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A São Paulo Alpargatas encerrou o primeiro semestre deste ano com lucro líquido 173,8% maior 
do que o registrado na primeira metade de 2004, ou R$ 82,7 milhões. A empresa, responsável por 
marcas como Havaianas, Mizuno, Topper, Rainha, Timberland, entre outras, vendeu 81 milhões 
de pares de calçados nos seis primeiros meses de 2005. Um volume que representa crescimento 
de 13,8% na comparação com igual período de 2004.  
 
A Alpargatas colhe resultados da agressiva estratégia de fortalecimento das marcas. O diretor de 
relações com investidores da empresa, Francisco Céspede, atribui o bom desempenho a uma 
combinação de fatores: maiores volumes, mix com maior valor agregado, aumento da 
produtividade fabril e diluição do custo fixo.  
 
"As despesas comerciais ficaram bem abaixo do crescimento de vendas", diz Céspede. Elas 
representaram 29,1% das vendas, em relação a 32,5% de 2004. A receita do semestre foi de R$ 
671,9 milhões, em relação a R$ 559,12 milhões de igual intervalo do ano passado. No 2trimestre 
do ano o lucro líquido da companhia foi de R$ 44,6 milhões, ante R$ 44,4 milhões de igual 
intervalo do ano anterior. Já a receita líquida somou R$ 354,04 milhões, ante os R$ 303,38 
milhões de 2004.  
 
Fruto da venda de produto de alto valor agregado, o faturamento bruto do segundo trimestre 
aumentou 30,2% para R$ 353,9 milhões. As exportações responderam por 6% da receita líquida 
da empresa A margem bruta, segundo Céspede, apresentou crescimento de 2,9% no segundo 
trimestre e de 2,2% no semestre.  
 
O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Lajida) foi de R$ 53,7 milhões no 
segundo trimestre, 145,2% superior ao do mesmo período de 2004. No semestre, o crescimento 
do Lajida foi de 96%, para R$ 95,5 milhões. A venda de calçados responde por aproximadamente 
75% da receita da Alpargatas.  
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