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    São Paulo, Brasil, 03 novembro de 2016 - A Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. (“Companhia”) (LLIS3), maior empresa do setor de 
vestuário e acessórios de alto padrão no Brasil, apresenta seus resultados do terceiro trimestre de 2016 (3T16) e dos 9 primeiros meses de 2016 
(9M16) de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS). As comparações se referem ao terceiro trimestre 2015 (3T15) ou aos 9 
primeiros meses de 2015 (9M15) ou conforme indicado.         

 
 

Crescimento de +39% em EBITDA atingindo R$ 61,1 milhões 

Geração de caixa após investimentos de R$ 80,8 milhões 

Tendência positiva de vendas nos canais de varejo e atacado 

 

 Crescimento de vendas +1,6%, com boa entrada de coleção e maior frequência de 
chegada de novidades em loja (Gráfico 1). 

 Destaques para nova tendência de crescimento de vendas em canais de varejo e atacado, 
SSS positivo para a marca Le Lis Blanc +2,5% (Gráfico 4) e crescimento no canal de 
atacado +8,6% (Gráfico 5) nas coleções vigentes, com destaque para a performance de 
+70% na marca John John e +19% na Rosa Cha 

 A melhoria no processo de planejamento de compras e uma disciplina de 
acompanhamento detalhado dos lançamentos em loja, bem como da precificação do 
atacado, proporcionaram também a evolução da margem bruta para 58,7%, +1,1 p.p. 
(Gráfico 2). 

 Disciplina na contenção de despesas e ganhos de sinergia, reduzindo as despesas da 
companhia em R$ 14,0 milhões, decréscimo de -11,7%. 

 Como resultado da combinação das iniciativas mencionadas acima, alcançamos um 
crescimento de 39% em EBITDA, R$ 61,1 milhões, margem de 21,6%, +6,1p.p.(Gráfico 3). 

 Ampliação de geração de caixa operacional após investimentos, totalizando R$ 80,8 
milhões e alinhado com o crescimento de resultado do período. Durante os primeiros nove 
meses de 2016 a Companhia acumula um crescimento em geração de caixa operacional 
após investimentos de R$ 101,5 milhões.  

 Nossa receita liquida foi impactada negativamente pelo aumento de alíquota na re-
oneração da folha. 

(R$ milhares)  3T15  3T16 

 Var % 

3T16/

3T15 

 9M15  9M16 

 Var % 

9M16/

9M15 

Faturamento bruto (excluindo devoluções) 368.835        374.836        1,6% 1.142.595     1.081.329 -5,4%

Receita operacional líquida consolidada
1 282.498        282.339        -0,1% 875.150        814.042    -7,0%

Le Lis Blanc
2 86.869          87.469          0,7% 326.269        281.614    -13,7%

Bo.Bô 20.215          16.743          -17,2% 67.564          55.218      -18,3%

John John 33.741          38.157          13,1% 90.681          100.216    10,5%

Rosa Chá 11.945          9.719            -18,6% 28.126          27.059      -3,8%

Marcas Dudalina
3 111.717        105.815        -5,3% 313.797        283.915    -9,5%

Estoque
4 18.010          24.436          35,7% 48.712          66.020      35,5%

Lucro bruto consolidado 162.637        165.775        1,9% 511.001        461.999    -9,6%

Margem Bruta 57,6% 58,7% 1,1 p.p. 58,4% 56,8% -1,6 p.p.

EBITDA consolidado 44.001          61.103          38,9% 186.565        161.482    -13,4%

Margem EBITDA 15,6% 21,6% 6,1 p.p. 21,3% 19,8% -1,5 p.p.

Lucro líquido consolidado (22.711)        (8.828)          -61,1% (5.984)          (45.828)     665,9%

% da Receita Líquida -8,0% -3,1% 4,9 p.p. -0,7% -5,6% -4,9 p.p.  

 
(1) A receita operacional líquida de 2016 foi impactada pela dedução adicional de 1,5% devido a re-oneração de INSS frente a 2015 
(2) A receita líquida Le Lis Blanc também inclui a receita líquida da marca Noir; 
(3) Representa todas as marcas da Dudalina; 
(4) O canal Estoque se refere a lojas físicas e e-commerce da Companhia, que vendem coleções anteriores das marcas. 
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  Nosso 3T16 marcou uma nova fase na rota de recuperação de nossa performance financeira e operacional. 
Iniciamos um ciclo de quedas acentuadas no segundo semestre de 2015 até o 1T16, passando para um cenário de 
maior estabilidade no 2T16 e atingindo crescimento neste trimestre. Melhora da performance de vendas no varejo e 
atacado combinado com melhor qualidade de nosso mix de produtos em todas as marcas, retomada da evolução de 
margem bruta e redução de SG&A, atingindo um novo patamar de eficiência.  

Nosso varejo mostra no 3T16 um ciclo de recuperação de vendas. A marca Le Lis apresentou SSS +2,5%, as marcas 
John John e Bo.Bô apresentaram SSS negativos (6,3% e 4,3% respectivamente), contudo a performance negativa foi 
focada em julho/2016, sendo os meses subsequentes positivos, inclusive durante o mês de Outubro (Gráfico 7). O 
mês de julho foi impactado por atrasos no recebimento de produtos e disponibilidade de nossos lançamentos da 
coleção de verão, fruto de nosso projeto de upgrade no mix das coleções e pelo redução do nível de vendas 
promocionais fora de época nas marcas. A performance do varejo foi negativamente influenciada pelo varejo da 
Dudalina que teve queda de SSS de -11,6%, impactada pelo calendário de liquidação anual deslocado em relação a 
2015. 

As vendas de atacado também tiveram boa performance com crescimento de 2,9%. O crescimento do canal seria 
maior caso ajustássemos a vendas sem considerar as vendas de produtos de coleções antigas no canal, feitas para 
sites de desconto online. Considerando-se somente a venda de produtos de coleção atual (preço cheio) de nossas 
marcas para clientes de atacado, nosso crescimento do período foi de 8,6%, impactada positivamente pelo forte 
crescimento de 70% da John John e de 19% da Rosa Chá. A marca Le Lis cresceu neste canal 4%. A performance 
de vendas da Dudalina neste canal foi negativa em 1,2%, basicamente em função da queda da marca feminina da 
Dudalina, contudo com tendência positiva nas marcas Dudalina masculina, Individual e Base. Vale destacar que a 
marca feminina da Dudalina teve forte reversão de tendência de vendas, com crescimento de pedidos de 4%, porém, 
a melhora do mix de produtos da coleção gerou atrasos em entrega de produtos e quebra de faturamento, que 
esperamos regularizar nos próximos meses. 

O foco na melhora de mix e aceitação das coleções em todas as marcas, melhora na composição de canais e 
posicionamento de nossas marcas teve impacto positivo sobre a margem bruta que aumentou 1,1p.p., iniciando um 
processo de retomada em função da renovação de nosso estoque com produtos de maior valor agregado.  

Consolidamos também no 3T16 um novo patamar de SG&A, que apresentou redução de 11,7% ou 4,9p.p. em relação 
a receita, fruto de um intenso trabalho na consolidação de sinergias derivadas da fusão com a Dudalina e de esforços 
em varias linhas de despesas. 

Como consequência, alcançamos no 3T16 EBITDA de R$ 61,1 milhões, crescimento de +39%, e margem de 21,6%, 
com ganho de +6,1 p.p. contra 3T15. 

 Quanto à geração de caixa, ressaltamos além do incremento em EBITDA a otimização do ciclo operacional da 
companhia frente ao 2T16, liberando R$ 41,0 milhões de capital de giro. Desta forma, o fluxo de caixa operacional da 
companhia atingiu R$ 97,3 milhões no período. Os investimentos do período também foram reduzidos em 7,5% 
levando a geração de caixa operacional após investimentos para R$ 80,8 milhões. 

 

 

 

 

Destaques do Período  
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Gráfico 1: Faturamento Bruto (R$ milhões)
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Gráfico 2: Margem Bruta (% receita líquida)
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Gráfico 3: EBITDA (R$ milhões)
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Gráfico 4: SSS Rede Le Lis Blanc (%)
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Gráfico 5: Vendas Atacado YoY (%)
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A tabela abaixo apresenta os principais indicadores operacionais da Companhia: 
 

 

Métricas Operacionais

Companhia Combinada  3T15  3T16 

 Var % 

3T16/

3T15 

9M15 9M16

 Var % 

9M16/

9M15 

Total de Lojas Próprias 325               327               0,6% 325               327           0,6%

Área de vendas das Lojas Próprias (m2) 59.999          59.605          -0,7% 59.999          59.605      -0,7%

Área média de vendas (m2) 59.618          59.611          0,0% 58.914          59.800      1,5%

Receita Líquida por m² (R$/m²) 2.671            2.549            -4,6% 8.658            7.864        -9,2%

Ticket médio 490               526               7,3% 492               490           -0,5%

SSS -14,1% -4,2% n.a -6,4% -8,5% n.a

Le Lis Blanc (1, 2)

Total de Lojas Próprias 113               112               -0,9% 113               112           -0,9%

Área de vendas (m²) 37.100          36.741          -1,0% 37.100          36.741      -1,0%

Área média de vendas (m²) 36.980          36.741          -0,6% 37.159          36.830      -0,9%

Receita Líquida por m² (R$/m²) 2.017            2.034            0,9% 7.587            6.754        -11,0%

Ticket médio 533               594               11,6% 517               521           0,8%

SSS -22,4% 2,5% n.a -6,7% -10,4% n.a

Dudalina S.A

Número Total de Lojas Próprias 78                 82                 5,1% 78                 82             5,1%

Área de vendas das Lojas Próprias (m2) 4.982            5.310            6,6% 4.982            5.310        6,6%

Área média de vendas (m2) 4.977            5.315            6,8% 4.719            5.265        11,6%

Receita Líquida por m² (R$/m²) 8.911            7.606            -14,6% 20.768          18.665      -10,1%

Ticket médio 553               528               -4,6% 530               528           -0,4%

SSS -1,6% -11,6% n.a -7,3% -3,9% n.a

Bo.Bô

Número Total de Lojas Próprias 42                 42                 0,0% 42                 42             0,0%

Área de vendas das Lojas Próprias (m2) 3.243            3.211            -1,0% 3.243            3.211        -1,0%

Área média de vendas (m2) 3.246            3.211            -1,1% 3.238            3.216        -0,7%

Receita Líquida por m² (R$/m²) 4.403            4.211            -4,4% 15.786          14.438      -8,5%

Ticket médio 1.314            1.536            16,9% 1.266            1.317        4,0%

SSS -12,1% -4,3% n.a -2,1% -8,0% n.a

John John

Número Total de Lojas Próprias 63                 61                 -3,2% 63                 61             -3,2%

Área de vendas das Lojas Próprias (m2) 11.200          10.815          -3,4% 11.200          10.815      -3,4%

Área média de vendas (m2) 11.103          10.815          -2,6% 10.946          10.959      0,1%

Receita Líquida por m² (R$/m²) 1.785            1.700            -4,8% 5.652            5.393        -4,6%

Ticket médio 281               307               9,0% 301               305           1,6%

SSS 0,1% -6,3% n.a -7,6% -5,2% n.a

Rosa Chá

Número Total de Lojas Próprias 29                 30                 3,4% 29                 30             3,4%

Área de vendas das Lojas Próprias (m2) 3.473            3.529            1,6% 3.473            3.529        1,6%

Área média de vendas (m2) 3.313            3.529            6,5% 2.852            3.529        23,8%

Receita Líquida por m² (R$/m²) 1.861            1.373            -26,2% 6.008            5.003        -16,7%

Ticket médio 281               280               -0,5% 304               269           -1,0%

SSS -1,3% -26,0% n.a -1,3% -15,6% n.a  
 
 

 
 

 

(1) Desde o 4T13, a apresentação de informações operacionais de Le Lis Blanc incorpora a marca Noir, Le Lis. Assim, das 112 lojas da Le Lis Blanc no 3T16, há 36 
operações Noir, Le Lis; sendo 31 inserções da marca Noir, Le Lis (“corners”) em lojas Le Lis Blanc, 4 lojas da configuração híbrida (onde a área anexa de vendas 
Noir, Le Lis possui entrada própria e área de vitrine) e 1 loja independente (“stand-alone”). 

(2) Do total de 36.741 m2 de área de vendas das Lojas Le Lis Blanc, 34.614 m2 referem-se à marca Le Lis Blanc e 2.074 m2 referem-se a lojas híbridas da Noir, Le Lis 
e inserções de corners Noir, Le Lis nas lojas Le Lis Blanc e 53 m² referem-se à 1 loja da Noir independente. 

Resumo Operacional 
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Seguimos em 2016 com uma estratégia focada na melhora da produtividade de nossa base atual de lojas, 
empenhados no ganho de rentabilidade e geração de caixa da Companhia. Não pretendemos retomar a expansão de 
nossa área de vendas no médio prazo, pois acreditamos haver um significativo potencial de crescimento de vendas e 
resultado no ganho de rentabilidade de nossa base instalada. Nestes nove meses do ano de 2016 nossa base de 
lojas foi de 328 para 327. 

 

Ao final do 3T16, a área de vendas média por loja própria era de 182,3m2, sendo 328,0m2 a área média das lojas da 
marca Le Lis Blanc (incluindo Noir, Le Lis), 64,8m2 a área média das lojas Dudalina, 76,5m2 a área média das lojas 
Bo.Bô, 177,3m2 a área média das lojas John John e 117,6m2 a área média das lojas Rosa Chá. 

 

 

 

 

O faturamento bruto no 3T16 totalizou R$ 374,8 milhões, com 1,6% de acréscimo em relação ao 3T15.  

O faturamento bruto no 9M16 totalizou R$ 1.081,3 milhões, com 5,4% de decréscimo em relação ao 9M15. 

 

Gráfico 6: Evolução do Faturamento bruto por canal e categoria (em R$ milhões)  
 

 
 
Lojas próprias 
 

 Este trimestre foi marcado por um movimento gradual de melhora de performance de vendas em nossa base de lojas 
próprias. A Le Lis Blanc, nossa maior marca, reverteu uma tendência negativa de vendas iniciada no 3T15, com uma 
sequência de resultados de SSS negativo até o 1T16, passando para uma tendência mais estável no 2T16 e 
alcançando uma tendência positiva neste 3T16 de +2,5%. A John John e Bo.Bô, embora tenham terminado o 3T16 
com SSS negativo de respectivamente -6,3% e -4,3%, foram impactadas negativamente por um atraso de 
recebimento de produtos durante o lançamento de nossa coleção de verão em Junho deste ano, alcançado SSS 
positivo nos meses subsequentes, inclusive durante o mês de Outubro, conforme demonstrado no gráfico 7 a seguir. 
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Gráfico 7: Evolução mensal de vendas SSS rede John John e Bo.Bô 

  

 Este efeito é derivado de nosso esforço de recomposição da base de fornecedores e melhora de mix de produtos, 
notadamente em produtos de valor agregado. O desempenho de nossas vendas iniciou um processo de deterioração 
no 3T15 combinado com a queda de margem bruta, devido dentre outros fatores a uma mudança brusca em nossa 
base de fornecimento. Essa mudança foi ocasionada por várias razões, dentre elas a apreciação de dólar, sistema de 
alocação e calendário, impactando a performance das marcas. Acreditamos que nossa estratégia de recuperação de 
nível de vendas e de margem bruta, iniciada ao final do 1T16, vem gradualmente recompondo nossa performance. 

 

 As vendas do varejo foram impactadas negativamente pela performance de Rosa Chá e Dudalina, ambas com SSS 
negativo, -26,0% e -11,6% respectivamente. 

 

 Adquirimos os direitos sob a marca Rosa Chá em 2012, sendo esta repensada, reposicionada e relançada em 2014, 
alcançando em 2015 um faturamento modesto (R$ 58 milhões). Acreditamos haver um significativo potencial de 
crescimento para a marca que, contudo, possui uma operação de varejo bastante recente e passa por ajustes no 
posicionamento de mix de produtos, levando a uma instabilidade de sua performance de vendas no curto prazo. 
Nossa estratégia está focada na estabilização e ganho de performance de vendas e produtividade, focando o 
crescimento da marca no canal de atacado e no ganho de produtividade de sua base de lojas. 

 

 A Dudalina apresentou um SSS negativo de -11,6%, sendo afetada pelo deslocamento de calendário de seu evento 
anual de liquidação. A marca acumula nos nove primeiros meses de 2016 um SSS de -3,9% e estamos empenhados 
em sua recuperação de vendas no varejo, complementando o mix de produtos na linha Dudalina Feminina, que é a 
mais afetada em vendas, mas também na linha masculina. Esse movimento vem acontecendo de maneira gradual em 
nosso canal de atacado e demonstra boa receptividade do novo mix, sendo que também estamos trabalhando em 
projetos-piloto com o novo mix em loja e que também possuem resultados positivos. 

 

Lojas multimarcas 

 

  Nosso canal de vendas de atacado para lojas multimarcas apresentou bom desempenho no trimestre com 
crescimento de 2,9%. Contudo o crescimento excluindo-se a venda para lojas online de venda com desconto, ou seja, 
venda para clientes de coleção corrente, cresceu 8,6% impactado positivamente pela excepcional performance da 
John John com crescimento de 70%, Rosa Cha 19% e pela Le Lis com crescimento de 4%. 

 

  A BoBo teve queda de 19% impactada pela baixo performance de seu lançamento de verão, mesmo impacto sofrido 
em julho no varejo. As marcas Dudalina apresentaram queda de 1%, contudo, ela está focada na linha feminina da 
Dudalina, sendo que as demais linhas, Dudalina Masculina, Individual e Base, todas mostraram crescimento e uma 
tendência positiva. 

 

 A melhora de mix da Dudalina masculina teve bom impacto nas vendas e nos deixou animados com sua perspectiva 
de crescimento. A queda da Dudalina feminina foi resultante de problemas de fornecimento notadamente em seu mix 
de novos produtos. A receptividade para com a nova coleção é exemplificada no Gráfico 8 a seguir: 
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Gráfico 8: Evolução de volume de pedidos por coleção 

 

 

 

 Portanto, a principal coleção ao longo do 3T16 para Dudalina Feminina alcançou potencial para um crescimento de 
faturamento na comparação contra a mesma coleção de 2015. Entretanto, não foi possível alcançar este potencial 
ainda no 3T16 devido a quebras, como consequência de atrasos na produção e recebimento de produtos. O aumento 
de número itens de coleção, bem como maior complexidade para gestão fabril, levou a marca a ter dificuldade em 
atender dentro do trimestre a totalidade de pedidos recebidos. 

 

 Estamos trabalhando na regularização e alinhamento desta capacidade para os próximos meses. Contudo, estamos 
animados com a boa receptividade do mix de produtos na linha feminina e masculina da marca. 

  

 

Outros canais 
 

 Englobando a rede de lojas de outlet, físicas e online, que operam com a bandeira “Estoque”, além dos demais sites 
para venda online, franquias e exportações, este canal apresentou um crescimento de vendas de 29,0%, derivado em 
grande parte de um ganho de produtividade SSS de 35% em lojas de Outlet. 

 

 Além disso, o canal apresentou significativa melhora de margem bruta no 3T16, alcançando 43,4%, a mais alta para 
o canal desde o inicio de 2015, e margem EBITDA de 24,1%. O canal de descontos tem participação de 
aproximadamente 10% sobre o total de receita da companhia, mantendo-se estável em relação à proporção do 
faturamento desde 2014, oscilando de 8% a 10% sobre o total. O crescimento trimestral foi impulsionado pela adoção 
de uma estratégia para minimizar vendas de sobras de coleção através de terceiros, que era focada em sites 
especializados de venda online com desconto, concentrando desta forma a receita e margem em nosso canal próprio. 
Isso nos permite uma melhor gestão da margem bruta e do mix de clientes que adquirem produtos via este canal, 
bem como na gestão de nosso posicionamento de marca. 

  

-33%

-25%

4%

1ºCol 2ºCol 3ºCol

Pedidos de venda Coleção Dudalina Feminina 2016 (% YoY)



          3T16 
 

9 
 

 

 Nossa margem bruta cresceu 1,1p.p. alcançando 58,7%, fruto de nossa estratégia de recuperação de mix de 
produtos, aperfeiçoamento da gestão de nosso calendário de varejo e melhora de qualidade de nossas coleções. 
Esse é um processo gradual, evoluindo à medida que somos capazes de reciclar a base de nosso estoque de 
coleções correntes com produtos de melhor atratividade e margem, um projeto iniciado no final do 1T16 e que vem 
mostrando uma melhora gradual e consistente de nossa performance de vendas e margens.  

 

 O lucro bruto no 9M16 foi de R$ 462,0 milhões (-9,6%), representando uma margem bruta de 56,8% (-1,6p.p.). 

 

 
 

 As despesas com vendas, gerais e administrativas totalizaram uma queda de R$ 14,0 milhões (-11,7%) em relação 
ao 3T15, uma otimização de 4,9 p.p. em relação a receita líquida. Este melhora de despesas ocorreu em diversas 
áreas e está principalmente ligada a projetos de sinergias, derivados da integração com Dudalina. Desta forma, 
continuaremos gerenciando a empresa dentro deste novo patamar de despesas e continuaremos diligentes na busca 
de novas melhoras de eficiência operacional. 

 

 No 9M16, as despesas com vendas, gerais e administrativas, excluindo-se despesas com depreciação e 
amortização, totalizaram R$ 303,3 milhões. O SG&A comparado ao total de R$ 327,2 milhões no 9M15 foi reduzido 
em 7,3% e representa 37,3% da receita operacional líquida (37,4% no 9M15). 

 

 

 
 

Como consequência das iniciativas de melhora de receita, margem bruta e despesas, o EBITDA do 3T16 atingiu        
R$ 61,1 milhões (+38,9%), com margem de 21,6%.  

 

Conforme explicado anteriormente, estamos empenhados em manter a consistência de nosso ritmo de lançamentos, 
disponibilidade de produtos em loja e a qualidade do conteúdo de nossas coleções. Entendemos que os principais 
pontos de melhora, atacado e varejo Dudalina e varejo Rosa Cha, tem um plano claro de retomada e estaremos 
focando em execução e acompanhamento nos próximos meses. Acreditamos que nossos esforços de redução de 
SG&A somados às sinergias derivadas do processo de integração com a Dudalina gerarão benefícios ainda maiores 
quando retomarmos nosso nível de vendas e de geração de lucro bruto. 

 

No 9M16, o EBITDA foi de R$ 161,5 milhões (-13,4%), com margem de 19,8% (-1,5 p.p.) basicamente em função da 
performance fraca do 1T16. O 2T16 indicou um rumo de estabilidade e este 3T16 um ritmo acentuado de melhora, 
trazendo nossa operação para níveis mais confortáveis de margem EBITDA. Mantendo este novo patamar de 
resultado, o nosso resultado acumulado de 12 meses deve se recuperar ao longo dos próximos 2 trimestres. 

 

A melhora do resultado operacional mencionado acima impactou positivamente nosso lucro liquido, sendo que no 
3T16 o prejuízo líquido foi de R$ 8,8 milhões, comparado com prejuízo de R$ 22,7 milhões no 3T15. 

 

  

Lucro Bruto  

 

Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A) 

 

EBITDA e Margem EBITDA e Lucro 
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O fluxo de caixa operacional gerencial totalizou R$ 97,3 milhões durante o 3T16, chegando a uma geração da caixa 
após investimento de R$ 80,8 milhões. 

 

Além do incremento em EBITDA, ressaltamos a otimização do ciclo operacional da companhia em 10 dias frente ao 
2T16, liberando R$ 41,0 milhões de capital de giro. Desta forma, o fluxo de caixa operacional atingiu R$ 97,3 milhões 
no período. 

 

 Os investimentos do período também foram reduzidos em 7,5% levando a geração de caixa operacional após 
investimentos para R$ 80,8 milhões, substancialmente melhor que o 3T15, com geração de R$ 17.9 milhões. 

 

(R$ milhares)

 3T15  3T16 

 Var R$ 

3T16/

3T15 

 Var % 

3T16/

3T15 

9M15 9M16

 Var R$ 

9M16/

9M15 

 Var % 

9M16/

9M15 

EBITDA 44.001        61.103        17.101        38,9% 186.565      161.482      (25.083)       -13,4%

IR&CS Corrente (3.695)         (4.777)         (13.686)       (13.200)       

Δ contas a receber de clientes (14.733)    23.698     (45.152)    1.462       

Δ redução nos estoques 14.224     (35.735)    (10.817)    (66.717)    

Δ fornecedores (5.031)      42.117     (12.125)    92.620     

Δ Outros 969          10.936     (63.724)    (48.013)    

FC operacional gerencial 35.735        97.342        61.606        172,4% 41.061        127.634      86.573        210,8%

Capex (17.846)       (16.510)       1.336          -7,5% (64.330)       (49.387)       14.943        -23,2%

FC operacional gerencial após investimentos 17.889        80.832        62.942        351,8% (23.269)       78.247        101.516      n.a

FC operacional gerencial após investimentos 17.889        80.832        62.942        351,8% (23.269)       78.247        101.516      n.a

Movimentações financeiras (15.597)       (11.678)       (31.636)       (27.154)       

Aplicações financeiras 9.451          -              14.257        35.247        

Resgate de títulos de valores mobiliários 10.828        -              61.271        -              

FC operacional contábil após investimentos 22.571        69.154        46.582        206,4% 20.623        86.340        65.717        318,7%  

 

 

 

Dívida Líquida consolidada do 3T16 em queda em comparação ao 2T16, chegando ao final do trimestre a R$ 734,6 
milhões (melhora de R$26,7 milhões).  

 

(R$ milhares)  3T15  2T16  3T16 

Disponibilidades 297.659      147.911      191.630         

Empréstimos e Financiamento de curto prazo (562.008)    (491.419)    (569.809)        

Empréstimos e Financiamento de longo prazo (514.549)    (417.817)    (356.419)        

Dívida Líquida (778.898)    (761.325)    (734.598)         

 

 

  

Endividamento 

 

Fluxo de Caixa e investimentos 
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A Restoque, maior empresa varejista do setor de vestuário e acessórios de alto padrão no Brasil, conta atualmente 
com 7 marcas próprias, “Le Lis Blanc”, “Dudalina”, “Bo.Bô”, “John John”, “Individual”, “Base” e “Rosa Chá”. Os clientes 
das marcas são principalmente mulheres e homens com alto poder aquisitivo, de todas as faixas etárias. A 
Companhia desenvolve uma ampla linha de produtos para diversas ocasiões, cria produtos de vestuário e acessórios 
e contrata fornecedores para sua produção. Comercializa seus produtos por meio de lojas próprias, vendas on-line e 
lojas multimarcas. Promove os conceitos das marcas em todos os aspectos de seus negócios, por meio de produtos 
de alto-padrão, da experiência de compra em suas lojas e de atendimento diferenciado. 

 

A Dudalina ganhou notoriedade pela qualidade de suas camisas, seu principal produto, que combinam corte 
impecável e matéria-prima diferenciada. Focada em um público de alto poder aquisitivo, a Dudalina é sinônimo de alto 
padrão de acabamento, cuja tecnologia foi desenvolvida ao longo de mais de 57 anos de história. 

 

 

 

Declarações ora feitas sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base 
crenças e suposições da Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações 
sobre eventos futuros incluem informações sobre as intenções, crenças ou expectativas atuais da Companhia. As 
ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados 
operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as 
palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões 
semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, 
incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão 
ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa 
daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar 
estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia. 

  

Sobre a Restoque 

 

Aviso Legal 
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Balanço Patrimonial (Consolidado) - Ativo  
  
 

(R$ milhares)  3T15 
 % do 

Total 
 2T16 

 % do 

Total 
 3T16  % do Total 

Var % 3T16/

3T15

Var % 3T16/

2T16

Ativo circulante  

Caixa e equivalentes de caixa 220.000    6,9         147.911       4,9         191.630         6,2               (12,9)           29,6               

Contas a receber 157.035    4,9         145.429       4,8         121.046         3,9               (22,9)           (16,8)             

Estoques 313.070    9,8         298.586       9,9         334.468         10,9             6,8              12,0               

Impostos a Recuperar 32.813      1,0         49.114         1,6         45.574           1,5               38,9            44,2               

Instrumentos f inanceiros derivativos 77.660      2,4         -               -        -                 -               (100,0)         (100,0)           

Despesas antecipadas 11.894      0,4         8.648           0,3         7.071             0,2               (40,5)           (18,2)             

Outros créditos a receber 19.038      0,6         13.005         0,4         12.013           0,4               (36,9)           (7,6)               

Total do ativo circulante 831.510    26,0       662.693       21,9       711.802         23,1             (14,4)           7,4                 

Ativo não circulante

Realizável a longo prazo

Depósito judicial 3.464        0,1         3.677           0,1         3.813             0,1               10,1            3,7                 

Imposto de renda diferido 34.934      1,1         68.862         2,3         78.920           2,6               125,9          14,6               

Despesas antecipadas 795           0,0         -               -        409                0,0               (48,5)           -                

Impostos a recuperar 466           0,0         164              0,0         124                0,0               (73,4)           (24,4)             

Imobilizado 435.947    13,6       400.055       13,2       391.434         12,7             (10,2)           (2,2)               

Aplicações Financeiras -            -        -               -        -                 -               -              -                

Instrumentos f inanceiros derivativos -            -        -               -        -                 -               -              -                

Intangível 1.890.695 59,1       1.892.790    62,5       1.894.057      61,5             0,2              0,1                 

Total do ativo não circulante 2.366.300 74,0       2.365.548    78,1       2.368.757      76,9             0,1              0,1                 

Total do ativo 3.197.810 100,0     3.028.241    100,0     3.080.559      100,0           (3,7)             1,7                  
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(R$ milhares)  3T15 
 % do 

Total 
 2T16 

 % do 

Total 
 3T16  % do Total 

Var % 3T16/

3T15

Var % 3T16/

2T16

Passivo circulante

Empréstimos e f inanciamentos 351.448    11,0       325.561       10,8       383.404         12,4             9,1              17,8               

Debêntures 210.560    6,6         165.858       5,5         186.405         6,1               (11,5)           12,4               

Fornecedores 128.144    4,0         193.381       6,4         235.498         7,6               83,8            21,8               

Obrigações tributárias 29.004      0,9         29.017         1,0         35.960           1,2               24,0            23,9               

Obrigações trabalhistas 47.486      1,5         49.095         1,6         51.110           1,7               7,6              4,1                 

Financiamentos de impostos e incentivos f iscais 4.972        0,2         11.075         0,4         13.560           0,4               172,7          22,4               

Dividendos a pagar 258           0,0         -               -        -                 -               (100,0)         -                

Outras contas a pagar 28.909      0,9         26.077         0,9         25.428           0,8               (12,0)           (2,5)               

Arrendamento mercantil f inanceiro 641           0,0         1.065           0,0         1.210             0,0               88,9            13,6               

Instrumentos f inanceiros derivativos -            -        6.038           0,2         3.657             0,1               -              (39,4)             

Adiantamentos diversos 15             0,0         -               -        -                 -               (100,0)         -                

Total do passivo circulante 801.436    25,1       807.167       26,7       936.232         30,4             16,8            16,0               

Passivo não circulante

Exigível a longo prazo

Empréstimos e f inanciamentos 371.528    11,6       304.654       10,1       257.415         8,4               (30,7)           (15,5)             

Debêntures 143.021    4,5         113.163       3,7         99.004           3,2               (30,8)           (12,5)             

Provisão para contigências 84.269      2,6         61.226         2,0         58.353           1,9               (30,8)           (4,7)               

Fornecedores LP 116           0,0         -               -        -                 -               (100,0)         -                

Financiamentos de impostos e incentivos f iscais 21.982      0,7         15.953         0,5         12.384           0,4               (43,7)           (22,4)             

Outras contas a pagar 726           0,0         -               -        -                 -               (100,0)         -                

Arrendamento mercantil f inanceiro 15.224      0,5         14.322         0,5         14.014           0,5               (7,9)             (2,2)               

Imposto de renda e contribuição social diferidos 5.810        0,2         5.750           0,2         5.730             0,2               (1,4)             (0,3)               

Total do passivo não circulante 642.676    20,1       515.068       17,0       446.900         14,5             (30,5)           (13,2)             

Patrimônio líquido

Capital social integralizado 268.898    8,4         268.898       8,9         268.898         8,7               0,0              -                

Reserva de capital 1.679.027 52,5       1.679.362    55,5       1.679.599      54,5             0,0              0,0                 

Ações em tesouraria (185.319)   (5,8)       (185.319)      (6,1)       (185.319)        (6,0)              (0,0)             -                

Reserva de Lucros (8.321)       (0,3)       -               -        -                 -               (100,0)         -                

Resultados acumulados -            -        (56.559)        (1,9)       (65.388)          (2,1)              -              15,6               

AAC (586)          (0,0)       (376)             (0,0)       (363)               (0,0)              (38,1)           (3,5)               

Total patrimônio líquido 1.753.698 54,8       1.706.006    56,3       1.697.427      55,1             (3,2)             (0,5)               

Total do passivo e patrimônio líquido 3.197.811 100,0     3.028.241    100,0     3.080.559      100,0           (3,7)             1,7                 

 
 
 
 

  

Balanço Patrimonial (Consolidado) – Passivo 
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(R$ milhares)
 9M15  9M16 

Das atividades operacionais

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social (22.954)   (61.731)   

Ajustes para reconciliar o lucro antes dos impostos ao caixa líquido gerado nas 

atividades operacionais 183.538   172.142   

Depreciações e amortizações 68.500     78.743     

Resultado na Venda do Imobilizado 1.717       (1.638)     

(Ganho) Perda com NDF (75.138)   29.569     

Provisão para riscos trabalhistas e tributários (627)        (22.420)   

Despesa de juros 95.267     106.620   

Variação cambial s/ f inanciamentos 87.537     (17.235)   

Provisão (Reversão) para Devedores Duvidosos 3.141       1.431       

Provisão para participação nos lucros e resultados 4.585       (2.339)     

Plano de opções de compra de ações 640          241          

AVP arrendamento mercantil f inanceiro 587          564          

Provisão para perdas em estoques (2.085)     (128)        

Ajuste a valor presente - PRODEC (586)        (1.266)     

Mudanças nos ativos e passivos (151.159) (9.931)     

Contas a receber de clientes (45.152)   1.462       

Estoques (10.817)   (66.717)   

Impostos a recuperar (17.582)   (15.638)   

Despesas antecipadas (5.681)     1.411       

Outros créditos 10.740     3.636       

Depósitos judiciais (760)        361          

Fornecedores (12.125)   92.620     

Obrigações tributárias (15.595)   (15.906)   

Obrigações trabalhistas (8.941)     8.863       

Imposto de renda e contribuição social pagos (13.686)   (13.200)   

Outras contas a pagar (31.034)   (6.875)     

Adiantamentos diversos (526)        52            

Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais 9.425       100.480   

Das atividades de investimento

Acréscimo do imobilizado (39.509)   (12.413)   

Venda do imobilizado 1.836       2.672       

Acréscimo do intangível (líquido de adições a investimentos) (26.657)   (39.646)   

Aplicações Financeiras 14.257     35.247     

Resgate de títulos de valores mobiliários 61.271     -          

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento 11.198     (14.140)   

Das atividades de financiamento com acionistas

Empréstimos e Financiamentos 420.102   278.856   

Pagamento de empréstimos e debêntures (588.297) (405.446) 

Juros pagos (79.251)   (70.456)   

Recebimento de Derivativos Sw ap 46.016     

Ações em tesouraria (44.722)   -          

(Perda)/Ganho na venda de ações em tesouraria (600)        -          

Arrendamento mercantil f inanceiro (1.048)     (1.047)     

Dividendos pagos (2.880)     (258)        

Pagamento de Contas a Pagar Foose Cool -          -          

Aumento de Capital -          -          

Reserva de Ágio

Pagamento com NDF (3.405)     -          

Contas a receber com partes relacionadas

Contas a pagar com acionistas

Amortização da divida do Refis

Benefício f iscal - PRODEC

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento com acionistas (300.101) (152.335) 

Aumento/diminuição das disponibilidades (279.478) (65.995)   

Disponibilidades

No início do exercício 445.808   257.625   

No f im do exercício 166.330   191.630   

Aumento/diminuição das disponibilidades (279.478) (65.995)    
 
 
 
 

Fluxo de caixa (Consolidado)  
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(R$ milhares)

 3T15 
 % Receita 

Líquida 
 3T16 

 % Receita 

Líquida 

 Var % 

3T16/

3T15 

9M15
 % Receita 

Líquida 
9M16

 % Receita 

Líquida 

 Var % 

9M16/

9M15 

Receita operacional líquida    282.498        100,0    282.339        100,0           (0,1)    875.150        100,0    814.042        100,0           (7,0)

Custo dos produtos vendidos   (118.938)         (42,1)   (115.644)         (41,0)           (2,8)   (361.359)         (41,3)   (349.259)         (42,9)           (3,3)

D&A custo          (923)           (0,3)          (921)           (0,3)           (0,3)       (2.790)           (0,3)       (2.784)           (0,3)           (0,2)

Lucro bruto    162.637          57,6    165.775          58,7             1,9    511.001          58,4    461.999          56,8           (9,6)

(Despesas) e receitas operacionais:

Despesas gerais e administrativas     (44.666)         (15,8)     (38.000)         (13,5)         (14,9)   (118.245)         (13,5)   (118.835)         (14,6)             0,5 

Despesas com vendas     (74.084)         (26,2)     (67.931)         (24,1)           (8,3)   (204.651)         (23,4)   (190.353)         (23,4)           (7,0)

Despesas de depreciação e amortização     (22.523)           (8,0)     (22.943)           (8,1)             1,9     (65.713)           (7,5)     (75.958)           (9,3)           15,6 

Resultado financeiro     (58.888)         (20,8)     (51.375)         (18,2)         (12,8)   (141.018)         (16,1)   (144.470)         (17,7)             2,4 

Outras receitas e despesas          (808)           (0,3)           339            0,1  n.a       (4.330)           (0,5)        5.887            0,7  n.a 

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
    (38.334)         (13,6)     (14.135)           (5,0)         (63,1)     (22.955)           (2,6)     (61.730)           (7,6)         168,9 

Imposto de renda e contribuição social      15.622            5,5        5.308            1,9         (66,0)      16.971            1,9      15.901            2,0           (6,3)

Lucro líquido     (22.711)           (8,0)       (8.828)           (3,1)         (61,1)       (5.984)           (0,7)     (45.828)           (5,6)         665,9 

EBITDA      44.001          15,6      61.103          21,6           38,9    186.565          21,3    161.482          19,8         (13,4)  

Demonstração de Resultado Consolidado 


