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 Receita Líquida: R$ 354,0 milhões no 4T18, alta de 12,5% em relação ao 4T17 e,              

R$ 1.249,0 milhões em 2018, redução de 1,1% em comparação a 2017. 

 Lucro Bruto: R$ 133,7 milhões no 4T18, elevação de 11,7% em relação ao 4T17 e,             

R$ 448,6 milhões em 2018, retração de 7,0% em comparação ao 2017. 

 Margem Bruta: 37,8% no 4T18, queda de 0,2 p.p. em relação ao 4T17 e 35,9% em 2018, 

diminuição de 2,3 p.p. em comparação a 2017. 

 Lucro Líquido: R$ 46,2 milhões no 4T18 vs. R$ 45,4 milhões no 4T17, crescimento de 1,8% 

e, R$ 152,1 milhões em 2018, redução de 19,5% em comparação a 2017. 

 EBITDA: R$ 69,1 milhões no 4T18, redução de 1,8% em relação aos R$ 70,4 milhões 

apresentados no 4T17 e, R$ 218,0 milhões em 2018, vs. R$ 296,5 milhões apresentados 

em 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jundiaí, 11 de março de 2019 – Vulcabras Azaleia S.A. (B3: VULC3) anuncia hoje os resultados do quarto 

trimestre de 2018 (4T18). 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 quarto trimestre de 2018, comparado ao mesmo período de 2017, exceto quando especificado 

de forma diversa.  

Cotação VULC3 (28/12/2018): 

R$ 7,10 por ação 

 

Quantidade de ações 

Ordinárias: 245.756.346 

 

Valor de mercado 

R$ 1,74 bilhões 

 

Relação com Investidores 

Pedro Bartelle (DRI) 

 

Site RI Vulcabras Azaleia  

http://vulcabrasazaleiari.com.br/ 

 

 

 

Audioconferência: 

12/03/2019 às 10h00 (Brasília), 

 às 9h00 em Nova Iorque. 

 

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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O ano de 2018 impôs muitas dificuldades, mas também trouxe o início de uma parceria 

relevante para o futuro da Vulcabras Azaleia. Esse é o primeiro trimestre da consolidação dos 

números da operação de Under Armour no Brasil. Esperamos que essa operação nos traga 

resultados positivos já em 2019 e temos boas expectativas quanto aos resultados futuros.  

Com a marca Under Armour, reconhecida por sua alta tecnologia e inovação, estabelecemos 

atuação no segmento premium do mercado esportivo a partir de outubro de 2018, 

aumentando de maneira saudável nossa participação nesse mercado. Como parte do acordo, 

estamos criando e desenvolvendo em conjunto com a Under Armour, produtos específicos 

para o mercado brasileiro, cuja produção em nossas fábricas se inicia neste primeiro trimestre 

e a comercialização começará no segundo trimestre. 

O quarto trimestre de 2018 manteve a tendência de melhora, embora ainda pouco expressiva, 

nas vendas do varejo. Os números do ano, entretanto, ainda refletem os efeitos negativos dos 

eventos atípicos que afetaram substancialmente a economia e consequentemente o 

desempenho da companhia. 

No segmento de Calçados Esportivos, a concorrência pela preferência do consumidor se 

acirrou diante do crescimento das importações no decorrer de todo o ano. Entretanto, as 

vendas da companhia retomaram a ascensão no início do segundo semestre e consolidaram 

esse movimento no último período do ano, com dados positivos em Calçados Esportivos, 

femininos e confecções. 

No quarto trimestre de 2018, a receita líquida consolidada atingiu R$ 354,0 milhões, com 

aumento de 12,5% sobre o mesmo período do ano anterior. A categoria de Calçados 

Esportivos apresentou desempenho positivo, influenciado pela performance estável nas 

vendas de Olympikus e ao início da consolidação das vendas da Under Armour. O segmento 

de Calçados Femininos apresentou alta de 19,3% em sua receita, com a boa aceitação pelo 

varejo da coleção de produtos apresentada, mais adequada às especialidades técnicas da 

Vulcabras Azaleia. Seguem em elevação também as divisões de Confecções e Acessórios e 

Outros calçados e outros, sendo a primeira divisão muito influenciada pela introdução da 

operação de Under Armour. 

No exterior, o desempenho foi positivo nas controladas do Peru e Colômbia, porém a crise 

econômica da Argentina, principal destino das exportações, provocou forte retração na 

receita do mercado externo, sendo a categoria de Calçados Esportivos a mais afetada. 

No 4T18, a margem bruta manteve a tendência de ascensão em relação aos trimestres 

anteriores, ficando muito próxima do resultado do 4T17. Foram 37,8%, ante os 38,0% do 

4T17. O EBITDA de R$ 69,1 milhões ficou 1,8% abaixo do resultado do 4T17 (R$ 70,4 milhões), 

apesar disso foi o melhor resultado de 2018, indicando retomada do ritmo de rentabilidade, 
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embora tenha sofrido efeitos de resultados não recorrentes, descritos abaixo.  O lucro líquido 

foi de R$ 46,2 milhões, 1,8% acima dos R$ 45,4 milhões do mesmo período, em 2017. 

Ao longo do 4T18, tivemos ações de marketing significativas em cada marca. A Olympikus 

intensificou sua comunicação na consolidação de sua plataforma de running, no lançamento 

de novas tecnologias e na linha Kids, com ampla exposição em TV, redes sociais e pontos de 

venda. A Under Armour enfatizou seu aspecto de alto desempenho em uma competição 

nacional de influenciadores de training e com filmes de atletas brasileiros como parte da 

campanha global “Will Finds a Way”. E com destaque nos tênis de lifestyle como o chunky 

sneakers, a Azaleia prosseguiu com uma comunicação de moda versátil nos canais digitais, 

direcionando ao seu e-commerce.  

O plano de modernização do parque fabril seguiu em execução no 4T18, quando foram 

investidos R$ 17,1 milhões, num projeto que pretende ampliar produtividade e eficiência das 

plantas industriais. É importante destacar que as fábricas estão prontas para a produção dos 

tênis da Under Armour.  

Encerramos 2018 com a certeza de que superamos muitos desafios e demos passos 

importantes, como a aquisição da marca Under Armour, que permitirá a ampliação dos nossos 

negócios.  

Seguimos atentos a oportunidades de novos negócios para continuarmos crescendo e criando 

valor aos nossos acionistas. 

Estamos prontos para um novo ciclo de conquistas da companhia. 

 

 

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 com 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, e, a Azaleia, uma das marcas mais 

lembradas quando o assunto é sapato feminino. 

O sucesso na gestão de marcas levou a Vulcabras Azaleia a tornar-se, em outubro de 2018, a 

licenciada exclusiva da Under Armour no Brasil, sendo esta uma das maiores marcas de 

confecções, calçados e acessórios esportivos do mundo. 

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. Estas 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 4T18, o volume bruto faturado totalizou 7,2 milhões de pares/peças, com aumento de 

21,9%, comparado ao total do 4T17, de 5,9 milhões de pares/peças. A variação do período 

deve-se ao crescimento em calçados e confecções esportivas, majoritariamente no mercado 

interno. O período foi impulsionado pelo início da comercialização dos produtos da marca 

Under Armour, os quais passaram a integrar o portfólio da companhia a partir deste trimestre, 

somados ao crescimento das vendas de calçados Olympikus. Os Calçados Femininos também 

apresentaram crescimento em todos os mercados de atuação. O crescimento no mercado 

interno foi parcialmente ofuscado pela expressiva queda registrada em Calçados Esportivos 

nas vendas ao exterior. 

 

VOLUME BRUTO DE PARES E PEÇAS/MIL – 4T18 VS 4T17 

 

 

No ano de 2018, o volume bruto somou 25,0 milhões de pares/peças, com crescimento de 

2,4% em contraposição ao volume do ano de 2017, que foi de 24,4 milhões de pares/peças. A 

variação apresentada no ano de 2018 foi ocasionada, prioritariamente, pelos seguintes 

fatores: (i) redução de Calçados Esportivos no mercado interno e externo, devido ao aumento 

das importações e ao difícil ambiente de negócios na Argentina; (ii) expansão de Calçados 

Femininos impulsionada majoritariamente pelo desempenho no mercado interno, devido ao 

Pares e Peças (Mil) 4T18
Partic. 

%
4T17

Partic. 

%

Var. %  

4T18/4T17

Calçados esportivos 3.945 54,5% 3.545 59,7% 11,3%

Calçados femininos 1.970 27,2% 1.476 24,8% 33,5%

Outros calçados e outros 673 9,3% 676 11,4% -0,4%

Confecções e Acessórios 655 9,0% 245 4,1% 167,3%

Total 7.243 100,0% 5.942 100,0% 21,9%

3.545 

1.476 

676 
245 

3.945 

1.970 

673 655 

Calçados esportivos Calçados femininos Outros calçados e outros Confecções e 
Acessórios

4T17 

4T18 
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lançamento de novos produtos dentre eles, tênis feminino com a marca Azaleia; (iii) redução 

em outros calçados e outros, em virtude da queda de partes de calçados para a Argentina; e 

(iv) crescimento em confecções, majoritariamente pelo início das vendas com a marca Under 

Armour. 

 

VOLUME BRUTO DE PARES E PEÇAS/MIL – 2018 VS 2017 

 

 

 

  

Pares e Peças (Mil) 2018
Partic. 

%
2017

Partic. 

%

Var. %  

2018/2017

Calçados esportivos 14.419 57,7% 14.702 60,2% -1,9%

Calçados femininos 6.202 24,8% 5.769 23,6% 7,5%

Outros calçados e outros 3.122 12,5% 3.249 13,3% -3,9%

Confecções e Acessórios 1.260 5,0% 694 2,9% 81,6%

Total 25.003 100,0% 24.414 100,0% 2,4%

14.702 

5.769 

3.249 694 

14.419 

6.202 

3.122 1.260 

Calçados esportivos Calçados femininos Outros calçados e outros Confecções e 
Acessórios

2017

2018
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RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
 

 

A melhora do varejo de calçados no mercado interno, observado desde o início da segunda 

metade do ano, foi mantida no decorrer do 4º trimestre. A entrada de encomendas 

permaneceu em um ritmo satisfatório, proporcionando que a carteira de pedidos se 

mantivesse em nível adequado para a ocupação plena das fábricas, e a consequente 

otimização da produção. O mercado de Calçados Esportivos ainda se manteve extremamente 

competitivo, devido às ações de desconto efetuadas por algumas marcas concorrentes, o que 

prejudicou a performance de venda dos produtos Olympikus, principalmente nas faixas do 

topo da pirâmide de preços, levando à redução no preço médio.   

No 4T18, a receita líquida foi de R$ 354,0 milhões, com aumento de 12,5% sobre os R$ 314,6 

milhões do 4T17. A receita de Calçados Esportivos resultou em acréscimo de 6,0%, 

principalmente pelo início das vendas com a marca Under Armour.  A receita de Olympikus 

permaneceu estável no mercado interno e continuou enfrentando muitas dificuldades nas 

vendas para o exterior, ocasionada principalmente pela situação econômica argentina. A 

categoria de Calçados Femininos apresentou crescimento expressivo de 19,3% em relação ao 

mesmo período do ano anterior, obtendo performance positiva em todos os mercados de 

atuação. As confecções e acessórios apresentaram robusto crescimento, também influência 

do início das vendas com a marca Under Armour, e mostraram aumento de 171,8% em 

relação ao 4T17. Em outros calçados e outros houve crescimento de 7,8% da receita em 

comparação à receita do mesmo período, no ano anterior. 

 

RECEITA LÍQUIDA POR CATEGORIA – TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

R$ Milhões 4T18
Partic. 

%
4T17

Partic. 

%

Var. %  

4T18/4T17

Calçados esportivos 261,9 74,0% 247,0 78,5% 6,0%

Calçados femininos 55,1 15,6% 46,2 14,7% 19,3%

Outros calçados e outros 13,9 3,9% 12,9 4,1% 7,8%

Confecções e Acessórios 23,1 6,5% 8,5 2,7% 171,8%

Receita Líquida Total 354,0 100,0% 314,6 100,0% 12,5%

247,0 

46,2 12,9 8,5 

261,9 

55,1 13,9 
23,1 

Calçados esportivos Calçados femininos Outros calçados e 
outros

Confecções e 
Acessórios

4T17 

4T18 
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No ano de 2018, a receita líquida foi de R$ 1.249,0 milhões, com redução de 1,1% sobre os R$ 

1.263,1 milhões do ano de 2017. A receita de Calçados Esportivos sofreu decréscimo de 4,8%, 

influenciada, tanto pela queda no mercado interno, proporcionada pelo fraco consumo 

somado ao acirramento da concorrência, como também pela retração nas vendas para o 

mercado externo, resultado majoritariamente decorrido das dificuldades econômicas 

enfrentadas pela Argentina, que vem a ser o principal destino das exportações. A categoria de 

Calçados Femininos apresentou aumento de 7,5% em relação ao ano anterior, obtendo 

performance positiva em todos os mercados de atuação, principalmente a partir do terceiro 

trimestre do ano, quando as novas coleções de produtos passaram a demonstrar as novas 

tendências da companhia para este segmento. As confecções e acessórios apresentaram 

notável crescimento, e mostraram aumento de 80,1% em relação ao ano de 2017. Em outros 

calçados e outros houve crescimento de 1,9% da receita em relação à receita do ano anterior. 

 

RECEITA LÍQUIDA POR CATEGORIA – ACUMULADO 

 

 

  

R$ Milhões 2018
Partic. 

%
2017 Partic. 
%

Var. %  

2018/2017

Calçados esportivos 946,1 75,8% 993,4 78,6% -4,8%

Calçados femininos 192,3 15,4% 178,9 14,2% 7,5%

Outros calçados e outros 69,0 5,5% 67,7 5,4% 1,9%

Confecções e Acessórios 41,6 3,3% 23,1 1,8% 80,1%

Receita Líquida Total 1.249,0 100,0% 1.263,1 100,0% -1,1%

993,4 

178,9 67,7 23,1 

946,1 

192,3 69,0 41,6 

Calçados esportivos Calçados femininos Outros calçados e 
outros

Confecções e 
Acessórios

2017

2018
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A receita líquida do 4T18, no mercado interno, totalizou R$ 324,0 milhões, com acréscimo de 

12,9% em relação ao 4T17, quando foi de R$ 287,0 milhões. No mercado externo, a receita 

líquida no 4T18 resultou em R$ 30,0 milhões, apresentando crescimento de 8,7% sobre os R$ 

27,6 milhões registrados no 4T17.  

Nas vendas diretas para terceiros no mercado externo, embora a sua participação seja pouco 

expressiva, ocorreu uma forte retração na receita do 4T18 em relação ao ano anterior, em 

especial nos calçados Olympikus. A crise econômica instalada na Argentina, o principal destino 

das exportações de Calçados Esportivos, resultou na retração do consumo, e levou a uma 

diminuição das receitas para este destino.  

Em compensação, as vendas das filiais no Peru e Colômbia apresentaram aumento no 4T18, 

tanto em volume quanto em receita, mais do que compensando o efeito negativo do mercado 

argentino. 

 

RECEITA LÍQUIDA POR MERCADO – TRIMESTRE 

 

 

PARTICIPAÇÃO POR MERCADO – 4T18 

 

 

 

 

 

No ano de 2018, o mercado interno totalizou R$ 1.117,5 milhões, apresentando queda de 

0,4% em relação ao mesmo período de 2017, quando a receita líquida foi de R$ 1.122,2 

milhões. No mercado externo, a receita líquida em 2018 foi R$ 131,5 milhões, 6,7% menor, 

frente aos R$ 140,9 milhões obtidos em 2017.  

R$ Milhões 4T18
Partic. 

%
4T17

Partic. 

%

Var. %  

4T18/4T17

Mercado Interno 324,0 91,5% 287,0 91,2% 12,9%

Mercado Externo 30,0 8,5% 27,6 8,8% 8,7%

Receita Líquida Total 354,0 100,0% 314,6 100,0% 12,5%

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA: MERCADOS 

91,5%

8,5%

Mercado interno

Mercado externo
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No mercado interno, o ano de 2018 foi marcado pelo fraco ritmo da economia e consequente 

acirramento na disputa pela preferência do consumidor. O segmento de Calçados Esportivos 

foi o mais afetado por este cenário, resultando em adaptação às novas condições, diante do 

excesso de oferta de calçados importados, o preço dos novos produtos foi reduzido para 

continuar defendendo sua participação de mercado. A melhora das vendas no varejo a partir 

do 2º semestre do ano e o início das vendas com a marca Under Armour no 4º trimestre do 

ano, possibilitou a retomada na receita desta categoria. A categoria de Calçados Femininos 

começou a responder positivamente ao processo de reestruturação em curso, esboçando 

melhora a partir do terceiro trimestre do ano. As categorias Outros Calçados e Outros e 

Confecções e Acessórios, também apresentaram aumento nas respectivas receitas em relação 

ao ano de 2017. 

Nas vendas diretas para terceiros no mercado externo, o difícil período econômico vivido pela 

Argentina, principal destino das exportações da companhia, levou a uma grande retração no 

volume exportado e, consequente diminuição da receita, com maior incidência na categoria 

de Calçados Esportivos.  

A receita de vendas das filiais no exterior apresentou aumento no ano de 2018. Apesar de 

grandes dificuldades comerciais, impostas pela instabilidade econômica e política no Peru e 

Colômbia, houve crescimento da receita em relação ao ano anterior. Porém o crescimento na 

receita das filiais não foi suficiente para compensar a queda nas vendas diretas. 

 

RECEITA LÍQUIDA POR MERCADO – ACUMULADO 

 

 

PARTICIPAÇÃO POR MERCADO – 2018

  

R$ Milhões 2018
Partic. 

%
2017 Partic. 
%

Var. %  

2018/2017

Mercado Interno 1.117,5 89,5% 1.122,2 88,8% -0,4%

Mercado Externo 131,5 10,5% 140,9 11,2% -6,7%

Receita Líquida Total 1.249,0 100,0% 1.263,1 100,0% -1,1%

89,5%

10,5%

Mercado interno

Mercado externo
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CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV) 

 

No 4T18, como percentual da receita líquida de vendas, o custo desta representou 62,2%, 

frente aos 62,0% registrados no mesmo período de 2017. 

No ano de 2018, referente à receita líquida de vendas, o custo das vendas representou 64,1%, 

antes os 61,8% do ano de 2017. 

Em 2018, em especial no primeiro semestre do ano, alguns fatores impactaram de maneira 

negativa no fluxo produtivo das fábricas e, acabaram por elevar o custo dos produtos. A 

paralisação forçada da produção ocorrida em junho, devido à greve geral dos caminhoneiros, 

resultou na quebra da produção.  

Outro fato negativo foi a alta do Dólar americano frente ao Real, ocasionando o aumento do 

preço de algumas matérias primas, pressionando assim o custo dos produtos fabricados, sem 

que houvesse possibilidade de repasse nos preços de venda.  Somente a partir da segunda 

metade do ano, com o crescimento da entrada de pedidos, foi possível ter melhor visibilidade 

da carteira de pedidos e programar as fábricas de forma mais adequada. A partir do mês de 

agosto, e durante todo o segundo semestre, as fábricas operaram com melhor ocupação, 

situação que possibilitou a otimização dos recursos produtivos e elevação da eficiência.  

Mesmo diante das várias adversidades enfrentadas em 2018, seguiu-se com o plano de 

modernização das plantas industriais, permitindo avanços produtivos e tecnológicos 

significativos. 

 

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (% CPV/ROL) 

 

  

62,0% 62,2%

4T17 4T18

61,8%

64,1%

2017 2018
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LUCRO BRUTO 

 

O lucro bruto do 4T18 foi de R$ 133,7 milhões, com aumento de 11,7% em relação aos R$ 

119,7 milhões registrados no 4T17. A margem bruta foi de 37,8% no 4T18, com 0,2 p.p. abaixo 

dos 38,0% verificados no 4T17. 

A margem bruta no 4T18 manteve a tendência de recuperação notada desde o trimestre 

anterior. No 4T18, ainda foi observada a queda do preço médio praticado em Calçados 

Esportivos, em virtude da mudança do mix de venda, ocorrida pela maior competitividade do 

mercado, compensada parcialmente pela melhora na rentabilidade dos Calçados Femininos, a 

qual segue em sua trajetória de recuperação. 

 

LUCRO BRUTO E MARGEM BRUTA  

 

No ano de 2018, o lucro bruto foi de R$ 448,6 milhões, com redução de 7,0% sobre os R$ 

482,4 milhões obtidos em 2017. A margem de 2018 foi de 35,9%, sendo 2,3 p.p. inferior à 

obtida no ano de 2017, equivalente a 38,2%. Os principais fatores que influenciaram a 

margem bruta no ano de 2018 foram: (i) quebra da produção ocasionada pela paralisação 

forçada das fábricas ocorrida em junho, devido à greve geral dos caminhoneiros; (ii) pressão 

de custos em virtude da alta do Dólar; (iii) queda do preço médio praticado em Calçados 

Esportivos, consequência da mudança do mix de venda ocorrida devido ao acirramento da 

competição pelo mercado; que foram parcialmente compensados pelos avanços produtivos e 

tecnológicos trazidos pelo plano de modernização das plantas industriais. 

 

  

119,7 133,7

38,0% 37,8%

4T17 4T18

Lucro bruto Margem bruta (%)

11,7 %

482,4 448,6

38,2%
35,9%

2017 2018

Lucro bruto Margem bruta (%)

- 7,0 %
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DESPESAS COM VENDAS1
 

 

As despesas com vendas apresentaram aumento de 13,2% no 4T18, sobre aquelas do 4T17. 

Foram registrados R$ 39,4 milhões no 4T18, ante R$ 34,8 milhões no mesmo período do ano 

anterior.  

No 4T18, em decorrência da aquisição da Under Armour Brasil, a companhia passou a 

consolidar as despesas comerciais das operações da marca. Além das vendas aos varejistas, há 

também uma atividade própria de varejo, constituída por sete lojas exclusivas da marca e um 

canal de e-commerce. As despesas com fretes mantiveram a tendência de alta em virtude da 

nova legislação do setor, porém amenizadas neste trimestre pelo ajuste das provisões 

ocorridas em dezembro.  Como participação da receita, os gastos com frete representaram 

3,8% no 4T18, ante 3,4% do 4T17, perfazendo um aumento de 0,4 p.p.  

No ano de 2018, a alta foi de 2,7%, passando de R$ 133,0 milhões no ano de 2017, para R$ 

136,6 milhões no ano de 2018. 

No ano, houve aumento na participação de 0,4 p.p., atingindo 10,9%, em comparação aos 

10,5% de igual período de 2017. Os principais fatores para este acréscimo foram: (i) elevação 

das despesas com frete, devido à nova legislação, adotada a partir da paralisação dos 

caminhoneiros ocorrida no mês de maio; (ii) início das operações com marca Under Armour, a 

partir do 4T18, contemplando despesas com pessoal das 7 lojas e do e-commerce. 

 

DESPESAS COM VENDAS1 

  

                                                      
1
 As despesas com vendas nesta sessão incluem: despesas com comissões, fretes, royalties, gastos com pessoal, abatimentos 

comerciais, provisões para devedores duvidosos e outros gastos comerciais. Não se considera despesas com propaganda e 
marketing. 

34,8 39,4

11,1% 11,1%

4T17 4T18

Despesas com Vendas % da Receita líquida

13,2 %

133,0 136,6

10,5% 10,9%

2017 2018

Despesas com Vendas % da Receita líquida

2,7%
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DESPESAS COM PROPAGANDA E MARKETING 

 

No 4T18, as despesas com propaganda e marketing foram de R$ 19,2 milhões, com aumento 

de 54,8% sobre os R$ 12,4 milhões do 4T17.  

No decorrer do 4T18 a companhia manteve a estratégia de intensificar o investimento em 

marketing e reforçar o material de ponto de venda. Durante todo o decorrer deste trimestre, 

foi veiculada a campanha da marca Olympikus, com propagandas nos canais de TV por 

assinatura FOX, SPORTV, GNT e MULTISHOW, nas redes sociais e em outdoors em grandes 

cidades. Além disso, no 4T18, em decorrência da aquisição da Under Armour Brasil, a 

companhia passou a consolidar as despesas de marketing com a marca. 

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

acréscimo de 1,5 p.p. ao comparar o 4T18 com o 4T17.  

No ano de 2018, as despesas totalizaram R$ 59,0 milhões, um aumento de 20,9% se 

comparadas àquelas de 2017, as quais somavam R$ 48,8 milhões. Diante de um cenário 

desafiador de mercado, com acirramento da competição pela preferência do consumidor, a 

companhia optou em intensificar o investimento em marketing e reforçar o material de ponto 

de venda. A partir do 4T18, como consequência da aquisição da Under Armour Brasil, a 

empresa passou a consolidar as despesas de marketing com a marca.  

No acumulado do ano, houve aumento de 0,8 p.p. na participação das despesas com 

propaganda e marketing sobre a receita líquida, atingindo 4,7% em 2018, diante de 3,9% em 

2017. Embora o crescimento da despesa de marketing tenha sido expressivo no 4T18, 

esperamos que as despesas de marketing de 2019 não sejam significativamente superiores às 

de 2018. 

 

DESPESAS COM PROPAGANDA E MARKETING 

  

12,4
19,2

3,9%

5,4%

4T17 4T18

Desp. Propaganda % da Receita líquida

54,8 %

48,8
59,0

3,9%

4,7%

2017 2018

Desp. Propaganda % da Receita líquida

20,9 %
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DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

 

As despesas administrativas foram de R$ 31,9 milhões no 4T18, apresentando acréscimo de 

62,8% em relação aos R$ 19,6 milhões do 4T17. Em percentual sobre a receita líquida, ocorreu 

aumento de 2,8 p.p., saindo de 6,2% no 4T17 para 9,0% no 4T18. As principais variações 

foram nas rubricas de serviços de terceiros e alugueis, principalmente em virtude da 

consolidação das despesas da operação Under Armour. 

No 4º trimestre de 2018 houve o reconhecimento de R$ 5,0 milhões de despesas “não 

recorrentes”, devido ao processo de reestruturação organizacional para a incorporação da 

Under Armour Brasil sendo, R$ 0,9 milhão com despesas de pessoal e reestruturação, e R$ 4,1 

milhões em outras despesas, devido ao “write-off” para o ajuste dos valores do fundo de 

comércio das lojas da Under Armour Brasil, essa última sem efeito caixa. 

No ano de 2018, em relação a 2017, ocorreu aumento de 18,1% das despesas gerais e 

administrativas, passando de R$ 77,2 milhões para R$ 91,2 milhões. Ao se comparar o 

percentual sobre a receita líquida, observa-se elevação de 1,2 p.p. no ano de 2018 em relação 

ao ano anterior. O incremento nas despesas administrativas no decorrer de 2018 foi dado, 

principalmente, pelo aumento das despesas com serviços de terceiros, aluguéis e “write-off” 

do fundo de comércio, devido majoritariamente a consolidação da operação Under Armour 

Brasil, a partir do 4T18.  

 

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

  

19,6

31,9

6,2%

9,0%

4T17 4T18

Despesas G&A % da Receita líquida

62,8 %

77,2
91,2

6,1%

7,3%

2017 2018

Despesas G&A % da Receita líquida

18,1 %
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OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS LÍQUIDAS 

 

No 4T18, as Outras Receitas (Despesas) Operacionais líquidas resultaram em uma receita de 

R$ 9,4 milhões, diante da receita de R$ 2,6 milhões do 4T17.  

Neste trimestre, houve o reconhecimento de receita de R$ 13,6 milhões, por conta do 

aumento de participação na investida PARS Participação LTDA. No 4T17, houve elevação de 

participação de 25,0% para 33,3% na PARS Participação LTDA e no 4T18, aumentou-se a 

participação de 33,3% para 50,0%. 

No ano de 2018, o valor resultou em uma despesa de R$ 3,8 milhões, em comparação com a 

receita de R$ 15,5 milhões de 2017. Cabe ressaltar que no ano de 2017 houve o 

reconhecimento de ganho de créditos tributários “não recorrentes” provenientes de adesão 

da companhia ao PRT - Programa de Regularização Tributária, que no período representou 

uma receita de R$ 17,0 milhões. No 3T18, houve o reconhecimento das despesas “não 

recorrentes”, com advogados e consultorias, ocorridas durante o processo de avaliação da 

compra da Under Armour Brasil, no valor de R$ 2,8 milhões. 

 

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS LÍQUIDAS 

 

 

 

 

 

  

R$ Milhões 4T18 4T17
Var. %  

4T18/4T17
2018 2017

Var. %  

2018/2017

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 9,4 2,6 261,5% -3,8 15,5 -124,5%
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RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 

 

O resultado financeiro líquido no 4T18 foi uma despesa de R$ 6,9 milhões, com redução de 

37,3% em relação ao resultado do 4T17 que foi uma despesa de R$ 11,0 milhões. A despesa 

financeira registrada no 4T18 deve-se, principalmente, à variação cambial passiva, ocorrida na 

consolidação dos resultados das subsidiárias do Peru e Colômbia. 

No ano de 2018, o resultado financeiro foi de uma despesa de R$ 6,2 milhões, recuando 

87,5%, de uma despesa de R$ 49,6 milhões registrada no ano anterior. 

A redução do endividamento observada no decorrer de todo o ano de 2018 contribuiu para a 

diminuição do dispêndio com juros pagos e, possibilitou também uma significativa redução no 

custo dos serviços bancários. 

 

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  

 

 

 

 

 

 

  

R$ Milhões 4T18 4T17
Var. %  

4T18/4T17
2018 2017

Var. %  

2018/2017

Estrutura de capital -3,4 -5,4 -37,0% -7,2 -39,7 -81,9%

Operacionais -2,2 -2,3 -4,3% -8,6 -19,5 -55,9%

Cambiais -3,9 -10,4 -62,5% -11,3 -38,1 -70,3%

Despesas Financeiras -9,5 -18,1 -47,5% -27,1 -97,3 -72,1%

Estrutura de capital 0,8 1,5 -46,7% 5,4 9,6 -43,8%

Operacionais 0,5 0,8 -37,5% 1,4 3,8 -63,2%

Cambiais 1,3 4,8 -72,9% 14,1 34,3 -58,9%

Receitas Financeiras 2,6 7,1 -63,4% 20,9 47,7 -56,2%

Resultado Financeiro Líquido -6,9 -11,0 -37,3% -6,2 -49,6 -87,5%
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LUCRO LÍQUIDO 

 

O lucro líquido do 4T18 foi de R$ 46,2 milhões, com aumento de 1,8% sobre o lucro aferido no 

4T17, de R$ 45,4 milhões. A margem líquida atingiu 13,1%, ante a de 14,4% alcançada no 

4T17, perfazendo uma redução de 1,3 p.p. 

No 4T18, apresentou-se uma receita “não recorrente” de R$ 13,6 milhões em “Outras 

Receitas (Despesas) Operacionais líquidas”, da mesma natureza da que havia ocorrido no 

4T17, com uma receita de R$ 7,0 milhões. Nos dois períodos, o resultado foi obtido pelo 

aumento de participação da Vulcabras Azaleia na empresa investida PARS Participações Ltda. 

No 4T17, houve a elevação de participação de 25% para 33,3% e, no 4T18, ocorreu o aumento 

de 33,3% para 50,0%.  

No 4º trimestre de 2018, também houve o reconhecimento de R$ 5,0 milhões de despesas 

“não recorrentes”, devido ao processo de reestruturação organizacional para a incorporação 

da recém-adquirida Under Armour Brasil, conforme já especificado nos tópicos anteriores. 

Apenas para efeito de análise, ao se ajustar o lucro líquido contábil desconsiderando estes 

resultados “não recorrentes”, este no 4T18 seria de R$ 37,6 milhões, com margem líquida de 

10,6%, frente ao mesmo também ajustado do 4T17, o qual seria de R$ 38,4 milhões e margem 

líquida de 12,2%. 

A margem líquida reduziu-se em 2,8 p.p., de 15,0% no ano de 2017 para 12,2% no ano de 

2018. O lucro líquido de 2018 totalizou R$ 152,1 milhões, versus R$ 188,9 milhões em 2017. 

 

LUCRO LÍQUIDO E MARGEM LÍQUIDA 

 

A partir do reajuste do lucro líquido contábil, desconsiderando os resultados “não 

recorrentes”, no ano de 2018 o lucro líquido seria de R$ 146,3 milhões, com margem líquida 

de 11,7%, frente ao também ajustado, do ano de 2017 que resultaria em R$ 164,9 milhões e 

margem líquida de 13,1%. 

188,9
152,1

15,0%

12,2%

2017 2018

Lucro líquido Margem Líquida (%)

- 19,5 % 

45,4 46,2

14,4%
13,1%

4T17 4T18

Lucro líquido Margem Líquida (%)

1,8 %
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EBITDA 

 

No 4T18, o EBITDA foi de R$ 69,1 milhões, apresentando redução de 1,8%, em contraposição 

aos R$ 70,4 milhões obtidos no 4T17. A margem EBITDA diminuiu 2,9 p.p., atingindo 19,5% no 

4T18, ante 22,4% do 4T17. Vale destacar que, no quarto trimestre, alguns eventos “não 

recorrentes” impactaram no EBITDA da companhia. Foram eles: (i) receita de R$ 13,6 milhões 

em “Outras Receitas (Despesas) operacionais líquidas” no 4T18, comparado à receita de R$ 

7,0 milhões, atingida no mesmo momento do ano de 2017 (nos dois períodos, o resultado 

deve-se ao aumento de participação da Vulcabras Azaleia na empresa investida PARS 

Participações Ltda.); (ii) reconhecimento de R$ 5,0 milhões de despesas, devido ao processo 

de reestruturação organizacional para a incorporação da recém-adquirida Under Armour 

Brasil, conforme já especificado anteriormente.  

Desconsiderando os itens “não recorrentes”, o resultado do EBITDA do 4T18 seria de             

R$ 60,5 milhões, com margem líquida de 17,1%, ante o também ajustado do 4T17, que 

resultaria em R$ 63,4 milhões e margem líquida de 20,2%.  

EBITDA – 4T18 vs. 4T17 e 2018 vs. 2017 

 

 

R$ Milhões 4T18 4T17
Var. %  

4T18/4T17
2018 2017

Var. %  

2018/2017

Resultado Líquido 46,2 45,4 1,8% 152,1 188,9 -19,5%

(+) Impostos 0,4 -0,4 -200,0% 1,5 2,2 -31,8%

(+) Resultado financeiro líquido 6,9 11,0 -37,3% 6,2 49,6 -87,5%

(+) Depreciação e amortização 15,6 14,4 8,3% 58,2              55,8              4,3%

EBITDA 69,1 70,4 -1,8% 218,0           296,5           -26,5%

Receita Operacional Líquida (ROL) 354,0 314,6 12,5% 1.249,0 1.263,1 -1,1%

Margem EBITDA 19,5% 22,4% -2,9 p.p. 17,5% 23,5% -6,0 p.p.

296,5 

218,0 

23,5%

17,5%

2017 2018

EBITDA Margem EBITDA

-26,5 %

70,4 69,1

22,4%

19,5%

4T17 4T18

EBITDA Margem EBITDA

-1,8 %
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No ano de 2018, o EBITDA foi de R$ 218,0 milhões, com decréscimo de 26,5% sobre os           

R$ 296,5 milhões verificados no ano de 2017. A margem EBITDA apresentou queda de 6,0 

p.p., atingindo 17,5% em 2018.  

Ajustando o EBITDA desconsiderando os efeitos “não recorrentes”, o resultado de 2018 seria 

de R$ 212,2 milhões, com margem líquida de 17,0%, comparado ao EBITDA ajustado de 2017, 

de R$ 272,5 milhões, com margem líquida de 21,6%.  
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ROIC (RETORNO SOBRE CAPITAL INVESTIDO) 

 

O retorno sobre capital investido – ROIC – anualizado atingiu 18,3% no 4T18 - LTM (últimos 

doze meses encerrados em 31/12/2018), o qual representa redução de 11,5 p.p. sobre o 

resultado de 29,8% obtido em 31/12/2017.  

 

O retorno sobre capital investido ajustado (ROIC-ajustado2) anualizado atingiu 23,2% no 4T18 

- LTM (últimos doze meses encerrados em 31/12/2018), com retração de 17,2 p.p. sobre o 

resultado de 40,4% obtido em 31/12/2017. 

 

                                                      
2O 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. 
3 Média do capital investido do final deste período e do final do ano anterior. 
4 ROIC: NOPAT dos últimos 12 meses dividido pelo capital investido médio. 

ROIC 2015 2016 2017 2018

Lucro (Prejuizo) liquido do período (LTM) (49,9) 35,7 188,9 152,1

(+) Resultado Financeiro (LTM) 98,2 82,1 49,6 6,2

NOPAT 48,3 117,8 238,5 158,3

Capital Investido

Financiamentos e Empréstimos 675,4 539,3 94,8 60,0

(-) Caixa e Equivalentes de Caixa (24,7) (17,1) (100,5) (68,6)

(-) Aplicações Financeiras (10,4) (8,3) (5,7) (2,5)

(+) Mútuo com Partes Relacionadas 237,2 255,2 8,6 16,3

(+) Patrimônio Líquido 35,8 51,9 784,6 941,5

Total Capital Investido 913,3 821,0 781,8 946,7

Média de Capital Investido no período
 3 909,5 867,2 801,4 864,2

ROIC anualizado 
4 5,3% 13,6% 29,8% 18,3%

ROIC AJUSTADO 2015 2016 2017 2018

Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercício/Período (LTM) (49,9) 35,7 188,9 152,1

(-) Resultado das Operações Descontinuadas (LTM) (10,9) – – –

(+) Resultado Financeiro, líquido (LTM) 98,2 82,1 49,6 6,2

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

(-) Resultado da equivalência patrimonial  (LTM) (1,7) (2,1) (1,8) (1,8)

NOPAT (Ajustado) 35,7 115,7 229,8 142,9

Capital Investido

Financiamentos e Empréstimos 675,4 539,3 94,8 60,0

(-) Caixa e Equivalentes de Caixa (24,7) (17,1) (100,5) (68,6)

(-) Aplicações Financeiras (10,4) (8,3) (5,7) (2,5)

(+) Mútuo com Partes Relacionadas 237,2 255,2 8,6 16,3

(-) Ágio da Compra (199,8) (198,2) (198,2) (198,2)

(-) Investimento em Controlada (27,6) (29,7) (40,1) (61,8)

(+) Patrimônio Líquido 35,8 51,9 784,6 941,5

Total Capital Investido Ajustado 685,9 593,1 543,5 686,7

Média de Capital Investido Ajustado no período
 3 682,8 639,5 568,3 615,1

ROIC Ajustado anualizado 
4 5,2% 18,1% 40,4% 23,2%
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CAPEX (INVESTIMENTOS) 

 

No 4T18, foram investidos R$ 17,1 milhões em imobilizado, com destaque para a rubrica de 

instalações industriais, que cresceu 51,4%, em relação ao mesmo período de 2017. Isso é 

devido à continuidade do projeto de modernização das plantas fabris.  

O intangível do 4T18 foi de R$ 0,7 milhão, com acréscimo de R$ 0,4 milhão em relação ao 

4T17. Em virtude da aquisição da Under Armour Brasil, no 4T18 foram adicionados ao 

imobilizado e ao intangível da companhia R$ 18,2 milhões. 

No ano de 2018, o investimento em imobilizado totalizou R$ 94,5 milhões, sendo 53,2% 

superior aos R$ 61,7 milhões investidos em 2017. 

 

ADIÇÕES DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 

 
 

  

R$ Milhões 4T18 4T17
Var. %  

4T18/4T17
2018 2017

Var. %  

2018/2017

Moldes 6,8 5,6 21,4% 38,6 33,1 16,6%

Máquinas e Equipamentos 3,8 5,5 -30,9% 32,5 17,8 82,6%

Instalações 5,3 3,5 51,4% 17,2 8,2 109,8%

Outros 1,2 1,2 0,0% 6,2 2,6 138,5%

Imobilizado 17,1 15,8 8,2% 94,5 61,7 53,2%

Software 0,7 0,2 250,0% 2,2 0,6 266,7%

Cessão Direito 0,0 0,1 -100,0% 0,0 0,2 -100,0%

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

Intangível 0,7 0,3 133,3% 2,2 0,8 175,0%

Subtotal 17,8 16,1 10,6% 96,7 62,5 54,7%

Imobilizado/Intangível incorporado pela 

compra de Controlada
18,2 0,0 0,0% 18,2 0,0 0,0%

Total Geral 36,0 16,1 123,6% 114,9 62,5 83,8%
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FLUXO DE CAIXA 

 

A geração de caixa operacional no ano de 2018, com EBITDA de R$ 218,0 milhões, foi 

parcialmente aplicada no acréscimo de capital de giro, em decorrência do aumento no 

“Contas a Receber”, na amortização de R$ 34,8 milhões da dívida bruta, aquisição da 

operação da Under Armour Brasil e em investimentos no imobilizado e intangível no valor de 

R$ 96,7 milhões, referente à modernização das fábricas. 

 

FLUXO DE CAIXA – 2018 

 

*Alienação/Baixa do Imobilizado: R$ 3,2 milhões + Provisão para redução do valor recuperável: R$ 4,0 milhões. 

** Gasto com emissão de Ações: R$ 0,9 milhão + IR e CSLL: R$ 1,5 milhões. 
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DÍVIDA LÍQUIDA ENDIVIDAMENTO 

 

No decorrer do 4T18, foram liberados R$ 35,6 milhões de empréstimos junto ao BNB - Banco 

do Nordeste do Brasil, em contrapartida aos investimentos em Capex que foram realizados 

nas plantas industriais. 

Em 2018, houve a amortização dos empréstimos que venceram no período, reduzindo a dívida 

bruta de R$ 94,8 milhões no final de 2017 para R$ 60,0 milhões em 31/12/2018. O caixa 

líquido, no final do 4T18, foi de R$ 11,1 milhões. 

DÍVIDA LÍQUIDA 

 
 

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA LÍQUIDA 

  

DÍVIDA BRUTA POR MOEDA 

  

R$ Milhões 2016 2017 2018
Var. %  

2018/2017

Financiamentos e empréstimos 539,3 94,8 60,0 -36,7%

Caixa e equivalentes de caixa 17,1 100,5 68,6 -31,7%

Aplicações financeiras 8,3 5,7 2,5 -56,1%

Dívida Líquida 513,9 (11,4) (11,1) -2,6%

513,9

-11,4
-11,1

2016 2017 2018

2016 2017 2018

R$ Milhões 2017 2018
Var. %  

2017/2018

Moeda Nacional 92,7 44,7 -51,8%

Moeda Estrangeira 2,1 15,3 628,6%

Total Financiamentos e Empréstimos 94,8 60,0 -36,7%
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GESTÃO DE MARCAS 

 

OLYMPIKUS 

 A Olympikus concentrou suas ações em três pilares, no último trimestre do ano: a 

consolidação de uma plataforma de running, o lançamento de novas tecnologias e a 

continuidade da comunicação da linha Kids. A maior marca esportiva brasileira buscou ampliar 

a presença junto a públicos específicos, com ações direcionadas em múltiplos canais. 

No período, a campanha que apresentou a nova tecnologia de amortecimento Olympikus 

Flow contabilizou 40 milhões de impactos no digital, com 10 milhões de views no YouTube, 

Facebook e Instagram. O filme de 30 segundos, que enfatiza a inovação em design e 

tecnologia para quem leva o lifestyle esportivo ao dia a dia, impactou 30 milhões de 

espectadores nos canais SporTV 1 e 2, FOX Sports 1 e 2, Multishow, GNT e FOX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As ações em running ganharam ainda mais fôlego com a chegada do atleta Ademir Paulino ao 

Time Olympikus. Campeão mundial de aquathlon em 2011 e vice-campeão mundial em 2014, 

ele comanda uma assessoria esportiva que é referência em corrida, em São Paulo, e agora é 

patrocinada pela marca. 
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 Com os uniformes da Olympikus, seus professores treinam os 330 alunos nos principais 

pontos de encontro de corredores da capital paulista, como a USP e o Parque Ibirapuera. 

Ademir estampou a capa e uma reportagem na revista especializada Runner’s World, em 

dezembro, com o tênis Pride. 

O atleta também liderou a primeira edição do RunRun SP, treinão que reuniu mais de uma 

centena de corredores influenciadores que, juntos, somam 1,2 milhão de seguidores nas 

redes sociais. O time treinou com o tênis Pride na pista de atletismo do Centro de Práticas 

Esportivas da USP. 

Enquanto Ademir orientou as corridas e os exercícios educativos, a fisioterapeuta 

especializada em biomecânica da corrida Raquel Castanharo fez avaliação da aterrissagem dos 

corredores. As postagens sobre o evento geraram mais de 44 mil interações nos perfis dos 

convidados no Instagram e mais de 300 mil visualizações nos posts da marca na mesma rede 

social. 
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Além da equipe e dos alunos de Ademir, outras cinco assessorias esportivas testaram o Pride 

no período. O modelo tem sido destaque entre o público de corrida, com avaliações positivas. 

As ações integram a 

plataforma de running da 

marca, construída ao longo 

do ano, em que se 

destacaram provas como a 

Maratona do Rio, a maior 

da América Latina; a Wings 

For Life World Run, em 

parceria com a RedBull; a 

Corrida René Jerônimo, em 

Fernando de Noronha; e o 

tradicional Campeonato 

Mundial de Ironman em 

Kona, no Havaí. A corrida 

leva a desvendar novos caminhos e desafios, num processo que libera o melhor de cada um. 

Com essa mensagem, a Olympikus vai continuar a instigar os brasileiros a descobrirem todos 

os prazeres que esse esporte pode proporcionar. 

A Olympikus também avançou com a linha Kids a bordo da campanha Libere a Brincadeira, um 

desdobramento do conceito da marca Libere o Seu Melhor. Com estética poética, o curta-

metragem em que uma criança convida os pais a se reconectarem com ela por meio do 

brincar alcançou cinco milhões de visualizações no YouTube, Facebook e Instagram. No meio 

digital, a campanha toda contou com 19 milhões de impressões. 

O curta foi exibido em salas de cinema em São Paulo, com 8,9 mil inserções. No total, houve 

2,5 milhões de impactos com o filme e os produtos. 

A marca esteve presente como patrocinadora da turnê “Papai é Pop”, do jornalista e escritor 

especialista em paternidade Marcos Piangers, nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Rio de 

Janeiro e Fortaleza. É de Piangers a autoria do manifesto sobre o brincar que inspirou a 

campanha da marca. 

As ações abrangeram também pais e mães influenciadores que, inspirados pelo curta, foram 

convidados pela marca a fazer seus próprios filmes a partir do conceito Libere a Brincadeira. 

Os vídeos registraram 1,7 milhão de visualizações, em conjunto, no YouTube e no Stories, do 

Instagram. 

Além do digital e da TV, a Olympikus também esteve presente nos pontos de venda em todo o 

país, com ações de positivação nas lojas e treinamento de vendedores sobre os produtos da 

marca. As ações se estenderam às vitrines, enfatizando a comunicação da nova tecnologia 

Flow e da linha Kids.  
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UNDER ARMOUR 

A Under Armour Brasil integra o portfólio da Vulcabras Azaleia desde outubro de 2018, 

quando a companhia e a Under Armour global concretizaram acordo de licenciamento e 

operação. No último trimestre do ano, a Under Armour brasileira prosseguiu com as ações 

que fazem uma das maiores e mais inovadoras marcas de produtos esportivos do mundo ser, 

também, uma das mais admiradas. 

Atletas como os jogadores de 

vôlei de praia Alison Cerutti e 

Bruno Schmidt e a embaixadora 

da marca Paola Antonini 

estrearam, no Brasil, a Will Finds a 

Way, campanha global da Under 

Armour. Conectados com o DNA 

de performance esportiva da 

marca, os vídeos valorizam a 

dedicação e a resiliência na 

busca por seus objetivos, 

inspirando os espectadores a 

treinar e batalhar duro.  

Enquanto Cerutti evidencia a 

resistência que o levou ao 

sucesso em sua carreira, Bruno 

aborda a importância da estratégia e da persistência, e Paola enfatiza o poder da atitude 

diante dos desafios, por maiores e inevitáveis que sejam. Todos com mensagens associadas à 

tecnologia que dá suporte a quem lida com a superação. 
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Seguindo a missão de desenvolver produtos para tornar os atletas ainda melhores, e 

mantendo seu espírito jovem e destemido, a marca desafiou 34 influenciadores em training a 

competirem entre si no Under Armour Training Challenge. 

A grande final, em outubro, aconteceu em uma arena montada no Shopping Morumbi, em 

São Paulo, em que os atletas foram ao seu nível máximo em um circuito de condicionamento 

físico, com mix de exercícios que exigem habilidades como endurance, força, potência e 

agilidade. Os campeões, Yara Santos e Tato Outor, ganharam uma viagem com tudo pago para 

conhecerem a Under Armour nos Estados Unidos. 

 

A competição contou com a torcida do público no local e nos meios digitais, com transmissão 

ao vivo. A ação somou 2.990 posts nas redes sociais, com potencial de alcance de 6,12 milhões 

de internautas e 408 milhões de impressões. Os vídeos tiveram 1,47 milhão de visualizações. 

No Brasil, a Under Armour também patrocina o Fluminense Football Club e o Sport Club do 

Recife, além do jogador de vôlei Wallace de Souza.  
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AZALEIA  

Cada vez mais digital, a Azaleia intensificou suas ações 

nas redes sociais no último trimestre, ao mesmo tempo 

em que fortaleceu sua presença nos pontos de venda. 

O novo conteúdo direcionado às redes sociais enfatiza a 

versatilidade da coleção primavera-verão. Com looks 

diferentes e em diversas situações, a produção ressalta a 

mensagem de que os produtos Azaleia vão bem em toda 

ocasião. 

Entre os produtos, os tênis se tornaram destaque. A 

Azaleia trouxe shapes, seguindo a tendência mundial de 

athleisure que invadiu o guarda-roupa do dia a dia, 

inclusive no trabalho. Assim, a marca utiliza a tecnologia e 

expertise em Calçados Esportivos da companhia para 

levar às consumidoras modelos fashionistas como os chunky sneakers, além dos clássicos que 

compõem looks de diversos estilos. 

Com essa comunicação, a marca investiu em mídia online com o objetivo de gerar tráfego em 

seu e-commerce. 

Paralelamente, a marca realizou treinamento de profissionais de vendas, no último trimestre, 

em lojas de diversas regiões do país. 

Também iniciou o projeto de promotores exclusivos no Sudeste e Nordeste, em cidades como 

São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador, com o intuito de conquistar novos 

espaços em lojas e gerar mais visibilidade para a marca e suas coleções.  
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Para complementar os esforços nas lojas, a marca desenvolveu campanhas do tipo “compre e 

ganhe” diretamente com as consumidoras. 

A Azaleia já vem colhendo frutos da reestruturação interna por que passou, no último ano, e 

continua em movimento para oferecer os modelos que são tendência em várias cidades do 

mundo, sempre confortáveis e acessíveis a todas as mulheres. 
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ANEXOS 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

R$ milhares

ATIVO 31/12/2018 31/12/2017 PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017

Caixa e equivalentes de caixa 68.626 100.502 Fornecedores 58.004 58.242

Aplicações financeiras 0 1.741 Financiamentos e empréstimos 22.878 84.474

Contas a receber de clientes 467.384 326.522 Impostos a recolher 7.342 5.822

Estoques 229.475 189.524 Programa de recuperação fiscal - REFIS 128 128

Impostos a recuperar 16.556 10.101 Salários e férias a pagar 36.552 41.593

Imposto de renda e contribuição social a recuperar 4.591 2.528 Provisões 50.344 53.115

Despesas antecipadas 4.453 5.961 Valores a pagar por aquisição de operação 61.627 0

Outros contas a receber 9.174 31.151 Comissões a pagar 13.491 11.585

Outras contas a pagar 24.759 11.675

ATIVO CIRCULANTE 800.259 668.030 PASSIVO CIRCULANTE 275.125 266.634

Aplicações financeiras 2.510 3.920 Financiamentos e empréstimos 37.128 10.325

Impostos a recuperar 8.155 4.877 Mútuo com partes relacionadas 16.259 8.569

Impostos de renda e contribuição social diferidos 301 125 Provisões 30.668 24.370

Depósitos judiciais 41.384 42.165 Impostos diferidos sobre reavaliação do imobilizado 3.298 3.747

Outros contas a receber 2.250 2.036 Provisão para perdas com investimentos 0 0

Despesas antecipadas 210 0 Outras contas a pagar 637 1.084

Bens destinados à venda 194 194 Incentivos a pagar 22.196 21.183

Investimentos 61.754 40.080

Propriedade para investimento 2.946 3.362

Imobilizado 195.003 152.647

Intangível 211.807 203.049

ATIVO NÃO CIRCULANTE 526.514 452.455 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 110.186 69.278

PASSIVO 385.311 335.912

Capital social 1.106.717 1.107.661

Reservas de reavaliação 6.401 7.273

Reservas de capital 641 0

Ajustes de avaliação patrimonial 1.990 -3.045 

Prejuízos acumulados -174.587 -327.571 

Patrimônio líquido atribuível aos controladores 941.162 784.318

Participações de não controladores 300 255

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 941.462 784.573

TOTAL DO ATIVO 1.326.773 1.120.485 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.326.773 1.120.485

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

As Notas Explicativas são parte integrante das Informações Trimestrais.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 

 
 

 
 

 

  

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (CONSOLIDADO) 4T18 4T17 VAR (%) 2018 2017 VAR (%)

R$ milhares

Receita líquida de vendas 354.041 314.633 12,5% 1.248.963 1.263.082 -1,1%

Custo das vendas -220.299 -194.902 13,0% -800.360 -780.719 2,5%

Lucro bruto 133.742 119.731 11,7% 448.603 482.363 -7,0%

Margem Bruta 37,8% 38,1% -0,3 p.p. 35,9% 38,2% -2,3 p.p.

Despesas com vendas -58.607 -47.249 24,0% -195.629 -181.813 7,6%

Despesas administrativas -31.928 -19.597 62,9% -91.182 -77.153 18,2%

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 9.417 2.646 255,9% -3.780 15.452 -124,5%

Resultado da equivalência patrimonial 892 479 86,2% 1.768 1.844 -4,1%

Resultado antes das despesas e receitas financeiras líquidas e tributos 53.516 56.010 -4,5% 159.780 240.693 -33,6%

Receitas financeiras 2.588 7.099 -63,5% 20.874 47.743 -56,3%

Despesas financeiras -9.534 -18.134 -47,4% -27.063 -97.343 -72,2%

Resultado financeiro líquido -6.946 -11.035 -37,1% -6.189 -49.600 -87,5%

Resultado antes dos tributos sobre lucro 46.570 44.975 3,5% 153.591 191.093 -19,6%

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos -424 431 -198,4% -1.477 -2.154 -31,4%

Resultado liquido do período 46.146 45.406 1,6% 152.114 188.939 -19,5%

Margem Líquida 13,0% 14,4% -1,4 p.p. 12,2% 15,0% -2,8 p.p.

Resultado atribuível aos:

Acionistas controladores 46.143 45.402 152.112 188.914

Acionistas não controladores 3 4 2 25

Resultado do período 46.146 45.406 152.114 188.939

Resultado por ação

Resultado por ação ordinária - básico 0,18776 0,18474 0,61895 0,96217

Resultado por ação ordinária - diluído 0,18712 0,18474 0,61686 0,96217

Quantidade de ações ao final do exercício

Quantidade de ação ordinária - básico 245.756.346 245.756.346 245.756.346 196.340.598

Quantidade de ação ordinária - diluído 246.591.346 245.756.346 246.591.346 196.340.598

As Notas Explicativas são parte integrante das Informações Trimestrais.
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 

  

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) 2018 2017

R$ milhares

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Lucro Liquido do período 152.114 188.939

Ajustes para:

Depreciação e amortização 58.233 55.835

Provisão para redução ao valor recuperável 4.047 0

Perdas por valor recuperável no estoque -10.703 3.539

Valor líquido dos itens tangíveis e intangíveis baixados 2.254 12.036

Rendimentos de aplicações financeiras 0 0

Provisão para perdas com contingências 15.831 15.813

Resultado da equivalência patrimonial -1.768 -1.844

Transação com pagamento baseado em ações 641 0

Perda estimada com crédito de liquidação duvidosa 2.439 6.184

Ganho por compra vantajosa -13.589 -6.913

Encargos financeiros e variação cambial reconhecidos no resultado 8.057 33.327

Impostos diferidos -625 -185

Participação Minoritários -2 -25

216.929 306.706

Variações nos ativos e passivos

Aplicações financeiras 3.151 2.660

Contas a receber de clientes -118.501 39.886

Estoques 21.938 -3.140

Despesas pagas antecipadamente 1.298 -3.336

Impostos a recuperar 4.337 -4.678

Outras contas a receber 21.763 8.310

Depósitos judiciais 781 -3.112

Fornecedores -6.531 3.634

Mútuos com partes relacionadas 1.373 0

Comissões a pagar 1.906 0

Incentivos a pagar 1.013 0

Impostos e contribuições sociais 3.852 747

Salários e férias a pagar -7.355 6.007

Outras contas a pagar -2.950 -1.109

Provisão para contingências utilizada -12.304 -16.714

Caixa gerado pelas (utilizado nas) Atividades Operacionais (86.229)            29.155              

Juros pagos -3.494 -36.225

Impostos pagos sobre o lucro -1.661 0

-5.155 -36.225

Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) Atividades Operacionais 125.545 299.636

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Aquisições de imobilizado -94.568 -61.712

Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado -24.966 0

Aquisições de intangível -2.236 -809

Recursos provenientes da alienação de imobilizado 924 0

Fluxo de Caixa utilizado nas Atividades de Investimento -120.846 -62.521

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Empréstimos tomados - Principal 53.264 70.052

Pagamento de empréstimos tomados - Principal -87.642 -509.603

Recebimento (Pagamento) de empréstimos com partes relacionadas 0 -255.150

Reversão de div idendos 0 -754

Realização do gasto com emissão de ações -944 0

Emissão de ações 0 541.748

Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado) nas Atividades de Financiamento -35.322 -153.707

Aumento (redução) de Caixa e equivalentes de Caixa -30.623 83.408

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 100.502 17.094

Efeito da conversão das investidas no exterior -1.253 0

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 68.626 100.502

Aumento (redução) de Caixa e equivalentes de Caixa -30.623 83.408

As Notas Explicativas são parte integrante das Informações Trimestrais.
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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 31 de dezembro de 2018 foram desembolsados 

honorários de aproximadamente R$ 540 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 11/03/2019, declara que revisou, discutiu e 

concordou com as informações contábeis do exercício de 2018 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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ADMINISTRAÇÃO 

 
 

Composição do Conselho de Administração 

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 

  
Composição da Diretoria 

Pedro Bartelle Presidente e Diretor de Relações com Investidores 

Wagner Dantas da Silva Diretor Administrativo e Financeiro 

Flávio de Carvalho Bento Diretor Industrial 

Rafael Carqueijo Gouveia Diretor Comercial e de Operações Corporativas 

Márcio Kremer Callage Diretor de Marketing 

  
Composição do Conselho Fiscal 

Benedito Alfredo Baddini Blanc Presidente do Conselho Fiscal 

Carlos Gardel José de Souza Conselheiro  

Marcello Joaquim Pacheco Conselheiro  

 
 
 
 


