ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2017
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Atendendo ao disposto no artigo 10, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia
apresenta os presentes itens 12.5 a 12.10, do Formulário de Referência:
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA REFERENTE AOS
CANDIDATOS INDICADOS AO CONSELHO DE ADMNISTRAÇÃO
O Conselho de Administração da Alpargatas S.A. é composto por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 6
(seis) membros efetivos e igual número de suplentes, nos termos do artigo 9º do Estatuto Social da
Companhia. Nesse sentido, a proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada em 20 de setembro de 2017, é a eleição de 4 (quatro) membros efetivos, mantendo-se, assim, o
atual número de Conselheiros efetivos que compõem o Conselho de Administração da Alpargatas S.A..
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A.
CANDIDATOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO INDICADOS PELO
ACIONISTA CONTROLADOR
12. Assembleia Geral e Administração
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do
emissor, indicar, em forma de tabela: (a) nome; (b) data de nascimento; (c) profissão;
(d) CPF ou número do passaporte; (e) cargo eletivo ocupado; (f) data de eleição; (g)
data da posse; (h) prazo do mandato; (i) outros cargos ou funções exercidos no emissor;
(j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não; (k) se é membro independente e, caso
positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência; (l)
número de mandatos consecutivos; (m) informações sobre: (i) principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos, indicando nome e setor de atividade da
empresa, cargo e se a empresa integra o grupo econômico do emissor ou é controlada
por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior
a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor; (ii) indicação de
todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do
terceiro setor; (n) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorridos
durante os últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação
em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; (iii) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
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ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Data de Nascimento

01/09/1958

Profissão

Administrador

CPF

014.414.218-07

Cargo Eletivo Indicado

Titular

Data da Eleição

20.09.2017

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros Cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Sim

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

Nenhum
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Principais experiências profissionais nos
últimos 05 anos:




Nome e setor de atividade da
empresa
Cargo
Se a empresa (i) integra grupo
econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor
que detenha participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de
valor mobiliário do emissor.

Experiência profissional durante os últimos cinco
anos
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.: (Conselheiro
Executivo) - Diretor Presidente e Diretor de Relações
com Investidores desde maio de 2015, VicePresidente do Conselho de Administração desde
setembro de 2008;
Coordenador do Comitê de Divulgação e Negociação
desde maio de 2015 e Membro desde maio de 2009 e
do Comitê de Políticas de Investimento de agosto de
2008 a abril de 2011.
Setor de atuação: holding.
Empresas que integram o grupo econômico do
emissor
Itaú Unibanco Holding S.A.: Membro do Conselho de
Administração desde junho de 2007; Diretor VicePresidente e Diretor de Relações com Investidores de
março de 2003 a fevereiro de 2015; Membro do
Comitê de Divulgação e Negociação desde novembro
de 2008, sendo Presidente de novembro de 2008 a
fevereiro de 2015; Membro dos Comitês de
Nomeação e Governança Corporativa desde agosto de
2009 e de Políticas Contábeis de maio de 2008 a abril
de 2009; Membro do Comitê de Pessoas e do Comitê
de Gestão de Risco e de Capital desde abril de 2015.
Setor de atuação: holding financeira.
Investimentos Bemge S.A.: Presidente do Conselho
de Administração de abril de 2008 a abril de 2013.
Setor de atuação: holding de instituições nãofinanceiras.
Itaú Unibanco S.A.: Diretor Vice-Presidente de abril
de 1996 a março de 2015; Diretor de Relações com
Investidores de 1995 a 2003; Diretor Executivo de
maio de 1993 a junho de 1996; Diretor Gerente de
1988 a 1993.
Setor de atuação: banco múltiplo, com carteira
comercial.
Duratex S.A: Copresidente do Conselho de
Administração desde abril de 2017 e Membro Titular
desde abril de 2015 e Membro do Comitê de Pessoas,
Governança e Nomeação desde julho de 2015.
Setor de atuação: Construção Civil, Material para
Construção e Decoração.
Elekeiroz S.A.: Membro Suplente do Conselho de
Administração desde abril de 2015.
Setor de Atuação: indústria de transformação fabricação de produtos químicos.
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Itautec S.A. - Grupo Itautec: Membro Suplente do
Conselho de Administração desde abril de 2015.
Setor de atuação: holding de instituições não-
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Ocupação de cargos de administração em
• Fundação Tide Azevedo Setubal: Membro do
outras sociedades ou organizações do terceiro Conselho Fiscal
setor
• Associação Nacional dos Bancos de Investimentos –
ANBID: Vice-Presidente de 1994 a agosto de 2003 e
Presidente de agosto de 2003 a agosto de 2008;
• Associação Brasileira das Companhias Abertas –
ABRASCA: Membro do Conselho Diretor desde
1999;
• Instituto Brasileiro de Relações com Investidores –
IBRI: Membro do Conselho de Administração de
1999 a 2009 e Membro do Comitê Superior de
Orientação, Nominação e Ética desde 2009;
• Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM:
Diretor Financeiro desde 1992;
• MASP: Presidente do Conselho de Deliberativo
desde de 2017;
• Fundação Bienal de São Paulo: Vice-Presidente do
Conselho de Administração desde junho de 2009.
Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que
tenha suspendido ou inabilitado para a
Não
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

MARCELO PEREIRA LOPES DE MEDEIROS
Data de Nascimento

04/05/1960

Profissão

Engenheiro Civil

CPF

022.725.508-94

Cargo Eletivo Indicado

Titular

Data da Eleição

20.09.2017
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Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros Cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Sim

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

Nenhum

Principais experiências profissionais nos
últimos 05 anos:




Nome e setor de atividade da
empresa
Cargo
Se a empresa (i) integra grupo
econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor
que detenha participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de
valor mobiliário do emissor.

O Sr. Marcelo Pereira Lopes de Medeiros é sócio e
co-presidente da Cambuhy Investimentos Ltda. (setor
de gestão de recursos) e é formado em Engenharia
Civil pela Escola Politécnica da USP.
Anteriormente, foi conselheiro de diversas empresas,
incluindo: Parnaíba Gás Natural S.A. (setor de óleo e
gás); Technos S.A. (setor de comércio e varejo); RB
Capital S.A. (setor financeiro); Brazil Trade Shows
Partners S.A. (setor de exposições e feiras de
negócios); Damásio Educacional S.A. (setor de
educação) e TAM S.A. (companhia aérea).

É membro do comitê de investimentos da Victoria
Capital Partners (private equity) e sócio da Lanx
Capital (setor de gestão de recursos). Anteriormente
foi diretor e membro do comitê executivo para
América Latina do Credit Suisse Group (setor
financeiro), sócio do Banco de Investimentos
Garantia (setor financeiro) e sócio fundador do Banco
Capitaltec S.A. (setor financeiro).
Atua como conselheiro das seguintes empresas:
Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do terceiro Votorantim S.A. (Holding diversificada do setor
industrial); Eneva S.A. (setor de geração de energia);
setor
Springs Global S.A. (setor têxtil); Cia. Hering (setor
de comércio e varejo) e Ideal Invest S.A. (setor de
financiamento à educação).
Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05 anos

Não
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Qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que
tenha suspendido ou inabilitado para a
Não
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

PEDRO MOREIRA SALLES
Data de Nascimento

20/10/1959

Profissão

Economista

CPF

551.222.567-72

Cargo Eletivo Indicado

Titular

Data da Eleição

20.09.2017

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros Cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Sim

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

Nenhum

Principais experiências profissionais nos
últimos 05 anos:




Nome e setor de atividade da
empresa
Cargo
Se a empresa (i) integra grupo
econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor
que detenha participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de
valor mobiliário do emissor.

Presidente do Conselho de Administração do Itaú
Unibanco Holding (www.itau-unibanco.com.br/ri), da
Companhia E. Johnston de Participações e da
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração
(www.cbmm.com.br/pt);
Vice-presidente do Conselho de Administração da
Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas
S.A.;
Sócio e co-presidente da Cambuhy Investimentos
(www.cmby.com).
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Ocupação de cargos de administração em
Conselheiro da TOTVS (www.totvs.com) e do
outras sociedades ou organizações do terceiro Instituto Moreira Salles (www.ims.com.br)
setor
Membro do Conselho Orientador da Fundação Osesp
(www.osesp.art.br/osesp/fundacao)
Membro do Conselho Deliberativo do INSPER
(www.insper.edu.br)
Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que
tenha suspendido ou inabilitado para a
Não
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

RODOLFO VILLELA MARINO
Data de Nascimento

14/11/1975

Profissão

Administrador

CPF

271.943.018-81

Cargo Eletivo Indicado

Titular

Data da Eleição

20.09.2017

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros Cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Sim

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

Nenhum
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Principais experiências profissionais nos
últimos 05 anos:




Nome e setor de atividade da
empresa
Cargo
Se a empresa (i) integra grupo
econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor
que detenha participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de
valor mobiliário do emissor.

Experiência profissional durante os últimos cinco
anos
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. (Conselheiro
Executivo): Diretor Vice-Presidente desde maio de
2015 e Membro Efetivo do Conselho de
Administração desde abril de 2011, tendo sido
Suplente de abril de 2009 a abril de 2011; Membro do
Comitê de Divulgação e Negociação desde maio de
2009 e de Políticas de Investimento de agosto de 2008
a maio de 2011, tendo sido Coordenador de maio de
2010 a maio de 2011.
Setor de atuação: holding.
Empresas que integram o grupo econômico do
emissor
Duratex S.A.: Membro do Conselho de
Administração desde abril de 2008 e Membro Titular
desde agosto de 2009, Membro do Comitê de
Sustentabilidade e do Comitê de Auditoria e de
Gerenciamento de Riscos desde novembro de 2009,
Membro do Comitê de Divulgação e Negociação
desde maio de 2017, tendo sido também de novembro
de 2009 a abril de 2010, de maio de 2011 a abril de
2012, de abril de 2013 a abril de 2014 e de abril de
2015 a abril de 2016 e Membro do Comitê de
Pessoas, Governança e Nomeação de novembro de
2009 a maio de 2017.
Setor de atuação: construção civil, material de
construção e decoração.
Elekeiroz S.A.: Membro do Conselho de
Administração desde abril de 2008, sendo Presidente
desde abril de 2010; Membro dos Comitês de
Auditoria e de Gerenciamento de Riscos, de
Estratégia e Inovação, de Divulgação e de Pessoas e
Governança desde dezembro de 2010, este último
como Coordenador.
Setor de atuação: indústria de transformação –
fabricação de produtos químicos.
Itautec S.A. – Grupo Itautec: Vice-Presidente do
Conselho de Administração desde maio de 2017 e
Membro desde abril de 2008, Membro do Comitê de
Pessoas e Governança de abril de 2012 a janeiro de
2015, do Comitê de Estratégia de setembro de 2010 a
janeiro de 2015 e do Comitê de Auditoria e de Gestão
de Riscos de setembro de 2010 a abril de 2012.
Setor de atuação: holding de instituições nãofinanceiras.
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Ocupação de cargos de administração em
• IEDI – Instituto para Estudos do Desenvolvimento
outras sociedades ou organizações do terceiro Industrial: Vice-Presidente do Conselho de
setor
Administração desde agosto de 2015;
• ABRASCA – Membro do Conselho Diretor desde
abril de 2017;
• IBGC – Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa – Membro desde agosto de 2000;
• Young Presidents Organization
Membro desde 2011;

– YPO/WPO:

• Instituto Unibanco – Membro do Conselho de
Administração desde abril de 2014;
• Sociedade Cultura Artística: Diretor Executivo
desde junho de 2014;
• São Paulo Companhia de Dança: Presidente do
Conselho de Administração desde junho de 2017.
Presidente do Conselho Fiscal de junho de 2009 a
junho de 2011 e Membro do Conselho de
Administração de 2011 a 2017;
• Fundação Itaú Social: Membro do Conselho de
Administração desde maio de 2009.
Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que
tenha suspendido ou inabilitado para a
Não
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de
administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse do cargo.
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Total de reuniões realizadas pelo
Conselho de Administração desde
a posse

Percentual de Participação nas
Reuniões

ALFREDO EGYDIO
SETUBAL

0

0

MARCELO PEREIRA
LOPES DE MEDEIROS

0

0

PEDRO MOREIRA
SALLES

0

0

RODOLFO VILLELA
MARINO

0

0

Nome

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não estão sendo eleitos membros dos comitês existentes na Companhia.
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração,
ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não estão sendo eleitos membros dos comitês existentes na Companhia.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau entre: (a) administradores do emissor; (b) (i) administradores do emissor
e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; (c) (i)
administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor; (d) (i) administradores do emissor e (ii)
administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
Não se aplica.
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12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: (a)
sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em
que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social ; (b)
controlador direto ou indireto do emissor; (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente,
devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de
alguma dessas pessoas:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor com exceção daquelas em
que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
Não se aplica.
b. controlador direto ou indireto do emissor
Não se aplica.
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas


Alfredo Egydio Setubal: Membro Suplente do Conselho de Administração da Elekeiroz S.A.,
desde abril de 2015.



Rodolfo Villela Marino: Membro do Conselho de Administração da Elekeiroz S.A. desde
abril de 2008, sendo Presidente desde abril de 2010. Membro dos Comitês de Auditoria e de
Gerenciamento de Riscos, de Estratégia e Inovação, de Divulgação e de Pessoas e Governança
desde dezembro de 2010, este último como Coordenador.
A Elekeiroz S.A. é fornecedora de produtos químicos para a Alpargatas.

********************
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