Resultados do Terceiro Trimestre de 2006

GUARARAPES-RIACHUELO ANUNCIA RESULTADOS DO 3T06
07 de novembro de 2006
Cotação (Fechamento)
GUAR3: R$ 100,40
GUAR4: R$ 95,99
Valor de Mercado
R$ 6,1 bilhões
Teleconferência
em Português
Quarta-feira (8/11)
11h00 (São Paulo)
Tel.: (0xx11) 2101-4848
Código: Guararapes

Contato:

São Paulo, 07 de novembro de 2006 – A Guararapes Confecções
S.A. (Bovespa: GUAR3 - ON e GUAR4 - PN), a maior confecção do
Brasil e controladora da rede varejista Lojas Riachuelo - a segunda
maior rede de lojas de departamento de vestuário do Brasil - anuncia
os resultados do terceiro trimestre de 2006 (3T06).
As informações financeiras e operacionais a seguir, exceto onde
indicado o contrário, são apresentadas em base consolidada e em
Reais, de acordo com a Legislação Societária.

Destaques Operacionais e Financeiros
9 Evolução

de 16,2% na venda bruta da
Riachuelo no 9M06, excluindo efeitos de
remodelações

9 Crescimento da Margem Bruta Consolidada de

0,6 p.p. no 3T06 e de 0,8p.p. no 9M06

Flávio Rocha
Vice-Presidente e
Diretor de RI
Tulio Queiroz
Relações com Investidores
tulioj@riachuelo.com.br

9 EBITDA atinge R$ 68,1 milhões, evoluindo

Relações com Investidores
Rua Leão XIII, 500
São Paulo – SP

9 Consolidação da Operação “Saque Fácil” em

9,5% no 3T06 e 12,8% no 9M06
9 Evolução de 47,9% da Receita da Operação

Financeira da Riachuelo no 3T06
70 lojas

9 Confirmação

de 9 novas
remodelações para 2006

Destaques (R$ milhões)
Receita Bruta

3T06

3T05

Var. (%)

lojas

9M06

e

15

9M05

Var. (%)

546,5

522,0

4,7%

1.503,4

1.389,8

8,2%

Receita Líquida

384,0

368,3

4,3%

1.052,9

979,3

7,5%

Lucro Bruto

168,2

159,2

5,7%

477,5

436,1

9,5%

Margem Bruta

43,8%

43,2%

45,3%

44,5%

57,7

39,0

47,9%

163,3

106,6

53,1%

68,1

62,2

9,5%

195,3

173,1

12,8%

17,7%

16,9%

0,8 p.p.

18,5%

17,7%

37,0

40,9

-9,3%

103,7

44,2

44,2

-0,1%

122,8

Receita da Operação Financeira
EBITDA Ajustado1

Margem EBITDA
Lucro/Prejuízo Líquido
Lucro/Prejuízo Líquido Após Incentivos Fiscais Ajustado2

0,6 p.p.

0,8 p.p.

0,9 p.p.

2,8 3623,9%
114,5

7,3%

1 - Inclui receitas da Operação Financeira
2 - Exclui efeitos não-recorrentes de CSLL
EBITDA não é uma medida reconhecida pelo GAAP Brasileiro ou pelo US GAAP, não representando o fluxo de caixa para os períodos indicados e não deve
ser considerado como um indicador de desempenho operacional ou como um substituto para o fluxo de caixa como forma de medir a liquidez. EBTIDA não
tem um significado padrão e nosso cálculo de EBTIDA não pode ser comparado ao EBITDA ou ao EBTIDA Ajustado de outras sociedades.

Comentários da Administração
Baseado em um modelo de negócio verticalizado, uma maior integração entre Guararapes e
Riachuelo vem sendo desenvolvida desde o final de 2004, quando iniciamos a estratégia
comercial denominada Vale a Pena (VP), através da qual disponibilizamos produtos de alta
qualidade a preços altamente competitivos. Com o objetivo de otimizar os ganhos provenientes
da verticalização, introduzimos o conceito de Fast Fashion, quando passamos a desenvolver
uma maior integração também para produtos de maior valor agregado. Este fato possibilita
cada vez mais ao grupo identificar os desejos de nossos clientes, produzir os produtos
adequados e disponibilizá-los em nossas lojas em um curto espaço de tempo.
Durante este trimestre, aproximadamente 60% da produção da Guararapes foi destinada à
Riachuelo e, mais importante, parte cada vez mais significativa deste montante vem sendo
composta gradativamente por produtos de maior valor agregado, propiciando ao varejo melhor
desempenho em função de um mix de produto mais elaborado.
Sendo assim, a margem bruta consolidada do grupo evoluiu 0,8 p.p. no acumulado até
setembro em relação ao mesmo período do ano anterior, passando de 44,5% em 9M05 para
45,3% em 9M06. No trimestre, a evolução foi de 0,6 p.p. passando de 43,2 em 3T05 para
43,8% em 3T06. Tal desempenho seria ainda maior, se não houvesse o impacto nas margens
da Riachuelo causado pela liquidação de produtos de inverno decorrente da ausência de frio
durante o período.
Sempre em busca de maior geração de resultados, a companhia finalizará, até o final de 2006,
a remodelação arquitetônica de 15 lojas. Durante todo este trimestre, 8 lojas ainda
encontravam-se em obras e, portanto, com 30% a 50% de sua área de vendas indisponível.
Por se tratar de mercados altamente estratégicos para a Companhia, o impacto de tais
reformas é fortemente refletido em nossa performance de vendas e, portanto, devem ser
analisados de forma bastante criteriosa.
Com o objetivo de eliminar o impacto dessas obras no desempenho das respectivas lojas e,
também, os efeitos do processo de maturação das áreas de vendas novas provenientes de tais
reformas, excluímos todas as 15 lojas que passaram por interferências referentes ao processo
de remodelação ao longo de 2006 para a análise da evolução de vendas sem nenhum tipo de
interferência referente ao processo de remodelação que vem ocorrendo ao longo do ano. Desta
forma, mesmo com a elevada base de comparação referente ao ano de 2005(41,1% em relação
a 9M04), a evolução acumulada das vendas brutas no critério “todas-lojas sem remodelações”
foi de 16,2% em 9M06 em relação a 9M05. Utilizando a mesma metodologia para o critério
“mesmas-lojas sem remodelações”, a evolução acumulada de nossas vendas brutas atingiu
12,8% em 9M06 em relação a 9M05, conforme ilustrado abaixo.
Evolução Vendas Brutas Riachuelo
20,0%

16,2%

15,0%
10,0%

Evolução Vendas Brutas Riachuelo

11,8%

12,2%

9,1%

15,0%

12,8%
8,4%

10,0%

9,6%

6,4%
5,0%

5,0%
0,0%

0,0%
3T06
Todas Lojas

Resultados 3T06

9M06
Todas Lojas sem remodelações

3T06
Mesmas-Lojas

9M06
Mesmas-Lojas sem remodelações
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Com o intuito de potencializar os atuais níveis de produtividade do grupo, um amplo projeto de
revisão de processos será iniciado no final deste ano. O objetivo do mesmo é mapear e
“redesenhar” todos os processos administrativos e logísticos da Riachuelo com o intuito de
reduzir o nível de despesas operacionais através da eliminação de eventuais gargalos e do
aperfeiçoamento do fluxo de informações dentro do grupo.

Sazonalidade (% das vendas anuais)

A sazonalidade é intrinsecamente
responsável pela variação em
nossas vendas, principalmente em
virtude de datas comemorativas
como dia das mães, dia dos pais,
dia dos namorados, dia das
crianças e natal.

40%

35%

30%

Este ano, nossa expectativa de
vendas para o último trimestre é
reforçada pelo fato de contarmos
com aproximadamente 33.000m²
novos em relação ao final de
2005,
sendo
21.000m²
provenientes de lojas novas e
12.000m2
provenientes
de
remodelações.
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1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

2001

18%

24%

23%

35%

2002

16%

23%

25%

36%

2003

17%

23%

23%

36%

2004

15%

22%

24%

39%

2005

16%

24%

23%

37%

Número de Lojas
86

79
76

77

79

77

Além do processo de remodelação
arquitetônica em quinze filiais, nove
novas lojas serão inauguradas até o final
de 2006. Apenas duas lojas haviam sido
inauguradas até o fim deste trimestre,
mas outras quatro, localizadas em
Manaus/AM, Curitiba/PR, Contagem/MG
e Vitória da Conquista/BA, já foram
inauguradas ao longo dos meses de
outubro e novembro.

Após um período de investimentos
destinados fundamentalmente para a
construção do Midway Mall, tal plano de expansão concretiza a retomada do crescimento
orgânico do nosso segmento de varejo. Com o intuito de fornecer um suporte eficiente a todo o
crescimento do grupo, as áreas de tecnologia e de business Inteligence vem sendo
intensamente desenvolvidas. Além de possuir o sistema SAP totalmente implementado na
Riachuelo, sistemas específicos permitem o controle integrado de toda a operação financeira e
comercial da companhia.
2004

2005

1T06

Resultados 3T06

2T06

3T06

4T06
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Desempenho Operacional
Guararapes Confecções
A controladora é responsável pela divisão de confecções do grupo, sendo aproximadamente
60% de sua produção destinada a atender a sua rede de varejo têxtil, Riachuelo. A outra parte
é focada no atendimento aos mais de 10.000 pequenos e médios varejistas espalhados pelo
Brasil que já fazem parte de sua carteira de clientes. Dentre as principais marcas da Companhia
estão Pool, Omni e Wolens.
A Guararapes possui dois pólos industriais, um em Fortaleza e outro em Natal, responsáveis
pela diversificada produção de itens têxteis, como camisas, bermudas, calças etc. No terceiro
trimestre de 2006, a produção totalizou 12.864 mil peças, apresentando um crescimento de
6,6% em relação à produção de 12.070 itens registrada no 3T05. Até setembro de 2006 haviam
sido produzidas 34.791 mil peças, um crescimento de 8,2% em relação às 32.150 mil peças
produzidas no mesmo período do ano anterior.
As vendas totalizaram 12.060 mil itens no 3T06, 4,2% acima das 11.576 mil peças vendidas em
3T05. No acumulado do ano, as vendas atingiram 30.983 mil, evoluindo 5,7% sobre os 29.317
itens vendidos em 9M05.
A receita líquida da Controladora totalizou R$117,2 milhões no 3T06 e R$300,0 milhões no
9M06, apresentando evolução de 7,9% e 7,4% respectivamente acima dos registrados durante
os mesmos períodos do ano anterior.
O lucro bruto da Controladora passou de R$34,2 milhões no 3T05 para R$37,7 milhões no
3T06, representando crescimento de 10,3%. Já nos primeiros nove meses de 2006, o lucro
bruto foi de R$95,6 milhões, 8,6% acima dos R$88,0 milhões do 9M05.
Os investimentos na automação das linhas de corte e costura vem permitindo ganhos em
produtividade como pode ser visto através da evolução das margens da Controladora. Estes
investimentos, aliados à extensão da estratégia “Vale a Pena” (VP) para os produtos de maior
valor agregado (VA), resultaram em elevação da margem bruta em 0,7 ponto percentual,
passando de 31,5% no 3T05 para 32,2% no 3T06.

Midway Mall
Inaugurado em 27 de abril de 2005 e atualmente com 99% da área bruta locada, o Midway
Mall dispõe de 231 mil metros quadrados constituídos por dois pavimentos em operação
destinados a lojas e serviços diversos e um terceiro para futura expansão. Outros seis
pavimentos são destinados ao estacionamento coberto para 3.500 veículos.
Abaixo, segue gráfico demonstrando a evolução de suas receitas e de seu Ebitda durante o ano
de 2006. Vale ressaltar que tais receitas são contabilizadas dentro da linha de “Outras receitas
e despesas Operacionais”.
Midway Resultado (R$ mil)
EBITDA
Margem EBITDA
Receita de Aluguel e Luvas

Resultados 3T06

1T06
2.820,3
80,0%
3.526,9

2T06
3.293,9
78,8%
4.182,6

3T06

9M06

3.608,1
81,4%
4.431,2

9.722,4
80,1%
12.140,7
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Receitas de Aluguel e Luvas

%
4182,6
,9
34

,6%
16
4431,2

4843,5

3800,4

3099,2

2T05

2T06

3T05

3T06

4T05

TCV
A Transportadora Casa Verde – TCV – é responsável por parte da logística do grupo e devido
aos investimentos realizados nos últimos anos, principalmente em tecnologia, é capaz de
entregar regularmente os produtos fabricados pela Guararapes Confecções nas Lojas Riachuelo
de forma bastante eficaz.

Lojas Riachuelo
O crescimento orgânico é um dos principais elementos estratégicos presentes em 2006. A
retomada da expansão de nossa rede de lojas finalizará o ano com 9 novas lojas e outras 15
lojas completamente remodeladas com o objetivo de inserí-las no atual conceito arquitetônico
da Companhia. Até o final do ano, o incremento de área de vendas superará 33.000m2 dos
quais aproximadamente 21.000m² serão provenientes de lojas novas e outros 12.000m²
provenientes de remodelações.

Área de Vendas (m²)
206,2
182,4
168,3

172,8

172,8

172,8

184,3

172,8
179,5

1T05

2T05

3T05

4T05

Área de em Operação

164,2

164,2

1T06

2T06

3T06

4T06

Área em reforma

Ao longo deste terceiro trimestre, onze lojas tiveram parte de sua área indisponibilizada em
função das obras de remodelação arquitetônica. Dessas, três (São Bernardo do Campo,
Ibirapuera e Londrina) tiveram suas obras finalizadas ainda no mês de julho. Portanto, durante
os meses de agosto e setembro, oito lojas ainda encontravam-se em obras com 30% a 50% de
suas respectivas áreas de vendas indisponíveis. Ao final de setembro, as obras da filial de
Anápolis foram concluídas, encerrando o trimestre com sete lojas em reforma.

Resultados 3T06
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Reforma de Lojas

Programação

Novas Lojas

Programação

Área (m2)

Vitória Shopping

Concluída - Abr

Aracajú Shopping

Concluída - 26/Abr

3.470

Manaus Shopping

Concluída - Mai

Fortaleza Centro

Concluída - 05/Jun

2.600

Brasília Park Shopping

Concluída - Mai

Manaus GV Centro

Concluída - 19/Out

1.600

Campo Grande Shopping

Concluída - Jun

Curitiba Estação Shopping

Concluída - 25/Out

1.950

São Bernardo Campo Shopping

Concluída - Jul

Contagem Shopping

Concluída - 26/Out

2.650

Ibirapuera Shopping

Concluída - Jul

Vitória Conquista Shopping

Concluída - 03/Nov

2.000

Londrina

Concluída - Jul

Florianópolis Shopping

09 de Novembro

2.100

Anápolis

Concluída - Set

S. José dos Campos Shopping

30 de Novembro

2.600

Natal Centro

Concluída - Out

Cuiabá 3 Américas Shopping

01 de Dezembro

2.250

Aracajú Centro

Concluída - Out

Bauru

Concluída - Out

Sorocaba Shopping

Concluída - Out

S. J. Rio Preto Centro

Novembro

Salvador Lapa Shopping

Novembro

Campo Grande Centro

Novembro

Até o final deste terceiro trimestre, apenas duas lojas haviam sido inauguradas, Aracaju
Shopping e Fortaleza Centro. Porém, mais quatro novas lojas já foram inauguradas ao longo
dos meses de outubro e novembro. A primeira, inaugurada em 19/10, conta com 1.600m² de
área de vendas e está localizada em Manaus, Amazônia. A segunda, aberta em 25/10, conta
com 1.950 m² de área de vendas e localiza-se no Shopping Estação em Curitiba, Paraná. A
terceira, localizada em Contagem, Minas Gerais, foi inaugurada em 26/10 e possui 2650 m2 de
área de vendas. Já a quarta, inaugurada em 03/11, conta com 2000 m² de área de vendas e
está localizada em Vitória da Conquista, Bahia.
A abertura da loja em Vitória da Conquista reflete o processo de busca, análise e identificação
de novas oportunidades, inclusive em cidades com menos de 500 mil habitantes,
proporcionando a abertura de um novo horizonte de praças a serem exploradas. Pelo fato de
conhecermos os principais mercados do país e as mais variadas estruturas de custo de acordo
com o formato de nossa futura loja, a área de expansão possui informações bastante precisas
para serem utilizadas nas projeções e estudos de viabilidade econômica de seus projetos. Desta
forma, toda tomada de decisão referente ao investimento em uma nova loja ou em uma
remodelação é baseada em um ranking de maior geração de valor para a Companhia.
Pelo fato de contarmos com dois centros de distribuição, localizados em São Paulo e em Natal,
a atual estrutura logística é capaz de atender de forma eficiente a todo o plano de expansão
previsto, buscando continuamente diminuir o tempo entre o recebimento e a entrega nas lojas.
No primeiro trimestre de 2007, iniciaremos o Projeto Piloto de Automação do Centro de
Distribuição de Guarulhos, onde participarão 12 Lojas da região de São Paulo.
Do total de vendas físicas do trimestre, 26,9% foi proveniente de produtos Guararapes, frente
aos 24,3% provenientes no 3T05. No acumulado até setembro, o volume de vendas de
produtos Guararapes nas Lojas Riachuelo representou 23,4%, comparado aos 21,6% de 9M05.

Receita Bruta
O faturamento bruto da Riachuelo no período foi de R$489,0 milhões, 8,9% superior aos
R$ 448,9 milhões registrados no 3T05. A receita bruta acumulada nos primeiros nove meses do
ano apresentou um crescimento de 12,4% em relação ao mesmo período do ano anterior,
passando de R$1.209,7 milhões para R$1.359,5 milhões.
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A receita bruta por m² em operação da Riachuelo passou de R$7,0 mil no 9M05 para R$8,0 mil
no 9M06, com crescimento de 14,0% no período.

Receita Bruta Riachuelo - R$/ m² em operação

CAGR:+25,6%
14,0%
38,4%

8.037
7.048

5.093

9M04

9M05

9M06

Receita Líquida
A receita líquida das Lojas Riachuelo apurada no 3T06 foi de R$338,5 milhões, 9,0% superior
aos R$310,6 milhões registrados no 3T05. A receita acumulada no ano foi de R$939,5, um
aumento de 12,2% se comparado aos R$837,6 milhões registrados nos primeiros nove meses
de 2005

Custo do Produto Vendido (CPV)
O custo dos produtos vendidos passou de R$186,8 milhões no 3T05 para R$207,4 milhões no
3T06, um crescimento de 11,0%. No resultado acumulado do ano, o CPV totalizou R$ 553,3
milhões, 13,3% acima dos R$488,3 milhões apurados nos primeiros nove meses de 2005. A
margem bruta do período decresceu em 0,6 pontos percentuais passando de 41,7%% no 3T05
para 41,1% no 3T06 em função dos esforços para a liquidação dos produtos de outono/inverno
causados pela ausência de temperaturas amenas historicamente comuns neste período do ano.

Operação Financeira e Cartão Riachuelo
Contando com uma carteira de clientes fundamentalmente desbancarizada e composta em sua
maior parte por pessoas cujos rendimentos mensais não ultrapassam R$1000,00, nosso negócio
de varejo caracteriza-se por apresentar uma excelente sinergia com a comercialização de
produtos financeiros dos mais variados tipos.
Através do desenvolvimento do business financeiro dentro do varejo, parte significativa de
nossa base de clientes, antes muitas vezes ausentes da estratégia de atuação dos grandes
bancos, passou a ter acesso a crédito através de produtos elaborados exclusivamente para seu
nível de renda.
Além de potencializar o poder de compra destes consumidores, a operação financeira dentro do
varejo permite este perfil de consumidor utilizar tais produtos de forma construtiva em seu
orçamento familiar através de limites de crédito mensais cuidadosamente definidos com o
auxílio de sistemas de credit score totalmente integrados.
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Base Total de Cartões

10,5

10,7

11,1

11,4

2005

1T06

2T06

3T06

8,4

2004

Ao final de setembro, nossa base total de cartões superou 11,4 milhões de unidades com a
emissão de aproximadamente 370 mil unidades neste terceiro trimestre. No acumulado até
setembro de 2006, as emissões ultrapassaram 910 mil unidades. A base de cartões ativos
manteve-se em cerca de 50% do total de cartões emitidos.
No terceiro trimestre de 2006, o Cartão
Riachuelo foi responsável por 72,4%
das vendas totais, destes, 35,2%
referentes a opções que envolvem a
cobrança de juros, conforme gráfico ao
lado. O ticket médio das vendas
efetuadas no Cartão Riachuelo passou
de R$82,44 em 3T05 para R$88,29 em
3T06.

Distribuição das Vendas - 3T06
Cartão
Terceiros
9,9%

À vista
17,7%

Cartão
Riachuelo
72,4%

Sem Juros
64,8%
Com Juros
32,5%

Rotativo 2,8%
Observa-se aumento relativo das vendas
com juros quando comparamos com o
mesmo período do ano anterior,
passando de 30,2% do total das vendas realizadas no Cartão Riachuelo (22,5% da venda total)
no 3T05 para 35,2% (25,5% da venda total) no 3T06.

Essencialmente, a operação financeira da Riachuelo é composta pelos seguintes tópicos:

- Venda com Juros
Sobre todas as vendas realizadas nas opções envolvendo 6, 7 ou 8 pagamentos e rotativo
incidem juros de 4,9% a.m. e 9,9% a.m., respectivamente. Desde o final de 2005, a
Companhia oferece a opção de Venda com juros acrescida de período de carência de 60 dias. A
incidência dos juros nesse tipo de operação ocorre durante todo o período em questão,
inclusive sobre o intervalo de carência.
A operação de rotativo é aquela em que o cliente opta por pagar o valor mínimo de sua fatura e
refinancia o restante para pagamento no vencimento da próxima fatura.
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- Empréstimo Pessoal
A carteira total de Empréstimo Pessoal passou de R$111,3 milhões ao final de junho para
R$119,8 milhões ao final de setembro de 2006. A carteira líquida, ou seja, excluindo os valores
já considerados como perda em nosso resultado, era de R$81,6 milhões ao final deste trimestre
contra R$80,5 milhões referentes ao trimestre anterior.
As taxas de juros cobradas em tal operação variam entre 8,4% a.m. e 12,0% a.m.,
dependendo do nível de risco do cliente, sendo R$2,0 mil o valor máximo por contrato e 12
meses o prazo máximo de pagamento.
Para realização de tal operação, a empresa atua como correspondente bancário contando com
bancos parceiros que são responsáveis por todo trâmite financeiro da operação, incluindo o
funding.

- “Saque Fácil”
Destaque do trimestre e já operando em 70 lojas, a operação “Saque Fácil” vem superando
todas as expectativas da Companhia. Através dessa operação, o cliente Riachuelo pode realizar
saques em espécie diretamente em caixas localizados em nossas lojas até o valor máximo de
R$ 200,00. Pela praticidade e simplicidade da operação, o produto possui potencial para
superar os níveis atuais de volume e de rentabilidade da operação de empréstimo pessoal
convencional, sem prejudicar o desempenho do mesmo.
Por possuir ticket médio e prazo médio inferiores aos presentes nas operações de empréstimo
pessoal, acreditamos que o seu nível de perda também seja menor.

- Multa e Juros sobre Atraso
Quando há atraso no pagamento da fatura, aplica-se multa de 2% e juros de 9,9% a.m. sobre
o valor vencido. Uma vez que aproximadamente 35% de nossos clientes deixam de pagar na
data estabelecida, mas apenas cerca de 9% continuam inadimplentes após o período de 180
dias, tal operação gera um resultado de destaque dentro da operação financeira da empresa.

- Outros Produtos Financeiros
A Riachuelo oferece aos seus clientes 3 tipos de seguros (Desemprego, Residencial e Acidentes
pessoais) e 3 tipos de assistências (Residencial, Veículos e Odontológica), além do “Cartão
Protegido”, produto em que o cliente paga uma mensalidade e passa a ter seu cartão segurado
contra perda e roubo.
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Receitas da Operação Financeira
Durante o 3T06, as receitas da operação financeira evoluíram 47,9% em relação ao mesmo
período do ano anterior, totalizando R$ 57,7 milhões.
As receitas provenientes da operação de Empréstimo Pessoal são contabilizadas ao longo da
duração do contrato, ou seja, no decorrer do recebimento das parcelas. Desta forma, vale
ressaltar que a presente carteira ainda gerará receitas ao longo dos próximos períodos. Já as
operações de Venda com Juros obedecem ao critério de contabilização por regime de
competência, sendo contabilizadas no momento da realização da respectiva venda.
A performance apresentada no quadro abaixo reflete o objetivo da Companhia de agregar valor
através de uma maior exposição em operações de venda com juros, de empréstimo pessoal e,
também, de “Saque Fácil”. Mesmo apresentando evolução das despesas com perdas e com
provisão para devedores duvidosos, as receitas financeiras provenientes de tais operações
continuam gerando um resultado bastante superior ao apresentado ao longo de 2005. Vale
ressaltar que, conservadoramente, consideramos nesta análise toda a despesa com perdas e
provisionamento referente às operações de empréstimo pessoal, de venda com juros e,
inclusive, de vendas sem juros.
Resultado da Operação Financeira

R$ Mil
Receita de Oper Fin
Perdas e PDD
Total

1T06 1T05 Var.(%) 2T06 2T05 Var.(%) 3T06 3T05 Var.(%) 9M06 9M05 Var.(%)
38.755 28.874 34,2% 66.864 38.767 72,5% 57.675 39.003 47,9% 163.293 106.644 53,1%
(16.728) (8.815) 89,8% (30.398) (13.544) 124,4% (31.202) (16.110) 93,7% (78.327) (38.469) 103,6%
22.027 20.059 9,8% 36.466 25.223 44,6% 26.473 22.893 15,6% 84.966 68.175 24,6%

Conforme ilustrado no gráfico ao lado,
o fato de contabilizarmos as receitas
provenientes de vendas com juros no
momento da realização da venda faz
com que tais receitas apresentem
comportamento sazonal muito similar
ao de nossas vendas. Desta forma, o
primeiro
e
terceiro
trimestres
expressam resultados inferiores aos
gerados pelo segundo e quarto
trimestre.

Sazonalidade 2005
Receita Proveniente de Vendas com Juros x Vendas
Totais
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
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1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Vda. C/juros e
Refinanciamento

15%

23%

21%

41%

Vendas Totais

16%

24%

23%

37%
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O gráfico a seguir ilustra o comportamento do nível de perda proveniente das operações do
Cartão Riachuelo e de Empréstimo Pessoal. Os valores expressos indicam o percentual vencido
a mais de 180 dias em relação ao total de recebimento previsto para o respectivo período.

Nível de Perda das Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão
Riachuelo

22,0%

12,0%

17,7%
10,7%

12,7%

13,3%

4,2%

4,0%

4,6%

dez/04

mar/05

jun/05

19,1%

21,5%

23,1%

23,2%

9,2%

9,1%

set/06

dez/06

15,2%

6,4%

6,6%

7,0%

6,6%

set/05

dez/05

mar/06

jun/06

2,0%

Cartão Riachuelo

Empréstimo Pessoal Riachuelo

A evolução ocorrida no nível de perda das operações do cartão Riachuelo em setembro de 2006
em relação a junho do mesmo ano é, em maior parte, reflexo das operações de venda com
juros com período de carência iniciadas ao final de 2005. Por possuir prazo mais longo e ticket
médio elevado, tais operações apresentam nível de risco maior, que passa a ser refletido no
indicador de perda das operações do cartão Riachuelo a partir do mês de agosto (180 dias + 60
dias). Tal efeito é ainda intensificado pelo fato das vendas com juros terem representado mais
de 40% das vendas realizadas com o cartão Riachuelo ao longo do último trimestre de 2005 e
por fatores macros como o endividamento crescente da população, com maior exposição ao
crédito consignado.
Desta forma, esperamos a manutenção do atual patamar ao longo do quarto trimestre de 2006
e uma redução para o patamar de 8% ao final de março de 2007. Tal comportamento é natural
em nossas operações visto a grande concentração de vendas no último trimestre do ano
coincidindo, no mesmo período, com maior propensão a endividamento de nossos clientes. Uma
vez que os reflexos de todas as modalidades de pagamento já foram expressos em nossos
indicadores de perdas, tal curva de inadimplência demonstra ter encontrado seus patamares
trimestrais.
Pelo fato de ser uma operação totalmente nova e possuir um nível natural de risco mais
elevado, a operação de Empréstimo Pessoal foi implementada de forma bastante gradual.
Inicialmente, tal operação era oferecida apenas para nossos clientes de menor risco, fato que a
tornava pouco expressiva em termos de volume. A evolução de seu nível de perda é explicada
exatamente por esta busca por um nível ideal entre risco e volume.
Visto que o break-even deste produto é estimado em um nível de perda superior a 40% e o
atual patamar é bastante inferior ao trabalhado pelo mercado, a Companhia espera manter o
nível de perda da operação de empréstimo pessoal em patamares próximos ao atual.
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Resultado Consolidado
O resultado consolidado considerada tantos as atividades fabris da Controladora, quanto o
resultados de suas controladas.

Receita Bruta Consolidada
No 3T06, a receita bruta consolidada atingiu R$546,5 milhões, 4,7% superior aos R$ 522,0
milhões apurados no 3T05. No acumulado do ano, a receita consolidada bruta totalizou
R$1.503,4 milhões, um crescimento de 8,2% em relação aos R$1.389,8 milhões apurados nos
primeiros nove meses de 2005.
A receita líquida consolidada cresceu 4,3%, passando de R$368,3 milhões no 3T05 para
R$ 384,0 milhões no 3T06. Nos primeiros nove meses de 2006, a receita líquida totalizou
R$ 1.052,9 milhões, 7,5% acima dos R$ 979,3 milhões reportados no 9M06.

Custos Consolidados
O CPV totalizou R$215,8 milhões no 3T06, um aumento de 3,2% sobre o mesmo período do
ano anterior. A margem bruta consolidada no 3T06 alcançou 43,8%, 0,6 ponto percentual em
relação aos 43,2% de margem registrada no 3T05.
No acumulado do ano, os custos consolidados totalizaram R$575,5 milhões, 5,9% acima dos
R$543,2 milhões apurados nos primeiros nove meses de 2005. A margem bruta no 9M06 foi de
45,3%, 0,8 ponto percentual sobre o mesmo período do ano anterior.

Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas
As despesas com vendas consolidadas atingiram R$128,7 milhões no 3T06, um acréscimo de
16,7% em relação aos R$110,2 milhões do 3T05. Excluindo as despesas com perdas e
provisionamento para devedores duvidosos referentes às operações de empréstimo pessoal e
cartão Riachuelo, tal evolução foi de 3,5%.
As despesas com Perdas e PDD, contabilizadas como despesas com vendas, totalizaram R$ 31,2
milhões no 3T06. Deste valor, R$23,8 milhões são referentes à operação do cartão e R$7,4
milhões referem-se à operação de Empréstimo Pessoal. Todo gerenciamento dos riscos
referentes às operações financeiras da Companhia está suportado por métricas e ratings
consistentes, desenvolvidos ao longo dos anos.
No acumulado do ano, as despesas com vendas totalizaram R$360,0 milhões, 21,9% acima dos
R$295,3 milhões registrados nos nove primeiros meses de 2005. Porém, excluindo as despesas
com perdas e provisionamento para devedores duvidosos referentes às operações de
empréstimo pessoal e cartão Riachuelo, a evolução apresentada foi de 9,7%.
As despesas administrativas passaram de R$38,4 milhões no 3T05 para R$41,1 milhões no
3T06, crescimento de 7,1%. No acumulado do ano as despesas administrativas totalizaram
R$121,1 milhões, aumento 10,4% em relação aos primeiros nove meses de 2005.
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Resultado Operacional
A Companhia considera como resultado de suas operações principais tanto o resultado das
atividades de venda de produtos de vestuário, bem como as receitas da operação financeira.
Desse modo, ao EBIT e ao EBITDA são somadas às receitas da operação financeira como forma
de apresentar mais adequadamente a geração de caixa operacional da Companhia; uma vez
que as despesas referentes às perdas e PDD da Operação Financeira são contabilizadas dentro
de despesas com vendas.
O EBIT ajustado1 alcançou R$53,9 milhões no 3T06, 6,3% de aumento sobre o mesmo período
do ano anterior. Nos nove primeiros meses de 2006, o EBIT ajustado¹ totalizou R$153,7
milhões, um crescimento de 10,3%, frente aos R$139,3 milhões reportados no 9M05.
O EBITDA ajustado¹ totalizou R$68,1 milhões no 3T06, um aumento de 9,5% em relação ao
mesmo período do ano anterior, principalmente em função da evolução das receitas da
operação financeira em 47,9% no período. No acumulado até setembro, o EBITDA ajustado
evoluiu 12,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$195,3 milhões.
Reconciliação do EBITDA (R$ Mil)
Lucro Bruto
(-) Despesas com Vendas
(-) Despesas Administrativas
(-) Outras despesas (receitas) operacionais
(+) Receita da Operação Financeira
EBIT Ajustado

Margem EBIT

(+) Amortização e Depreciação
EBITDA Ajustado

Margem EBITDA

3T06
168.195
(128.654)
(41.134)
(2.170)
57.675
53.912

14,0%

3T05
159.157
(110.238)
(38.412)
1.224
39.003
50.735

14.219
68.130

17,7%

13,8%

11.506
62.241

16,9%

9M06
477.472
(359.986)
(121.109)
(6.000)
163.293
153.670

9M05
436.052
(295.301)
(109.693)
1.636
106.644
139.337

41.591
195.261

33.734
173.071

14,6%
18,5%

14,2%
17,7%

A margem EBITDA ficou em 17,7% neste terceiro trimestre, ou 0,8 ponto percentual acima dos
16,9% obtido no mesmo período do ano anterior. No 9M06, a margem totalizou 18,5%,
aumento de 0,9 ponto percentual frente aos 17,7% apresentados em 9M05.

Receitas e Despesas Financeiras
Parte da receita financeira da Companhia refere-se a incentivos fiscais no âmbito do Fundo de
Desenvolvimento Industrial do Ceará - FDI e do Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Industrial do Rio Grande do Norte – PROADI. Segundo esses programas, 75% do ICMS a ser
pago são contabilizados como financiamentos (taxas: TJLP e TR + 3% a.a). Desta forma, a
Companhia registra ganhos com aplicação até liquidar tal financiamento.
A redução do resultado financeiro, excluindo receitas da operação financeira, deve-se a uma
queda na posição de caixa. O caixa líquido (caixa + aplicações financeiras de curto prazo), isto
é, subtraído da dívida bruta, era de R$ 28,7 milhões no final do trimestre, comparado a um
caixa líquido de R$ 70,1 milhões em setembro de 2005. Esta redução da posição de caixa é
explicada pelos investimentos incorridos com a remodelação das lojas e inauguração de novas
unidades.

Inclui Receita da Operação Financeira e respectivas despesas com perdas e PDD.

Resultados 3T06

Pág. 13 de 19

Resultado Antes de Tributação/Participações
O resultado antes de tributação/participações foi de R$57,6 milhões, 4,8% abaixo dos R$60,5
milhões apurados no mesmo período do ano anterior. Vale ressaltar que o resultado de 3T05
sofreu efeito positivo de CSLL não recorrente na ordem de R$3,1 milhões.
Nos nove primeiros meses de 2006 o resultado antes de tributação/participações atingiu
R$163,7 milhões, um aumento de 285,4% se comparado aos R$42,5 milhões referentes ao
mesmo período do ano anterior.

Lucro Líquido Após Benefícios Fiscais Ajustado
O lucro líquido após benefícios fiscais Ajustado, ou seja, excluindo os efeitos de CSLL não
recorrentes, totalizou R$44,2 milhões, mantendo-se estável em relação ao valor registrado em
3T05. No acumulado até setembro de 2006, o lucro líquido após Benefícios Fiscais ajustado
totalizou R$122,8 milhões, apresentando evolução de 7,3% frente aos R$114,5 milhões
referentes ao mesmo período do ano anterior.
Em atendimento ao Ofício Circular nº 309, de 17 de dezembro de 1986, da CVM, o valor de
imposto de renda no resultado desconsidera os incentivos fiscais.
A empresa goza de incentivos fiscais do imposto de renda sobre a comercialização de produtos
de fabricação própria, condicionados à constituição de reserva de capital por montante
equivalente.

Investimentos
Os
investimentos
do
grupo
totalizaram R$ 65,6 milhões no
trimestre conforme demonstrado no
quadro ao lado. Destes, R$47,2
milhões
foram
destinados
à
remodelação de lojas e à inauguração
de novas unidades.
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Investimentos

3T06

9M06

Novas Lojas
Remodelações
Reformas Gerais
TI
Guararapes
Outros

17,9
29,3
2,5
2,4
10,2
3,3

31,0
64,5
5,9
5,5
25,4
11,0

Total

65,6

143,1
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Perspectivas Futuras
Em função do incremento de nossa nona nova loja ainda para 2006; da aquisição, pela
controladora, de imóvel comercial para a Riachuelo; e de investimentos realizados em reformas
gerais, o CAPEX total para 2006 situará em torno de R$193,0 milhões.
Deste montante, R$ 87,0 milhões
serão destinados às remodelações e
reformas gerais, aproximadamente
R$50,0 milhões para abertura de
novas lojas, R$ 9,0 milhões em
automação
e
tecnologia
de
informação, R$34,0 milhões em
melhoria das instalações fabris e na
aquisição de imóvel comercial, e o
restante em outros segmentos como,
logística, Call Center e Matriz.

Capex 2006 - R$MM
Lojas Novas

34,0

50,0

Remodelações e
Reformas Gerais
TI

13,0
9,0

Outros
Guararapes

87,0

O ano de 2005 marcou a consolidação dos VP’s – produtos básicos a preços competitivos. Na
segunda etapa da verticalização, iniciada no fim de 2005, passou-se a enfatizar os conceitos de
Fast Fashion, tirando proveito da grande agilidade que o mesmo proporciona, com produtos
mais modais e de maiores margens. Com o objetivo de otimizar ainda mais todo este processo
de integração, estão previstos, para 2007, a automação de nosso Centro de Distribuição em
Guarulhos e a implementação do segundo turno de produção na Guararapes.
Com o intuito de desenvolver ainda mais as operações financeiras da Riachuelo, já foi iniciado o
processo de solicitação de autorização junto ao banco Central para a criação de nossa própria
Financeira. Com o início de suas atividades previsto para o segundo semestre de 2007 em
função do necessário ajuste nos sistemas operacionais envolvidos, a nova empresa tem como
objetivo inicial explorar as oportunidades existentes dentro de sua base de clientes através do
embandeiramento de parte de seus atuais 11,4 milhões de cartões.
A expectativa de 25% a 30% de evolução das vendas brutas totais da Riachuelo para este
segundo 2º semestre de 2006 em relação ao mesmo período do ano anterior estava baseada
em uma evolução não linear, ou seja, distribuída entre evoluções de 15% no 3º trimestre e de
aproximadamente 30% no 4º trimestre, uma vez que contaremos, em dezembro, com uma
área de vendas disponível 15% superior à área disponível referente ao final do 3º trimestre.
Considerando todo o atual contexto e observando as bases mensais de comparação referentes
às evoluções de 2005 em relação a 2004 da ordem de 29,5%; 34,1% e 29,3% respectivamente
para os meses de outubro de 2005, novembro de 2005 e dezembro de 2005, buscaremos
atingir uma evolução nas vendas brutas totais da Riachuelo de 20% neste último trimestre de
2006 em relação ao último trimestre de 2005.

Contato
Para mais informações, contate:

Flávio Rocha

Vice-Presidente Financeiro e Diretor de RI
E-mail: ri@riachuelo.com.br
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Tulio Queiroz

Relações com Investidores
E-mail: tulioj@riachuelo.com.br
Tel: (11) 6971-7420
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Sobre a Guararapes-Riachuelo
A Guararapes é a maior confecção do
Brasil e controladora da rede varejista
Lojas Riachuelo, a segunda maior rede de
lojas de departamento de vestuário do
Brasil, com 83 lojas distribuídas por todo o
território nacional, conforme o mapa ao
lado.
O mercado de varejo têxtil em países
desenvolvidos mostra que empresas de
grande porte representam cerca de 30% a
40% do mercado, enquanto no Brasil as
maiores
companhias,
somadas,
representam cerca de 7% do total. O
grande
diferencial
competitivo
das
pequenas companhias é a informalidade
de suas operações.

N: 5 lojas
AM: 3 lojas
PA: 2 lojas

CO: 13 loja
DF: 6 lojas
GO: 3 lojas
MS: 3 lojas
MT: 1 loja
S: 7 lojas
PR: 6 lojas
RS: 1 loja

NE: 23 lojas
AL: 2 lojas
BA: 4 lojas
CE: 3 lojas
MA: 1 loja
PB: 3 lojas
PE: 3 lojas
PI: 2 lojas
RN: 3 lojas
SE: 2 loja

SE: 35 lojas
ES: 1 loja
MG: 6 lojas
RJ: 2 lojas
SP: 26 lojas

No entanto, o mercado das grandes redes
tem aumentado graças aos ganhos de escala, aos investimentos em qualidade dos produtos, a
seu posicionamento como vendedoras de moda e à maior velocidade de giro de estoque que
permite que à Companhia se adaptar rapidamente às tendências da estação.
Nos últimos anos, a Guararapes investiu fortemente nas suas operações de suporte com a
modernização fabril, abertura de dois centros de distribuição em Natal e em São Paulo e a
implantação de tecnologia da informação para a gestão operacional e financeira.
Com esses investimentos, o tempo entre o início da produção na Guararapes e a concretização
da venda na Riachuelo diminuiu de 180 para 40 dias. Esse é o grande diferencial da
Guararapes, a sua integração entre o varejo e a produção, modelo comprovado de sucesso no
mundo, uma vez que essa integração permite que a Companhia responda rapidamente às
mudanças no mercado.
Os Cartões Riachuelo são um dos principais ativos da Companhia, estabelecendo um
relacionamento de longo prazo com uma base crescente de clientes, hoje superior a 11,4
milhões de pessoas (setembro de 2006). Adicionalmente, através dos cartões, uma das
principais operações da Companhia hoje são os serviços financeiros oferecidos aos seus
clientes, como vendas a prazo com juros, crédito pessoal, seguros, entre outros.
Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados
operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Guararapes Confecções S.A. e suas controladas. Essas
são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Guararapes em
relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais
considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais,
pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores e estão, portanto,
sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
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Demonstração dos Resultados Trimestrais Consolidados
Em R$ mil
Demonstração de Resultados

3T06
546.486

3T05
521.979

Var. (%)
4,7%

149.541
489.022

138.391
448.858

8,1%
8,9%

(162.488)
383.999

(153.670)
368.309

5,7%
4,3%

Receita Líquida - Controladora
Receita Líquida - Riachuelo

117.185
338.517

108.648
310.596

7,9%
9,0%

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

(215.804)

(209.151)

3,2%

(79.437)
(207.378)

(74.412)
(186.783)

6,8%
11,0%

Receita Bruta

Receita Bruta - Controladora
Receita Bruta - Riachuelo
Deduções
Receita Líquida

CPV - Controladora
CPV - Riachuelo
Lucro Bruto

Lucro Bruto - Controladora
Lucro Bruto - Riachuelo
Margem Bruta
Margem Bruta - Controladora
Margem Bruta - Riachuelo
Despesas com Vendas

168.195

159.157

5,7%

37.748
131.139
43,8%
32,2%
38,7%

34.237
123.814
43,2%
31,5%
39,9%

10,3%
5,9%
0,6 p.p.
0,7 p.p.
-1,1 p.p.

(128.654)

(110.238)

16,7%

Despesas Gerais e Administrativas

(41.134)

(38.412)

7,1%

Item Extraordinário: Contribuição Social
Outras receitas (despesas) operacionais
Receita da Operação Financeira
1
EBIT Ajustado
Juros s/ CSLL Extraordinária
Resultado Financeiro Líquido
Resultado Não Operacional
Resultado Antes de Tributação/Participação
Provisão para IR e CSLL
Lucro/Prejuízo Líquido
Incentivos Fiscais
Lucro/Prejuízo Líquido Após Incentivos Fiscais
Lucro/Prejuízo Líquido Após Incentivos Fiscais Ajustado²
Depreciação e Amortização
EBITDA
EBITDA Ajustado1

(2.170)
57.675
53.912
3.513
151
57.575
(20.533)
37.043
7.119
44.162
44.162
14.219
10.456
68.130

3.126
1.224
39.003
50.735
3.370
3.304
(49)
60.486
(19.625)
40.861
9.570
50.431
44.197
11.506
26.364
62.241

n.m.
n.m.
47,9%
6,3%
-100,0%
6,3%
n.m.
-4,8%
4,6%
-9,3%
-25,6%
-12,4%
-0,1%
23,6%
-60,3%
9,5%

17,7%

16,9%

0,8 p.p.

Margem EBITDA
1 - Inclui receitas da Operação Financeira
2 - Exclui efeitos não-recorrentes de CSLL
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Demonstração dos Resultados Consolidados Acumulados
Em R$ mil

Demonstração de Resultados
Receita Bruta

Receita Bruta - Controladora
Receita Bruta - Riachuelo
Deduções
Receita Líquida

Receita Líquida - Controladora
Receita Líquida - Riachuelo
Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

CPV - Controladora
CPV - Riachuelo
Lucro Bruto

Lucro Bruto - Controladora
Lucro Bruto - Riachuelo
Margem Bruta
Margem Bruta - Controladora
Margem Bruta - Riachuelo

9M06
1.503.445

9M05
1.389.833

Var. (%)
8,2%

384.478
1.359.470

356.536
1.209.688

7,8%
12,4%

(450.513)
1.052.933

(410.540)
979.293

9,7%
7,5%

299.960
939.479

279.283
837.628

7,4%
12,2%

(575.461)

(543.242)

5,9%

(204.354)
(553.327)

(191.279)
(488.274)

6,8%
13,3%

477.472

436.052

9,5%

95.606
386.152
45,3%
31,9%
41,1%

88.004
349.354
44,5%
31,5%
41,7%

8,6%
10,5%
0,8 p.p.
0,4 p.p.
-0,6 p.p.

Despesas com Vendas

(359.986)

(295.301)

21,9%

Despesas Gerais e Administrativas

(121.109)

(109.693)

10,4%

Item Extraordinário: Contribuição Social
Outras receitas (despesas) operacionais
Receita da Operação Financeira
EBIT Ajustado 1
Juros s/ CSLL Extraordinária
Resultado Financeiro Líquido
Resultado Não Operacional
Resultado Antes de Tributação/Participação
Provisão para IR e CSLL
Lucro/Prejuízo Líquido
Incentivos Fiscais
Lucro/Prejuízo Líquido Após Incentivos Fiscais
Lucro/Prejuízo Líquido Após Incentivos Fiscais Ajustado²
Depreciação e Amortização
EBITDA
EBITDA Ajustado1

Margem EBITDA

(6.000)
163.293
153.670
9.380
620
163.670
(59.926)
103.744
19.074
122.818
122.818
41.591
31.968
195.261

18,5%

(66.480)
n.m.
1.636
n.m.
106.644
53,1%
139.337
10,3%
(39.905) -100,0%
9.312
0,7%
205
202,4%
42.469
285,4%
(39.683)
51,0%
2.786 3623,9%
15.018
27,0%
17.804
589,8%
114.489
7,3%
33.734
23,3%
(53)
n.m.
173.071
12,8%

17,7%

0,9 p.p.

1 - Inclui receitas da Operação Financeira
2 - Exclui efeitos não-recorrentes de CSLL
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Balanço Patrimonial
Em R$ mil
Ativo
Ativo Circulante
Disponibilidades
Créditos
Estoques
Outros
Ativo Realizável a Longo Prazo
Imposto de Renda diferido
Depósitos Judiciais e outros
ICMS a recuperar
Ativo Permanente
Investimentos
Imobilizado
Diferido
Ativo Total

30/9/2006
781.199
118.362
325.644
281.072
56.120
12.722
1.256
11.466
690.584
161.729
478.131
50.725
1.484.505

30/9/2005
696.569
138.282
313.964
204.017
40.306
24.853
2.367
14.647
7.839
558.700
159.559
353.637
45.504
1.280.121

30/6/2006
818.653
171.950
332.202
269.901
44.600
25.352
14.633
10.719
640.049
162.630
431.312
46.106
1.484.054

Passivo
Passivo Circulante
Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores
Impostos, Taxas e Contribuições
Dividendos a Pagar
Provisões
Outros
Passível Exigível a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos
Provisões
Dívidas com Pessoas Ligadas
Outros
Impostos e Contribuições
Contribuição Social
Patrimônio Líquido
Capital Social Realizado
Reservas de Capital
Reservas de Lucro
Legal
Retenção de Lucros
Lucros/Prejuízos Acumulados
Passivo Total

30/9/2006
318.123
3.500
163.993
48.081
202
55.316
47.030
156.970

30/9/2005
289.797
370
169.299
40.657
195
48.175
31.100
166.339

30/6/2006
346.177
3.500
205.742
52.115
203
46.655
37.962
172.627
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86.181
70.789
6.290
64.499
1.009.412
800.000
19.074
86.594

67.821
98.517
19.718
78.800
823.986
660.000
15.018
146.182

84.034
88.593
19.718
68.876
965.250
800.000
11.955
86.594

103.744
1.484.505

2.786
1.280.121

66.701
1.484.054
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