeitos
Despesa com IR e CS no resultado do exercício

Controladora
2007
2006
152.320
169.536
34%
34%

Consolidado
2007
2006
153.377
170.103
34%
34%

(51.789)

(57.642)

(52.148)

(57.835)

5.419
16.138
(1.298)

(7.713)
16.327
3.211

(2.994)
16.138
(1.334)

(9.500)
16.327
290

553
(30.977)

2.167
732
(42.918)

(7.229)
12.105
1.745
553
(33.164)

2.167
4.118
948
(43.485)
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19. Patrimônio Líquido
a) Capital social
O capital integralizado em 31 de dezembro de 2007 e de 2006 é de R$391.804, representado por 18.023.178 ações escriturais sem
valor nominal, sendo 9.090.604 ordinárias e 8.932.574 preferenciais.

b) Ações em tesouraria
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de agosto de 2007, foi aprovado programa de recompra de ações da
Companhia, que estabeleceu a aquisição de até 437.228 ações preferenciais e 301.072 ações ordinárias. Em 2007 foram adquiridas
196.400 ações preferenciais, pelo preço médio de R$137,87, e 14.400 ações ordinárias, pelo preço médio de R$160,00. Os valores
de aquisição refletem os preços de mercado, suportados por reservas existentes.
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de junho de 2007 foi aprovado o cancelamento de 167.435 ações preferenciais
mantidas em tesouraria, pelo montante de R$12.615.
Em 31 de dezembro de 2007, a Companhia possui em tesouraria 495.045 ações pelo preço médio de R$110,09.
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c) Dividendos e juros sobre o capital próprio
Os acionistas têm assegurado, em cada exercício, dividendo não inferior a 25% do lucro líquido, calculado nos termos da lei
societária e do estatuto. Em 2007 e 2006, o cálculo foi efetuado da seguinte forma:
Lucro líquido do exercício
Constituição da reserva legal - 5%
Valor disponível para distribuição
Dividendos mínimos obrigatórios - 25%
Proposta da Administração:
Dividendos
Juros sobre o capital próprio
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre juros sobre o capital próprio
Dividendos e juros sobre o capital próprio líquidos

2007
121.343
(6.067)
115.276
28.819

2006
126.618
(6.331)
120.287
30.072

47.465
(6.123)
41.342

2.498
48.020
(5.662)
44.856

A seguir está detalhada a distribuição dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio propostos pela Administração:

Ordinárias
Juros sobre o capital próprio e dividendos:
Intermediários
Declarados

2,5530
2,5530

R$ por ação (bruto)
2007
Preferenciais
Ordinárias
2,8090
2,8090

2,5460
0,1340
2,6800

2006
Preferenciais
2,8000
0,1480
2,9480

d) Reserva para investimentos
Em 31 de dezembro de 2007, a referida reserva foi constituída com o objetivo de aplicação em futuros investimentos no montante
de R$67.811, que será submetida à aprovação da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2008.
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20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas

Provisão para contingências
Amortização de diferido
Amortização de ágio
Outras

Controladora
2007
2006
(9.969)
(10.608)
(7.086)
(7.825)
(1.019)
(10.163)
(9.003)
(28.237)
(27.436)

Consolidado
2007
2006
(9.969)
(10.608)
(7.086)
(7.847)
(1.019)
(10.383)
(9.162)
(28.457)
(27.617)
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21. Instrumentos Financeiros
a) Considerações gerais
A Companhia e suas controladas participam de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas
patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades, bem como a reduzir a exposição a riscos de mercado. A administração
desses riscos é efetuada por meio de estratégias predefinidas pela Administração da Companhia.

b) Valores de mercado
Em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, os valores de mercado das disponibilidades, aplicações financeiras e contas a receber
aproximam-se dos valores registrados nas demonstrações financeiras devido à natureza de curto prazo desses. Os financiamentos
aproximam-se substancialmente aos valores de mercado, mesmo aqueles não circulantes.
Na controladora, os saldos com partes relacionadas são referentes à administração de caixa único (disponibilidades) pela Companhia,
não havendo encargos financeiros sobre essas transações.

c) Riscos de crédito e câmbio
As vendas são substancialmente para varejistas e hipermercados. O risco de crédito é reduzido em virtude da grande carteira de
clientes e dos procedimentos de controle que monitoram. O risco cambial é proveniente da oscilação das taxas de câmbio nos
empréstimos e contas a receber em moeda estrangeira.
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22. Programa de Opção de Compra de Ações
A Companhia concede opções de compra de ações preferenciais aos seus Diretores Executivos, através de um programa aprovado
pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 26 de abril de 2002, com o objetivo de retê-los e incentivá-los a contribuir em
prol dos interesses e objetivos da Companhia e de seus acionistas. O programa é administrado pela área de Recursos Humanos da
Companhia. Até 31 de dezembro de 2006, foram concedidas as seguintes opções de ações, apresentadas da seguinte forma:

Plano
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Vigência
de julho
de julho
de julho
de julho
de julho
de julho

1º
1º
1º
1º
1º
1º

de
de
de
de
de
de

2002
2003
2004
2005
2006
2007

a
a
a
a
a
a

30
30
30
30
30
30

de
de
de
de
de
de

junho
junho
junho
junho
junho
junho

de
de
de
de
de
de

2012
2013
2014
2015
2011
2012

Quantidade de opções
Concedidas
Exercidas
35.980
27.080
63.060
26.928
90.630
19.732
91.010
10.832
36.059
24.500
-

Preço
histórico de
exercício
por opção R$ (*)
10,46
15,25
21,30
32,30
94,69
143,89

(*) O preço de exercício das opções de compra é equivalente à média ponderada por volume de negociações das cotações de fechamento das ações preferenciais, nos
60 pregões anteriores à data de aprovação de cada plano anual, corrigido posteriormente através do Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas IGP-M/FGV, com exceção dos planos de 2006 e de 2007, em que o índice passou a ser o Índice de Preços ao Consumidor - Ampliado - IPC-A.

Conforme mencionado na nota explicativa nº 19, em 31 de dezembro de 2007 a Companhia possui 495.045 ações em tesouraria
suportando a quantidade-limite do programa.
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Critério de carência
Para os planos de 2002 a 2005, a carência para cada exercício de opção de cada plano é de dois anos, com liberações de 20% no
terceiro, quarto e quinto anos da deliberação e de 40% do sexto ano em diante. Para os planos de 2006 e de 2007, conforme
aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 23 de outubro de 2006, a carência para o exercício de opção passou a
ser de três anos, com liberação de 30% no terceiro e quarto anos e de 40% no quinto ano em diante.
O exercício das opções garante aos beneficiários os mesmos direitos concedidos aos demais acionistas da Companhia.
No momento em que forem liberadas as ações, em virtude do direito da opção, os efeitos conhecidos na transação serão registrados
contabilmente no patrimônio líquido.
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23. Benefícios a Empregados
A Companhia patrocina dois planos de complementação de benefícios de aposentadoria, além de conceder, por intermédio de um
plano próprio de aposentadoria, benefícios de renda vitalícia e assistência médica para um grupo determinado de ex-funcionários e
seus respectivos cônjuges. O passivo atuarial, referente a esses planos, reconhecidos em 31 de dezembro de 2007, é de R$3.549
(R$3.917 em 2006), o qual se encontra registrado em “Outros passivos”, no exigível a longo prazo. Os planos de complementação
de benefícios estão representados por:

a) Plano de aposentadoria - SPASAPREV
O plano de aposentadoria foi implantado em maio de 1991 e foi estruturado na modalidade de “Benefício Definido”, totalmente
custeado por contribuições da patrocinadora. Em agosto de 2000, foi criado o plano “Super Prev”, estruturado na modalidade de
“Contribuição Definida”, para o qual já migraram funcionários equivalentes a 99% das reservas necessárias.
Os valores atuariais reconhecidos são:
Valor presente da obrigação atuarial
Valor justo dos ativos do plano
Ganho atuarial não reconhecido
Passivo total reconhecido, em 31 de dezembro de 2007

2007
26.954
(36.284)
10.349
1.019
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Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

b) Plano de pensão - HSBC
O plano de aposentadoria é destinado a um grupo fechado de ex-funcionários da Companhia, utilizando um fundo multipatrocinado
de previdência complementar, como veículo financeiro. Esse plano abrange apenas participantes em fase de recebimento de
benefícios de aposentadoria e pensão por morte.
O demonstrativo do cálculo atuarial, referente ao Plano HSBC, é como segue:
Valor presente da obrigação atuarial
Valor justo dos ativos do plano
Ganho atuarial não reconhecido
Ativo líquido total (*)

R$
654
(3.045)
771
(1.620)

(*) Esse ativo não foi reconhecido nas demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2007, por não haver evidência de reembolso ou abatimentos de
contribuições futuras.

c) Plano próprio de aposentadoria para ex-funcionários
A Companhia patrocina um plano próprio de aposentadoria para ex-funcionários, o qual concede o benefício de uma renda vitalícia
aos participantes, extensiva ao cônjuge nos casos de falecimento.
Atualmente, abrange seis participantes, sendo cinco ex-funcionários recebendo uma renda de aposentadoria e um pensionista
recebendo renda de pensão por morte.
Os valores atuariais reconhecidos são:
Valor presente da obrigação atuarial
Ganho atuarial não reconhecido
Passivo total reconhecido, em 31 de dezembro de 2007

R$
1.311
(427)
884

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

d) Plano de assistência médica para aposentados
A Companhia mantém um plano de assistência médica para um grupo determinado de ex-funcionários e seus respectivos cônjuges,
conforme regras por ela estipuladas.
Os valores atuariais reconhecidos são:
Valor presente da obrigação atuarial
Ganho atuarial não reconhecido
Passivo total reconhecido, em 31 de dezembro de 2007

R$
2.726
(1.080)
1.646

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
A Companhia e suas controladas mantêm coberturas de seguros por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais riscos
sobre seus ativos. A cobertura de seguros em 31 de dezembro de 2007 contra riscos operacionais é de R$819.163, responsabilidade
civil geral de R$6.500, responsabilidade civil facultativa - danos corporais de R$1.000, riscos diversos (roubo) de R$786, transportes
nacionais limitados a R$2.000 por embarque e transportes internacionais de US$5 milhões, tanto nas importações quanto nas
exportações.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638, que altera, revoga e introduz novos dispositivos à Lei das Sociedades
por Ações, notadamente em relação ao capítulo XV, sobre matéria contábil, que entra em vigor a partir do exercício que se inicia em
1º de janeiro de 2008. Essa Lei teve, principalmente, o objetivo de atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o
processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de
contabilidade (IFRS) e permitir que novas normas e procedimentos contábeis sejam expedidos pela CVM em consonância com os
padrões internacionais de contabilidade.
As modificações na legislação societária brasileira são aplicáveis para todas as companhias constituídas na forma de sociedades
anônimas, incluindo companhias de capital aberto, bem como estendem às sociedades de grande porte disposições relativas à
elaboração e divulgação de demonstrações financeiras. Adicionalmente, companhias de capital fechado poderão optar por observar as
normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela CVM para as companhias abertas.
Algumas alterações devem ser aplicadas a partir do início do próximo exercício, enquanto outras dependem de regulamentação por
parte dos órgãos reguladores.
As principais modificações que poderão afetar a Companhia e suas controladas podem ser sumariadas como segue:
Inclusão da demonstração do valor adicionado, aplicável para companhias de capital aberto, que demonstra o valor adicionado
pela Companhia, bem como a composição da origem e alocação de tais valores.
Possibilidade de manter separadamente a escrituração das transações para atender à legislação tributária e, na seqüência, os
ajustes necessários para adaptação às práticas contábeis.
Criação de novo subgrupo de contas, intangível, que inclui ágio, para fins de apresentação no balanço patrimonial. Essa conta
registrará os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Companhia ou exercidos com essa
finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

Modificação do conceito para valores registrados no diferido. Somente as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação
que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão-somente
uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional.
Obrigatoriedade da Companhia analisar, periodicamente, a capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado,
intangível e diferido, com o objetivo de assegurar que: (a) a perda por não-recuperação desses ativos é registrada como resultado
de decisões para descontinuar as atividades relativas a referidos ativos, ou quando há evidência de que os resultados das operações
não serão suficientes para assegurar a realização de referidos ativos; e (b) o critério utilizado para determinar a estimativa de vida
útil remanescente de tais ativos com o objetivo de registrar a depreciação, amortização e exaustão é revisado e ajustado.
Requerimentos de que as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, sejam registradas: (a) pelo seu valor de
mercado ou valor equivalente, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda; e (b) pelo valor
de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de
realização, quando este for inferior.
Criação de um novo subgrupo de contas, ajustes de avaliação patrimonial, no patrimônio líquido, para permitir o registro de
determinadas avaliações de ativos a preços de mercado, principalmente instrumentos financeiros; o registro de variação cambial
sobre investimentos societários no exterior avaliados pelo método de equivalência patrimonial (até 31 de dezembro de 2007 essa
variação cambial era registrada no resultado do exercício); e os ajustes dos ativos e passivos a valor de mercado, em razão de
fusão e incorporação ocorrida entre partes não relacionadas que estiverem vinculadas à efetiva transferência de controle.
Introdução do conceito de ajuste a valor presente para as operações ativas e passivas de longo prazo e para as relevantes de
curto prazo.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008

Informações suplementares consolidadas

Revogação da possibilidade de registrar as subvenções para investimento (incluindo incentivos fiscais) diretamente como reservas
de capital em conta de patrimônio líquido. Isso significa que as subvenções para investimento passarão a ser registradas no
resultado do exercício. Para evitar a distribuição como dividendos, o montante das subvenções poderá ser destinado, após transitar
pelo resultado, para reserva de incentivos fiscais.
Requerimento de que os ativos e passivos da Companhia a ser incorporada, decorrentes de transações que envolvam
incorporação, fusão ou cisão entre partes independentes e vinculadas à efetiva transferência de controle, sejam contabilizados pelo
seu valor de mercado.
Em razão dessas alterações terem sido recentemente promulgadas e algumas ainda dependerem de regulamentação por parte dos
órgãos reguladores para serem aplicadas, a Administração da Companhia e de suas controladas ainda não conseguiram avaliar todos
os efeitos que as referidas alterações poderiam resultar em suas demonstrações financeiras e nos resultados dos exercícios seguintes,
exceto pelos seguintes aspectos mais significativos relativos às novas metodologias para registro das (i) variações cambiais sobre
investimentos no exterior, cuja perda apurada em 2007 foi de R$7.748 e (ii) subvenções para investimento, referente ao incentivo
fiscal mencionado na nota explicativa n.o 4, cujo valor registrado como reserva de capital em 2007 foi de R$ 78.757.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

Informações Suplementares Consolidadas – com exceção da controlada
Santista Têxtil S.A. (até 30/06/06)
ANEXO I
BALANÇOS PATRIMONIAIS
ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Contas a receber de clientes
Estoques
Outras contas a receber
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Imóveis destinados à venda
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depósitos judiciais e compulsórios
Outras contas a receber
Total do realizável a longo prazo
Permanente:
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido
Total do permanente
Total do ativo não circulante
TOTAL DO ATIVO

31/12/07

30/09/07

31/12/06

120.477
336.025
125.859
56.140
638.501

306.080
273.982
142.133
58.234
780.429

256.441
266.636
85.868
57.344
666.289

4.875
10.981
32.693
4.260
4.819
57.628

7.439
6.774
43.151
3.702
5.017
66.083

10.024
13.536
43.280
4.515
5.120
76.475

332.092
223.608
26.965
59.412
642.077
699.705

124.747
192.894
8.987
57.603
384.231
450.314

132.001
192.610
4.592
6.244
335.447
411.922

1.338.206

1.230.743

1.078.211

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

BALANÇOS PATRIMONIAIS
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31/12/07

30/09/07

31/12/06

Fornecedores
Financiamentos
Salários e encargos a pagar
Provisões e outras contas a pagar
Provisão para contingências
Juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar
Impostos a pagar
Total do passivo circulante

104.623
52.160
54.209
23.771
4.446
1.158
14.116
254.483

83.785
23.848
54.812
17.968
4.749
11.237
4.240
200.639

80.543
5.583
42.883
36.229
5.865
3.522
12.157
186.782

NÃO CIRCULANTE
Exigível a longo prazo:
Financiamentos
Provisão para imposto de renda e contribuição social
Tributos com exigibilidade suspensa e outros
Provisão para contingências
Outros
Total do passivo não circulante

118.340
31.528
22.525
26.426
4.473
203.292

79.511
48.831
13.950
15.674
4.450
162.416

54.138
48.698
13.281
13.143
4.613
133.873

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

880.431

867.688

757.556

1.338.206

1.230.743

1.078.211

CIRCULANTE

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
RECEITA BRUTA DE VENDAS
Imposto sobre vendas
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
Custo dos produtos vendidos
LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Com vendas
Gerais e administrativas
Honorários dos administradores
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Amortização do diferido
Amortização do ágio
Outras despesas operacionais, líquidas
LUCRO OPERACIONAL ANTES DA VARIAÇÃO CAMBIAL,
DOS ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE IMPOSTOS
E DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Variação cambial líquida
Encargos financeiros sobre impostos
Equivalência patrimonial
LUCRO OPERACIONAL
Receitas (despesas) não operacionais, líquidas
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Imposto de renda e contribuição social
LUCRO LÍQUIDO

2007
Acumulado
4ºtrimestre em 12 meses
514.627
1.615.625
(104.974)
(326.068)
409.653
1.289.557
(228.325)
(717.272)
181.328
572.285

2006
Acumulado
4ºtrimestre em 12 meses
441.431
1.565.434
(87.386)
(305.634)
354.045
1.259.800
(190.221)
(676.188)
163.824
583.612

(116.773)
(23.954)
(1.272)
6.748
(6.284)
(2.564)
(1.019)
(12.639)
(157.757)

(362.894)
(80.878)
(4.932)
33.389
(17.815)
(7.086)
(1.019)
(20.352)
(461.587)

(85.123)
(20.941)
(1.262)
10.386
(4.614)
(1.583)
(7.035)
(110.172)

(304.610)
(69.819)
(4.896)
42.036
(17.415)
(7.847)
(21.560)
(384.111)

23.571
399
7.036
(1.552)
29.454
6.039
35.493
(10.391)
25.102

110.698
(1.121)
6.226
(8.806)
106.997
46.380
153.377
(33.164)
120.213

53.652
(592)
(62)
(22.387)
30.611
(35)
30.576
(10.567)
20.009

199.501
2.502
(2.506)
(32.399)
167.098
2.075
169.173
(42.555)
126.618

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

ANEXO II
2007
Demonstrações dos fluxos de caixa
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
com os recursos provenientes de atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Amortização de ágio
Resultado na venda/baixa do imobilizado
Resultado na venda de bens de realizável a longo prazo
Provisão para perda no imobilizado e diferido
Resultado da equivalência patrimonial
Juros, variações monetárias e cambiais sobre empréstimos,
impostos de longo prazo e depósitos judiciais
Provisão para contingências e otimização industrial
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão (reversão) para devedores duvidosos
Variação cambial nos investimentos
Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos
Geração de caixa das operações
Redução (aumento) no ativo:
Contas a receber de clientes
Estoques
Despesas antecipadas
Impostos a recuperar
Outros
Aumento (redução) no passivo:
Fornecedores
Impostos a pagar
Salários e encargos sociais
Provisão para imposto de renda e contribuição social
Partes relacionadas
Outros
CAIXA LÍQUIDO GERADO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(continua)

2006

Controladora Consolidado

Controladora Consolidado

Consolidado
s/ Santista

121.343

120.213

126.618

126.618

126.618

28.538
1.019
358
(9.140)
(15.937)

30.120
1.019
571
(47.660)
8.806

27.047
1.250
(1.929)
672
22.686

37.522
3.395
(1.929)
672
27.941

28.022
1.283
(1.929)
672
32.399

(2.679)
5.846
943
709
131.000

2.200
5.853
1.444
1.731
124.297

4.638
(3.804)
4.829
(3.097)
1.028
179.938

8.005
(5.184)
4.387
(3.067)
4.240
1.028
203.628

4.638
(3.804)
4.829
(3.097)
1.028
190.659

(57.116)
(27.545)
(563)
6.625
19.277
(59.322)

(54.053)
(32.577)
(3.382)
6.358
11.830
(71.824)

(73.828)
(12.940)
832
(3.684)
2.024
(87.596)

(76.037)
(17.031)
1.597
(2.870)
(2.328)
(96.669)

(73.536)
(13.009)
852
(5.471)
1.460
(89.704)

15.091
906
6.006
797
860
(14.557)
9.103
80.781

20.014
(1.157)
7.987
(258)
(13.216)
13.370
65.843

14.720
(42.390)
4.962
(5.953)
20.752
7.127
(782)
91.560

11.888
(42.134)
3.675
(7.656)
7.871
(26.356)
80.603

14.563
(42.465)
5.026
(5.958)
7.008
(21.826)
79.129

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (controladora)
Demonstrações das Origens
e Aplicações de Recursos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Principais Práticas Contábeis
4. Prática Contábil para Registro da Subvenção
para Investimento
5. Aplicações Financeiras
6. Contas a Receber de Clientes
7. Estoques
8. Depósitos Judiciais
9. Investimentos
10. Imobilizado e Intangível
11. Diferido
12. Empréstimos e Financiamentos
13. Provisões e Outras Contas a Pagar
14. Programa de Participação nos Resultados - PPR
15. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
16. Provisão para Contingências
17. Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros
18. Imposto de Renda e Contribuição Social
19. Patrimônio Líquido
20. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
21. Instrumentos Financeiros
22. Programa de Opção de Compra de Ações
23. Benefícios a Empregados
24. Cobertura de Seguros (Não Auditada)
25. Alteração da Legislação Societária Brasileira,
com Vigência a Partir de Janeiro de 2008
Informações suplementares consolidadas

(continuação)
2007
Demonstrações dos fluxos de caixa
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisições de investimentos
Aquisições de imobilizado, intangível e diferido
Recebimentos de venda do permanente
Efeito no caixa pela não consolidação de investimento
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO PELAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTO
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de empréstimos e financiamentos,
líquida das amortizações
Subvenção do imposto de renda
Subvenção para investimento
Aquisição de ações para tesouraria, líquidas das vendas
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos
CAIXA LÍQUIDO GERADO DAS (UTILIZADO PELAS)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES (*)

2006

Controladora Consolidado

Controladora Consolidado

Consolidado
s/ Santista

(229.577)
(101.671)
2.320
-

(198.123)
(119.699)
48.397
-

(112.161)
3.500
-

(116.107)
14.630
(7.948)

(113.139)
14.630
-

(328.928)

(269.425)

(108.661)

(109.425)

(98.509)

64.597
6.578
78.757
(35.208)
(49.829)

67.321
6.578
78.757
(35.208)
(49.829)

2.683
12.414
71.492
(57.767)
(49.776)

10.367
12.414
71.492
(57.685)
(50.836)

5.068
12.414
71.492
(57.767)
(49.776)

64.895

67.619

(20.954)

(14.248)

(18.569)

(183.252)
256.310
73.058

(135.963)
256.441
120.478

(38.055)
294.365
256.310

(43.070)
299.511
256.441

(37.949)
294.390
256.441

(*) São consideradas como caixa e equivalentes as contas "Caixa e bancos" e "Aplicações financeiras".
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