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Ivoti, 14 de agosto de 2018 – O GRUPO DASS (“Dass” ou “Companhia”) anuncia hoje os resultados do segundo 

trimestre de 2018 (2T18). As informações operacionais e financeiras da Companhia são apresentadas com base nas 

demonstrações financeiras consolidadas, elaboradas de acordo com os padrões contábeis internacionais (IFRS). Os 

dados contidos neste relatório referem-se ao desempenho do segundo trimestre e ao acumulado de 2018, 

comparados ao segundo trimestre e ao acumulado de 2017, exceto quando sinalizado de forma diferente. 

 

DESTAQUES 

 A receita líquida da Companhia atingiu R$ 395,9 milhões, o que representa um recuo 

12,1% no 2T18 em comparação ao 2T17. Este recuo está relacionado, em parte, pelo 

menor volume de pares e peças vendidas no segmento de gestão de marcas e pelo 

mix de vendas do segmento Private Label, e, em parte, pela desvalorização cambial 

na Argentina no período.   

 

 O volume de vendas de pares e peças apresentou retração de 7,3% no 2T18 frente 

ao 2T17, registrando 5.669 mil peças e pares vendidos no período. Este recuo é 

decorrente de uma menor demanda verificada no mercado doméstico somada aos 

efeitos da greve dos caminhoneiros no final de maio de 2018. 

 

 A margem bruta da Companhia registra incremento de 1,1p.p. no 2T18 frente ao 

mesmo trimestre de 2017, contabilizando 31,5%. Esta rubrica reflete tanto os ganhos 

de produtividade capturados, como a estratégia da Companhia de proteger suas 

margens operacionais contra variações cambiais através da utilização de 

instrumentos financeiros de hedge, que será melhor detalhado no capítulo de 

resultado financeiro.  

 

 O EBITDA totalizou R$ 80,5 milhões no 2T18, uma queda de 17,6% em comparação 

ao 2T17. Já a margem EBITDA registrou 20,3% no trimestre, recuo 1,4p.p. no período. 

Está rubrica é impactada pelas despesas adicionais no trimestre relacionadas ao 

registro de Companhia aberta na CVM. 

 

 A dívida líquida da Companhia segue apresentando redução, atingindo R$ 210,3 

milhões ao final de jun/18, 5,7% menor do que a registrada em dez/17, alinhado 

com a estratégia quanto à redução da dependência de capital de terceiros. 
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Destaques Operacionais e Financeiros 
(R$ Milhões) 

2T18 2T17 
Var 

Trim. 
1S18 1S17 

Var 

sem. 

Volume de Vendas (Pares e Peças – milhares de unid.)     5.669      6.116  -7,3%   11.522    11.643  -1,0% 

Receita Líquida 395,9 450,2 -12,1% 774,2 855,9 -9,5% 

Lucro Bruto 124,6 136,7 -8,9% 235,2 262,2 -10,3% 

Margem Bruta 31,5% 30,4% 1,1p.p. 30,4% 30,6% -0,2p.p. 

Despesas Operacionais 63,1 57,2 10,4% 118,8 103,4 14,9% 

Despesas Operacionais (% da Receita) 15,9% 12,7% 3,2p.p. 15,3% 12,1% 3,2p.p. 

EBITDA 80,5 97,7 -17,6% 153,5 193,4 -20,6% 

Margem EBITDA 20,3% 21,7% -1,4p.p. 19,8% 22,6% -2,8p.p. 

Lucro (Prejuízo) Líquido -17,1 54,1 -131,6% 24,5 110,2 -77,8% 

Margem Líquida  -4,3% 12,0% -16,3p.p. 3,2% 12,9% -9,7p.p. 

Dívida Líquida - - - 210,3 270,7 -22,3% 

Dívida Líquida / EBITDA 12 meses - - - 0,60x 0,75x -0,15x 

 

ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO 

O segundo trimestre deste ano foi um período importante para a Dass, evidenciando a estratégia acertada da 

Companhia ao atravessar um período de cenário macroeconômico adverso. Neste trimestre podemos destacar 

como os principais desafios: (i) a desvalorização cambial tanto no Brasil, como, principalmente, na Argentina, (ii) o 

ainda vagaroso desempenho da economia brasileira, e (iii) o episódio da greve dos caminhoneiros.  

A receita líquida da Companhia, no trimestre, atingiu R$ 395,9 milhões, 12,1% inferior ao registrado no 2T17. Este 

resultado é influenciado pela desvalorização média do Peso Argentino frente ao Real de, aproximadamente, 24%, 

o que reduz a magnitude das receitas daquele país quando consolidadas na operação brasileira. O desempenho 

enfraquecido da economia brasileira, potencializado pelos efeitos da greve dos caminhoneiros, também 

contribuíram para a menor receita no trimestre. Com duração de 10 dias, a greve, além de levar a uma perda de 

produção de mais de 500 mil pares e peças por conta da restrição ao recebimento de matérias-primas, também 

travou a expedição de produtos acabados. Operacionalmente, este episódio implica em impactos adicionais, haja 
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visto o tempo necessário para o reabastecimento completo dos estoques de matérias–primas nas plantas fabris. 

Por outro lado, destaca-se o não cancelamento de pedidos por parte dos clientes. Ainda, cabe salientar que, no 

momento da greve, a Companhia mostrou-se ágil ao conceder férias coletivas a seus colaboradores amenizando 

os impactos deste evento para o decorrer do ano. 

Com relação às margens operacionais, apesar das adversidades macroeconômicas, a Companhia teve habilidade 

para expandir sua margem bruta em 1,1 p.p. neste trimestre frente ao 2T17, a qual reportou 31,5%. A margem 

EBITDA atingiu 20,3% no 2T18, apesar de ter recuado 1,4 p.p. na comparação com o 2T17, este indicador reflete 

despesas adicionais não-recorrentes relacionadas ao registro da Dass como Companhia aberta, o que trouxe mais 

transparência e governança à operação. Analisando as despesas operacionais sem estes valores não-recorrentes 

seria possível também verificar uma expansão da margem EBITDA da Companhia neste trimestre. 

O resultado financeiro da Companhia ficou negativo em R$ 95,1 milhões neste 2T18, contra um resultado também 

negativo de R$ 13,7 milhões no 2T17. Esse resultado é decorrente dos impactos das variações cambiais sobre 

posições passivas em moeda estrangeira e sobre os instrumentos derivativos utilizados para hedge. Vale destacar 

que apenas uma pequena parte destes valores teve efeito caixa. A Dass utiliza operações de hedge unicamente 

para a proteção de suas exportações, porque proporciona uma melhor previsibilidade e regularidade de suas 

margens operacionais. Portanto, a Administração segue confiante na estratégia adotada, a qual traz estabilidade 

em sua operação e consistência nos resultados.  

Por fim, é importante sublinhar que o câmbio desvalorizado representa, a médio e longo prazo, um equivalente 

aumento da competitividade da indústria local, pois implica em um encarecimento do produto importado. Com 

isso as plantas da Companhia no Brasil e Argentina deverão experimentar aumento de carteira por conta da 

diminuição de fluxo de produtos vindos do exterior.  

VOLUMES DE VENDAS 

Volume de Vendas  
(Pares e Peças - Em milhares de Unidades) 

2T18 2T17 
Var 

Trim. 
1S18 1S17 

Var 

sem. 

Gestão de Marcas     2.121      2.689  -21,1%     4.586      4.697  -2,4% 

Private Label     3.461      3.360  3,0%     6.777      6.818  -0,6% 

Outros        87         67  29,9%       159        128  24,2% 

Total     5.669      6.116  -7,3%   11.522    11.643 -1,0% 
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O volume de vendas consolidado da Companhia apresentou recuo de 7,3% no 2T18 em comparação ao 2T17, 

reflexo do menor volume de vendas do segmento de Gestão de Marcas, que contabilizou um volume de vendas 

de pares e peças 21,1% menor do que o auferido no mesmo trimestre de 2017. Este movimento é decorrente da 

demanda ainda enfraquecida no mercado brasileiro, somada ao efeito da greve dos caminhoneiros, a qual restringiu 

a produção da Companhia por conta dos recebimentos limitados de matéria-prima. Cabe lembrar que a Dass 

concedeu férias coletivas a seus colaboradores nesse período para amenizar este impacto. Dessa forma, o segmento 

de Gestão de Marcas teve sua participação no volume de vendas da Companhia diminuída de 44% no 2T17 para 

37% no 2T18. No ano, o volume de vendas do segmento de Gestão de marcas apresenta uma retração de 2,4% 

em comparação ao acumulado de 2017.  

Com relação ao volume de vendas no segmento Private Label, apesar dos menores volumes de pares de calçados 

vendidos, os quais já eram esperados pelos menores níveis de contratação com os clientes, o crescimento do 

volume de peças de confecção fez com que este indicador apresentasse expansão de 3,0%. Dessa forma, o 

segmento Private Label respondeu por 61% no volume de vendas da Companhia no 2T18, contra 55% no mesmo 

período de 2017. No ano, o volume vendido deste segmento ficou próximo da estabilidade frente ao acumulado 

de 2017 

 

PARTICIPAÇÃO NO VOLUME DE VENDAS 
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RECEITA LÍQUIDA 

Receita Líquida por Segmento  
(Em milhões de R$) 

2T18 2T17 
Var 

Trim. 
1S18 1S17 

Var 

sem. 

Gestão de Marcas     131,5      161,7  -18,7%     271,3      288,4  -5,9% 

Private Label     256,8      282,6  -9,1%     489,8      555,3  -11,8% 

Outros        7,6         5,9  28,8%      13,1       12,2  7,4% 

Total     395,9      450,2  -12,1%     774,2      855,9  -9,5% 

 

A receita líquida consolidada da Companhia foi de R$ 395,9 milhões no 2T18, 

redução de 12,1% em relação ao 2T17, esse resultado é impactado pela 

menor performance tanto do segmento de Gestão de Marcas, que contraiu 

18,7% quanto pelo segmento de Private Label, que apresentou queda de 

9,1% no mesmo período.  

O segmento de gestão de marcas foi impactado pelos menores volumes 

vendidos conforme comentado anteriormente. Já o segmento Private Label 

foi influenciado pela composição do mix de produtos haja visto a maior 

participação de peças de confecção, as quais possuem um menor preço 

médio. 

Na Argentina, apesar do desempenho da operação estar dentro do planejado 

em termos de receita e resultado, a 

desvalorização cambial deste 2T18 reduziu a 

magnitude daqueles resultados quando de sua consolidação no Brasil. Neste 

trimestre o peso argentino registrou uma desvalorização média de cerca de 24% 

perante o Real em comparação ao mesmo trimestre de 2017.  

Na análise da composição da receita líquida verifica-se uma expansão na 

participação do segmento Private Label de 63% no 2T17 para 65% no 2T18, 

enquanto que o segmento Gestão de Marcas recuou de 36% para 33% no mesmo 

período. 
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PARTICIPAÇÃO NA RECEITA LÍQUIDA 

   

 

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E MARGEM BRUTA 

Os custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados pela Companhia recuaram 13,5% no 2T18 frente ao 

2T17, atingindo R$ 124,6 milhões. A margem bruta da Companhia, por sua vez apresentou uma melhora de 1,1p.p. 

no 2T18 em relação ao 2T17, contabilizando 31,5%. Esse incremento reflete tanto uma maior eficiência da operação, 

como também demonstra a importância das operações de hedge que garantem a regularidade da margem bruta, 

tendo sua contrapartida no resultado financeiro, de forma a neutralizar o impacto da variação cambial na operação 

da Companhia. No ano a margem bruta da Companhia apresenta estabilidade. 

DESPESAS OPERACIONAIS 

Despesas Operacionais  
(R$ Milhões) 

2T18 2T17 
Var 

Trim. 
1S18 1S17 

Var 

sem. 

Vendas e Marketing      50,0       47,1  6,2%      91,5       85,7  6,8% 

Administrativas e Gerais      17,8       11,4  56,1%      29,3       21,3  37,6% 

Outras - 4,6  - 1,0  360,0% - 1,8  - 3,1  -41,9% 

Equivalência Patrimonial - 0,1  - 0,3  -66,7% - 0,2  - 0,5  -60,0% 

Despesas Operacionais Totais      63,1       57,2  10,4%    118,8     103,4  14,9% 

% da Receita Líquida 15,9% 12,7% 3,2p.p. 15,3% 12,1% 3,2p.p. 
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As despesas operacionais da Dass registraram R$ 63,1 milhões no 2T18, um crescimento de 10,4% na comparação 

com os R$ 57,2 milhões contabilizados no 2T17. Este incremento decorre da principalmente das despesas geradas 

no processo de registro da Dass como companhia aberta junto à CVM. Essas despesas foram contabilizadas na 

linha de despesas gerais e administrativas, que somaram R$ 17,8 milhões no trimestre, 56,6% superior ao registrado 

no 2T17. No acumulado de 2018 as despesas operacionais totalizam R$ 118,8 milhões, 14,9% acima do reportado 

no acumulado de 2017. 

 

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 

O resultado financeiro líquido registrou um saldo negativo de R$ 95,2 milhões no 2T18 contra um resultado também 

negativo de R$ 13,8 milhões no 2T17. Do lado positivo, vale destacar a redução dos juros sobre empréstimos, no 

valor de R$ 5,4 milhões no 2T18 em comparação do 2T17, consequência da estratégia de redução da dependência 

de capitais de terceiros. Por outro lado, o resultado financeiro da Companhia foi negativamente impactado pela 

desvalorização do Real e do Peso argentino frente ao dólar norte-americano. No fechamento de jun/18, a divisa 

brasileira apresentou uma desvalorização de cerca de 16,0% frente ao dólar na comparação com o fechamento de 

mar/18. Neste mesmo período, o Peso argentino apresentou desvalorização ainda mais intensa, registrando cerca 

de 44,9%. Este movimento cambial gerou um impacto negativo de R$ 94,0 milhões no 2T18, sendo R$ 34,0 milhões 

referentes à Variações Cambiais, as quais ocorreram na operação da Argentina principalmente em razão de débitos 

intercompany por a aquisição de estoques a partir da Dass Brasil.  Destaca-se que a realização destes estoques a 

preços atualizados resultará em uma compensação de parte desta perda cambial mediante aumento da margem 

bruta. O restante do impacto cambial (R$ 60,0 milhões) é relativo a Instrumentos Financeiros, os quais decorrem 

da projeção de dólar futuro sobre contratos de hedge que protegem as exportações brasileiras. É importante 

destacar que apenas uma pequena parte desses R$ 94,0 milhões tiveram efeito caixa.  

 

LUCRO LÍQUIDO E MARGEM LÍQUIDA 

No 2T18 a Dass apresentou um prejuízo  líquido de R$ 17,1 milhões, frente a um lucro líquido de R$ 54,1 

milhões no 2T17. Este recuo, conforme comentado anteriormente é reflexo do impacto negativo de R$ 94,0 

milhões entre variação cambial e despesas com instrumentos financeiros comentado anteriormente.  

No acumulado de 2018, a Companhia apresenta um lucro líquido de R$ 24,5 milhões, 77,7% menor do que o 

acumulado de 2017. A margem líquida neste mesmo período recuou de 12,9% para 3,2%. 
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EBITDA e MARGEM EBITDA 

Reconciliação do EBITDA  
(R$ Milhões) 

2T18 2T17 
Var 

Trim. 
1S18 1S17 

Var 

sem. 

(Prejuízo) Lucro Líquido - 17,1       54,1  -131,6%      24,5     110,2  -77,8% 

Imposto de Renda - 16,6       11,5  -244,3% - 8,6       25,4  -133,7% 

Resultado Financeiro      95,2       13,8  589,8%    100,5       23,1  335,6% 

Depreciação e Amortização      19,1       18,2  4,7%    37,0     34,6  6,9% 

EBITDA     80,5      97,7  -17,6%  153,5    193,4  -20,6% 

Margem EBITDA 20,3% 21,7% -1,4p.p. 19,8% 22,6% -2,8p.p. 

Observação: de acordo com a Instrução Normativa da CVM Nº 527 de outubro de 2012.  

As menores vendas, conforme explicado anteriormente, fizeram com que o EBITDA do 2T18 totaliza-se R$80,5 

milhões, 17,6% menor quando comparado aos R$ 97,7 milhões registrados no 2T17. A margem EBITDA, por sua 

vez, registrou 20,3%, 1,4p.p. inferior à margem EBITDA do 2T18, sendo impactada pelas, já mencionadas, despesas 

com o registro de Companhia Aberta. 

Em 2018 o EBITDA soma R$ 153,5 milhões, 20,6% inferior ao registrado no registrado no mesmo período de 2017. 

Já a margem EBITDA ficou em 19,8% no acumulado de 2018 contra 22,6% em 2017, o que representa uma contração 

de 2,8p.p. 

 

DÍVIDA LÍQUIDA 

Em jun/18, a dívida líquida da Companhia era de 273,3 

milhões, 5,7% abaixo da reportada em dez/17 e 22,3% 

menor do que a apurada em jun/17, dentro da estratégia 

da Companhia de redução da dependência de capitais de 

terceiros. 

Na comparação com o EBITDA, a dívida financeira ficou em 

0,60x em jun/18, contra 0,75x em jun/17.   
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FLUXO DE CAPITAIS 

 

O EBITDA gerado neste semestre, de R$ 153,5, foi destinado, segundo variações das contas patrimoniais, da seguinte 

maneira: (i) R$13,1 milhões para a variação de Capital de Giro, (ii) R$ 14,4 milhões para CAPEX, (iii) R$100,5 milhões 

resultado financeiro, (iv) R$8,6 em impostos sobre resultado, (v) R$ 21,5 milhões em variação de outros ativos e 

passivos de curto e longo prazo. O residual deste fluxo, R$ 12,6 milhões foi utilizado para redução da dívida, a qual 

em 30 de junho de 2018 foi de R$ 210,3 milhões, enquanto que em 31 de dezembro de 2017 foi era de R$ 222,9. 

 

 

Fluxo de Capitais  
(R$ Milhões) 

1S18 1S17 
Var 

sem. 

(+) EBITDA          153,5           193,4  -20,6% 

(-) Var. Capital de Giro            13,1             40,2  -67,4% 

(-) Capex            14,4             33,1  -56,5% 

(-) Resultado Financeiro          100,5             23,1  335,1% 

(+) IR/CSLL              8,6  -          25,4  - 

(-) Var. de Outros Ativos e Passivos            21,5             31,3  -31,3% 

(=) Residual (Redução de Dívida Líq.)            12,6             40,3  -68,7% 

 

 
 
 
 
RETORNO SOBRE O CAPITAL INVESTIDO – ROIC 

 

O ROIC - Return On Invested Capital é uma medida não contábil utilizada para análises financeiras e reflete, em 

percentuais, o lucro gerado pelas operações da Companhia em relação ao capital investido. É calculado a partir 

do EBIT (Lucro antes dos Impostos e Resultado Financeiro), multiplicado por 1 (um) menos a taxa efetiva do 

Imposto de Renda e Contribuição social do período, dividido pela média do capital investido, a qual é 

representado pela soma da dívida financeira líquida média e pela média do patrimônio líquido. 

O Retorno sobre o Capital investido (ROIC), considerando os últimos 12 meses, foi de 26,3% no período 

encerrado em jun/18 e de 29,0% no período encerrado em jun/17, apresentando um recuo de 2,7p.p. 
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ROIC  
(R$ Milhões) 

1S18 1S17 
Var 

sem. 

(A) EBIT 12 meses          278,3           291,3  -4,5% 

(B) 1 - Taxa Efetiva do IR 82,7% 82,7% - 

(C) = (A) X (B)          230,2           240,9  -4,4% 

(D) Dívida Líquida Média          240,5           277,3  -13,3% 

(E) Patrimônio líquido Médio          634,7           552,5  14,9% 

(F) Média Capital Investido = (D) + (E)          875,2           829,8  5,5% 

ROIC = (C) / (F) 26,3% 29,0% -2,7p.p. 

  

Observações:  

(1) A Dívida Financeira Líquida média e o Patrimônio Líquido médio, foram calculados pela soma do saldo inicial (31-03-2017) 

mais o saldo no final do exercício (31-03-2018) dividido por 2 (dois). 

(2) Para a taxa efetiva do imposto de renda, tanto em Jun/18, quanto em Jun/17, foi considerado a taxa efetiva de Dez/17, a 

qual foi de 17,31%. 
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INSTITUCIONAL 

 

Com mais de 37 anos de história, o Grupo Dass atua na área de gestão e sourcing para marcas esportivas na 

América Latina, estando presente em todos os países da região, com operações próprias no Brasil, Argentina e 

Peru. A Companhia possui um modelo de negócio abrangente e diversificado, seja através do (i) segmento de 

gestão de marcas, no qual atua em toda a cadeia, desde a criação, desenvolvimento, produção e comercialização 

de calçados, confecções e acessórios das marcas Fila e Umbro, seja através do (ii) segmento de Private Label, no 

qual atua, como sourcing, no desenvolvimento e na produção de calçados e confecções para a Nike, Adidas, Reebok, 

Asics, Under Armour e Track & Field.  

O Grupo Dass ainda oferece soluções integradas em calçados e confecções no segmento esportivo na América 

Latina, com um portfólio abrangente de produtos tanto em calçados quanto em confecções e acessórios, cobrindo 

as principais categorias do mercado esportivo, tais como corrida, futebol, fitness, casual esportivo, tênis, entre 

outros. 

Para suportar suas operações, o grupo possui com um moderno parque industrial composto por 16 unidades 

localizadas no Brasil e na Argentina, responsáveis por suprir as necessidades de produção e distribuição de produtos 

de nossos negócios, bem como com uma equipe de mais 14 mil funcionários. 

A Dass também conta com um centro para desenvolvimento de calçados, o Dass Creation Center (“DCC”), onde se 

realiza pesquisas relacionadas à aplicação de tecnologia e melhorias de processos de produção. No DCC, em 

parceria com a Universidade de São Paulo 

(USP), há um dos laboratórios de biomecânica 

mais avançados da América Latina, onde 

promove-se o desenvolvimento de 

conhecimentos teóricos e práticos, incluindo 

pesquisas sobre a interação dos calçados com 

as características do corpo humano, o que 

auxilia na permanente melhoria de qualidade 

e performance de seus produtos.   
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DISCLAIMER 

Informações contidas neste documento podem incluir considerações futuras e refletem a percepção atual e perspectivas da diretoria sobre a evolução do ambiente 

macroeconômico, condições da indústria, desempenho da Companhia e resultados financeiros. Quaisquer declarações, expectativas, capacidades, planos e conjecturas 

contidos neste documento, que não descrevam fatos históricos, tais como informações a respeito da declaração de pagamento de dividendos, a direção futura das 

operações, a implementação de estratégias operacionais e financeiras relevantes, o programa de investimento, e os fatores ou tendências que afetem a condição 

financeira, liquidez ou resultados das operações e contemplam diversos riscos e incertezas. Não há garantias de que tais resultados venham a ocorrer. As declarações 

são baseadas em diversos fatores e expectativas, incluindo condições econômicas e mercadológicas, competitividade da indústria e fatores operacionais. Quaisquer 

mudanças em tais expectativas e fatores podem implicar que o resultado real seja materialmente diferente das expectativas correntes. As informações financeiras 

consolidadas da Companhia aqui apresentadas estão de acordo com os critérios do padrão contábil internacional - IFRS, emitido pelo International Accounting 

Standards Board - IASB, a partir de informações financeiras auditadas. As informações não financeiras, assim como outras informações operacionais, não foram 

objeto de auditoria por parte dos auditores independentes. 

EBITDA (Earnings Before Interested, Taxes, Depreciation and Amortization) ou LAJIDA (Lucro antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização), é uma medida 

não contábil que elaboramos de acordo com a Instrução Normativa da CVM Nº 527 de outubro de 2012. Consiste no Lucro ou Prejuízo líquido do exercício ajustado 

pelo Resultado Financeiro, Imposto de Renda e contribuição social. O EBITDA não é uma medida utilizada nas práticas contábeis adotadas no Brasil, não 

representando o fluxo de caixa para os períodos apresentados. Também não deve ser considerado como uma alternativa ao lucro líquido na qualidade de indicador 

do desempenho operacional ou uma alternativa ao fluxo de caixa na qualidade de indicador de liquidez. 
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Anexos 

I. Balanço Patrimonial – Consolidado (Em milhões de R$) 

 

 

ATIVO Jun/18   Dez/17 
 

PASSIVO Jun/18   Dez/17 

Ativo circulante 731,3   734,4  Passivo Circulante 412,7   370,5 

Caixa e equivalentes de caixa 63,4  84,2  Empréstimos e financiamentos 113,1  136,7 

Instrumentos financeiros derivativos 0,5  6,6  Fornecedores 88,1  80,1 

Contas a receber de clientes e outros recebíveis 287,3  272,2  Taxa de licenciamento e obrigações com clubes 34,2  32,8 

Estoques 297,7  286,0  Instrumentos financeiros derivativos 45,5  2,3 

Impostos a recuperar  37,3  30,8  Impostos e contribuições a recolher 6,4  6,6 

Imposto de renda e contribuição social 27,9  32,8  Imposto de renda e contribuição social 7,5  0,7 

Outros créditos 17,2  21,8  Salários e provisões trabalhistas  52,2  39,7 

     Provisões 1,8  2,0 

     Adiantamento de clientes 7,4  9,7 

     Dividendos a pagar 29,6  36,0 

     Outras contas a pagar 26,9  24,0 

Ativo não circulante 598,6   591,1  Passivo não circulante 253,0   277,9 

Realizável a Longo Prazo 88,1  57,9  Empréstimos e financiamentos 160,6  170,4 

Contas a receber de clientes e outros recebíveis 0,5  0,5  Empréstimos a pagar com partes relacionadas 11,4  11,0 

Empréstimos e outras ctas. a rec. com partes relac. 1,0  0,0  Fornecedores 8,4  9,6 

Depósitos judiciais 6,3  5,9  Taxa de licenciamento e obrigações com clubes 49,8  61,6 

Impostos a recuperar 2,2  2,0  Impostos e contribuições a recolher 1,2  1,4 

Imposto de renda e contribuição social 8,0  2,1  Provisões 12,9  14,7 

Impostos diferidos 61,5  38,1  Adiantamento de clientes 8,4  8,4 

Despesas antecipadas 0,2  0,5  Outras contas a pagar 0,3  1,0 

Garantia de passivos 6,1  6,2  Patrimônio Líquido 664,2   677,1 

Outros créditos 2,2  2,5  Capital social 359,1  359,1 

Investimentos 2,1  1,9  Reservas de lucros 485,2  460,1 

Propriedade para investimentos 20,3  20,4  Ajustes de avaliação patrimonial 2,7  3,3 

Imobilizado 319,7  328,5  Ajustes acumulados de conversão -182,8  -145,4 

Intangível 168,5  182,3      
TOTAL DO ATIVO 1.329,9   1.325,5  TOTAL DO PASSIVO 1.329,9   1.325,5 
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II. Demonstração de Resultados – Consolidado (Em milhões de R$) 

 

DRE 2T18   2T17   Var. %  1S18   1S18   Var. % 

Receita operacional líquida 395,9  450,2  -12,1%  774,2  855,9  -9,5% 

Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados -271,3  -313,5  -13,5%  -538,9  -593,6  -9,2% 

Lucro bruto 124,6   136,7   -8,9%  235,2   262,2   -10,3% 

            
(Despesas) receitas operacionais -63,1  -57,2  10,4%  -118,8  -103,4  14,9% 

Vendas e marketing -50,0  -47,1  6,3%  -91,5  -85,7  6,8% 

Administrativas e gerais -17,8  -11,4  56,6%  -29,3  -21,3  37,3% 

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 4,6  1,0  369,7%  1,8  3,1  -42,5% 

Resultado da equivalência patrimonial 0,1  0,3  -52,6%  0,2  0,5  -61,7% 

            

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos 61,4   79,5   -22,7%  116,5   158,9   -26,7% 

            
Resultado financeiro líquido -95,2  -13,8  589,8%  -100,5  -23,1  335,6% 

Despesas financeiras -17,9  -23,3  -23,2%  -34,2  -50,4  -32,3% 

Receitas financeiras 16,8  15,3  10,0%  27,6  26,5  4,4% 
Variações cambiais líquidas e instrumentos financeiros derivativos 

líquidos -94,0  -5,7  1.541,2%  -94,0  0,9  -10.795,9% 

            

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social -33,7   65,7   -151,3%  15,9   135,8   -88,3% 

            
Imposto de renda e contribuição social 16,6  -11,5  -244,3%  8,6  -25,4  -133,7% 

            

Resultado líquido das operações em continuidade -17,1   54,2   -131,6%  24,5   110,4   -77,8% 

            
Resultado líquido das operações descontinuadas 0,0  -0,1  -100,0%  0,0  -0,2  -100,0% 

            

Lucro líquido do período -17,1   54,1   -131,6%  24,5   110,2   -77,8% 
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III. Fluxo de Caixa - Consolidado (Em milhões de R$) 

Fluxo de Caixa Jun/18   Jun/17 

Fluxo de caixa das atividades operacionais       

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 15,9  135,8 

Ajustes para:    
Depreciação / amortização 37,0  34,6 

Variações cambiais sobre empréstimos e financiamentos e dividendos a receber 13,9  0,7 

Variações cambiais sobre outros ativos e passivos do exterior -9,3  -2,0 

Resultado nas operações com derivativos 49,9  -3,4 

Juros e encargos apropriados em empréstimos e financiamentos 13,0  20,7 

Resultado na venda de ativo imobilizado e intangível -1,8  -0,8 

Equivalência patrimonial -0,2  -0,5 

Provisões -2,4  -1,0 

Outros 0,0  -0,2 

Aumento de contas a receber e outros recebíveis -68,0  -95,4 

Aumento de estoques -45,3  -17,8 

(Aumento) Redução de impostos -4,3  6,6 

(Aumento) redução de outros créditos 2,1  -0,7 

Aumento de depósitos judiciais -0,4  -0,5 

(Redução) aumento de fornecedores 47,6  34,8 

Redução de outras contas a pagar -2,4  -18,4 

Aumento de obrigações sociais 17,1  26,4 

Redução de receitas diferidas -0,2  -0,2 

Ajuste a valor presente - líquido 7,6  10,0 

Juros pagos -11,5  -22,3 

Imposto de renda e contribuição social pagos -18,7  -37,0 

Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais 39,6   69,6 

    
Fluxo de caixa das atividades de investimento       

Aquisição de ativo imobilizado -21,3  -33,0 

Aquisição de ativo intangível -2,2  -1,1 

Alienação de ativo imobilizado e intangível 8,7  2,4 

Empréstimos recebidos (concedidos) a partes relacionadas, líquido -1,0  0,0 

Aumento de capital em investimentos 0,0  0,0 

Redução de capital em investimentos 0,0  0,0 

Dividendos recebidos 0,0  0,0 

Fluxo de caixa proveniente das atividades de investimento -15,7   -31,7 

    
Fluxo de caixa das atividades de financiamento       

Dividendos pagos -6,4  -0,0 

Empréstimos tomados 152,2  82,5 

Pagamento de empréstimos -184,7  -95,0 

Recebimentos por contratos de swap / NDF 3,1  5,3 

Pagamentos por contratos de swap / NDF -3,6  -4,2 

Empréstimos tomados - partes relacionadas 0,0  0,6 

Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de financiamento -39,4   -10,8 

    
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa -15,5  27,1 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 84,2  74,2 

Efeito da variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa -5,3  -0,7 

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 63,4  100,6 

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa -15,5   27,1 

 


