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 Volume Bruto: 6,6 milhões de pares/peças no 2T19, aumento de 20,4% em relação ao 

2T18 e, 12,6 milhões de pares/peças no 6M19, crescimento de 13,0% comparado ao 

6M18. 

 Receita Líquida: R$ 327,0 milhões no 2T19, crescimento de 16,5% em relação ao 2T18 e, 

R$ 626,8 milhões no 6M19, elevação de 9,4% em comparação ao apresentado no 6M18. 

 Lucro Bruto: R$ 111,2 milhões no 2T19, elevação de 15,1% em relação ao 2T18 e, R$ 

213,3 milhões no 6M19 crescimento de 8,3% vs. o valor registrado no 6M18.  

 Margem Bruta: 34,0% no 2T19, queda de 0,4 p.p. em relação ao 2T18, sendo o mesmo 

comportamento observado na variação do semestre. 

 Lucro Líquido: R$ 30,0 milhões no 2T19, retração de 9,1% em comparação ao 2T18 e, R$ 

56,2 milhões no 6M19, queda de 15,5% em relação ao mesmo período de 2018. 

 EBITDA: R$ 50,5 milhões no 2T19, aumento de 14,3% em relação em relação aos R$ 44,2 

milhões apresentados no 2T18, R$ 97,6 milhões no 6M19, crescimento de 3,8% em 

comparação ao 6M18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jundiaí, 5 de agosto de 2019 – Vulcabras Azaleia S.A. (B3: VULC3) anuncia hoje os resultados do segundo 

trimestre de 2019 (2T19). As informações operacionais e financeiras da Companhia são apresentadas com base 

em números consolidados e em milhões de reais, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil e com os padrões contábeis internacionais (IFRS). Os dados contidos neste relatório referem-se ao 

desempenho do segundo trimestre de 2019, comparado ao mesmo período de 2018, exceto quando 

especificado de forma diversa.  

Cotação VULC3 (28/06/2019): 

R$ 6,69 por ação 

 

Quantidade de ações 

Ordinárias: 245.756.346 

 

Valor de mercado 

R$ 1,64 bilhões 

 

Relação com Investidores 

Pedro Bartelle (DRI) 

 

Site RI Vulcabras Azaleia  

http://vulcabrasazaleiari.com.br/ 

 

 

 

Audioconferência: 

06/08/2019 às 10h00 (Brasília) 

 

Telefones para conexão 

Brasil: 

+55 (11) 3193-1001 

+55 (11) 2820-4001 

 

 

E-mail RI:  dri@vulcabras.com.br 

 

 

Telefone RI: +55 (11) 5225-9500 
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A Vulcabras Azaleia teve desempenho positivo em suas principais marcas e categorias de 

produtos no segundo trimestre de 2019, em comparação ao mesmo período de 2018, mesmo 

diante de um cenário de estagnação econômica e baixo consumo no mercado interno, e 

interrupção dos negócios na Argentina, até pouco tempo o principal destino de nossas 

exportações.  

Com consumo abaixo das expectativas do mercado e alta disputa pela preferência do 

consumidor, a empresa lançou mão de uma estratégia comercial que se mostrou eficiente, 

reforçando a oferta de produtos nas faixas de entrada de atuação dos calçados Olympikus.  

Alinhadas à força das marcas e aos atributos dos novos produtos, as ações comerciais levaram 

ao aumento de receita em Calçados Femininos, e em Calçados Esportivos e Confecções, tanto 

de Olympikus quanto de Under Armour.  

A receita total, de R$ 327 milhões, apresentou acréscimo de 16,5% sobre o segundo trimestre 

de 2018.  

A categoria de Calçados Esportivos apresentou expansão de 12,3% na receita líquida, 

influenciada pelo desempenho positivo nas vendas de Olympikus e a adição da receita dos 

calçados Under Armour no trimestre, em sua primeira coleção sob a administração da 

Companhia, mesmo com a queda substancial de calçados esportivos no mercado externo. 

Com nova coleção de Azaleia, a primeira com a supervisão do estilista Alexandre 

Herchcovitch, head de estilo da Companhia, o segmento de Calçados Femininos registrou alta 

de 14,4% em sua receita. 

A categoria de Confecções e Acessórios mais uma vez apresentou robusto crescimento na 

receita, devido ao aumento em Olympikus e à inclusão das vendas da marca Under Armour.  

Na categoria Outros Calçados e Outros houve queda da receita de 5,1% em relação ao igual 

período do ano anterior, principalmente em decorrência da interrupção das exportações de 

partes/peças de calçados esportivos para a Argentina. 

A margem bruta foi de 34,0%, ligeiramente inferior que a do mesmo período do ano passado 

(uma diferença de 0,4 p.p.), pressionada pela redução no preço médio em calçados Olympikus 

e em femininos, e pelos aumentos dos custos dos produtos fabricados sem condições de 

repasse ao preço de venda. 

O EBITDA de R$ 50,5 milhões é 14,3% acima do resultado do 2T18, quando registramos R$ 

44,2 milhões. O lucro líquido de R$ 30,0 milhões, por sua vez, é 9,1% inferior aos R$ 33,0 

milhões de igual período de 2018.  

MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA 
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Neste trimestre também foi concluída a negociação com o Governo do Sergipe sobre a 

extensão do prazo de concessão do benefício fiscal de ICMS para 2032, com diferimento de 

99% do débito do imposto apurado. 

Ao mesmo tempo em que traçamos estratégias comerciais assertivas, desenhamos a 

comunicação para a construção das nossas marcas visando ao curto e ao longo prazos, 

informando as novidades em tecnologias e modelos, e estreitando a relação com seus 

públicos.  

Em Under Armour, lançamos quatro campanhas para ampliar o conhecimento da marca e 

consolidar sua presença no segmento de calçados esportivos. Uma delas enfatiza a nova linha 

com a tecnologia de amortecimento para corredores Charged Cushioning. A linha chegou ao 

mercado com seis novos modelos criados e desenvolvidos pela Vulcabras Azaleia em parceria 

com a Under Armour global. 

Com um plano especialmente arquitetado, a Olympikus está construindo uma relação única 

com a comunidade de corredores, a fim de tornar-se protagonista em running no país. Líder 

em vendas no mercado brasileiro, a marca está levando os apaixonados por esse esporte a um 

circuito de corridas inédito do Brasil.  

Serão três etapas no circuito, a primeira aconteceu em julho no Parque Estadual do Jalapão, 

no Tocantins, em setembro será no Pantanal, no Mato Grosso do Sul e em novembro em Alter 

do Chão, no Pará. Os corredores competirão em estradas de terra batida apreciando 

paisagens únicas. 

Os calçados femininos, por sua vez, estão em uma importante guinada. Se Azaleia e Dijean já 

vinham em crescimento nos volumes vendidos há 3 trimestres consecutivos, agora as marcas 

apresentam novidades em seu estilo. Para apresentar as novas coleções, com foco na 

primavera-verão 2019-2020, as marcas retornaram este ano para o maior evento do setor 

para o varejo, o SICC (Salão Internacional do Couro e do Calçado), realizado em maio, em 

Gramado-RS. 

Um dos destaques é a coleção assinada pelo nosso head de estilo, Alexandre Herchcovitch, na 

Azaleia, marca que também está sob sua supervisão. Os modelos trazem tendências de moda 

que agregam o conforto extremo proporcionado pelo EVA, material que a Companhia 

privilegia em sua produção. Todo esse trabalho está chegando agora nos pontos de venda, 

acompanhado de uma comunicação específica e o treinamento dos vendedores.  

Toda época apresenta seus desafios. Para enfrentá-los neste ciclo que vivemos no país e no 

mercado externo, seguimos fiéis a nossos princípios: os que nos impulsionam a inovar em 

produtos e gestão, e a construir, permanentemente, uma empresa de valor para 

colaboradores, acionistas e sociedade. 

 

        Pedro Bartelle, CEO.  
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INSTITUCIONAL 
 

 

A Vulcabras Azaleia atua há mais de seis décadas no setor calçadista brasileiro. A Companhia 

utiliza todo seu conhecimento aliado a constante busca pela inovação, para levar ao 

consumidor brasileiro a melhor proposta de produtos tecnologicamente desenvolvidos, mas 

também ícones de moda. 

Nesse período, a empresa consolidou-se como uma das maiores indústrias do setor 

calçadistas do país e se tornou gestora de marcas líderes em seus respectivos segmentos, 

como a Olympikus, campeã nacional em venda de tênis, Under Armour, uma das maiores 

marcas de confecções, calçados e acessórios esportivos do mundo e, a Azaleia, uma das 

marcas mais lembradas quando o assunto é sapato feminino. 

Essa expertise iniciou-se em julho de 1952, com a constituição da Companhia Industrial 

Brasileira de Calçados Vulcanizados S.A., em São Paulo. Fabricante de sapatos de couro com 

sola de borracha vulcanizada teve como um de seus primeiros ícones o Vulcabras 752, que 

tinha esse nome em referência ao mês e ao ano de fundação da empresa. 

O modelo de negócio da Vulcabras Azaleia também assegura significativa competitividade, 

resultando em melhores serviços aos clientes. A Companhia domina todas as etapas do 

processo produtivo, da pesquisa à produção, e do marketing à venda para os lojistas.  

Os sapatos produzidos são encontrados em lojas de mais de 12 mil clientes no Brasil e em 

mais de 20 países, com destaque para a América do Sul. O consumidor também pode 

encontrar Olympikus, Under Armour e Azaleia em seus canais online. 

São mais de 800 novos modelos por ano, projetados e desenvolvidos em um dos maiores 

centros de tecnologia e desenvolvimento de calçados da América Latina, instalado em Parobé-

RS. 

Os produtos são confeccionados em três modernas fábricas no Nordeste, em Horizonte-CE, 

Itapetinga-BA e Frei Paulo-SE. Os centros administrativos da Companhia, por sua vez, estão 

localizados em Jundiaí-SP e São Paulo-SP. Essas seis unidades no Brasil empregam, 

diretamente, mais de 14 mil trabalhadores. Há, ainda, duas filiais e centros de distribuição, no 

Peru e na Colômbia. 

A Vulcabras Azaleia, além de dominar o processo, sabe transformar-se. Com esses valores em 

sintonia dentro de seu cotidiano, a Companhia trabalha com uma estratégia de diversificação 

de portfólios e ampliação de base na América do Sul. O enfoque está na perenidade dos 

negócios, buscando constantemente inovação e aperfeiçoamento. 
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VOLUME BRUTO 

 

No 2T19, o volume bruto faturado totalizou 6,6 milhões de pares/peças, com aumento de 

20,4%, comparado ao total do 2T18, de 5,5 milhões de pares/peças. A variação do período 

deve-se principalmente: (i) aumento em calçados esportivos, impulsionado pelo crescimento 

no mercado interno devido a performance positiva com Olympikus, e também, a adição das 

vendas dos calçados Under Armour, porém, ofuscado pela diminuição nas vendas ao mercado 

externo, devido principalmente a continuidade dos problemas enfrentados na Argentina, (ii) 

ao aumento em calçados femininos, (iii) diminuição em Outros calçados e Outros, devido a 

expressiva queda nas exportações de partes de calçados, (iv) aumento em confecções e 

acessórios, devido a expansão registrada com a marca Olympikus, e, a adição das vendas com 

a marca Under Armour. 

 

VOLUME BRUTO DE PARES E PEÇAS/MIL – 2T19 VS 2T181 

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                      
1
 Chinelos, botas e componentes para calçados. 

Pares e Peças (Mil) 2T19
Partic. 

%
2T18

Partic. 

%

Var. %  

2T19/2T18

Calçados Esportivos 3.529 53,2% 3.228 58,6% 9,3%

Calçados Femininos 1.487 22,4% 1.176 21,3% 26,4%

Outros calçados e Outros (1) 957 14,4% 958 17,4% -0,1%

Confecções e Acessórios 662 10,0% 150 2,7% 341,3%

Total 6.635 100,0% 5.512 100,0% 20,4%

3.228 

1.176 958 150 

3.529 

1.487 
957 

662 

Calçados Esportivos Calçados Femininos Outros calçados e 
Outros (1)

Confecções e 
Acessórios

2T18 

2T19 
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No 1º semestre de 2019, o volume bruto faturado somou 12,6 milhões de pares/peças, com 

aumento de 13,0% em contraposição ao volume do 1º semestre de 2018, que foi de 11,1 

milhões de pares/peças.  

 

VOLUME BRUTO DE PARES E PEÇAS/MIL – 6M19 VS 6M182 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
2
 
1
Chinelos, botas e componentes para calçados. 

Pares e Peças (Mil) 6M19
Partic. 

%
6M18

Partic. 

%

Var. %  

6M19/6M18

Calçados Esportivos 6.800 54,1% 6.671 60,0% 1,9%

Calçados Femininos 2.745 21,8% 2.398 21,5% 14,5%

Outros calçados e Outros (1) 1.735 13,8% 1.673 15,0% 3,7%

Confecções e Acessórios 1.287 10,3% 384 3,5% 235,2%

Total 12.567 100,0% 11.126 100,0% 13,0%

6.671 

2.398 
1.673 384 

6.800 

2.745 
1.735 

1.287 

Calçados Esportivos Calçados Femininos Outros calçados e 
Outros (1)

Confecções e 
Acessórios

6M19

6M18
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RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
 

 

No 2T19, a receita líquida foi de R$ 327,0 milhões, com acréscimo de 16,5% sobre os R$ 280,8 

milhões do 2T18. 

A receita de Calçados Esportivos apresentou acréscimo de 12,3%, mesmo sendo 

significativamente impactada pelo fraco desempenho do varejo no mercado interno, 

juntamente a queda registrada no mercado externo. A receita de Olympikus mostrou 

expansão neste 2º trimestre apesar da expressiva diminuição de atuação no mercado externo. 

No mercado interno, diante do fraco consumo e da concorrência acirrada no varejo, a 

Companhia privilegiou ampliar a oferta de modelos nas faixas de entrada de preço de venda, 

medida esta que se mostrou assertiva e que possibilitou o crescimento da receita, porém com 

diminuição no preço médio praticado. No decorrer do 2º trimestre foi iniciada a 

comercialização dos primeiros calçados com a marca Under Armour, totalmente 

desenvolvidos e produzidos nas fábricas da Companhia, e a receita destas vendas se 

comportou dentro do planejado.  

A categoria de Calçados Femininos apresentou expansão de 14,4% em relação ao mesmo 

momento do ano anterior. No período houve aumento na receita do mercado interno, porém 

ofuscado pela queda na receita do mercado externo. Embora o aumento de volume tenha 

sido mais expressivo, houve queda no preço médio praticado, em virtude das características 

das novas coleções. 

A rubrica de Confecções e Acessórios apresentou robusto crescimento, com expansão de 

290,4% em relação ao 2T18, devido ao aumento da receita com a marca Olympikus, e 

principalmente, pela adição das receitas com a marca Under Armour.   

A categoria de Outros calçados e Outros apresentou leve diminuição, devido principalmente a 

expressiva queda nas exportações de partes de calçados. 

 

RECEITA LÍQUIDA POR CATEGORIA – 2T19 VS 2T183 
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1
Chinelos, botas e componentes para calçados. 

R$ Milhões 2T19
Partic. 

%
2T18

Partic. 

%

Var. %  

2T19/2T18

Calçados Esportivos 239,4 73,2% 213,1 75,9% 12,3%

Calçados Femininos 47,0 14,4% 41,1 14,6% 14,4%

Outros calçados e Outros 
(1) 20,3 6,2% 21,4 7,6% -5,1%

Confecções e Acessórios 20,3 6,2% 5,2 1,9% 290,4%

Receita Líquida Total 327,0 100,0% 280,8 100,0% 16,5%



 

8 
 

 

 

No 1º semestre de 2019, a receita líquida resultou em R$ 626,8 milhões, um resultado 9,4% 

superior ao do 1º semestre de 2018, quando a mesma foi R$ 572,8 milhões. 

 

RECEITA LÍQUIDA POR CATEGORIA – 6M19 VS 6M184 
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1
Chinelos, botas e componentes para calçados. 

213,1 

41,1 
21,4 

5,2 

239,4 

47,0 
20,3 20,3 

Calçados Esportivos Calçados Femininos Outros calçados e 
Outros (1)

Confecções e 
Acessórios

2T18 

2T19 

R$ Milhões 6M19
Partic. 

%
6M18 Partic. 
%

Var. %  

6M19/6M18

Calçados Esportivos 463,3 73,9% 440,6 76,9% 5,2%

Calçados Femininos 85,1 13,6% 82,3 14,4% 3,4%

Outros calçados e Outros 
(1) 35,6 5,7% 36,7 6,4% -3,0%

Confecções e Acessórios 42,8 6,8% 13,2 2,3% 224,2%

Receita Líquida Total 626,8 100,0% 572,8 100,0% 9,4%

440,6 

82,3 
36,7 

13,2 

463,3 

85,1 35,6 
42,8 

Calçados Esportivos Calçados Femininos Outros calçados e 
Outros (1)

Confecções e 
Acessórios

6M18

6M19
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A receita líquida do 2T19, no mercado interno, totalizou R$ 300,6 milhões, com elevação de 

22,1% em relação ao 2T18, quando foi de R$ 246,2 milhões. No mercado externo, a receita 

líquida no 2T19 resultou em R$ 26,4 milhões, apresentando retração de 23,7% sobre os         

R$ 34,6 milhões registrados no 2T18.  

No mercado interno, o crescimento se deve ao acréscimo da receita em todas as categorias 

em bases comparadas, e ao incrementado pelas vendas de calçados e confecções com a 

marca Under Armour. 

Nas vendas para o mercado externo, houve expressiva queda na receita do 2T19 em relação 

ao mesmo período do ano anterior.  As principais contribuições para isso foram as grandes 

quedas de calçados esportivos e partes e peças para a Argentina. A crise econômica instalada 

na Argentina, o principal destino das exportações de calçados esportivos, resultou na 

interrupção temporária dos negócios com aquele país. A Companhia tem trabalhado 

intensamente para o restabelecimento dos negócios com a Argentina, e é esperada a 

retomada dos embarques àquele destino no decorrer do 2º semestre do ano.  

 

RECEITA LÍQUIDA POR MERCADO – 2T19 VS 2T18 

 

 

PARTICIPAÇÃO POR MERCADO – 2T19 

 

 

R$ Milhões 2T19
Partic. 

%
2T18

Partic. 

%

Var. %  

2T19/2T18

Mercado Interno 300,6 91,9% 246,2 87,7% 22,1%

Mercado Externo 26,4 8,1% 34,6 12,3% -23,7%

Receita Líquida Total 327,0 100,0% 280,8 100,0% 16,5%

91,9%

8,1%

Mercado interno

Mercado externo

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA: MERCADOS 
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No 1º semestre de 2019, o mercado interno totalizou R$ 575,7 milhões, apresentando 

crescimento de 14,9% em relação ao 1º semestre de 2018, quando a receita líquida foi de R$ 

500,9 milhões. Já no mercado externo, a receita líquida no 1º semestre de 2019 foi R$ 51,1 

milhões, 28,9% menor frente aos R$ 71,9 milhões obtidos no mesmo período de 2018.  

 

RECEITA LÍQUIDA POR MERCADO – 6M19 VS 6M18 

 

 

PARTICIPAÇÃO POR MERCADO – 6M19 

 

 

  

R$ Milhões 6M19
Partic. 

%
6M18 Partic. 
%

Var. %  

6M19/6M18

Mercado Interno 575,7 91,8% 500,9 87,4% 14,9%

Mercado Externo 51,1 8,2% 71,9 12,6% -28,9%

Receita Líquida Total 626,8 100,0% 572,8 100,0% 9,4%

91,8%

8,2%

Mercado interno

Mercado externo
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CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV) 

 

No 2T19, como percentual da receita líquida de vendas, o custo desta representou 66,0%, 

frente aos 65,6% registrados no mesmo período de 2018. 

No 1º semestre de 2019, como percentual da receita líquida de vendas, o custo das vendas 

representou 66,0%, comparado aos 65,6% do mesmo período do ano de 2018. 

A elevação do custo dos produtos produzidos, em função dos aumentos praticados em 

algumas matérias-primas e nos demais custos de produção, sem que houvesse possibilidade 

de repasse aos preços de venda, acabou por pressionar as margens. 

Em contrapartida as pressões de custo sofridas, a área de desenvolvimento alinhada com as 

novas tecnologias introduzidas nas fábricas, buscou a simplificação dos processos produtivos, 

alcançando significativas reduções nos tempos de produção dos novos produtos e 

consequentemente menores custos. 

 

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (% CPV/ROL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65,6% 66,0%

6M18 6M19

65,6% 66,0%

2T18 2T19
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LUCRO BRUTO 

 

O lucro bruto do 2T19 foi de R$ 111,2 milhões, com aumento de 15,1% em relação aos R$ 96,6 

milhões registrados no 2T18. A margem bruta foi de 34,0% no 2T19, com queda de 0,4 p.p. 

ante aos 34,4% verificados no 2T18. 

Diante das dificuldades enfrentadas no mercado interno no decorrer de todo o 2T19, com 

fraco consumo e concorrência acirrada no varejo, a Companhia privilegiou ampliar a oferta de 

modelos nas faixas de entrada de preço de venda dos calçados Olympikus, medida esta que se 

mostrou assertiva e que possibilitou o crescimento da receita, porém que levou a diminuição 

do preço médio praticado e consequente pressão na rentabilidade das vendas. 

Em Under Armour, o incremento das vendas ao varejo com a nova coleção de calçados, 

seguindo a estratégia de preços definido e, somada as receitas das lojas próprias e e-

commerce, apresentou margem bruta superior as demais categorias, auxiliando na 

performance global. 

No 1º semestre de 2019, o lucro bruto foi de R$ 213,3 milhões, com aumento de 8,3% sobre 

os R$ 197,0 milhões obtidos no 1º semestre de 2018. A margem no 1º semestre de 2019 foi 

de 34,0%, sendo 0,4 p.p. menor que à obtida no 1º semestre de 2018 (34,4%). 

 

LUCRO BRUTO E MARGEM BRUTA 

 

 

  

96,6 111,2

34,4% 34,0%

2T18 2T19

Lucro bruto Margem bruta (%)

15,1 % 197,0 213,3

34,4% 34,0%

6M18 6M19

Lucro bruto Margem bruta (%)

8,3 %
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DESPESAS COM VENDAS E PROPAGANDA 
 

 

As despesas com vendas no 2T19 registraram um total de R$ 54,0 milhões, elevação de 20,5% 

em comparação ao 2T18. No semestre, houve um crescimento de 17,2%, R$ 101,0 milhões 

versus R$ 86,2 milhões contabilizados no 6M18. 

As despesas com vendas (ex-propaganda) apresentaram incremento de 26,6% no 2T19, sobre 

as despesas apresentadas no 2T18. Foram registrados R$ 38,6 milhões no 2T19, versus R$ 

30,5 milhões no mesmo período do ano anterior. Como participação da receita, as despesas 

com vendas (ex-propaganda) representaram 11,8% no 2T19, relativamente aos 10,9% do 

2T18, perfazendo um aumento de 0,9 p.p. 

O crescimento nas despesas com vendas na comparação dos dois períodos é justificado 

majoritariamente em decorrência do aumento percebido nas despesas com pessoal, 

ocasionada pela consolidação da estrutura da Under Armour Brasil e, ao incremento nas 

provisões para perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Em 27 de junho de 2019 

um cliente da Companhia, obteve a aprovação do pedido de recuperação judicial pela Justiça 

do Rio Grande do Sul. A Administração avaliou a probabilidade de recuperação do saldo em 

aberto, e registrou o montante de R$ 4,8 milhões de provisão para perdas estimadas com 

créditos de liquidação duvidosa. As despesas comerciais variáveis se comportaram dentro da 

normalidade, a redução observada na rubrica de gastos fixos se refere ao atendimento da 

norma IFRS 16 / CPC 06 (R2).  

No 1º semestre de 2019, registrou-se despesa com vendas (ex-propaganda) de R$ 73,6 

milhões, um acréscimo de 20,5% em relação aos R$ 61,1 milhões do 1º semestre de 2018. A 

participação das despesas com vendas sobre a receita líquida apresentou aumento de 1,0 p.p. 

ao comparar o 6M19 com o 6M18, de 10,7% para 11,7%.  

 

DESPESAS COM VENDAS (Ex – propaganda)  

30,5 38,6

10,9%
11,8%

2T18 2T19

Despesas com Vendas % da Receita líquida

26,6 %
61,1

73,6

10,7%
11,7%

6M18 6M19

Despesas com Vendas % da Receita líquida

20,5%
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No 2T19, as despesas com propaganda e marketing foram de R$ 15,4 milhões, com aumento 

de 7,7% sobre os R$ 14,3 milhões do 2T18.   

A participação das despesas com propaganda e marketing sobre a receita líquida 

representaram 4,7% no 2T19, ante 5,1% do 2T18, um decréscimo de 0,4 p.p..  

A Companhia intensificou o investimento em marketing no período com a inserção das marcas 

esportivas (Olympikus e Under Armour), nas placas laterais e de fundo de campo, durante os 

jogos de futebol do Brasileirão 2019. 

Devido ao lançamento das primeiras coleções de Under Armour sob a gestão da Companhia, 

as despesas com marketing da marca foram mais elevadas do que a média dos negócios da 

Companhia. Porém, para o ano fiscal de 2019 as despesas de marketing consolidadas não 

devem apresentar aumento significativo no percentual sobre a receita em relação ao ano de 

2018. 

No 1º semestre de 2019, as despesas totalizaram R$ 27,4 milhões, um aumento de 9,2% se 

comparadas àquelas do 1º semestre de 2018, que somavam R$ 25,1 milhões. 

 

DESPESAS COM PROPAGANDA E MARKETING 

 

  

14,3 15,4

5,1%
4,7%

2T18 2T19

Desp. Propaganda % da Receita líquida

7,7 % 25,1 27,4

4,4% 4,4%

6M18 6M19

Desp. Propaganda % da Receita líquida

9,2 %
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DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 
 

 

As despesas administrativas foram de R$ 28,1 milhões no 2T19, apresentando acréscimo de 

47,9% em relação aos R$ 19,0 milhões do 2T18. Em percentual sobre a receita líquida, ocorreu 

aumento de 1,8 p.p., saindo de 6,8% no 2T18 para 8,6% no 2T19.  

As principais variações são justificadas por: (i) aluguéis e condomínios, referentes às 7 lojas 

advindas com a Under Armour e também ao novo escritório comercial de São Paulo, 

impactando as rubricas de aluguéis e outros; (ii) serviços de terceiros, principalmente em 

função dos custos logísticos da operação Under Armour, os quais gradativamente devem 

diminuir, agora que a produção própria de calçados e a distribuição do wholesale passa ser 

efetuada a partir das fábricas. 

No 1º semestre de 2019, em relação ao mesmo período de 2018, ocorreu aumento de 37,4% 

das despesas gerais e administrativas, passando de R$ 38,5 milhões para R$ 52,9 milhões. Ao 

se comparar o percentual sobre a receita líquida, observa-se crescimento no 1º semestre de 

2019 de 1,7 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior. 

 

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

 

 

   

19,0
28,1

6,8%

8,6%

2T18 2T19

Despesas G&A % da Receita líquida

47,9 % 38,5
52,9

6,7%

8,4%

6M18 6M19

Despesas G&A % da Receita líquida

37,4 %
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OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS LÍQUIDAS 
 

 

No 2T19, as Outras receitas (despesas) operacionais líquidas resultaram em uma receita de R$ 

1,8 milhão, diante da despesa de R$ 2,6 milhões do 2T18. A reversão nesta rubrica deve-se 

principalmente: i) ao menor provisionamento de contingências, principalmente trabalhista; e, 

ii) ao reconhecimento de R$ 2,8 milhões, relativo ao valor principal de crédito de PIS/COFINS 

sobre ICMS, referente ao valor “incontroverso” de ação da controlada Vulcabras Azaleia SE, 

Calçados e Artigos Esportivos Ltda. 

No 1º semestre de 2019, o valor resultou em uma receita de R$ 0,9 milhão, perante uma 

despesa de R$ 6,2 milhões no 1º semestre de 2018.  

 

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS LÍQUIDAS 

 

 

 

 

  

R$ Milhões 2T19 2T18
Var. %  

2T19/2T18
6M19 6M18

Var. %  

6M19/6M1

8
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 1,8 -2,6 -169,2% 0,9 -6,2 -114,5%
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RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 
 

 

O resultado financeiro líquido no 2T19 foi dado como despesa de R$ 0,8 milhão, em relação 

ao mesmo do período de 2018, que foi de uma receita de R$ 3,0 milhões. A expressiva 

variação entre os dois períodos se deve ao reconhecimento de um ganho cambial ocorrido no 

2T18, em virtude do impacto da forte valorização do Dólar Americano frente ao Real 

observada naquele período impactando significativamente as receitas e ativos no exterior. 

No 2T19 houve o reconhecimento de R$ 2,3 milhões de receita financeira, relativo ao valor da 

atualização financeira de crédito de PIS/COFINS sobre ICMS, referente ao valor 

“incontroverso” de ação da controlada Vulcabras Azaleia SE, Calçados e Artigos Esportivos 

Ltda. 

O resultado financeiro transformou-se a partir de uma receita financeira equivalente a                 

R$ 0,9 milhão, no 1º semestre de 2018, para uma despesa de R$ 2,6 milhões, no 1º semestre 

de 2019. 

 

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  

 

 

 

 
 
 
 
 
  

R$ Milhões 2T19 2T18
Var. %  

2T19/2T18
6M19 6M18

Var. %  

6M19/6M18

Estrutura de capital -1,4 -0,8 75,0% -2,9 -3,0 -3,3%

Operacionais -3,0 -2,0 50,0% -5,5 -4,4 25,0%

Cambiais -2,5 -2,4 4,2% -5,9 -4,7 25,5%

Despesas Financeiras -6,9 -5,2 32,7% -14,3 -12,1 18,2%

Estrutura de capital 1,0 1,6 -37,5% 2,5 3,6 -30,6%

Operacionais 3,2 0,1 3100,0% 4,0 0,4 900,0%

Cambiais 1,9 6,5 -70,8% 5,2 9,0 -42,2%

Receitas Financeiras 6,1 8,2 -25,6% 11,7 13,0 -10,0%

Resultado Financeiro Líquido -0,8 3,0 -126,7% -2,6 0,9 -388,9%
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LUCRO LÍQUIDO 
 
 

 

O lucro líquido do 2T19 foi de R$ 30,0 milhões, representou um decréscimo de 9,1% sobre o 

lucro líquido de R$ 33,0 milhões no 2T18. A margem líquida atingiu 9,2% no 2T19, em 

comparação aos 11,8% alcançada no 2T18, uma redução de 2,6 p.p. 

No 2T19, alguns eventos “não recorrentes” influenciaram o resultado da Companhia. Houve o 

reconhecimento de uma receita no montante de R$ 5,1 milhões, oriunda da controlada 

Vulcabras Azaleia SE Ltda. que obteve a habilitação junto à Receita Federal do Brasil de crédito 

referente ao cálculo do valor “incontroverso” em uma de suas ações de recuperação de 

PIS/COFINS sobre o ICMS. Em contraponto, houve a constituição de provisão para perdas 

estimadas com créditos de liquidação duvidosa, no montante de R$ 4,8 milhões, relativa ao 

pedido de recuperação judicial de um cliente.  

Para efeito comparativo, se fossem expurgados do resultado do 2T19 os eventos “não 

recorrentes”, seria obtido um lucro líquido de R$ 29,7 milhões com margem líquida de 9,1%. 

A margem líquida na comparação dos semestres foi reduzida em 2,6 p.p., de 11,6% no 1º 

semestre de 2018 para 9,0% em 2019.  

 

LUCRO LÍQUIDO E MARGEM LÍQUIDA  

  

33,0 30,0

11,8%

9,2%

2T18 2T19

Lucro líquido Margem Líquida (%)

-9,1 %

66,5
56,2

11,6%

9,0%

6M18 6M19

Lucro líquido Margem Líquida (%)

-15,5 %
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EBITDA 

 

No 2T19, o EBITDA foi de R$ 50,5 milhões, apresentando crescimento de 14,3%, em 

contraposição aos R$ 44,2 milhões obtidos no 2T18. A margem EBITDA diminuiu 0,3 p.p., 

atingindo 15,4% no 2T19, ante 15,7% do 2T18. 

Com a adoção da norma IFRS 16 / CPC 06 (Operações de Arrendamento Mercantil) o EBTIDA 

do 2T19 foi positivamente impactado em R$ 3,0 milhões.  

Conforme já destacado nas seções anteriores, o EBITDA também foi impactado no 2T19 pelos 

eventos “não recorrentes”. Houve o reconhecimento de crédito de PIS/COFINS sobre ICMS, no 

caso do EBITDA o impacto foi de R$ 2,8 milhões de valor principal, registrado em “Outras 

Receitas Operacionais” e, pela constituição de provisão para perdas estimadas com créditos 

de liquidação duvidosa, no montante de R$ 4,8 milhões, relativa ao pedido de recuperação 

judicial de um cliente. 

Nas mesmas bases de comparação e expurgando os efeitos não recorrentes, o EBITDA do 

2T19 seria de R$ 49,5 milhões, com Margem EBITDA de 15,1%.  

No 1º semestre de 2019, o EBITDA foi de R$ 97,6 milhões, com acréscimo de 3,8% sobre os R$ 

94,0 milhões verificados no 1º semestre de 2018. A margem EBITDA obteve queda de 0,8 p.p., 

atingindo 15,6% em 2019.  

No 6M19 o EBITDA foi impactado pela adoção da norma IFRS 16 / CPC 06 em R$ 6,1 milhões e, 

também pelo reconhecimento dos eventos “não recorrentes” já citados. 

 

EBITDA – 2T19 vs. 2T18 / 6M19 vs. 6M18 

 

 

 

 

R$ Milhões 2T19 2T18
Var. %  

2T19/2T18
6M19 6M18

Var. %  

6M19/6M18

Resultado Líquido 30,0 33,0 -9,1% 56,2 66,5 -15,5%

(+) Impostos 0,3 0,3 0,0% 0,4 0,8 -50,0%

(+) Resultado financeiro líquido 0,8 -3,0 -126,7% 2,6 -0,9 -388,9%

(+) Depreciação e amortização 19,4 13,9 39,6% 38,4 27,6 39,1%

EBITDA 50,5 44,2 14,3% 97,6 94,0 3,8%

Receita Operacional Líquida (ROL) 327,0 280,8 16,5% 626,8 572,8 9,4%

Margem EBITDA 15,4% 15,7% -0,3 p.p. 15,6% 16,4% -0,8 p.p.
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Ajustes na demonstração do EBITDA 

   

R$ Milhões 2T19 2T18
Var. %  

2T19/2T18
6M19 6M18

Var. %  

6M19/6M18

EBITDA 50,5 44,2 14,3% 97,6 94,0 3,8%

(-) Amortização Operações de 

Arrendamento Mercantil
-3,0 0,0 - -6,1 0,0 -

(-) Crédito de PIS/COFINS sobre ICMS -2,8 0,0 - -2,8 0,0 -

(+) Provisão de perda estimada com 

crédito de liquidação duvidosa
4,8 0,0 - 4,8 0,0 -

EBITDA Ajustado 49,5 44,2 12,0% 93,5 94,0 -0,5%

Margem EBITDA Ajustado 15,1% 15,7% -0,6 p.p. 14,9% 16,4% -1,5 p.p.
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ROIC (RETORNO SOBRE CAPITAL INVESTIDO) 

 

O retorno sobre capital investido – ROIC – anualizado atingiu 15,8% no 2T19 - LTM (últimos 

doze meses encerrados em 30/06/2019), o qual representa redução de 2,5 p.p. sobre o 

resultado de 18,3% obtido em 31/12/2018.  

 

O retorno sobre capital investido ajustado (ROIC-ajustado3) 5 anualizado atingiu 19,6% no 

2T19 - LTM (últimos doze meses encerrados em 30/06/2019), com retração de 3,6 p.p. sobre 

o resultado de 23,2% obtido em 31/12/2018.  

   

                                                      
5
 (1) Média do capital investido do final deste período e do final do ano anterior. 

  (2) ROIC: NOPAT dos últimos 12 meses dividido pelo capital investido médio. 
  (3)

 
O ROIC Ajustado é uma medida não contábil calculada dividindo-se NOPAT Ajustado (definido como o lucro (prejuízo) 

líquido acrescido do resultado financeiro líquido deduzido da equivalência patrimonial e o resultado de operações 
descontinuadas), dividido pelo Capital Investido médio ajustado. O Capital Investido Ajustado é definido como a soma do 
capital próprio (patrimônio líquido) e a Dívida Líquida (conforme definido abaixo), deduzido do ágio registrado no intangível e 
o investimento em sociedades não controladas. 

ROIC 2016 2017 2018 2T19

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício/Período (LTM) 35,7 188,9 152,1 141,8

(+) Resultado Financeiro (LTM) 82,1 49,6 6,2 9,7

NOPAT 117,8 238,5 158,3 151,5

Capital Investido

Financiamentos e Empréstimos 539,3 94,8 60,0 47,2

(-) Caixa e Equivalentes de Caixa (17,1) (100,5) (68,6) (83,8)

(-) Aplicações Financeiras (8,3) (5,7) (2,5) (2,8)

(+) Mútuo com Partes Relacionadas 255,2 8,6 16,3 16,6

(+) Patrimônio Líquido 51,9 784,6 941,5 998,0

Total Capital Investido 821,0 781,8 946,7 975,2

Média de Capital Investido no período
 (1) 867,2 801,4 864,2 961,0

ROIC anualizado
 (2) 13,6% 29,8% 18,3% 15,8%

ROIC AJUSTADO 2016 2017 2018 2T19

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício/Período (LTM) 35,7 188,9 152,1 141,8

(+) Resultado Financeiro (LTM) 82,1 49,6 6,2 9,7

(-) Ganho por conta vantajosa (LTM) – (6,9) (13,6) (13,6)

(-) Resultado da equivalência patrimonial  (LTM) (2,1) (1,8) (1,8) (0,4)

NOPAT (Ajustado) 115,7 229,8 142,9 137,5

Capital Investido

Financiamentos e Empréstimos 539,3 94,8 60,0 47,2

(-) Caixa e Equivalentes de Caixa (17,1) (100,5) (68,6) (83,8)

(-) Aplicações Financeiras (8,3) (5,7) (2,5) (2,8)

(+) Mútuo com Partes Relacionadas 255,2 8,6 16,3 16,6

(-) Ágio da Compra (198,2) (198,2) (198,2) (198,2)

(-) Investimento em Controlada (29,7) (40,1) (61,8) (60,7)

(+) Patrimônio Líquido 51,9 784,6 941,5 998,0

Total Capital Investido Ajustado 593,1 543,5 686,7 716,3

Média de Capital Investido no período
 (1) 639,5 568,3 615,1 701,5

ROIC Ajustado anualizado
 (3) 18,1% 40,4% 23,2% 19,6%
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CAPEX (INVESTIMENTOS) 
 

 

No 2T19, foram investidos R$ 28,3 milhões em imobilizado, com destaque para as rubricas 

instalações e moldes. Isso é devido à continuidade do projeto de modernização das plantas 

fabris. O investimento no intangível do 2T19 foi de R$ 1,0 milhão. 

No 1º semestre de 2019, o investimento no imobilizado foi de R$ 52,6 milhões, mantendo-se 

em linha ao mesmo período de 2018, cujo investimento foi de R$ 53,8 milhões. O 

investimento no intangível no 6M19 foi de R$ 1,2 milhão mesmo montante apresentado no 

6M18. 

 

ADIÇÕES DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R$ Milhões 2T19 2T18
Var. %  

2T19/2T18
6M19 6M18

Var. %  

6M19/6M18

Moldes 11,7 10,7 9,3% 24,0 21,4 12,1%

Máquinas e Equipamentos 6,6 12,3 -46,3% 13,2 22,2 -40,5%

Instalações 7,8 3,5 122,9% 12,3 7,3 68,5%

Outros 2,2 0,3 633,3% 3,1 2,9 6,9%

Imobilizado 28,3 26,8 5,6% 52,6 53,8 -2,2%

Software 1,0 0,3 233,3% 1,2 1,2 0,0%

Cessão Direito 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

Outros 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

Intangível 1,0 0,3 233,3% 1,2 1,2 0,0%

Total Geral 29,3 27,1 8,1% 53,8 55,0 -2,2%
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FLUXO DE CAIXA 

 

A variação de caixa do 6M19 foi R$ 15,1 milhões positivo, com um EBITDA de R$ 97,6 milhões, 

aumento na necessidade de capital de giro de R$ 6,0 milhões, redução no passivo bancário de 

R$ 12,8 milhões e investimentos em imobilizado e intangível de R$ 53,8 milhões.  

No semestre, também foi finalizado o pagamento referente à aquisição da Under Armour no 

total de R$ 61,6 milhões.  

 

FLUXO DE CAIXA – 6M196 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                      
6
(1) Outras Receitas: Alienação/Baixa do Imobilizado e Intangível + Stock Options. 

  
(2) Outras Despesas: IR e CSLL + Efeito da conversão de investidas no exterior + Pagamento de passivos de arrendamentos      

financeiros.  

71,1 71,1

168,7 167,7 165,1

111,3 106,1 93,3 86,7 86,7

97,6

5,0 6,0 2,6

53,8
5,2

12,8
6,6

Caixa Inicial EBITDA Outras Receitas 

(1)

Aumento da 

necessidade de 

Capital de Giro

Resultado 

Financeiro

Imobilizado e 

Intangível

Exigível Longo 

Prazo

Diminuição do 

Passivo Bancário

Outras Despesas 

(2)

Caixa Final
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ENDIVIDAMENTO 

 

 

No final do 2T19, a dívida bruta totalizou R$ 47,2 milhões, com redução de 21,3% em relação 

ao saldo de 31/12/2018. Houve um aumento nas disponibilidades de 22,2%, alcançando caixa 

líquido no final do período de R$ 39,4 milhões. 

  

DÍVIDA LÍQUIDA 

 

 

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA LÍQUIDA 

  

 

DÍVIDA BRUTA POR MOEDA 

 

  

R$ Milhões 4T17 4T18 2T19
Var. %  

2T19/4T18

Financiamentos e empréstimos 94,8 60,0 47,2 -21,3%

Caixa e equivalentes de caixa 100,5 68,6 83,8 22,2%

Aplicações financeiras 5,7 2,5 2,8 12,0%

Dívida Líquida (11,4) (11,1) (39,4) 255,0%

-11,4 -11,1

-39,4

4T17 4T18 2T19

4T17 4T18 2T19

R$ Milhões 4T18 2T19
Var. %  

4T18/2T19

Moeda Nacional 44,7 46,4 3,8%

Moeda Estrangeira 15,3 0,8 -94,8%

Total Financiamentos e Empréstimos 60,0 47,2 -21,3%
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GESTÃO DE MARCAS 
 

 

OLYMPIKUS 

Líder em vendas no Brasil, a Olympikus segue direcionando seu marketing para ações de 

coleção e de branding, estratégia com resultados efetivos desde o início do ano. Enquanto o 

primeiro pilar é desenhado para enfatizar as mais recentes tecnologias desenvolvidas, o 

segundo pavimenta a construção de marca com o #BotaPraCorrer, projeto de corridas que 

tem chamado a atenção da comunidade de running no país, especialmente com edições 

proprietárias, em locais inéditos. 

 

 

 

 

 

 

 

A Olympikus demarcou espaço em canais de TV paga, mídia digital e PDV para destacar 

atributos do Pride 2 e do Challenger 2, modelos de corrida, e do Master 4 e do Freedom, da 

categoria de training.  

A tecnologia Elevate Pro, que garante alta impulsão e absorção de impacto, foi a estrela das 

peças sobre o Pride 2 e o Challenger 2. Os filmes e materiais gráficos também exibiram a 

Impact Gel, que confere amortecimento e estabilidade no Master 4.  

Já a comunicação sobre o Freedom trouxe a Evasense, tecnologia que proporciona maciez, 

conforto e flexibilidade durante os treinos. 

Na TV, 8,3 milhões de pessoas foram impactadas durante os programas de maior audiência no 

SporTV, Fox Sports, ESPN, Multishow, Sony e AXN. Já as ações em redes sociais alcançaram 

17,8 milhões de pessoas. 

As peças desenvolvidas para os pontos de venda ressaltaram visualmente os diferenciais dos 

quatro modelos, provendo informações técnicas no local de decisão de compra. Vitrines 

especiais e diferentes materiais e mobiliários positivaram lojas em todo o país, ao mesmo 

tempo em que vendedores foram treinados para expor os atributos dos produtos a seus 

consumidores. 
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#BotaPraCorrer, a plataforma de running da 

Olympikus, veio para desenvolver conexões com a 

comunidade de corrida, por meio de um 

ecossistema de experiências com eventos, 

produtos e conteúdo. O objetivo do projeto é 

fazer as pessoas correrem em novos lugares, 

conhecerem novas histórias e testarem novas 

tecnologias, de uma forma que só uma marca 

nascida e criada no Brasil poderia fazer. 

O lançamento do #BotapraCorrer foi realizado em 

maio, com a abertura das inscrições para a 

primeira das três corridas proprietárias do projeto 

para 2019, explorando lugares paradisíacos do país: Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins 

(7 de julho), Pantanal, no Mato Grosso do Sul (28 de setembro), e Alter do Chão, no Pará (16 

de novembro).  

Além de ações de mídia online voltadas para o site do projeto 

(botapracorrerolympikus.com.br), o lançamento contou com ações específicas direcionadas 

para as assessorias de corrida dos estados do Tocantins e de São Paulo, com divulgação das 

inscrições da corrida do Jalapão. Em São Paulo, também houve exibição de mídia em relógios 

e mobiliários urbanos na USP, local de encontro de milhares corredores de diferentes 

assessorias esportivas, aos sábados pela manhã.  

O ponta pé inicial aconteceu em 25 de maio, em um esquenta para a corrida do Jalapão. O 

treinão reuniu 120 convidados na Pedra Grande, no Parque Estadual da Cantareira, de onde se 

vê boa parte da cidade de São Paulo. 

Comandado pela equipe da Ademir Paulino Assessoria Esportiva, o treino teve como objetivo 

levar os corredores a conhecerem a proposta do projeto com o Pride 2. Os convidados, todos 
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jornalistas e formadores de opinião em running, testaram o modelo nas pistas do parque da 

zona norte paulistana. 

A experiência ocorreu em meio à Mata Atlântica presente na serra, com uma vista inspiradora 

da cidade. Nos pontos de hidratação, ao longo do percurso, cada participante usou copo 

retrátil reutilizável, entregue nos kits. Elogiada pelos convidados, essa mesma ação estará em 

todos os treinões e provas do #BotaPraCorrer, em respeito ao meio ambiente. 

O treinão gerou 57 mil interações e 1,8 milhão de pessoas impactadas, além de 50 matérias na 

imprensa. 

Correr nos leva a descobrir nossa melhor versão. E a Olympikus vai continuar mais próxima 

dos corredores, levando essa comunidade a descobrir lugares inéditos no país. Nos próximos 

trimestres, teremos mais treinões, corridas e lançamentos de novos produtos de running. 

Acompanhe essa jornada no site do #BotaPraCorrer e nos canais da Olympikus. 

Dentro dessa mesma plataforma de running da marca está a Maratona do Rio de Janeiro, 

prova da qual a Olympikus é a marca esportiva oficial desde 2011 e detentora dos naming 

rights da Meia Maratona. Neste ano, o evento ocorreu nos dias 22 e 23 de junho, reunindo 40 

mil corredores. 

As ações para uma das provas mais bonitas do calendário mundial começaram antes, com um 

treinão em Santos, em 8 de junho. O aquecimento levou ao litoral paulista 200 convidados, 

entre jornalistas especializados e influenciadores corredores.  

 

Além de um treino especial comandado por Ademir Paulino, atleta Olympikus, o grupo 

recebeu um kit especial com o Pride 2 Rio, edição especial desenvolvida exclusivamente para 

a Maratona do Rio. Assim como no treinão da Pedra Grande, o kit incluiu o copo retrátil 

reutilizável, reforçando o respeito ao meio ambiente.  

https://botapracorrerolympikus.com.br/
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Além de matérias 

jornalísticas, a ação gerou 

grande engajamento nas 

redes sociais, com 53 mil 

interações e 1 milhão de 

pessoas alcançadas. 

Com a repercussão, o Pride 2 

Rio esgotou nos canais de 

venda online e na loja 

conceito da marca, durante a 

entrega de kits da Maratona 

do Rio, por onde passaram 70 

mil pessoas, em três dias. O modelo, em amarelo limão com a estampa do logotipo da prova 

em destaque, virou desejo nas redes sociais de corredores e tomou a capital fluminense 

durante a corrida. 

Além de convidados da imprensa e influenciadores da comunidade de corrida, a marca levou 

mais uma vez o ator Bruno Gagliasso, embaixador da marca, para correr pelo segundo ano a 

Meia Maratona, acompanhado do personal trainer e representante do time Olympikus Chico 

Salgado, e mais um grupo de amigos corredores.  

O resultado dessas ações teve também grande impacto no meio online, gerando milhares de 

interações entre corredores e fãs da marca, atingindo 16 milhões de impactos. 

Para estender as mensagens 

trabalhadas no #BotaPraCorrer 

para além das provas e treinos, 

a Olympikus estreou em junho 

o OLY TV, seu canal no IGTV, o 

aplicativo de vídeos do 

Instagram. Com ele, a marca 

amplia o alcance das ações 

para toda a comunidade de 

corredores que usa as redes 

para se informar e inspirar. 

Um dos primeiros filmes 

exibidos no canal trouxe um manifesto sobre como a corrida inspira as pessoas a buscarem 

sua melhor versão, num #tbt da Maratona do Rio, para continuar enchendo os corredores de 

orgulho. 

Aliás, fique atento: toda quinta-feira é dia de novo episódio sobre o #BotaPraCorrer no OLY 

TV, com informações sobre provas e treinões, curiosidades e dicas de preparo com 

especialistas. 
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UNDER ARMOUR 

Uma das mais inovadoras e admiradas marcas esportivas do 

mundo, a Under Armour lançou, no segundo trimestre de 

2019, quatro importantes campanhas com o objetivo de 

aumentar seu awareness no país e consolidar sua presença no 

mercado de calçados esportivos.  

Em abril, Under Armour lançou a nova camisa 1 do 

Fluminense, clube patrocinado pela marca. Com o conceito 

“Passa por cima, guerreiro!”, a campanha trouxe à tona a 

importância da rotina de preparação dos atletas para alcançar 

os objetivos dentro de campo.  

Além de uma campanha de conteúdo e mídia voltada ao 

digital, o lançamento contou com uma tarde de autógrafos na loja Centauro do Barra 

Shopping, no Rio de Janeiro, que atraiu mais de 200 torcedores para autografarem suas 

camisas com a principal estrela do time no momento, o atacante Pedro. Ao mesmo tempo, a 

marca desenvolveu materiais de ponto de venda que positivaram 14 diferentes locais, sendo 

cinco vitrines exclusivas (unidades Centauro e loja do clube). 

No início de maio, a marca lançou no Brasil o novo HOVR Infinite, principal modelo da família 

HOVR, plataforma de amortecimento para corredores de alta performance. A tecnologia 

representa uma das principais histórias de inovação da Under Armour, e a campanha contou 

com ampla divulgação na imprensa e plano de conteúdo e mídia nos canais digitais. 

Em junho, a Under Armour colocou no ar 

duas importantes campanhas para a 

consolidação da sua mensagem no Brasil. A 

primeira foi criada e produzida com foco 

no consumidor brasileiro, chamada “Todo 

limite é um começo”. Estrelada por 

Stephen Curry, um dos principais atletas do mundo, ela reforça a missão da marca de fazer as 

pessoas melhores.  

Com o objetivo de se conectar com os atletas amadores que visam treinar no dia a dia para 

superar seus limites, o lançamento contou com uma campanha de mídia Out of Home com 

mais de 400 faces de ponto de ônibus ao longo de um mês, na cidade de São Paulo. 

Simultaneamente, uma massiva campanha com abrangência nacional no ambiente digital 

reforçou a mensagem e a imagem de Curry para os consumidores da marca. 
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Ainda em junho, a marca lançou nova linha de calçados com a tecnologia Charged Cushioning, 

plataforma de amortecimento global de Under Armour para corredores. A campanha teve o 

produto UA Charged Spread como o principal destaque.  

A linha chegou ao mercado com seis novos modelos criados e desenvolvidos pela Vulcabras 

Azaleia em parceria com a Under Armour global. Para reforçar essa mensagem, a campanha 

contou com uma ampla cobertura de mídia digital em todo o Brasil, além de uma campanha 

de mídia Out of Home em São Paulo, também em mais de 400 pontos de ônibus, durante um 

mês.  

A campanha contou ainda com a produção diferentes tipos de materiais ponto de venda, 

posicionando a marca com destaque em 318 portas em todo o Brasil.  

 

Além das quatro campanhas, o trimestre marcou também o início de exposição da marca na 

maior plataforma de mídia do mercado esportivo no país, o Campeonato Brasileiro de futebol. 

Under Armour estará presente nas placas de campo do campeonato nos próximos dois anos 

(2019 e 2020), ajudando na construção de mensagem e, principalmente, no aumento de 

conhecimento de marca com o consumidor brasileiro.  
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Ao longo de todo o campeonato, a marca estará presente em mais de 370 jogos, totalizando 

1,7 bilhão de impactos na TV brasileira. Vai contar com exposição internacional nas 

transmissões e presença na cobertura das partidas nos principais programas de TV do país, e 

impactar mais de 7 milhões de torcedores nos estádios. 

 

AZALEIA E DIJEAN 

Os calçados femininos da Vulcabras Azaleia estão em um novo momento. As coleções 

primavera-verão de Azaleia e Dijean, que a Companhia lançou no 28º SICC (Salão 

Internacional do Couro e do Calçado), em Gramado-RS, em maio, trouxeram novidades no 

estilo, mantendo a proposta de democratizar a moda. Ambas apresentaram atualizações em 

shapes, cores e texturas que agregam todos os benefícios do EVA, matéria-prima que confere 

extrema leveza aos sapatos. 

 

Agora sob a supervisão do estilista Alexandre Herchcovitch, head de estilo da Companhia, a 

Azaleia apresentou a varejistas de todo o país tendências coloridas e extremamente leves, em 

uma coleção super feminina e confortável. 

As novidades chegam em tendências como o freestyle sport, com elementos urbanos e o 

contraste das cores; os naturais, que unem o artesanal ao tecnológico e reproduzem tramas 

rústicas; os já clássicos animal prints em sandálias e tênis; e cartelas freshcolors, tons flúor e 

spicecolors. 
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Um dos destaques que a Azaleia traz para a primavera-verão é a coleção que Alexandre 

Herchcovitch customizou, a partir de alguns dos modelos icônicos da marca, como a 

confortável papete. 

O estilista priorizou cores contrastantes e elementos urbanos, como os camuflados e as 

correntes frequentes em seus trabalhos. A proposta do head de estilo da Companhia é 

oferecer modelos que são tendência nas principais cidades do mundo, sem abrir mão da 

leveza, graças à tecnologia do EVA. 

As escolhas de Herchcovitch convergem com a proposta da marca, que é democratizar a 

moda. Os preços dos modelos assinados por ele vão de R$ 39,90 a R$ 99,90. 

Mais uma novidade: sob as mãos de Herchcovitch, o 

tradicional logotipo da Azaleia ganhou uma releitura, 

inspirada nos anúncios publicitários dos anos 80 e 90. 

Jovem e descontraída, Dijean traz coleção inspirada no 

surfwear e propõe liberdade de movimento. 

Os modelos lançam mão de tecnologia para unir moda e 

conforto, em modelos com neoprene, palmilhas ultra 

confortáveis, texturas e estampas vibrantes como pintura 

degradê em spray.  

A marca também aposta em design e tecnologia para 

reviver um clássico colegial dos anos 90, com malha 

mescla e cabedal cavado. Os tênis da Dijean também 

trazem tecidos flexíveis e design confortável para os pés 

na estação mais quente do ano, além do EVA e do PVC 

em solas flexíveis e duráveis, tecnologias que a 

Companhia domina. 
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Os novos modelos de Azaleia e Dijean foram estrelas das campanhas primavera-verão das 

marcas, produzidas durante o segundo trimestre e direcionadas para o marketing digital. 

Com o tropicalismo como tema, as peças da Azaleia trazem fotos clicadas em São Paulo e em 

Caraíva-BA, e enfatizam a beleza da mulher brasileira. 

Inspirada na coleção descontraída e esportiva, a campanha da Dijean vem repleta de 

informações que a conectam a um universo divertido e jovial.  

As coleções primavera-verão 2019-2020 de Azaleia e Dijean chegam com conteúdo nas redes 

sociais e também com materiais especiais voltados para os pontos de venda.  

Com tanta novidade para mostrar às consumidoras, a estratégia de trade também conta com 

o treinamento de vendedores, com foco nos novos modelos e tendências. 
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ANEXOS 
 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 

 

 
 

  

R$ milhares

ATIVO 30/06/2019 31/12/2018 PASSIVO 30/06/2019 31/12/2018

Caixa e equivalentes de caixa 83.840 68.626 Fornecedores 71.117 58.004

Contas a receber de clientes 411.741 467.384 Financiamentos e empréstimos 5.270 22.878

Estoques 252.872 229.475 Impostos a recolher 9.838 7.342

Impostos a recuperar 16.585 16.556 Programa de recuperação fiscal - REFIS 128 128

Imposto de renda e contribuição social a recuperar 5.118 4.591 Salários e férias a pagar 50.594 36.552

Despesas antecipadas 5.634 4.453 Provisões 46.059 50.344

Outras contas a receber 5.857 9.174 Passivo de arredamento 9.602 0

Valores a pagar por aquisição de operação 0 61.627

Comissões a pagar 10.932 13.491

Outras contas a pagar 14.162 24.759

ATIVO CIRCULANTE 781.647 800.259 PASSIVO CIRCULANTE 217.702 275.125

Aplicações financeiras 2.821 2.510 Financiamentos e empréstimos 41.894 37.128

Impostos a recuperar 7.881 8.155 Mútuo com partes relacionadas 16.588 16.259

Impostos de renda e contribuição social diferidos 298 301 Provisões 31.066 30.668

Depósitos judiciais 38.711 41.384 Impostos diferidos sobre reavaliação do imobilizado 3.074 3.298

Direito de uso 19.304 0 Passivo de arredamento 9.702 0

Outros contas a receber 2.319 2.250 Outras contas a pagar 499 637

Despesas antecipadas 413 210 Impostos a pagar 22.445 22.196

Bens destinados à venda 194 194

Investimentos 60.699 61.754

Propriedade para investimento 2.738 2.946

Imobilizado 211.929 195.003

Intangível 211.983 211.807

ATIVO NÃO CIRCULANTE 559.290 526.514 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 125.268 110.186

PASSIVO 342.970 385.311

Capital social 1.106.717 1.106.717

Reservas de reavaliação 5.967 6.401

Reservas de capital 941 641

Ajustes de avaliação patrimonial 2.010 1.990

Prejuízos acumulados -117.977 -174.587 

Patrimônio líquido atribuível aos controladores 997.658 941.162

Participações de não controladores 309 300

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 997.967 941.462

TOTAL DO ATIVO 1.340.937 1.326.773 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.340.937 1.326.773

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (CONSOLIDADO) 2T19 2T18 VAR (%) 6M19 6M18 VAR (%)

R$ milhares

Receita líquida de vendas 326.978 280.828 16,4% 626.765 572.812 9,4%

Custo das vendas -215.740 -184.195 17,1% -413.495 -375.770 10,0%

Lucro bruto 111.238 96.633 15,1% 213.270 197.042 8,2%

Margem Bruta 34,0% 34,4% -0,4 p.p. 34,0% 34,4% -0,4 p.p.

Despesas com vendas -54.007 -44.832 20,5% -101.001 -86.179 17,2%

Despesas administrativas -28.073 -19.007 47,7% -52.922 -38.512 37,4%

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 1.770 -2.598 -168,1% 943 -6.235 -115,1%

Resultado da equivalência patrimonial 141 88 60,2% -1.055 292 -461,3%

Resultado antes das despesas e receitas financeiras líquidas e tributos 31.069 30.284 2,6% 59.235 66.408 -10,8%

Receitas financeiras 6.145 8.221 -25,3% 11.667 13.006 -10,3%

Despesas financeiras -6.941 -5.205 33,4% -14.299 -12.145 17,7%

Resultado financeiro líquido -796 3.016 -126,4% -2.632 861 -405,7%

Resultado antes dos tributos sobre lucro 30.273 33.300 -9,1% 56.603 67.269 -15,9%

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos -269 -254 5,9% -416 -801 -48,1%

Resultado liquido do período 30.004 33.046 -9,2% 56.187 66.468 -15,5%

Margem Líquida 9,2% 11,8% -2,6 p.p. 9,0% 11,6% -2,6 p.p.

Resultado atribuível aos:

Acionistas controladores 29.998 33.043 56.176 66.464

Acionistas não controladores 6 3 11 4

Resultado do período 30.004 33.046 56.187 66.468

Resultado por ação

Resultado por ação ordinária - básico 0,1221 0,1345 0,2286 0,2705

Resultado por ação ordinária - diluído 0,1214 0,1340 0,2273 0,2695

Quantidade de ações ao final do exercício

Quantidade de ação ordinária - básico 245.756.346 245.756.346 245.756.346 245.756.346

Quantidade de ação ordinária - diluído 247.196.346 246.591.346 247.196.346 246.591.346

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 

   

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) 6M19 6M18

R$ milhares

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Lucro Liquido do período 56.187 66.468

Ajustes para:

Depreciação e amortização 38.391 27.634

Variação na provisão para perdas por valor recuperável no estoque -9.545 -1.142

Valor líquido dos itens tangíveis e intangíveis baixados 4.281 1.528

Rendimentos de aplicações financeiras -41 -3.032

Variação na provisão para perdas com contigências 1.793 7.845

Resultado da equivalência patrimonial 1.055 -292

Transação com pagamento baseado em ações 300 303

Perda estimada com crédito de liquidação duvidosa 5.358 1.556

Encargos financeiros e variação cambial reconhecidos no resultado 1.856 5.723

Impostos diferidos -221 -210

Participação de minoritário -11 -4

99.403 106.377

Variações nos ativos e passivos

Aplicações financeiras -270 5.790

Contas a receber de clientes 50.223 -33.207

Estoques -13.852 -6.739

Despesas pagas antecipadamente -1.384 -1.558

Impostos a recuperar -282 -290

Outras contas a receber 3.248 14.512

Depósitos judiciais 2.673 -1.096

Fornecedores 13.033 -6.766

Comissões a pagar -2.559 0

Impostos a pagar 249 0

Impostos e contribuições sociais 2.784 4.318

Salários e férias a pagar 14.042 5.440

Outras contas a pagar -10.726 2.004

Provisão para contingências utilizada -5.680 -6.867

Caixa gerado pelas (utilizado nas) Atividades Operacionais 51.499              (24.459)            

Juros pagos -1.343 -3.222

-1.343 -3.222

Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) Atividades Operacionais 149.559 78.696

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Aquisições de imobilizado -52.653 -53.810

Pagamento por aquisição de controlada -61.627 0

Recursos provenientes da alienação de imobilizado 248 0

Aquisições de intangível -1.155 -1.183

Ganho e perda na conversão de investimentos 0 -1.225

Fluxo de Caixa utilizado nas Atividades de Investimento -115.187 -56.218

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Empréstimos tomados - Principal 4.793 249

Pagamento de empréstimos tomados - Principal -18.274 -81.650

Mútuos com partes relacionadas 329 0

Pagamento de passivos de arredamentos financeiros -6.110 0

Realização do gasto com emissão de ações 0 -735

Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado) nas Atividades de Financiamento -19.262 -82.136

Aumento (redução) de Caixa e equivalentes de Caixa 15.110 -59.658

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 68.626 100.502

Efeito da conversão das investidas no exterior 104 0

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 83.840 40.844

Aumento (redução) de Caixa e equivalentes de Caixa 15.110 -59.658

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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AUDITORIA INDEPENDENTE 

 

 

Auditores Independentes  

Em conformidade com a Instrução CVM nº 381/03, a Vulcabras Azaleia S.A. informa que desde 

01/01/2017, nomeou a “KPMG Auditores Independentes” para a auditoria das suas 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas.  

Para os serviços referentes à auditoria de 30 de junho de 2019 foram desembolsados 

honorários de aproximadamente R$ 83 mil.  

 

Declaração da Diretoria  

De acordo com o artigo 25, parágrafo 1º, item 5 da Instrução CVM nº 480/09, o Conselho de 

Administração, em reunião realizada em 05/08/2019, declara que revisou, discutiu e 

concordou com as informações contábeis do 2º trimestre de 2019 da Vulcabras Azaleia S.A. e 

com o relatório de revisão dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 

individuais e consolidadas. 
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Pedro Grendene Bartelle Presidente do Conselho de Administração

André de Camargo Bartelle 1º Vice – Presidente

Pedro Bartelle 2º Vice – Presidente

Hector Nunez Conselheiro Independente

Roberto Faldini Conselheiro Independente

Pedro Bartelle Diretor Presidente e Relações com Investidores

Rafael Carqueijo Gouveia Diretor Superintendente

Wagner Dantas da Silva Diretor Administrativo e Financeiro

Flávio de Carvalho Bento Diretor Industrial

Evandro Saluar Kollet Diretor Corporativo de Desenvolvimento de Produto e Tecnologia

Márcio Kremer Callage Diretor de Marketing

Rodrigo Miceli Piazer Diretor de Compras

Benedito Alfredo Baddini Blanc Conselheiro 

Carlos Gardel José de Souza Conselheiro 

Marcello Joaquim Pacheco Presidente do Conselho Fiscal

Composição da Diretoria
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