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MENSAGEM DO CEO
São Paulo, 28 de agosto de 2020.
Prezados acionistas, colaboradores e parceiros comerciais,
Iniciamos afirmando que, com muita satisfação, mesmo atravessando essa tragédia de saúde que é a SARS-CoV-2, vemos os
dias mais difíceis ficando para trás. Com muito esforço, trabalho e dedicação, estamos juntos conseguindo superar o que,
provavelmente, seja o momento mais complexo vivido pela nossa indústria nas últimas décadas.
Devido à pandemia, decidimos suspender a produção e as compras relacionadas à coleção de outono e inverno em
aproximadamente 35% no segundo trimestre e reiniciamos entregas parciais entre o final de junho e julho, postergando o
calendário de estações em 75 dias.
Vale ressaltar que, mesmo com todos os problemas advindos do fechamento do comércio, tivemos apenas 11% de créditos
de nossos parceiros bloqueados na venda de atacado. Por outro lado, devido a força de nosso portfólio de marcas, tivemos
baixa inadimplência o que nos permitiu fortalecer nossas parcerias e manter a cadeia saudável. Estamos faturando os
produtos que já estavam em processo (produção, importação etc.) e a receptividade tem sido excelente.
Com relação à gestão de nossa operação de varejo, seguimos fielmente nossa filosofia de respeito ao consumidor e
valorização de nossas marcas, liquidando somente produtos do ano anterior. A qualidade dos nossos estoques está cada vez
melhor e as lojas impecáveis, (prioridade). Com essa política, preservamos capital de giro e posicionamento das marcas.
Produto é o nosso negócio! Não paramos a criação e desenvolvimento, mesmo durante os momentos mais difíceis da
pandemia. Lançamos coleção de Primavera 2020 para o atacado com absorção 9% abaixo em relação ao mesmo período
de 2019 no canal multimarcas o que consideramos resultado altamente encorajador para o lançamento de nossa coleção
de verão na quarta semana de agosto (com entregas entre outubro e dezembro).
Dessa forma, com os momentos mais difíceis sendo superados, estamos concentrando esforços para (i) aumentar nossa
participação de vendas no atacado, (ii) preservar nossas operações de varejo com redução relevante de nossos custos de
vendas e (iii) melhorar nossa eficiência de capital de giro e investimentos.
Passamos por todas as crises, nacionais e internacionais, nos últimos 50 anos de negócios. Temos fé e esperança de que,
mais uma vez, sairemos vitoriosos.
Estimulamos espírito de corpo, muito trabalho e confiança em nossos acionistas, colaboradores e parceiros comerciais.

Muito obrigado
Nelson Alvarenga
CEO
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Adoção da IFRS 16 – Arrendamento Mercantil
A adoção da norma IFRS 16, a partir de 1º de janeiro de 2019, trouxe alterações na contabilização da parcela fixa dos
aluguéis, enquadrados como arrendamento, exigindo o reconhecimento dos compromissos futuros, em contrapartida aos
ativos referentes ao seu direito de uso. As despesas com aluguéis, que até 2018 eram registradas como “Ocupação”, passam
a ser reconhecidas nas linhas de depreciação e despesas financeiras.
Para melhor entendimento das alterações, ao longo deste relatório, foi incluída uma coluna pro-forma do 2T20, 1S20, 2T19
e 1S19, desconsiderando a adoção da norma, nas tabelas relativas às principais contas impactadas. Mais detalhes na Nota
Explicativa 12, das Demonstrações Financeiras encerradas em 30 de junho de 2020.
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Lucro Bruto

O lucro bruto do 2T20 totalizou R$ 12,1 milhões com margem bruta de 64,8% e uma queda de 5.8 p.p, em relação ao 2T19
e o lucro bruto do 1S20 totalizou R$ 74 milhões com margem bruta de 68,2% com uma pequena queda de 0.5 p.p. em
relação ao mesmo período do ano anterior.

Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas

Nossas despesas de vendas, gerais e administrativas houve uma queda 61,7%% no 2T20 em relação ao 2T19 e uma queda
de 35,8% no 1S20 em relação ao mesmo período do ano anterior. (pro-forma).

EBITDA e Margem EBITDA
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A Companhia, em seu gerenciamento do negócio, entende que os eventos abaixo devem ser desconsiderados para melhor
refletir os resultados de suas operações:

Em linha com a Instrução CVM 527 a Companhia passa, a partir do 4T12, a fazer a reconciliação do EBITDA conforme referida Instrução. De acordo com o parágrafo
4º desta Instrução, optamos por utilizar o EBITDA AJUSTADO, visando demonstrar a informação que melhor reflete a geração operacional bruta de caixa nas
atividades da Companhia, sendo que os ajustes efetuados não representam uma saída de caixa ou não são recorrentes e decorrem de transações pontuais
realizadas pela Companhia:

Resultado Financeiro
O resultado financeiro líquido no 2T20 foi uma despesa de R$ 10,5 milhões ante R$ 12,6 milhões uma queda de 17,2% em
relação ao 2T19 e no 1S20 o resultado financeiro líquido foi uma despesa de R$ 23,5 milhões ante R$ 27,7 milhões uma
queda de 15,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.(pro-forma).
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
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FLUXO DE CAIXA
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Relações com Investidores
Nelson Alvarenga Filho
CEO
Luis Carlos Meloni
Diretor Financeiro e de RI
Tel.: (11) 2186-9000
Email: ri@inbrands.com.br
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