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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Roberto Funari

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Julian Garrido Del Val Neto

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

PARA FINS DO ITEM 1 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
Eu, Roberto Funari, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n.º
6.667.356/SSP e regularmente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da
Economia (CPF/ME) sob o n.º 114.862.418-08, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado
de São Paulo, na condição de Diretor Presidente da Alpargatas S.A., sociedade anônima, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº
61.079.117/0001-05, com sede na Av. das Nações Unidas, n.º 14.261, 10º andar, Ala A, Vila Gertudes,
CEP 04794-000, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo (“Companhia”), declaro que (i) revisei o
Formulário de Referência da Companhia, (ii) todas as informações nele contidas atendem ao disposto
na Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, em especial aos artigos 14
a 19, e (iii) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da
situação econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores
mobiliários por ela emitidos.

___________________________________________
Roberto Funari
Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores

PARA FINS DO ITEM 1 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
Eu, Julian Garrido Del Val Neto, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade
RG n.º 16.407.448 SSP/SP e regularmente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério
da Economia (CPF/ME) sob o n.º 112.057.538-93, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado
de São Paulo, na condição de Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores, Diretor de
Relações com Investidores da Alpargatas S.A., sociedade anônima, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 61.079.117/0001-05, com sede na Av.
das Nações Unidas, n.º 14.261, 10º andar, Ala A, Vila Gertudes, CEP 04794-000, na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo (“Companhia”), declaro que (i) revisei o Formulário de Referência da Companhia,
(ii) todas as informações nele contidas atendem ao disposto na Instrução da CVM nº 480, de 7 de
dezembro de 2009, conforme alterada, em especial aos artigos 14 a 19, e (iii) o conjunto de informações
nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira da
Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ela emitidos.

___________________________________________
Julian Garrido Del Val Neto
Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores

1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores
As declarações individuais do Diretor Presidente e do Diretor de Relações com Investidores estão
disponíveis, respectivamente nos itens 1.1 e 1.2 do presente Formulário de Referência.
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2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

418-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

KPMG Auditores Independentes S.S.

CPF/CNPJ

57.755.217/0001-29

Data Início

10/04/2017

Descrição do serviço contratado

A KPMG foi contratada para: (i) auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas Companhia elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB), referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2019 e 2020, e revisão das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia, referentes aos
trimestres encerrados em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2019 e 2020; (ii) execução de procedimentos préacordados em relação a oferta pública de ações da Companhia; e (iii) auditoria dos ajustes de operações descontinuadas
referentes ao exercício sócial encerrado em 31 de dezembro de 2020 a fim de refletir de forma retrospectiva a venda da
Osklen.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a KPMG recebeu honorários que totalizam R$378,6 mil, relativos
ao serviço “(i)” descritos acima.

Justificativa da substituição

Por questões comerciais e em atendimento ao art. 31 da Resolução CVM 23/2021, o Conselho de Administração aprovou a
contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores independentes em substituição à KPMG Auditores Independentes.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não houve discordância por parte do auditor.

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

Marcelle Mayume Komukai

10/04/2017

CPF
019.654.449-11

Endereço
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 8º andar, Morumbi, Cruzeiro do Sul, AC, Brasil, CEP
04711-904, Telefone (011) 39406606, e-mail: mmkomukai@kpmg.com.br
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.

CPF/CNPJ

61.562.112/0001-20

Data Início

31/03/2021

Descrição do serviço contratado

A PwC foi contratada para: (i) auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia elaboradas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais (IFRS), referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (ii) prestação de serviços no âmbito de preparação para realização de oferta pública
de ações da Companhia.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a PwC recebeu honorários que totalizam R$1.085,1 mil, relativo
aos serviços de auditoria externa prestados à Companhia e suas controladas.

Justificativa da substituição

Não houve substituição.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não houve substituição.

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

Marcelo Orlando

31/03/2021

CPF
053.908.488-37

Endereço
Avenida Francisco Matarazzo, 1.400, Torre Torino, Água Branca, São Paulo, SP, Brasil, CEP
05001-100, Telefone (11) 36742000, e-mail: marcelo.orlando@pwc.com
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2.3 - Outras Informações Relevantes

2.3 - Outras informações relevantes
ESCOLHA DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Conforme previsto no estatuto social da Companhia, compete ao Conselho de Administração escolher
e destituir auditores independentes da Companhia e de suas controladas.
PREVENÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES ENTRE COMPANHIA E AUDITORES INDEPENDENTES
Além das informações obrigatórias apresentadas nos itens 2.1 e 2.2, a Companhia adota determinados
procedimentos para evitar conflitos de interesses, perda de independência ou objetividade dos
referidos Auditores Independentes, de forma que: (a) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho,
(b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente e (c) o auditor não deve promover os
interesses de seu cliente. Nos termos da Resolução CVM nº 23/2021, é obrigatória a substituição dos
auditores independentes, no máximo, a cada cinco exercícios sociais, sendo que os mesmos auditores
não podem ser recontratados por um período mínimo de três exercícios sociais.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2021)

Exercício social (31/12/2020)

Exercício social (31/12/2019)

Patrimônio Líquido

3.467.211.000,00

3.018.552.000,00

2.734.592.000,00

Ativo Total

8.031.764.000,00

4.814.586.000,00

4.522.040.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

3.948.561.000,00

3.143.292.000,00

3.279.750.000,00

Resultado Bruto

1.956.647.000,00

1.611.384.000,00

1.735.466.000,00

692.563.000,00

126.886.000,00

259.335.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

579.082.028

578.937.992

578.816.719

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

5,863841

5,093352

4,566093

Resultado Básico por Ação

1,190925

0,219170

0,448000

Resultado Diluído por Ação

1,18

0,22

0,45

Resultado Líquido
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3.2 - Medições Não Contábeis

3.2 - Medições não contábeis
(a)

Informar o valor das medições não contábeis:

EBITDA, EBITDA Ajustado Operações Continuadas, EBITDA Ajustado, Margem EBITDA Ajustado
Operações Continuadas e Margem EBITDA Ajustado
O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ou LAJIDA (Lucros Antes de
Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciações e
Amortizações) é uma medição não contábil divulgada pela Companhia em consonância com a Instrução
da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012, derivada de nossas demonstrações financeiras consolidadas
da Companhia, e consiste no lucro líquido do exercício, ajustado pelo resultado financeiro líquido
(receitas financeiras, composta por rendimentos de aplicações financeiras, atualização monetária de
créditos tributários e outras; despesas financeiras, composta por juros e encargos sobre empréstimos e
financiamentos, juros de arrendamentos e outras, além de Ganhos em operações com derivativos,
Perdas em operações com derivativos e Variação cambial líquida), pelo imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro corrente e diferido e pelos custos e despesas de depreciação e amortização.
O EBITDA Ajustado Operações Continuadas se refere ao EBITDA que foi ajustado para excluir o
Resultado das operações descontinuadas, quais sejam: (i) em relação ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021, a venda da Osklen e a conclusão da venda da operação da marca Mizuno;
(ii) em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, venda da Osklen, venda da
operação da marca Mizuno e da Alpargatas Argentina (ASAIC); e (iii) em relação ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, venda da operação da marca Mizuno e venda da operação da
Alpargatas Argentina (ASAIC). Para mais informações sobre essas operações, ver itens 10.3 e 15.7 deste
Formulário de Referência.
O EBITDA Ajustado se refere ao EBITDA Ajustado Operações Continuadas ajustado para excluir ou
adicionar (i) despesas de arrendamento, contabilizado nos termos do IFRS 16/CPC 06; e (ii) Saldo de
outras receitas (despesas). O saldo de outras receitas (despesas) corresponde: (i) no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021, a despesas com operações de compra e venda de participações
de sociedades e ativos (M&A). Para mais informações sobre nossas operações societárias, ver item 15.7
deste Formuláro de Referência; (ii) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, despesas
(ii.a) relacionadas a COVID-19 (e.g., doações, mão de obra por parada obrigatória, afastamento médico,
as disposições da Medida Provisória n.º 936, de 1º de abril de 2020 vingente à época, demais despesas
de fabricação) e (ii.b) despesas com reestruturação da Companhia, relacionadas a encerramento de lojas
e escritórios, indenizações por rescisões trabalhistas e serviços de consultorias; (iii) no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, (iii.a) impairment de ágio da Alpargatas Argentina (ASAIC) e
(iii.b) despesas com reestruturação da Companhia, relacionadas a encerramento de lojas e escritórios,
indenizações por rescisões trabalhistas e serviços de consultorias. No entendimento da Companhia, os
ajustes indicados no saldo de outras receitas (despesas) foram realizados considerando o impacto de
receitas (despesas) não usuais e com característica de não recorrentes em cada exercício e auxiliam a
administração da Companhia para medir o desempenho operacional por meio do EBITDA Ajustado.
A Margem EBITDA Ajustado Operações Continuadas é um indicador calculado através da divisão do
EBITDA Ajustado Operações Continuadas pela Receita Operacional Líquida do período. Já a Margem
EBITDA Ajustado consiste no EBITDA Ajustado dividido pela Receita Operacional Líquida do período.
O EBITDA, o EBITDA Ajustado Operações Continuadas, o EBITDA Ajustado, a Margem EBITDA Ajustado
Operações Continuadas e a Margem EBITDA Ajustado não são medidas contábeis reconhecidas pelas
práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”) nem pelas Normas Internacionais de Relatório
Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), não representam o
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fluxo de caixa para os períodos apresentados e não devem ser considerados como substitutos para o
lucro líquido, como indicadores do desempenho operacional, como substitutos do fluxo de caixa, como
indicador de liquidez ou como base para a distribuição de dividendos. Não possuem um significado
padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras
companhias.
Seguem, abaixo, os valores do EBITDA, do EBITDA Ajustado Operações Continuadas, do EBITDA
Ajustado, da Margem EBITDA Operações Continuadas e da Margem EBITDA Ajustado da Companhia
para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019:
(R$ milhões, exceto percentuais)

2021

2020

2019

EBITDA

780,0

315,4

522,3

EBITDA Ajustado Operações Continuadas

750,0

425,3

577,8

EBITDA AJUSTADO

720,4

598,7

608,7

Margem EBITDA Ajustado Operações Continuadas

19,0%

13,5%

17,6%

Margem EBITDA Ajustado

18,2%

19,0%

18,6%

Posição Financeira Líquida
A Posição Financeira Líquida é mensurada como Empréstimos e Financiamentos circulantes e não
circulantes, menos Caixa e Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras não circulante. Posição
Financeira Líquida é uma medida não contábil complementar da condição financeira da Companhia e
é utilizada na tomada de certas decisões pela Administração. A apresentação desta métrica não indica
que todo o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras estão disponíveis para pagar
os Empréstimos e Financiamentos, particularmente pois parte dos saldos são necessários para prover
capital de giro para os negócios da Companhia e adicionalmente, parte do caixa é de uso restrito.
(R$ milhões)

2021

2020

2019

Posição Financeira Líquida

481,5

461,1

299,2

ROAE (Return on Average Equity)
O ROAE (Return On Average Equity) consiste no lucro líquido do exercício dividido pelo patrimônio
líquido médio (calculado pela média entre o patrimônio líquido do exercício social base e o patrimônio
líquido do exercício social anterior) da Companhia (“ROAE”).
O ROAE não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento definida pelo
BRGAAP nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB, e não deve ser considerado isoladamente como indicador
de desempenho operacional ou como indicador de liquidez. O ROAE não possui um significado padrão
e, desta forma, outras empresas podem calcular o ROAE de maneira diferente da utilizada pela
Companhia.
Seguem abaixo os valores do ROAE para os três últimos exercícios sociais:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
(Em percentuais)

2021

2020

2019

ROAE

21,4%

4,4%

10,0%
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(b)
Conciliação entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras
auditadas:
A tabela abaixo apresenta a reconciliação do EBITDA, do EBITDA Ajustado Operações Continuadas, do
EBITDA Ajustado, Margem EBITDA Ajustado Operações Continuadas e da Margem EBITDA Ajustado
para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019:

CÁLCULO DO EBITDA (R$ milhões)

2021

2020

2019

Lucro líquido do exercício

692,6

126,9

259,3

Resultado financeiro

(95,3)

68,3

0,5

Receitas financeiras

(49,6)

(46,1)

(51,4)

Despesas financeiras

30,4

138,7

52,6

Ganhos em operações com derivativos

(4,7)

(5,8)

(16,3)

Perdas em operações com derivativos

4,6

3,1

9,1

Variação cambial líquida

(76,0)

(21,6)

6,5

51,9

(8,9)

111,3

Corrente

(6,0)

14,4

86,2

Diferido

57,9

(23,3)

25,1

Depreciação e amortização

130,8

129,1

151,2

(=) EBITDA

780,0

315,4

522,3

Resultado das operações descontinuadas

(30,0)

109,9

55,4

(=) EBITDA Ajustado Operações continuadas

750,0

425,3

577,8

Despesas de arrendamento IFRS16

(41,1)

(59,2)

(71,3)

Saldo de outras receitas (despesas) não usuais e com característica de não recorrentes (1)

11,5

232,6

102,2

(=) EBITDA Ajustado

720,4

598,8

608,7

Receita operacional líquida

3.948,6

3.143,3

3.279,8

Margem EBITDA Ajustado Operações continuadas

19,0%

13,5%

17,6%

Margem EBITDA Ajustado

18,2%

19,0%

18,6%

Imposto de renda e contribuição social

(2)

(1)

(2)

O saldo de outras receitas (despesas) não usuais e com característica de não recorrentes corresponde: (i) no social encerrado em
31 de dezembro de 2021, a despesas com operações de compra e venda de participações de sociedades e ativos (M&A). Para mais informações
sobre nossas operações societárias, ver item 15.7 deste Formuláro de Referência; (ii) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
despesas (ii.a) relacionadas a COVID-19 (e.g., doações, mão de obra por parada obrigatória, afastamento médico, as disposições da Medida
Provisória n.º 936, de 1º de abril de 2020 vingente à época, demais despesas de fabricação) e (ii.b) despesas com reestruturação da Companhia,
relacionadas a encerramento de lojas e escritórios, indenizações por rescisões trabalhistas e serviços de consultorias; (iii) no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, (iii.a) impairment de ágio da Alpargatas Argentina (ASAIC) e (iii.b) despesas com reestruturação da
Companhia, relacionadas a encerramento de lojas e escritórios, indenizações por rescisões trabalhistas e serviços de consultorias. Os eventos
originadores do Saldo de outras receitas (despesas) são considerados, no entendimento da Companhia, como não usuais e com característica
de não recorrentes.
O EBITDA Ajustado se refere ao EBITDA Ajustado Operações Continuadas ajustado para excluir ou adicionar (i) despesas de arrendamento,
contabilizado nos termos do IFRS 16/CPC 06; e (ii) saldo de outras receitas (despesas).

A tabela abaixo apresenta a reconciliação da Posição Financeira Líquida para os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019:
CÁLCULO DA POSIÇÃO FINANCEIRA LÍQUIDA (R$ milhões)

2021

2020

2019

(110,5)

(243,9)

(278,8)

(-) Caixa e Equivalente de Caixa e Aplicações Financeiras não circulante

592,0

705,0

578,0

Posição Financeira Líquida

481,5

461,1

299,2

Empréstimos e Financiamentos circulante e não circulante
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A tabela abaixo evidencia os nossos valores do ROAE nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2021, 2020 e 2019:
Em 31 de dezembro de

(1)
(2)

(Em R$ mil, exceto percentuais)

2021

2020

2019

Lucro líquido do exercício

692,6

126,9

259,3

Patrimônio Líquido

3.467,2

3.018,6

2.734,6

Patrimônio Líquido Médio(1)

3.242,9

2.876,6

2.602,2(2)

ROAE

21,4%

4,4%

10,0%

Calculado pela média entre o patrimônio líquido do exercício social base e o patrimônio líquido do exercício social anterior ao base.
Calculado pela média entre o Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2019, de R$ 2.734,6 milhões, e o Patrimônio Líquido em
1º de janeiro de 2019, que foi de R$2.469,8 milhões.

(c)
Explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta
compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações
O EBITDA é utilizado como medida de desempenho pela administração da Companhia, por ser medida
prática para aferir o desempenho operacional e permitir a comparação com outras companhias do
mesmo segmento, ainda que outras companhias possam calculá-lo de maneira diferente. O EBITDA é
informação adicional às demonstrações financeiras da Companhia e não deve ser utilizado em
substituição ao lucro líquido, fluxo de caixa e/ou como base para distribuição de dividendos. O EBITDA
não é medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou pelas IFRS, não possui um
significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes apresentados por
outras companhias. Não obstante, o EBITDA possuir um significado padrão, nos termos do artigo 3º,
inciso I, da Instrução da CVM 527, a Companhia não pode garantir que outras sociedades, inclusive
companhias fechadas, adotarão esse significado padrão. Nesse sentido, o EBITDA e a Margem EBITDA
divulgados pela Companhia podem não ser comparáveis ao EBITDA e Margem EBITDA apresentados
por outras empresas.
O EBITDA Ajustado Operações Continuadas e a Margem EBITDA Ajustado Operações Continuadas
foram apresentadas para demonstrar o desempenho operacional das operações continuadas da
Companhia, excluindo aquelas que foram classificadas como ativo mantido para venda, quais sejam: (i)
em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a venda da Osklen e a conclusão
da venda da operação da marca Mizuno; (ii) em relação ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, venda da Osklen, venda da operação da marca Mizuno e da Alpargatas
Argentina (ASAIC); e (iii) em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, venda
da operação da marca Mizuno e venda da operação da Alpargatas Argentina (ASAIC). Para mais
informações sobre essas operações, ver itens 10.3 e 15.7 deste Formulário de Referência.
O EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado, por sua vez, funcionam como medidas não contábeis
utilizadas pela administração da Companhia para medir o desempenho operacional, excluídas receitas

ou despesas que possam distorcer a leitura do investidor sobre o efetivo desempenho operacional
(como é o caso dos impactos contábeis decorrentes da aplicação do IFRS 16), pois facilita a
comparabilidade da sua estrutura ao longo dos anos. A Companhia entende que essas medidas auxiliam
na compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações, já que funcionam como
ferramentas comparativas para mensurar, periodicamente, o nosso desempenho operacional e para
embasar decisões de natureza administrativa, excluídas receitas ou despesas não usuais e com

característica de não recorrentes ou que possam distorcer a leitura do investidor sobre o efetivo
desempenho operacional. Além disso, a Companhia acredita que os indicadores acima descritos
oferecem aos investidores informação adicional para uma melhor compreensão de sua estrutura
financeira em termos de performance.
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O EBITDA Ajustado Operações Continuadas, o EBITDA Ajustado, a Margem EBITDA Ajustado Operações
Continuadas e a Margem EBITDA Ajustado não são medidas contábeis reconhecidas pelas Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não representam o fluxo de caixa para os exercícios
apresentados, e não devem ser considerados como base para distribuição de dividendos, alternativas
para o lucro (prejuízo) líquido, como indicadores do desempenho operacional ou como substitutos ao
fluxo de caixa ou, ainda, como indicadores de liquidez. Também não têm uma definição padronizada e
podem não ser comparáveis aos mesmos indicadores utilizados por outras companhias.
A divulgação de informações sobre a Posição Financeira Líquida visa a apresentar visão geral da posição
financeira da Companhia na gestão dos negócios da Companhia. A Companhia entende que essa
medida funciona como ferramenta importante para comparar, periodicamente, a posição financeira da
Companhia, bem como para embasar determinadas decisões gerenciais, como decisões de
investimento e de gestão do fluxo de caixa.
A divulgação da medição do ROAE (Return on Average Equity) é útil para a avaliação do nosso resultado
e do nosso retorno em relação ao nosso patrimônio líquido médio, pois é uma ferramenta comparativa
significativa para mensurar o desempenho operacional e, assim, embasar determinadas decisões de
natureza administrativa.
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3.3 - Eventos Subsequentes às últimas demonstrações financeiras
Não ocorreram eventos subsequentes após as últimas demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, cuja emissão foi
autorizada em 10 de fevereiro de 2022.
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3.4 - Política de destinação dos resultados
A destinação dos resultados da Alpargatas, nos três últimos exercícios sociais, seguiu o estabelecido em
seu Estatuto Social, bem como na sua Política de Destinação de Resultados, a qual replica em seu texto
as disposições do Estatuto Social referentes às regras de destinação de resultado da Companhia,
conforme descritos a seguir:
2020

2021
Regras
retenção
lucros.

sobre
de

O

Estatuto

Social

da

O

Estatuto

2019

Social

da

O

Estatuto

Social

da

Alpargatas em seu artigo 30

Alpargatas em seu artigo 30

Alpargatas em seu artigo 30

prevê que o Conselho de

prevê que o Conselho de

prevê que o Conselho de

Administração proporá à

Administração proporá à

Administração proporá à

Assembleia Geral Ordinária

Assembleia Geral Ordinária

Assembleia Geral Ordinária

o destino a ser dado ao

o destino a ser dado ao

o destino a ser dado ao

lucro líquido do exercício,

lucro líquido do exercício,

lucro líquido do exercício,

destinando-se,

destinando-se,

destinando-se,

obrigatoriamente, 5% (cinco

obrigatoriamente, 5% (cinco

obrigatoriamente, 5% (cinco

por cento) para integrar a

por cento) para integrar a

por cento) para integrar a

reserva legal, até atingir o

reserva legal, até atingir o

reserva legal, até atingir o

limite máximo previsto na

limite máximo previsto na

limite máximo previsto na

lei, destinando-se também a

lei, destinando-se também a

lei, destinando-se também a

parcela necessária para a

parcela necessária para a

parcela necessária para a

constituição da reserva para

constituição da reserva para

constituição da reserva para

contingências, quando as

contingências, quando as

contingências, quando as

circunstâncias

o

circunstâncias

o

circunstâncias

O

recomendarem.

O

recomendarem.

assim

recomendarem.

assim

assim

o
O

parágrafo 1º prevê que do

parágrafo 1º prevê que do

parágrafo 1º prevê que do

lucro remanescente, após

lucro remanescente, após

lucro remanescente, após

deduções legais, 25% (vinte

deduções legais, 25% (vinte

deduções legais, 25% (vinte

e cinco por cento), no

e cinco por cento), no

e cinco por cento), no

mínimo, serão destinados

mínimo, serão destinados

mínimo, serão destinados

ao

ao

ao

pagamento

do

pagamento

do

pagamento

do

dividendo anual obrigatório

dividendo anual obrigatório

dividendo anual obrigatório

dos acionistas, podendo ser

dos acionistas, podendo ser

dos acionistas, podendo ser

pagos na forma de juros

pagos na forma de juros

pagos na forma de juros

sobre capital próprio nos

sobre capital próprio nos

sobre capital próprio nos

termos

termos

termos

da

legislação

da

legislação

da

legislação

aplicável. O parágrafo 2º

aplicável. O parágrafo 2º

aplicável. O parágrafo 2º

prevê que por proposta do

prevê que por proposta do

prevê que por proposta do

Conselho de Administração,

Conselho de Administração,

Conselho de Administração,

a Assembleia Geral poderá

a Assembleia Geral poderá

a Assembleia Geral poderá

deliberar a destinação de

deliberar a destinação de

deliberar a destinação de

recursos para a Reserva

recursos para a Reserva

recursos para a Reserva

Especial,

Especial,

Especial,

que

terá

por

que

terá

por

que

terá

por

finalidade garantir: (i) meios

finalidade garantir: (i) meios

finalidade garantir: (i) meios

financeiros para a operação

financeiros para a operação

financeiros para a operação

da Companhia; (ii) recursos

da Companhia; (ii) recursos

da Companhia; (ii) recursos
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para

pagamento

dividendos,

inclusive

de

para

pagamento

na

dividendos,

inclusive

de

para

pagamento

na

dividendos,

de

inclusive

na

forma de juros sobre o

forma de juros sobre o

forma de juros sobre o

capital

capital

capital

próprio

ou

antecipações;
exercício

e

suas

(iii)

do

o

direito

próprio

antecipações;
exercício

ou
e

suas

(iii)

do

o

direito

próprio

antecipações;
exercício

ou
e

suas

(iii)

do

o

direito

preferencial de subscrição

preferencial de subscrição

preferencial de subscrição

em aumentos de capital nas

em aumentos de capital nas

em aumentos de capital nas

empresas

empresas

empresas

participadas;

participadas;

participadas;

sendo tal Reserva Especial

sendo tal Reserva Especial

sendo tal Reserva Especial

formada

formada

formada

por

totalidade

até

da

remanescente
líquido

a

parcela
do

do

lucro

exercício

por

totalidade

até

da

remanescente
líquido

a

parcela
do

do

lucro

exercício

por

totalidade

até

da

remanescente
líquido

a

parcela
do

do

lucro

exercício

ajustado na forma do artigo

ajustado na forma do artigo

ajustado na forma do artigo

202 da Lei nº 6.404/76 que

202 da Lei nº 6.404/76 que

202 da Lei nº 6.404/76 que

remanescer

remanescer

remanescer

deduções

após

as

legais

e

deduções

após

as

legais

e

deduções

após

as

legais

e

pagamento do dividendo

pagamento do dividendo

pagamento do dividendo

mínimo obrigatório previsto

mínimo obrigatório previsto

mínimo obrigatório previsto

no §1º deste Artigo, não

no §1º deste Artigo, não

no §1º deste Artigo, não

podendo

podendo

podendo

exceder

95%

exceder

95%

exceder

95%

(noventa e cinco por cento)

(noventa e cinco por cento)

(noventa e cinco por cento)

do capital social.

do capital social.

do capital social.

O parágrafo 3º prevê que o

O parágrafo 3º prevê que o

O parágrafo 3º prevê que o

saldo das reservas de lucros,

saldo das reservas de lucros,

saldo das reservas de lucros,

somado ao da reserva legal,

somado ao da reserva legal,

somado ao da reserva legal,

exceto

exceto

exceto

as

para

as

para

as

para

contingências, de incentivos

contingências, de incentivos

contingências, de incentivos

fiscais e de lucros a realizar,

fiscais e de lucros a realizar,

fiscais e de lucros a realizar,

não poderá ultrapassar o

não poderá ultrapassar o

não poderá ultrapassar o

capital

capital

capital

social.

Atingindo

social.

Atingindo

social.

Atingindo

esse limite, com base em

esse limite, com base em

esse limite, com base em

proposta a ser feita pelo

proposta a ser feita pelo

proposta a ser feita pelo

Conselho de Administração,

Conselho de Administração,

Conselho de Administração,

a

a

a

Assembleia

Geral

Assembleia

Geral

Assembleia

Geral

deliberará sobre aplicação

deliberará sobre aplicação

deliberará sobre aplicação

do excesso na capitalização

do excesso na capitalização

do excesso na capitalização

ou

ou

ou

na

distribuição

de

dividendos aos acionistas.

na

distribuição

de

dividendos aos acionistas.

na

distribuição

de

dividendos aos acionistas.
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

Valores
Retenções

das
de

Lucros.

Durante o exercício social

Durante o exercício social

Durante o exercício findo

encerrado

em

31

de

em 31 de dezembro de

dezembro

de

2020,

a

2019 a Companhia destinou

destinou

encerrado

em

31

de

o

o valor de: (i) R$242.062 mil

dezembro

de

2021,

a

montante integral do lucro

para reserva de incentivos

destinou

o

líquido do exercício para

fiscais; (ii) R$1.602 mil a

valor de R$332.978 mil

reserva de incentivos fiscais

serem alocados à reserva

para reserva de incentivos

no valor de R$140.195 mil,

legal.

Companhia

fiscais, sendo R$ 96.974 mil
relacionados

aos

incentivos do exercício de
2020.

Companhia

tendo em vista que os
incentivos

fiscais

do

exercício no montante de
R$237.169

mil

foram

superiores ao lucro líquido

A reserva legal é calculada

do

com base em 5% do lucro

complemento

líquido conforme previsto

essa

na

destinado para a reserva de

legislação

vigente,

exercício,

o

relativo

diferença

a

será

limitada a 20% do capital

incentivos

em

social, após a dedução dos

futuros,

quando

incentivos fiscais. Em 31 de

apuração desses resultados,

dezembro de 2021 o valor

conforme mencionado no

destinado foi de R$17.832

artigo 195-A da Lei das

mil.

Sociedades por Ações e da

O lucro do exercício social

Lei n.º 12.973, 13 de maio de

de 2021 ainda não foi

2014.

objeto de destinação pela
assembleia geral, o que
ocorrerá
geral

na

assembleia

ordinária

a

ser

realizada neste ano.

períodos
da

A reserva legal é calculada
com base em 5% do lucro
líquido conforme previsto
na

legislação

vigente,

limitada a 20% do capital
social. Durante o exercício
findo em 31 de dezembro
de

2020,

não

houve

destinação de reserva legal.
Percentuais

em

relação aos lucros
totais declarados.

O lucro do exercício social

Não houve retenção de

Não houve retenção de

de 2021 ainda não foi

lucros nos exercícios sociais

lucros nos exercícios sociais

objeto de destinação pela

de 2020.

de 2019.

assembleia geral, o que
ocorrerá
geral

na

assembleia

ordinária

a

ser

realizada neste ano.
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Regras

sobre

distribuição

de

dividendos.

O

Estatuto

Social

da

Alpargatas em seu artigo
Art. 30, parágrafo 1º prevê
que do lucro remanescente,
após as destinações legais,
25% (vinte e cinco por
cento), no mínimo, serão
destinados ao pagamento
do

dividendo

anual

obrigatório dos acionistas,
podendo

ser

pagos

na

nos

termos

distribuições
dividendos.

de

O

Estatuto

Social

Social

da

O

Estatuto

Social

da

Alpargatas em seu artigo

Alpargatas em seu artigo

Art. 30, parágrafo 1º prevê

Art. 30, parágrafo 1º prevê

que do lucro remanescente,

que do lucro remanescente,

após as destinações legais,

após as destinações legais,

25% (vinte e cinco por

25% (vinte e cinco por

cento), no mínimo, serão

cento), no mínimo, serão

destinados ao pagamento

destinados ao pagamento

do

do

dividendo

anual

dividendo

anual

obrigatório dos acionistas,

obrigatório dos acionistas,

podendo

podendo

ser

pagos

na

ser

pagos

na

forma de juros sobre capital

da

próprio

próprio

da

O

legislação aplicável.
Periodicidade das

Estatuto

forma de juros sobre capital

forma de juros sobre capital
próprio

O

nos

termos

da

legislação aplicável.
Estatuto

nos

termos

da

legislação aplicável.

Social

da

O

Estatuto

Social

da

Alpargatas em seu artigo 32

Alpargatas em seu artigo 32

Alpargatas em seu artigo 32

prevê que o dividendo de

prevê que o dividendo de

prevê que o dividendo de

cada exercício poderá ser

cada exercício poderá ser

cada exercício poderá ser

pago antecipadamente em

pago antecipadamente em

pago antecipadamente em

quatro ou mais parcelas

quatro ou mais parcelas

quatro ou mais parcelas

trimestrais ou em intervalos

trimestrais ou em intervalos

trimestrais ou em intervalos

menores,

menores,

menores,

por

conta

do

por

conta

do

por

conta

do

resultado do exercício, de

resultado do exercício, de

resultado do exercício, de

lucros acumulados ou de

lucros acumulados ou de

lucros acumulados ou de

reservas

reservas

reservas

de

lucros,

de

lucros,

de

lucros,

observado o disposto nos §

observado o disposto nos §

observado o disposto nos §

§ 1º e 2º do art. 204 da Lei

§ 1º e 2º do art. 204 da Lei

§ 1º e 2º do art. 204 da Lei

nº 6.404/76 ou na forma de

nº 6.404/76 ou na forma de

nº 6.404/76 ou na forma de

juros sobre capital próprio

juros sobre capital próprio

juros sobre capital próprio

nos termos da legislação

nos termos da legislação

nos termos da legislação

aplicável.

aplicável.

aplicável.

O parágrafo 1º prevê que as

O parágrafo 1º prevê que as

O parágrafo 1º prevê que as

antecipações de dividendos

antecipações de dividendos

antecipações de dividendos

e/ou pagamento de juros

e/ou pagamento de juros

e/ou pagamento de juros

sobre capital próprio serão

sobre capital próprio serão

sobre capital próprio serão

declaradas pelo Conselho

declaradas pelo Conselho

declaradas pelo Conselho

de Administração, e serão

de Administração, e serão

de Administração, e serão

lastreadas

lastreadas

lastreadas

nos

últimos

nos

últimos

nos

últimos

balanços trimestrais e de

balanços trimestrais e de

balanços trimestrais e de

encerramento do exercício,

encerramento do exercício,

encerramento do exercício,

conforme

conforme

conforme

o

caso.

O

o

caso.

O

o

caso.

O

parágrafo 2º prevê que o

parágrafo 2º prevê que o

parágrafo 2º prevê que o

dividendo e/ou os juros

dividendo e/ou os juros

dividendo e/ou os juros

sobre capital próprio serão

sobre capital próprio serão

sobre capital próprio serão

pagos no prazo máximo de

pagos no prazo máximo de

pagos no prazo máximo de

60 (sessenta) dias a contar

60 (sessenta) dias a contar

60 (sessenta) dias a contar

da data da reunião do

da data da reunião do

da data da reunião do
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Conselho de Administração

Conselho de Administração

Conselho de Administração

ou da Assembleia Geral que

ou da Assembleia Geral que

ou da Assembleia Geral que

o declarar, sendo que o

o declarar, sendo que o

o declarar, sendo que o

parágrafo 3º do mesmo

parágrafo 3º do mesmo

parágrafo 3º do mesmo

artigo

artigo

artigo

prevê

que

a

prevê

que

a

prevê

que

a

Assembleia Geral poderá

Assembleia Geral poderá

Assembleia Geral poderá

estender

estender

estender

o

prazo

de

o

prazo

de

o

prazo

de

pagamento do dividendo

pagamento do dividendo

pagamento do dividendo

indicado acima, desde que

indicado acima, desde que

indicado acima, desde que

dentro do exercício social

dentro do exercício social

dentro do exercício social

em que foi declarado.

em que foi declarado.

em que foi declarado.

Estatuto

Eventuais

Social

da

Estatuto

Social

da

da

Alpargatas em seu artigo 31

Alpargatas em seu artigo 31

Alpargatas em seu artigo 31

diz que o dividendo não

diz que o dividendo não

diz que o dividendo não

será

será

será

no

exercício social em que o

exercício social em que o

exercício social em que o

Conselho de Administração

Conselho de Administração

regulamentação

Conselho de Administração

o julgar incompatível com a

o julgar incompatível com a

especial aplicável

o julgar incompatível com a

situação

situação

ao emissor, assim

situação

da

Sociedade, observado o que

Sociedade, observado o que

como contratos,

Sociedade, observado o que

dispõe o § 4º do art. 202 da

dispõe o § 4º do art. 202 da

decisões judiciais,

dispõe o § 4º do art. 202 da

Lei nº 6.404/76.

Lei nº 6.404/76.

administrativas

Lei nº 6.404/76.

restrições

à

distribuição

de

dividendos
impostas

por

legislação

ou

Estatuto

Social

obrigatório

financeira

obrigatório

financeira

no

da

obrigatório

financeira

no

da

ou arbitrais.
Política

de

destinação

de

resultados

A Companhia possui uma
Política de Destinação de

formalmente

Resultados,

aprovada,

a

qual

foi

regras

existentes

As

regras

existentes

encontram-se discriminadas

encontram-se discriminadas

no

no

Estatuto

Companhia.

Social

da

Estatuto

Social

da

Companhia.

aprovada pelo Conselho de

informando

Administração

órgão
responsável pela
aprovação,

As

data

da aprovação e,
caso o emissor
divulgue

a

política, locais na
rede mundial de
computadores
onde

o

documento pode

da

Companhia, em 30 de junho
de

2021

(“Política

de

Destinação de Resultados”).
A última versão da Política
de

Destinação

de

Resultados está disponível
para consulta no website da
Companhia
(ri.alpargatas.com.br).

ser consultado.
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2021

Lucro líquido ajustado
Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)
Dividendo distribuído total
Lucro líquido retido

Exercício social 31/12/2020

689.608.000,00

140.195.000,00

274.105.000,00

240.000.000,000000

0,000000

0,111056

0,203086

0,047544

0,103713

0,35

0,00

30.441.000,00

449.608.000,00

140.195.000,00

243.664.000,00

22/04/2021

30/04/2020

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Exercício social 31/12/2019

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Dividendo Obrigatório
Ordinária

68.179.015,97

03/11/2021

15.158.173,16

10/03/2020

Preferencial

68.803.984,03

03/11/2021

15.282.446,28

10/03/2020

Ordinária

6.478.805,77

03/11/2021

Preferencial

6.538.194,23

03/11/2021

Juros Sobre Capital Próprio

Ordinária

44.794.733,81

Preferencial

45.205.266,19

0,00

0,00
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
Para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2020, a Alpargatas não declarou
dividendos à conta de lucros retidos ou reservas. O lucro do exercício social de 2021 ainda não foi
objeto de destinação pela assembleia geral, o que ocorrerá na assembleia geral ordinária a ser realizada
neste ano.
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3.7 - Nível de Endividamento
Exercício Social

31/12/2021

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
4.564.553.000,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
0,56831264
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2021)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Garantia Real

6.121.712,49

1.374.026,41

Empréstimo

Quirografárias

25.168.743,57

596.421,40

Financiamento

Quirografárias

26.383.257,19

Títulos de dívida

Quirografárias

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

638.158,88

0,00

8.133.897,78

0,00

0,00

25.765.164,97

0,00

0,00

0,00

26.383.257,19

50.221.452,03

0,00

0,00

0,00

50.221.452,03

107.895.165,28

1.970.447,81

638.158,88

0,00

110.503.771,97

Observação
As informações desta tabela se baseiam nas demonstrações financeiras auditadas da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 (preparadas em IFRS). O montante total indicado
corresponde à soma dos valores de Empréstimos e Financiamentos circulante e não circulante. Para fins da tabela acima, foram considerados os prazos de vencimento das respectivas obrigações da Companhia.
Nos termos do CPC 31, as informações da Osklen, que está em processo de venda, não foram consideradas.
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3.9 - Outras Informações Relevantes

3.9 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes.

1
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

4.

Fatores de risco

4.1 - Descrições dos fatores de risco
O investimento em valores mobiliários de emissão da Alpargatas envolve, intrinsecamente, a exposição a determinados riscos.
Anteriormente à tomada de decisão de investimento em qualquer valor mobiliário de emissão da Companhia, os potenciais
investidores devem avaliar meticulosamente todas as informações especificadas neste Formulário de Referência, os riscos
citados, as demonstrações financeiras da Companhia e suas respectivas notas explicativas. O preço de mercado dos valores
mobiliários de emissão da Alpargatas poderá diminuir em razão de qualquer desses riscos, hipóteses em que os potenciais
investidores poderão perder parte ou a totalidade de seu investimento nos valores mobiliários de emissão da Alpargatas.
A Companhia e suas controladas estão sujeitas a diversos riscos inerentes aos segmentos em que atuam, que são resultantes de
possíveis alterações das condições competitivas, econômicas, políticas, sociais e climáticas e que podem prejudicar seus negócios,
sua reputação, os resultados das suas operações, a sua situação financeira e/ou negócios futuros. Embora os riscos mencionados
a seguir não sejam os únicos que a Companhia e suas controladas possam enfrentar, estes são os com maior grau de relevância
e de exposição.
Para os fins exclusivamente desta seção “4. Fatores de Risco”, a menção ao fato de que um risco poderá incorrer em um “efeito
adverso” para a Companhia ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou problema pode, poderá ou poderia
causar efeito adverso relevante à Companhia em suas atividades, seus resultados operacionais, sua reputação, suas situações
financeiras, seus fluxos de caixa, sua liquidez, sua infraestrutura tecnológica, seus negócios futuros e/ou nos valores mobiliários
de sua emissão. Não obstante a subdivisão desta seção “4. Fatores de Risco”, determinados fatores de risco que estejam em um
item podem também se aplicar a outros itens desta seção.
Os itens mencionados abaixo apresentam os riscos aos quais a Companhia e suas controladas estão expostas em razão de sua
categoria (e.g., letra “c” riscos relacionados aos seus acionistas – são riscos aos quais a Companhia está exposta em razão de
seus acionistas, ou seja, a fonte do risco é o acionista). Abaixo a referência apenas à Companhia envolve também as suas
controladas (quando aplicável).
Os fatores de risco descritos neste item “4.1. Fatores de Risco” estão expostos em ordem decrescente de relevância dentro de
cada subitem. Não obstante, riscos adicionais não conhecidos atualmente pela Alpargatas ou que ela considere irrelevantes
na data deste Formulário de Referência, também poderão afetá-la adversamente.
(a) ao emissor:
A Companhia pode não identificar ou não responder de forma rápida e bem-sucedida às mudanças nas tendências
da moda e nas preferências dos clientes.
A Companhia compete com outras marcas de varejo de moda em relação a estilo, qualidade, preço, experiência de compra,
promoções, localização e decoração das lojas, entre outros. As vendas das coleções da Companhia e seu resultado
operacional dependem de sua habilidade em prever, identificar e responder com rapidez às mudanças nas tendências
nacionais e mundiais da moda nas preferências do consumidor, as quais são voláteis e tendem a mudar rapidamente.
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Qualquer falha em antecipar, identificar, desenvolver novos produtos, novas coleções e responder às mudanças de tendências
na moda pode afetar adversamente a aceitação das mercadorias, a imagem das marcas perante seu público-alvo e o
gerenciamento de nossos estoques, impactando adversamente a Companhia.
Além disso, a Companhia pode, eventualmente, desenvolver produtos que não sejam comercialmente viáveis ou ser incapaz
de planejar adequadamente seus estoques, em decorrência de falhas em identificar corretamente as tendências emergentes
de estilo ou de preferências dos consumidores. Nesse caso, as marcas da Companhia podem não ser capazes de obter as
mesmas vendas e margens obtidas com as marcas e produtos do portfólio atual e poderá ter um volume substancial de
estoques não vendidos. Em resposta a essas situações, as lojas das marcas da Companhia poderão realizar vendas
promocionais para acabar com os estoques, o que afetaria negativamente os seus resultados operacionais.
Se a Companhia não conseguir gerir seu estoque com eficiência, suas margens brutas poderão ser adversamente
afetadas.
Flutuações nos mercados de varejo de moda impactam os níveis de estoque mantidos pelos varejistas de moda. A natureza
do negócio varejista de moda exige que a Companhia mantenha um volume significativo de estoque, especialmente antes
de datas comemorativas, que são períodos de pico de vendas (3º e 4º trimestres no Brasil, 1ºe 2º trimestres no exterior),
quando a Companhia tem que elevar o nível de estoque. As mercadorias normalmente precisam ser encomendadas com
muita antecedência e frequentemente antes que as tendências sejam confirmadas pelas compras dos clientes. A Companhia
tem que celebrar contratos de compra e manufatura de mercadorias muito antes do período de efetiva venda dos produtos.
Assim, a Companhia está vulnerável às mudanças na demanda e preços, à seleção subótima e ao cronograma de compra das
mercadorias. A Companhia pode não ser capaz de prever com precisão as preferências dos clientes e os níveis de aceitação
de seus itens de tendência. Se as vendas não atenderem às expectativas (por exemplo, devido à duração e ao impacto
contínuos e desconhecidos da pandemia da COVID-19 sobre o fornecimento de estoque e demanda dos consumidores), um
excesso de estoque pode causar descontos excessivos e, assim, margens inferiores àquelas planejadas pela Companhia.
A Companhia pode ser incapaz de implementar com sucesso a sua estratégia de crescimento orgânico.
A capacidade de crescimento orgânico da Companhia depende de diversos fatores, incluindo, mas não se limitando: (a) a
habilidade de captar novas lojas multimarcas e consumidores, bem como reter sua base atual ou aumentar o volume de
clientes existentes em mercados e corredores específicos, (b) a capacidade de financiar investimentos (seja por meio do
próprio caixa, endividamento ou emissão de valores mobiliários, incluindo ações), (c) o aumento da sua capacidade
operacional e expansão de sua capacidade atual; (d) a execução do plano de expansão de lojas almejado, e (e) expansão e
modernização de nossos centros de distribuição e fábricas. O não atingimento de quaisquer desses objetivos, seja em razão
de dificuldades competitivas, fatores de custo ou limitações à capacidade de fazer investimentos, pode limitar a capacidade
da Companhia de implementar com sucesso a sua estratégia de crescimento orgânico, entre outros motivos. É possível que,
para a implementação de sua estratégia de crescimento orgânico, a Companhia precise financiar seus novos investimentos
por meio de endividamentos adicionais. Em 2020 e em 2021, com o agravamento da pandemia do Coronavírus (COVID-19)
no Brasil, a Companhia enfrentou dificuldades para abertura de novas lojas franqueadas e multimarcas. Dentre os exemplos
a serem considerados estavam o aumento de custos para financiamento e as incertezas de empresários.

Condições

econômicas desfavoráveis no Brasil e no mercado internacional de crédito, tais como altas de taxas de juros para novos
empréstimos, liquidez reduzida ou diminuição no interesse das instituições financeiras na concessão de empréstimo, podem
vir a limitar o acesso da Companhia a novos créditos. Adicionalmente, não é possível garantir que, na hipótese de a
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Companhia não alcançar o crescimento orgânico esperado, tal fato não terá impacto negativo nos negócios ou nos resultados
financeiros da Companhia ou na sua capacidade de honrar suas dívidas correntes.
A realização de novas aquisições e parcerias/alianças estratégicas poderá ter um efeito adverso no resultado da
Companhia e resultar em riscos adicionais.
A realização de novas aquisições e novas parcerias/alianças estratégicas pela Companhia, como aquisição da Rothy’s pode
resultar na sua exposição a novos riscos, associados, por exemplo, às atividades desempenhadas pelas novas investidas, suas
condições particulares e/ou suas respectivas áreas de atuação.
Novas aquisições poderão envolver uma série de riscos que poderão causar efeitos prejudiciais relevantes sobre os negócios
da Companhia, como por exemplo: (i) riscos dos novos investimentos não gerarem os retornos esperados, bem como de
exigirem aportes financeiros adicionais; (ii) riscos de futuras aquisições estarem sujeitas à aprovação do Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorrência e internacionais e sofrerem restrições, não serem aprovadas, ou serem aprovadas com restrições;
(iii) riscos de concentração e/ou inadimplemento de clientes; (iv) riscos associados a potenciais passivos não identificados ou
não identificáveis no momento da aquisição, bem como outras questões regulatórias; (v) riscos de eventuais custos adicionais
não programados relacionados à operação dos novos negócios; riscos tecnológicos referente, entre outros, a ataques
cibernéticos e/ou incompatibilidade de infraestruturas utilizadas e (vi) riscos reputacionais decorrentes dos efeitos
prejudiciais acima apontados.
A tomada de decisão em relação a eventual aquisição ou parceria/aliança estratégica é baseada em estudos, análises e
projeções de resultado de longo prazo, os quais podem conter premissas macroeconômicas que podem não se concretizar
e premissas de negócios sujeitas a alterações por razões que independem da atuação da Companhia. Além disso, para a
elaboração dos materiais utilizados na avaliação de novos investimentos, a Companhia depende do acesso a informações
diversas sobre as potenciais empresas investidas que podem não estar disponíveis por completo.
A Companhia também poderá adquirir participações que não lhe assegurem o controle das empresas investidas, seja por
meio de uma joint venture, seja por meio de participação minoritária. Tais aquisições estarão sujeitas a riscos que a Companhia
não pode controlar, tendo em vista que, de modo geral, a Companhia não terá preponderância nas decisões tomadas nessas
investidas.
Para mais informações sobre a aquisição da Rothy’s, ver item 15.7 deste Formulário de Referência.
A Companhia pode não ser bem-sucedida em capturar as sinergias esperadas relativas às companhias adquiridas ou
em processo de aquisição.
O crescimento inorgânico da Companhia, cada vez mais intenso, considerando especialmente a aquisição da Rothy’s,
conforme descrita no item 15.7 deste Formulário de Referência, pode gerar riscos relacionados aos processos de integração
dos ativos adquiridos pela Companhia, conforme exemplos abaixo:
●

Risco de má alocação de recursos humanos e financeiros para as finalidades de integração de conhecimento que,
por sua vez, pode gerar impacto nos prazos estipulados e, consequentemente, na expectativa temporal da captura
das sinergias e quick wins (rápido retorno).
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●

Risco de eventual superdimensionamento de sinergias e subdimensionamento do cronograma de integração, o que
pode tornar o múltiplo implícito da aquisição descolado daquele que foi comunicado.

●

Risco de não integração da cultura empresarial e dos colaboradores de forma eficiente e adequada, o que pode
acarretar na intensificação do turnover (rotatividade) e perda de posições estratégicas das empresas adquiridas, como
pessoas da alta administração.

●

Risco de exposição da Companhia frente às contingências, materializadas ou não, das empresas adquiridas, o que
pode impactar não só financeiramente, mas reputacionalmente a Companhia.

O reconhecimento de tais contingências, assim como dos demais riscos aqui indicados, poderão afetar negativamente as
expectativas e os resultados pretendidos pela Companhia com tais aquisições, bem como a situação patrimonial da
Companhia.
Além disso, esforços de integração operacional e dos empregados da empresa adquirida poderão desviar a atenção dos
profissionais-chave da Companhia. Por todas as questões acima mencionadas, a Companhia pode não ser capaz de
implementar com êxito a sua estratégia de aquisições, o que, consequentemente, poderá prejudicar a obtenção de eventuais
sinergias, dos benefícios gerados por essas aquisições ou da redução de custos esperados, gerando, assim, um impacto
negativo nos resultados e no valor de mercado das ações de emissão da Companhia.
A Companhia pode enfrentar responsabilidades por contingências em decorrência de suas aquisições que não tenham
sido identificadas ou que não eram identificáveis antes da transação e podem não ser suficientemente indenizáveis
nos termos do contrato de aquisição.
Em conexão com aquisição da Rothy’s, conforme descrita no item 15.7 deste Formulário de Referência, assim como qualquer
aquisição futura, a Companhia pode enfrentar responsabilidades por contingências relacionadas, dentre outras, a
(i) processos judiciais e/ou administrativos da empresa adquirida, incluindo processos civis, regulatórios, trabalhistas,
tributários, previdenciários, ambientais e processos de propriedade intelectual; (ii) problemas financeiros, de reputação e
técnicos, incluindo aqueles relacionados a práticas contábeis, divulgações nas demonstrações financeiras e controles internos,
bem como outras questões regulatórias; (iii) como sucessora dos negócios de sociedades adquiridas, ser responsabilizada
por passivos destas, estando sujeita aos riscos reputacionais, e responsabilizações relacionados aos atos praticados por
administradores e/ou ex-administradores, inclusive aqueles cujos fatos geradores tenham ocorrido anteriormente à
conclusão de tal aquisição; (iv) não ter mapeado de forma exaustiva, ou não obter, as autorizações regulatórias necessárias
ou incidências fiscais às operações das companhias adquiridas ou em processo de aquisição, podendo sofrer sanção
administrativa ou cobranças pecuniárias não previstas; e (v) não ter monitorado toda a extensão de riscos relacionados a
aderência de empresas em processo de aquisição ou já adquiridas em relação às regras de integridade corporativa
(compliance, anticorrupção e outras). Essas contingências poderão não ter sido identificadas ou não serem identificáveis antes
da aquisição e podem não ser suficientemente indenizáveis nos termos do contrato de aquisição, o que poderá ter um efeito
adverso em seus negócios, condição financeira e/ou reputação. Os níveis de indenização acordados podem não ser
suficientes para cobrir as contingências reais à medida que elas se materializarem. Adicionalmente, a reavaliação dos riscos
e contingências das sociedades ou ativos adquiridos pela Companhia poderá resultar em majoração do valor inicialmente
previsto, impactando de maneira negativa os resultados da Companhia.
Ainda, algumas sociedades por ela adquiridas podem não entregar o resultado esperado segundo suas expectativas
financeiras e do negócio e, com isso, a Companhia pode decidir por alienar alguns de seus ativos. No entanto, não é possível
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garantir que, ocorrendo alienações de ativos, eles terão uma precificação adequada pelo mercado e potencial comprador, o
que pode levar a Companhia a ter prejuízos contábeis e financeiros com a venda. A Companhia também pode estar sujeita a
ter de responder por contingências em razão do ativo alienado, afetando negativamente suas provisões, seus resultados e
seu caixa.
As vendas, aquisições e/ou combinações de negócios da Companhia poderão sofrer restrições ou poderão não ser
aprovadas pelo CADE ou outra autoridade antitruste competente.
Determinadas operações que venham a ser realizadas e/ou sejam pretendidas pela Companhia, poderão estar sujeitas à
aprovação do CADE ou outra autoridade antitruste onde está localizado o ativo a ser adquirido ou o mercado que atuam.
No caso da venda da Osklen e da aquisição da Rothy’s, conforme descrito no item 15.7 deste Formulário de Referência, as
suas conclusão/ões está/ão condicionadas à aprovação pelo CADE e pelas autoridades antitruste norte-americanas
competentes, respectivamente. Caso o CADE (no caso da venda da Osklen) ou outra autoridade antitruste competente
(incluindo, no caso da Rothy’s, as autoridades antitruste norte-americanas) entenda que uma potencial venda (incluindo a
Osklen), aquisição (incluindo a Rothy’s) e/ou combinação de negócios poderá afetar negativamente as condições de
concorrência nos mercados em que a Companhia atua, o CADE ou outra autoridade antitruste competente poderá rejeitar
as operações que a Companhia vier a realizar (incluindo a Osklen e a Rothy’s) ou, ainda, aprová-las com restrições contrárias
aos interesses da Companhia. Podem, ainda, ser impostas restrições à Companhia para a efetivação das transações, tais como
obrigações de fazer e não fazer e desinvestimentos o que poderá afetar negativamente as expectativas e os resultados
pretendidos pela Companhia com estas aquisições, podendo afetar negativamente, de forma relevante, as expectativas e os
resultados pretendidos pela Companhia. Qualquer dessas decisões poderá afetar adversamente os resultados das operações
da Companhia e o valor de mercado das ações de sua emissão.
A interrupção das atividades das fábricas ou dos centros de distribuição da Companhia poderá impactar
adversamente seus negócios bem como sua estratégia de crescimento.
As fábricas e os centros de distribuição nacionais em funcionamento da Companhia estão localizados na Paraíba, em
Pernambuco e em Minas Gerais. Referente à abrangência internacional, a Alpargatas possui centros de distribuição
localizados nos EUA, Itália, França, Bélgica, Colômbia e China, Todas as mercadorias de vestuário que a Companhia vende
são produzidas e distribuídas por meio dessas fábricas e desses centros de distribuição.
Eventuais interrupções nas atividades das fábricas ou dos centros de distribuição da Companhia, em virtude de acidentes,
ações ambientais, interrupções nos sistemas de informação ou no fornecimento de energia elétrica, greve de empregados,
exigência de licenças específicas e outros fatores regulatórios, bem como desastres naturais catastróficos e outros fatores
externos ao controle da Companhia, incluindo epidemias e pandemias, tais como a atual pandemia da COVID-19, podem
causar um efeito adverso e relevante sobre a Companhia. A Companhia tem máquinas em operação, instalações elétricas e
alguns produtos que favorecem a ocorrência de incêndios, o que poderia afetar negativamente as operações na unidade
fabril impactada e, consequentemente, o resultado operacional da Companhia.
Caso as atividades das fábricas ou dos centros de distribuição da Companhia sejam interrompidas, a Companhia pode não
ser capaz de fabricar ou distribuir produtos de maneira tempestiva, ou, ainda, pode ser incapaz de conduzir suas operações
em níveis operacionais requeridos para manter seus resultados operacionais e situação financeira, que podem ser material e
adversamente afetados.
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Eventual perda do valor das marcas e outros ativos intangíveis de titularidade da Companhia poderá impactar
adversamente seus resultados.
As marcas são ativos de natureza competitiva e estratégica para a Companhia, pois asseguram a sua participação de mercado
e estimulam o consumo dos produtos por milhões de consumidores, no Brasil e no exterior. Eventual perda de valor das
principais marcas da Companhia poderia afetar o seu resultado operacional (vendas e lucratividade) de forma
significativamente negativa. Em 31 de dezembro de 2021, o portfólio de marcas da Companhia era formado por
aproximadamente 960 pedidos/registros, no Brasil e no exterior (sendo 86 registros de marca e seis pedidos de registro no
Brasil, além de 802 marcas registradas e 66 pedidos de registro depositados no exterior). Desse universo, as marcas próprias
mais importantes eram “Havaianas” e “Dupé”. A Companhia também é titular de 20 registros de patente no Brasil, 13 registros
de desenhos industriais no Brasil e 143 registros no exterior, além de possuir sob sua titularidade 89 nomes de domínio
registrados no Brasil e 260 registrados no exterior.
O uso não autorizado, indevido ou outra forma de apropriação indébita das marcas e outros ativos intangíveis de titularidade
da Companhia por terceiros também pode motivar a perda de valor desses ativos, bem como pode impactar sua reputação
e causar declínio de vendas. Por ser um ativo de alto valor, nossos direitos de propriedade intelectual referentes às nossas
marcas e ao design de nossos produtos estão constantemente sujeitos à utilização indevida e à violação por terceiros. Não
estamos imunes a produtos falsificados, contrabandeados, “pirateados” e produtos que infringem nossos direitos de
propriedade intelectual nos mercados em que atuamos e em outros mercados. A dificuldade no combate da falsificação de
várias fontes de nossos produtos e a infração de nossos direitos de propriedade intelectual pode não apenas ter um efeito
adverso para nós, como atingir a integridade de nossas marcas pela sua associação com produtos de menor qualidade.
Similarmente, qualquer infração ou reivindicação de violação de propriedade intelectual dirigida contra a Companhia sobre
as suas marcas, mesmo que infundada, pode resultar em um litígio demorado e dispendioso, causando atrasos na entrega
de produtos ou exigindo o pagamento de royalties ou taxas de licenciamento. Ainda, o registro de ativos relevantes da
Companhia sob titularidade diversa pode prejudicar o uso e proteção de tais ativos, bem como impor um cenário de
concorrência e perda de identidade dos produtos no Brasil e no exterior. Em se tratando de marcas, tal cenário pode ocasionar
a diluição das marcas (objeto de pedidos e registro no INPI) da Companhia e a perda da sua distintividade no mercado, o
que impacta diretamente na exclusividade e na notoriedade dos produtos da Companhia, nacional e/ou internacionalmente.
A incapacidade ou falha em proteger sua propriedade intelectual ou qualquer processo envolvendo uma suposta violação
de propriedade intelectual de terceiros pela Companhia pode ter um efeito negativo em seus resultados operacionais e em
dano à sua imagem e reputação.
Além disso, o valor de ativos intangíveis como marcas, patentes, franquias, desenhos industriais, sistema de gestão
empresarial e ágios em controladas tem como base premissas que podem ser alteradas por novos fatos geradores (como,
por exemplo, interrupções na comercialização, quedas abruptas de demanda, deterioração do ambiente econômico, o
aumento da incerteza nas perspectivas macroeconômicas e de negócios, flutuações significativas nas taxas de câmbio e nos
preços das commodities, entre outros fatores que possam impactar adversamente os retornos financeiros, o fluxo de caixa
ou o resultado esperados desses ativos intangíveis com base nas projeções de investimento da Companhia), o que poderia
impactar adversamente os resultados da Companhia.
Para mais informações sobre os ativos intangíveis relevantes da Companhia, ver item 9.1.b deste Formulário de Referência.
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O sucesso das marcas da Companhia depende da capacidade da Companhia de proteger sua reputação.
O reconhecimento das marcas da Companhia, bem como das empresas recém-adquiridas, inclusive daquelas ainda em
processo de aquisição pela Companhia, como a Rothy’s, depende da sua capacidade de manter, aprimorar e proteger a
imagem e reputação dessas marcas e a sua conexão com seu público-alvo. O desempenho da Companhia depende, ao menos
em parte, de sua capacidade de adaptação a um ambiente digital em rápida mudança, incluindo uso das mídias sociais e a
disseminação on-line de campanhas publicitárias. Além disso, a percepção dos consumidores pode ser moldada pelas
políticas de sustentabilidade, opções de design, fornecimento e operações da Companhia, sendo que erros em qualquer
desses aspectos poderá afetar a imagem da Companhia. Em alguns casos, as marcas estão fortemente associadas à imagem
de seus estilistas criadores ou fundadores, cujas condutas podem afetar a reputação dessas marcas e, consequentemente, da
Companhia. Além disso, erros ou condutas negativas por parte dos franqueados da Companhia, falha em manter os padrões
de operação de loja da Companhia e qualidade de atendimento, podem ter um impacto negativo nos seus negócios, imagem
e marcas. Falhas em manter, aprimorar e proteger a imagem da Companhia e suas marcas podem ter um impacto adverso
relevante em seu resultado.
Ainda, a Companhia pode ser alvo de publicidade negativa. Publicações ou comentários negativos sobre a Companhia, seus
negócios, suas operações, seus Diretores ou membros do Conselho de Administração em qualquer rede social podem
prejudicar gravemente a sua reputação. Eventual publicidade negativa poderá ter um efeito negativo sobre o valor de todas
as marcas da Companhia, o que poderá impactar adversamente suas vendas.
O vínculo das marcas da Companhia com qualquer conteúdo controverso divulgado por influenciadores digitais
poderá enfraquecê-las frente aos seus clientes.
Como parte da estratégia da Companhia, são celebrados, de tempos em tempos, contratos com influenciadores digitais
(digital influencers) com numerosos seguidores, para a divulgação de suas marcas, produtos e serviços em redes sociais e
mídias digitais. Como a Companhia não tem controle sobre os conteúdos das publicações realizadas pelos influenciadores
digitais parceiros e tais publicações podem, eventualmente, envolver questões polêmicas, ou até mesmo opiniões repudiadas
publicamente, a Companhia pode ser vinculada a temas controversos, comprometendo sua reputação frente aos seus atuais
e potenciais clientes. O vínculo das marcas da Companhia com conteúdo controverso divulgado, ou quaisquer atitudes
controversas tidas por influenciadores digitais poderá enfraquecer a Companhia, afetando adversamente seus resultados
operacionais e financeiros.
A Companhia pode não ser capaz de proteger seus direitos de propriedade intelectual ou pode infringir a propriedade
intelectual de terceiros, o que poderá ter um efeito adverso negativo em seus resultados.
A Companhia depende significativamente da sua capacidade de proteção dos seus direitos de propriedade intelectual,
marcas, patentes, domínios e segredos industriais. Os mecanismos, legislações e processos apropriados para proteção dos
direitos de propriedade intelectual podem não ser suficientes para proteger sua carteira de direitos de propriedade
intelectual.
Há o risco de a Companhia, ainda que por omissão, não conseguir renovar o registro de seus ativos em tempo hábil ou que
os seus concorrentes contestem ou invalidem quaisquer ativos existentes ou futuros enviadas pela Companhia ou por ela
licenciadas. A Companhia não tem como garantir que as medidas para proteger os seus direitos de propriedade intelectual
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serão suficientes, ou que terceiros não infringirão ou se apropriarão indevidamente de direitos de propriedade intelectual.
Além disso, litígios dispendiosos e demorados podem ser necessários para impor e defender os direitos de propriedade
intelectual da Companhia contra usos não autorizados ou violações praticadas por terceiros, e se não obtiver êxito na defesa
de tais direitos, os negócios da Companhia podem ser impactados adversamente.
Qualquer infração ou reivindicação de violação de propriedade intelectual dirigida contra a Companhia sobre os ativos
intangíveis que utiliza, nacional ou internacionalmente, mesmo sem mérito, pode resultar em um litígio demorado e
dispendioso, causando atrasos na entrega de produtos ou exigindo o pagamento de royalties ou taxas de licenciamento.
Como resultado, a incapacidade ou falha em proteger a propriedade intelectual da Companhia, nacional ou
internacionalmente, ou qualquer processo envolvendo uma suposta violação de propriedade intelectual de terceiros pela
Companhia pode ter um efeito negativo em seus resultados operacionais e imagem.
Como resultado, a incapacidade ou falha em proteger nossa propriedade intelectual ou qualquer processo envolvendo uma
suposta violação de propriedade intelectual de terceiros pode ter um efeito negativo em nossos resultados operacionais e
causar dano à nossa imagem e reputação.
Caso a Companhia seja incapaz de proteger seus direitos de propriedade intelectual contra violação ou uso indevido ou caso
seja envolvida em processos por suposta violação de propriedade intelectual de terceiros, esses fatos poderão causar efeito
negativo relevante sobre os negócios, situação financeira ou reputação da Companhia.
A integração dos múltiplos canais (omnichannel) da Companhia é essencial para a sua operação de negócios e
perspectivas de crescimento. Eventuais falhas nesse processo de integração poderão impactar adversamente os
resultados da Companhia.
As operações da Companhia são realizadas por meio de lojas físicas, e-commerce e lojas multimarcas, de forma que a
estratégia de longo prazo da Companhia está focada em aprimorar a integração entre seus canais de venda físicos e digitais,
de modo a aperfeiçoar a experiência de compra de seus consumidores (e.g., shipping from store, pick-up in store e in store /
prateleira infinita). A incapacidade da Companhia de integrar os estoques e a comunicação com os consumidores entre seus
canais de vendas pode impedi-la de executar a estratégia planejada a nível da estrutura omnichannel, e afetar adversamente
seus negócios, resultados operacionais e condição financeira.
A Companhia pode não conseguir manter e/ou aumentar as vendas de seus produtos no canal de atacado.
Um dos pilares da estratégia de crescimento da Companhia está baseado na sua capacidade de manter e aumentar as vendas
de seus produtos no canal de atacado para lojas multimarcas. Essa capacidade de aumentar as vendas com êxito nesse canal
depende de diversos fatores que são alheios ao controle da Companhia, tais como (i) a situação de agravamento ou não da
pandemia do COVID-19 impactando as grandes redes de atacado, (ii) a expansão de seus concorrentes e o consequente
aumento da concorrência por pontos estratégicos de vendas; (iii) a dificuldade de encontrar lojas multimarcas adequadas
para venda de seus produtos; e (iv) negociação dos termos e condições das vendas de seus produtos para lojas multimarcas.
Se a Companhia não tiver sucesso em manter ou aumentar o volume de vendas no canal de atacado, seus negócios, resultado
operacional e situação financeira poderão ser adversamente impactados.
Falhas nos programas de controle de qualidade da Companhia podem resultar em recalls de produtos por questão de
qualidade ou utilização de substâncias restritivas e, por consequência, ter efeitos adversos nos resultados da
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Companhia.
Falhas nos programas de controle de qualidade adotados pela Companhia para assegurar que seus produtos atendam à
segurança e aos padrões previstos nas regulamentações vigentes (como, por exemplo, controle de substâncias restritivas e
controle quanto ao atendimento às normas ABNT relativas ao setor de calçados) podem ocasionar recalls e, por consequência,
ter efeitos adversos nos resultados da Companhia. Além disso, o sistema SAC de atendimento ao consumidor da Companhia
pode não monitorar ou tratar as menções negativas dos consumidores relativas às suas marcas nas mídias sociais de forma
eficaz. Qualquer descumprimento dos padrões regulatórios ou de segurança exigidos em quaisquer dos produtos da
Companhia poderá resultar em recalls de produtos, o que poderá afetar negativamente a imagem de seus produtos, seus
negócios, resultados operacionais e situação financeira.
Ainda, mesmo que a Companhia mantenha apólice de seguro que cubra possíveis riscos de recall de produtos, o valor
recuperado pode não ser suficiente para cobrir o dano total causado, o que pode afetar financeiramente a Companhia.
A incapacidade de expansão das fábricas e dos centros de distribuição poderá impactar adversamente os negócios da
Companhia, bem como sua estratégia de crescimento.
A estratégia de crescimento da Companhia pode demandar uma expansão na capacidade de operação de suas fábricas e de
seus centros de distribuição, uma reorganização de seus centros de distribuição atuais ou o estabelecimento de novos centros
de distribuição. Caso a Companhia não consiga encontrar locais adequados para estabelecer novas fábricas e/ou centros de
distribuição, ou não consiga integrar novos ou expandir fábricas e/ou centros de distribuição, a Companhia pode ter um
impacto adverso em suas vendas, seus resultados operacionais e na sua estratégia de crescimento.
A Companhia pode não ser capaz de se adaptar tempestivamente às transformações digitais esperadas pelos clientes
e pelo setor.
A tecnologia empregada na cultura digital global está em constante evolução. A Companhia pode não ser capaz de se adaptar
de forma tempestiva e satisfatória para atender às exigências dos clientes, preferências e padrões do setor. A Companhia
pode se deparar com alguns obstáculos em busca de uma transformação digital rápida relacionados à cultura corporativa, à
complexidade organizacional, à falta de processos que viabilizam a colaboração e inserção dos funcionários. Esses desafios
podem ser uma limitação no crescimento da cultura digital da Companhia pela complexidade comercial, organizacional ou
tecnológica. Essas mudanças, somadas à urgência no atendimento de novos padrões e práticas do setor, poderão tornar a
sua tecnologia própria ultrapassada e afetar adversamente seus resultados.
A Companhia depende da eficácia das suas campanhas de marketing.
A Companhia dedica recursos significativos para campanhas de marketing, a fim de promover a atratividade e o movimento
de seus canais de vendas. Se essas campanhas não atenderem às metas esperadas, suas vendas e lucratividade poderão ser
afetadas negativamente, e talvez a Companhia não consiga fortalecer suas marcas como esperado. Consequentemente, seus
resultados operacionais e condição financeira podem ser adversamente afetados. Além disso, se a Companhia não for capaz
de identificar mudanças no comportamento e nas preferências do consumidor ou nas tendências de moda e de responder
adequadamente em suas campanhas de marketing, a Companhia pode ser adversamente afetada.
Por fim, se as atividades de marketing da Companhia não forem bem concebidas, planejadas e executadas, a Companhia
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pode não ser capaz de alcançar as metas e objetivos esperados e, consequentemente, ter impactos negativos em suas vendas
e rentabilidade e não gerar a desejada valorização e reconhecimento de suas mercadorias e produtos. Com isso, a situação
financeira e o resultado operacional da Companhia podem ser afetados negativamente.
A dependência do setor de varejo em vendas de cartão de crédito e financiamento ao consumidor é uma tendência
crescente, de modo que qualquer alteração nas políticas dos adquirentes de cartão de crédito pode afetar
negativamente os negócios e resultados operacionais da Companhia.
O setor de varejo é cada vez mais dependente de cartões de crédito. Para o exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021, 83% da receita de vendas do varejo (incluindo físico e online e excluindo o atacado) da Companhia
foram derivadas de clientes pagando com cartões de crédito. Para executar as vendas com cartão de crédito, a Companhia
depende das políticas das empresas de cartão de crédito, incluindo as taxas que essas empresas cobram da Companhia.
Qualquer alteração nas políticas dos adquirentes de cartão de crédito, incluindo, por exemplo, a taxa de administração
cobrada dos estabelecimentos comerciais, pode afetar negativamente os negócios e resultados operacionais da Companhia.
Parte das vendas da Companhia são para clientes de planos de parcelamento oferecidos por adquirentes de cartão de crédito.
A Companhia depende dos adquirentes de cartões de crédito para continuar oferecendo aos seus portadores a possibilidade
de pagar suas compras em parcelas. Mudanças nas políticas das empresas de cartão de crédito em relação aos planos de
parcelamento ou de crédito podem diminuir a venda dos produtos da Companhia, o que pode afetar negativamente seus
negócios e resultados operacionais.
Ainda, o risco por operações fraudulentas por meio da utilização de cartão de crédito é inerente às vendas realizadas através
deste meio de pagamento. Os pagamentos via cartão de crédito não são chancelados pela aplicação da assinatura do titular
do cartão, além de ser possível que nossos clientes realizem operações na modalidade cartão de crédito para compras de
nosso e-commerce, na modalidade não presencial, o que aumenta o risco de operações fraudulentas. O fracasso em controlar
adequadamente fraudes em cartões de crédito poderá prejudicar reputação e a marca da Companhia, o que poderá afetar
adversamente o negócio e os resultados operacionais e financeiros da Companhia.
O aumento da concorrência pode ter efeito adverso relevante nos resultados da Companhia.
A Companhia está sujeita a riscos decorrentes da concorrência, novas tecnologias e mudanças no comportamento dos
clientes e nas tendências de moda. Além disso, avanços tecnológicos podem afetar a demanda por produtos ou exigir
investimentos de capital substanciais para a Companhia continuar competitiva. Não é possível estimar quando novas
tecnologias estarão disponíveis, o nível de utilização das novas tecnologias pelos concorrentes (que pode fazer com que
tenham produtos mais atrativos aos consumidores) ou os custos associados a essas novas tecnologias. Os avanços no
desenvolvimento de produtos alternativos, que substituam o uso de seus atuais produtos, também poderão resultar em
redução da demanda ou eliminação da necessidade por produtos comercializados pela Companhia. Quaisquer avanços
tecnológicos desconhecidos pela Companhia que necessitem de investimentos de capital significativo para a manutenção da
competitividade ou que, de outra forma, reduzam a demanda, podem ter um efeito adverso relevante sobre o desempenho
operacional e financeiro e indiretamente no resultado da Companhia.
A perda de membros da administração da Companhia, o enfraquecimento da cultura corporativa e/ou a incapacidade
de atrair e manter pessoal-chave pode ter um efeito adverso relevante na Companhia.
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A capacidade da Companhia de manter posição competitiva e implementar suas estratégias depende da presença ativa do
seu pessoal-chave, dos serviços prestados por sua administração e da cultura corporativa que a administração promove. A
perda de alguns membros da administração da Companhia ou da sua capacidade de atrair e manter o pessoal-chave pode
ter um efeito adverso relevante sobre suas operações e capacidade de implementação de estratégias.
O desempenho e o sucesso da Companhia são altamente dependentes dos talentos e esforços de profissionais altamente
qualificados. Dessa forma, a capacidade da Companhia de atrair, desenvolver, motivar e reter pessoal qualificado é crucial
para seu desempenho e capacidade de alcançar seus objetivos estratégicos. A concorrência por esses colaboradores é intensa
no mercado varejista e a Companhia pode não ser capaz de atrair, contratar, treinar, reter, motivar, gerenciar e formar
sucessores suficientemente qualificados, o que pode afetar adversamente seus negócios.
A capacidade da Companhia de atender os seus consumidores por meio dos canais que eles desejam depende, em
parte, da estratégia de capilaridade da Companhia por meio de lojas físicas.
Atualmente, 74% das lojas monomarca Havaianas, operadas diretamente pela Companhia ou pelo sistema de franquias, estão
localizadas em shopping centers, e as demais em outros centros comerciais. O desempenho dessas lojas monomarca e das
demais lojas físicas que comercializam produtos da Companhia depende diretamente do volume de consumidores que
frequentam tais locais. A Companhia não possui qualquer controle sobre o fluxo de consumidores em tais locais, o que pode,
inclusive, ser afetado em decorrência da perda de lojas âncoras de terceiros nos mesmos shopping centers ou outros centros
comerciais. Os shopping centers e outros centos comerciais onde as lojas da que comercializam produtos Companhia estão
localizadas ficaram fechados durante o período da pandemia da COVID-19, o que causou impacto negativo sobre suas
operações.
Com a reabertura de tais lojas e áreas de comércio proeminentes ou promissoras, tem sido verificada uma mudança de
comportamento e queda na frequência de consumidores a esses estabelecimentos, como resultado dos efeitos da pandemia
da COVID-19, impactando negativamente as vendas dessas lojas. Esses fatores estão e deverão continuar causando efeito
material e adverso nos resultados dos negócios da Companhia e na sua condição financeira.
Por fim, grande parte dos contratos de locação das lojas localizadas em shopping centers possuem a previsão da necessidade
de anuência prévia e expressa dos shopping centers no caso de mudança do controle societário da Companhia e de incidência
de taxas que variam de acordo com cada shopping center. Caso a Companhia não obtenha a anuência dos shopping centers
e não pague a taxa estabelecida por eles, os contratos de locação poderão ser rescindidos, podendo influenciar
negativamente os resultados e os negócios da Companhia.
A pandemia da doença causada pelo novo coronavírus (ou COVID-19) teve e pode ter um efeito adverso relevante
sobre os negócios e resultados operacionais da Companhia.
A pandemia da COVID-19 afetou negativamente a economia global, interrompeu os gastos dos consumidores e as cadeias
de suprimento globais, e criou uma significativa volatilidade e impacto nos mercados financeiros. A pandemia da COVID-19
teve e tem tido um impacto adverso relevante sobre os negócios e desempenho financeiro da Companhia.
Em função da pandemia da COVID-19, e em resposta às normas ou recomendações editadas pelas autoridades
governamentais, bem como das decisões que a Companhia tomou, a maior parte das lojas da Companhia (próprias e
franqueadas) e das lojas multimarcas, que comercializam produtos da Companhia, bem como as fábricas e centros de
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distribuição foram obrigadas a fechar ou a operar em horário reduzido devido aos esforços para impedir ou retardar a
propagação da COVID-19. Um número substancial das lojas da Companhia está localizado em shopping centers, que tiveram
que fechar ou ficaram sujeitos a restrições operacionais em função da pandemia da COVID-19. Caso a pandemia da COVID19 se agrave ou uma nova onda da doença se dissemine globalmente ou pelo Brasil, a Companhia pode voltar a enfrentar a
obrigação de fechamento de lojas e/ou outras restrições operacionais com relação a algumas ou todas as suas fábricas,
centros de distribuição e lojas, incluindo aquelas localizadas em shopping centers, por períodos prolongados de tempo,
devido a, entre outros fatores, normas governamentais, que se encontram em constante mutação, inclusive diretivas de saúde
pública, políticas de quarentena, medidas de distanciamento social ou até mesmo um lockdown. Além disso, muitas das lojas
multimarcas que comercializavam produtos da Companhia fecharam, o que pode representar um impacto adverso sobre as
suas receitas e, consequentemente, nos resultados operacionais da Companhia.
O receio dos consumidores de adoecerem poderá persistir, mesmo após a abertura das lojas da Companhia e das lojas
multimarcas, o que poderá afetar adversamente o tráfego de clientes nas lojas da Companhia e nas lojas multimarcas.
Adicionalmente, o gasto dos consumidores também poderá ser afetado negativamente pelas condições gerais
macroeconômicas e pela confiança do consumidor, inclusive em decorrência da recessão, resultante da pandemia da COVID19, bem como pela diminuição permanente na demanda de calçados e vestuários do portfólio da Companhia, em razão de
uma mudança no perfil de consumo do público que a Companhia atende, inclusive em razão da consolidação do teletrabalho
como uma política permanente em diversas empresas. Isso pode afetar negativamente as vendas nas lojas multimarcas, nas
lojas, na plataforma omnichannel, utilizada para a integração dos canais de comunicação da Companhia. Qualquer redução
significativa no número e no gasto de consumidores nas lojas da Companhia e nas lojas multimarcas devido à pandemia da
COVID-19, e qualquer diminuição no gasto em lojas e no e-commerce da Companhia devido à diminuição da confiança e de
gastos do consumidor após a pandemia resultaria em perda de receita, afetando o lucro da Companhia e o seu resultado
financeiro. Além disso, a Companhia pode vir a tomar ações adicionais, seja de forma voluntária, seja em motivada por
exigências de autoridades competentes. Tais medidas implicaram e poderão implicar em custos extraordinários para a
Companhia.
O agravamento da pandemia da COVID-19 também pode impactar significativamente de forma a cadeia de suprimentos da
Companhia, se as fábricas que produzem os produtos comercializados pela Companhia, os centros de distribuição da
Companhia, ou às operações dos prestadores de serviços de logística da Companhia forem interrompidas, encerradas
temporariamente, enfrentarem falta de funcionários ou sofrerem os efeitos de uma nova onda de disseminação da COVID19. Também pode haver interrupções ou atrasos em entregas e impactos negativos na precificação de determinados
componentes dos produtos da Companhia. Em função da pandemia da COVID-19, tendo em vista as normas e orientações
governamentais, a Companhia também fechou seus escritórios administrativos e outras instalações, adotando uma política
híbrida para seus funcionários administrativos. Essa política pode afetar negativamente a produtividade e causar outras
interrupções nos negócios da Companhia. Se os negócios da Companhia não gerarem fluxos de caixa operacionais
suficientes, ou outros recursos não estiverem disponíveis para a Companhia por meio de empréstimos através das linhas de
crédito concedidas à Companhia ou de outras fontes, a Companhia pode não conseguir cobrir as suas despesas, investir no
crescimento do seu negócio, responder aos desafios competitivos ou atender suas outras necessidades de liquidez e capital,
o que pode prejudicar os negócios da Companhia.
O fechamento das lojas da Companhia, ou de muitos shopping centers onde a Companhia possui lojas, e as normas federais,
estaduais e municipais relacionadas à pandemia da COVID-19, podem expor a Companhia a riscos jurídicos, reputacionais e
financeiros em relação aos seus contratos de locação, como pagamento de multas por rescisão antecipada.
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Não há garantia de que a Companhia ficará isenta de qualquer de suas obrigações nos termos dos seus contratos de locação,
ou que, após a pandemia da COVID-19, a Companhia conseguirá retomar todas as operações em suas lojas nos atuais termos
dos contratos de locação em vigor e da forma como ocorriam antes da pandemia da COVID-19, ou se sequer conseguirá
fazê-lo.
Caso a Companhia não consiga arcar com os pagamentos dos aluguéis de suas lojas, centros de distribuição, fábricas e
imóveis administrativos, ocorrerá inadimplemento contratual, capaz de ensejar a rescisão antecipada de contratos de locação,
afetando, consequentemente, a continuidade da ocupação pela Companhia. O alcance total do impacto da pandemia da
COVID-19 sobre os negócios e resultados operacionais da Companhia depende dos desdobramentos futuros, que são
incertos e imprevisíveis, inclusive a duração e a disseminação da pandemia e o surgimento de novas cepas ou variantes do
COVID-19, tais como a Delta e Ômicron, especialmente no Brasil, seu impacto sobre os mercados de capitais e financeiro e
qualquer nova informação que possa surgir sobre a gravidade do vírus, sua disseminação para outras regiões, bem como as
ações tomadas para contê-la, entre outras.
No atual momento, a Companhia não pode estimar de forma razoável o alcance total do impacto da pandemia da COVID19 sobre os seus negócios e resultados operacionais. Os efeitos da pandemia da COVID-19 podem agravar os efeitos de
outros fatores de risco descritos nesta seção deste Formulário de Referência.
A Companhia pode não conseguir obter ou renovar as autorizações, registros, licenças e alvarás para a instalação e
a operação das suas lojas, centros de distribuição e fábricas.
A Companhia depende de vários registros, autorizações, licenças e alvarás federais, estaduais e municipais, incluindo autos
de vistoria do corpo de bombeiros e licenças de funcionamento emitidas pelas respectivas municipalidades, relacionados à
operação e ao funcionamento das suas fábricas, centros de distribuição e lojas. Grande parte desses documentos possui
prazos de validade e deve ser renovado de tempos em tempos, com ou sem o pagamento de taxas de renovação. Devido ao
número de etapas necessárias para obter e renovar registros, licenças, permissões e autorizações (incluindo o tempo
necessário para implementar planos de ação corretiva para cumprir as novas regulamentações e/ou solicitações das
autoridades competentes e para realizar as ações relacionadas a obras), juntamente com o tempo de resposta de certos
órgãos administrativos, a Companhia pode não ser capaz de obter ou renová-los em tempo hábil. A não obtenção ou a não
renovação das suas licenças poderá (1) resultar em autos de infração, (2) sujeitar a Companhia ao pagamento de multas,
(3) impedir a Companhia de abrir e operar as lojas, centros de distribuição e fábricas, (4) resultar no fechamento das suas
lojas, centros de distribuição e fábricas, (5) expor a Companhia a riscos adicionais no caso de um acidente de segurança e
proteção, ou evento similar, (6) afetar adversamente tal instalação enquanto uma licença estiver pendente; (7) expor a
Companhia, bem como seus representantes, a sanções criminais, em caso de exercício de atividades sem as devidas licenças
e autorizações ambientais; (8) afetar substancial e negativamente a imagem da Companhia; (9) impactar na contratação de
seguro, bem como recebimento de indenização em caso de acidentes; e (10) expor a Companhia à responsabilização por
eventuais danos ambientais.
A estratégia de negócio da Companhia poderá ser substancial e adversamente afetada se não for possível abrir e operar
novas lojas ou centros de distribuição, se a Companhia tiver que suspender ou fechar algumas das suas lojas, centros de
distribuição ou fábricas existentes em consequência da sua incapacidade de obter ou renovar os registros, autorizações,
licenças e alvarás, ou se um acidente afetar adversamente uma loja enquanto essa estiver com uma licença pendente, os
resultados financeiros e operacionais da Companhia poderão ser material e adversamente afetados.
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A Companhia pode não ser capaz de renovar ou manter os contratos de locação de algumas de suas lojas, centros de
distribuição ou fábricas.
A Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, que trata da locação de imóveis urbanos, dispõe que o locatário terá direito à
renovação compulsória do contrato de locação para fins comerciais desde que, cumulativamente: (i) o contrato tenha sido
celebrado por escrito e com prazo determinado; (ii) o prazo do contrato seja de, no mínimo, cinco anos ininterruptos, sendo
admitida a somatória de prazos contratuais; (iii) o locatário esteja explorando sua atividade, no mesmo ramo, pelo prazo
mínimo e ininterrupto de três anos; e (iv) o locatário ajuíze ação renovatória no prazo decadencial de um ano a seis meses
anterior à data do término do prazo do contrato de locação em vigor.
A Companhia pode não ser capaz de renovar os contratos de locação de suas lojas (próprias e franquias), centros de
distribuição e/ou fábricas se não conseguir renegociá-los com os respectivos locadores, se não apresentar a ação renovatória
no prazo legal ou se não satisfizer as condições acima elencadas. Alguns dos contratos de locação da Companhia estão
vigentes por período indeterminado, isto é, com o prazo locatício previsto já vencido sem que tenha sido formalizada a sua
renovação, o que poderá acarretar na necessidade de desocupação do imóvel, mediante simples envio de notificação prévia
pelo locador, com antecedência de 30 dias, livre de penalidades.
A localização estratégica das lojas, centros de distribuição e fábricas, localizadas nos imóveis alugados, é fundamental para
o desenvolvimento da estratégia de negócios da Companhia e, como resultado, a Companhia poderá ser afetada
adversamente, caso: (i) um número significativo de seus contratos de locação seja rescindido, ou não seja renovado em
termos de mercado favoráveis à Companhia; ou (ii) não consiga celebrar os contratos de locação para novas lojas em
localidades estratégicas ou tais contratos de locação não sejam celebrados em termos satisfatórios; a Companhia pode
enfrentar crescente concorrência por espaços comerciais, e consequentemente, perder pontos de venda atualmente
existentes. A perda de qualquer um dos locais estratégicos da Companhia pode afetar negativamente seus resultados
operacionais e condição financeira.
Ainda, caso os imóveis em que estejam localizadas as lojas de rua, fábricas ou centros de distribuição sejam
alienados/transferidos (inclusive em virtude de eventuais ônus) a terceiros durante a vigência do prazo contratual, o novo
titular não estará, necessariamente, obrigado a respeitar os termos e condições da locação, salvo se cumulativamente (i) a
locação for por prazo determinado e anterior ao ônus que implicou na perda do imóvel, caso aplicável; (ii) constar no contrato
de locação cláusula de vigência em caso de alienação do imóvel; e (iii) o contrato estiver devidamente registrado na matrícula
do imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis competente, previamente a alienação do imóvel. Caso estes requisitos não
sejam preenchidos, o novo titular poderá solicitar a desocupação do imóvel locado no prazo de 90 dias, contados do
recebimento pelo locatário de notificação nesse sentido. Há, ainda, contratos de locação que não estão averbados nas
respectivas matrículas, perante os respectivos Cartórios de Registro de Imóveis, de modo que em caso de alienação do imóvel,
se o locador não garantir ao locatário o seu direito legal de preferência na aquisição do imóvel, o locatário não poderá
depositar o preço em juízo e adquirir o imóvel para si, cancelando a venda realizada (adjudicação) restando ao locatário
somente o direito de pleitear do locador indenização por eventuais perdas e danos, inclusive se o novo proprietário solicitar
a desocupação do imóvel pelo locatário.
A Companhia pode ser obrigada a desocupar os imóveis, se não conseguir chegar a um acordo na renovação da locação, ou
caso o respectivo locador decida vender sua propriedade e a Companhia não consiga alcançar um acordo com o novo
proprietário. Portanto, a perda de qualquer de suas localizações estratégicas, incluindo por não renovação ou manutenção
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dos contratos de locação de suas lojas, fábricas ou centros de distribuição, pode afetar adversamente suas operações,
resultados financeiros e/ou impactar negativamente a notoriedade de suas marcas.
Ademais, um aumento significativo no valor do aluguel dos imóveis que a Companhia aluga também pode afetá-la
negativamente. Além disso, se decidir fechar qualquer uma de suas lojas físicas, localizadas em imóveis alugados, antes do
fim do prazo contratual da locação, poderá ser obrigada a pagar uma multa contratual ao proprietário, como consequência
da rescisão antecipada do contrato de locação. Os valores envolvidos em tais multas e sua eventual quantidade poderia, no
total, afetar adversamente a Companhia.
Além disso, a Companhia poderá buscar reduzir, consolidar, reposicionar, realocar ou fechar alguns de seus imóveis, o que,
na maioria dos casos, exige o aditamento, ou a rescisão, do contrato de locação e, eventualmente, pagamento de multa pela
rescisão antecipada ou devolução dos valores recebidos à título de subsídio (allowance), conforme previsto nos respectivos
contratos de locação.
Adicionalmente, a maior parte de lojas da Companhia está localizada em shopping centers, onde está sujeita ao pagamento
de aluguel atrelado a um percentual das vendas realizadas na respectiva loja.
Por fim, não há garantia de que a Companhia conseguirá alugar os imóveis nos quais está interessada. Devido ao fato de a
localização dos seus imóveis representar um fator importante em sua estratégia de vendas, se não conseguir celebrar novos
contratos de locação com condições satisfatórias, a Companhia pode ter seus negócios afetados substancialmente e
negativamente.
O preço das matérias-primas utilizadas pela Companhia pode ser afetado pela volatilidade nas cotações de
commodities e uma oscilação brusca e inesperada poderá ter efeito adverso relevante para a Companhia.
A Companhia importa matérias-primas e produtos acabados, além de também adquirir algumas matérias-primas (produtos
petroquímicos, por exemplo) no mercado interno, cujos preços sofrem um impacto indireto da variação da taxa cambial do
dólar e da volatilidade dos preços das commodities, especialmente as derivadas da cadeia do petróleo e do gás advindo da
matéria-prima borracha sintética. Os preços dos produtos vendidos no Brasil são fixados tomando por referência os preços
no mercado internacional e de acordo com a oscilação da oferta e da procura, bem como em função do dólar.
Adicionalmente, os preços das matérias-primas são influenciados por uma série de fatores sobre os quais a Companhia não
tem controle, incluindo, mas não se limitando, a clima, produção agrícola, condições econômicas internacionais e nacionais,
custos de transporte e processamento, regulamentações e políticas governamentais e relação entre oferta e demanda
mundial e pandemias (tais como a recente pandemia da COVID-19). Nós não temos e não teremos controle sobre os fatores
que afetam a flutuação da cotação de tais commodities e caso ocorram alterações bruscas e inesperadas na cotação, bem
como oscilações na oferta e demanda dessas matérias-primas, a Companhia pode sofrer um efeito relevante e adverso.
A Companhia está sujeita a falhas logísticas e atrasos motivados por problemas nas alfândegas, portos e Receita
Federal.
Uma parcela das matérias-primas e produtos acabados utilizados pela Companhia é importada, sendo transportada, em
geral, por via aérea ou marítima. Possíveis problemas, como greves, dificuldade de acesso aos terminais, saturação da
infraestrutura ou interrupções nas atividades, relacionados à Receita Federal, alfândegas, aeroportos e/ou portos de todo o
País podem afetar a entrega de tais matérias-primas e produtos e, por consequência, o desenvolvimento das atividades da
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Companhia. Adicionalmente, possíveis problemas de transporte rodoviário e logística para os produtos da Companhia
chegando ou saindo dos seus Centros de Distribuição também poderão ter um efeito adverso em seus negócios, resultado
operacional e situação financeira.
A Companhia pode ser adversamente afetada se algum de seus benefícios fiscais expirar ou for revogado ou, ainda,
se não conseguir qualificar, renovar ou estender tais benefícios fiscais.
A Companhia participa de programas de incentivos de ICMS dos governos estaduais nas unidades fabris localizadas na
Paraíba, Pernambuco e Minas Gerais, convalidados nos moldes da Lei Complementar nº 160/17, regulamentada pelo
Convênio ICMS nº 190/17, com alterações posteriores. Tais incentivos têm prazo de validade até 2032 por estarem associados
ao fomento de atividades industriais. Para garantir esses incentivos, a Companhia deve estar em conformidade (compliance)
com uma série de exigências fiscais, trabalhistas, sociais e de proteção e controle do meio ambiente, que, se forem
descumpridas, poderão ocasionar a interrupção dos programas e, consequentemente, a perda de cerca de R$216,5 milhões
de incentivos de ICMS obtidos em 2021, além de multas e outras sanções. Adicionalmente, a Companhia goza de subvenções
federais por meio do lucro da exploração na Região Nordeste, uma vez que possui unidades de produção localizadas nas
áreas de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, cujo benefício é a redução de 75% do
IRPJ da Companhia, sendo o risco aumentar a taxa efetiva do IRPJ. Tais subvenções federais têm prazo de validade até
2027/2028.
Para garantir a continuidade desses incentivos ou regimes, conforme aplicável, a Companhia deve cumprir uma série de
exigências fiscais, trabalhistas, sociais e ambientais que podem vir a ser questionadas, inclusive judicialmente, por terceiros
como, por exemplo, o Ministério Público Federal, outros Estados brasileiros, ou até outras autoridades públicas, durante seu
prazo de vigência. As penalidades por descumprimento dessas obrigações podem resultar na suspensão dos incentivos até
que sejam corrigidos, perda de incentivos fiscais e, em determinadas circunstâncias, pagamento de multas.
Esses benefícios fiscais também podem ser revogados ou suas condições podem vir a ser alteradas. Caso os incentivos ou
regimes sejam suspensos, modificados, cancelados, revogados, não sejam renovados ou não sejam prorrogados, a
Companhia poderá ser afetada de maneira adversa.
Problemas nos sistemas de tecnologia da informação da Companhia, ou a incapacidade de acompanhar a velocidade
do desenvolvimento da tecnologia, poderão impactar adversamente suas operações.
A Companhia utiliza sistemas tecnológicos e de automação nos processos de produção e vendas e, por isso, depende da
integridade, funcionalidade, disponibilidade, estabilidade e segurança desses sistemas de informação: e-commerce, crédito,
logística, comunicação e aplicativos para controlar produção, estoques e relatórios de desempenho operacional, comercial e
financeiro. Falhas podem ocorrer em virtude de uma série de fatores que incluem eventos que estão, total ou parcialmente,
fora do controle da Companhia, tais como: (i) falta de energia; (ii) interrupção dos serviços de telecomunicações; (iii) falhas
generalizadas nos sistemas; (iv) desastres naturais catastróficos; e (v) eventos internos/externos e incidentes/violações de
segurança da informação (risco cibernético) que podem, inclusive, afetar terceiros com os quais a Companhia faz negócios
ou que sejam essenciais para suas atividades.
Essas falhas podem causar a interrupção das operações industriais, nos centros logísticos, nas vendas, no fornecimento, na
rede de lojas ou nos escritórios da Companhia. Em caso de violação externa de seus sistemas (risco cibernético), outros riscos,
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como vazamentos e/ou perda definitiva de informações financeiras ou de dados pessoais, podem ocorrer. Ademais, qualquer
interrupção ou lentidão dos sistemas de informação poderia causar perda de informações, inclusive dados relacionados a
solicitações de clientes, ou a entrega dessas informações aos clientes com atraso ou erros, o que poderia reduzir a demanda
pelos serviços e produtos.
Além disso, sistemas de tecnologia estão sujeitos a constantes atualizações e se a Companhia não conseguir atualizá-los
corretamente, as suas operações poderão ser prejudicadas, o que pode causar efeito adverso relevante para a Companhia.
Adicionalmente, a fim de manter a confiabilidade dos sistemas, a Companhia pode precisar melhorar continuamente seus
sistemas operacionais e financeiros, processamento de transações, procedimentos e controles, levando a custos e despesas
adicionais ou problemas de integração, o que pode ter efeito adverso nos seus resultados financeiros.
Qualquer desses eventos poderia sujeitar a Companhia a processos judiciais, sanções administrativas e prejuízos, e, dessa
forma, afetar, de forma adversa, os resultados operacionais, a situação financeira e a imagem da Companhia perante o
mercado, seus clientes e fornecedores.
Incidentes de segurança, incluindo ataques cibernéticos, violações de segurança, acessos não autorizados ou
divulgação de dados confidenciais, interrupção de negócios ou a percepção de que dados pessoais e sensíveis
armazenados pela Companhia não estão seguros e podem afetar a Companhia de forma adversa.
As operações da Companhia dependem do funcionamento eficiente e ininterrupto de seus sistemas de tecnologia da
informação. A Companhia está sujeita a diversos ataques cibernéticos, como, por exemplo, extorsão e sequestro de dados
(ransomware), vírus de computador (malware), phishing ou, ainda, acesso indevido em seus sistemas e plataformas de
tecnologia, realizados por pessoas dentro ou fora da sua empresa, a partir da internet, das suas redes ou através das redes
de terceiros com quem a Companhia mantém negócios, bem como outros ataques cibernéticos que tenham por objetivo
acessar, alterar, corromper ou destruir sistemas, redes de computadores e informações armazenadas ou transmitidas,
podendo causar a exposição de dados confidenciais dos usuários e/ou de propriedade da Companhia. A esse respeito, em
14 de dezembro de 2018 e 1º de outubro de 2021, ocorreu, nos Estados Unidos, uma divulgação não autorizada de algumas
informações relativas a uma parte dos números de cartão de crédito de consumidores da Companhia, sendo que deste fato
decorreram, inclusive, algumas discussões judiciais, em razão das autoridades estado-unidenses terem interpretado o
acontecimento como uma violação do FACTA (Fair and Accurate Credit Transactions Act) (para mais informações à respeito
das referidas discussões judiciais evolvendo vazamento de dados, ver item 4.3 deste Formulário de Referência). Não é possível
assegurar que eventos similares aos descritos acima não ocorrerão no futuro, tampouco que a Companhia será capaz de
identificá-los tempestivamente, caso ocorram. Além disso, suas operações são dependentes de sistemas de tecnologia da
informação e de infraestrutura crítica onde perturbações, instabilidades ou mesmo a inoperância destes sistemas em virtude
de um ataque cibernético ou não, o que pode afetar negativamente a sua capacidade em atender os seus usuários, afetando
adversamente a reputação e os negócios da Companhia. Consequentemente, podem ocorrer interrupções (incluindo
sequestro) de referidos sistemas e de acesso aos seus dados, bem como vazamentos de dados sigilosos ou, ainda, na perda
de níveis significativos de ativos líquidos (incluindo valores monetários), o que poderia afetar adversamente a reputação da
Companhia, os seus resultados operacionais e sua situação financeira, em decorrência das possíveis implicações de
pagamento de resgates, indenizações, penalidades e multas regulatórias.
As operações da Companhia dependem do funcionamento eficiente e ininterrupto de seus sistemas de tecnologia da
informação. Caso estes sistemas tenham seu funcionamento interrompido por falhas próprias, falhas na prestação de serviços
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pelos fornecedores contratados, seja por infecção por vírus nos computadores, invasão física ou eletrônica, ou em razão da
impossibilidade de cumprimento das disposições contratuais aplicáveis ou do término ou rescisão das respectivas licenças,
pode haver a interrupção temporária das operações da Companhia, bem como a sua responsabilização perante terceiros que
venham a ser afetados direta ou indiretamente por tais ocorrências, o que pode afetar adversamente as operações da
Companhia e, consequentemente, seus resultados, bem como impactar negativamente sua reputação e as interações com
concorrentes e terceiros.
A Companhia possui capacidade limitada de proteger os seus sistemas de tecnologia da informação dos efeitos prejudiciais
desses ataques cibernéticos. Dessa forma, caso qualquer dos fatores acima venha a ocorrer, isso pode causar um efeito
adverso para os negócios e resultados da Companhia.
O risco de ocorrência de incidentes cibernéticos poderá ser acentuado em virtude da pandemia da COVID-19. Devido à
graves pandemias (tais como a COVID-19 ou possíveis novas ondas de contaminação, incluindo variantes que tem emergido
globalmente) ou adoção de novo modelo organizacional, as práticas de trabalho remoto pelos colaboradores da Companhia
aumentaram, sendo que nos escritórios administrativos da Companhia houve, durante um período, adoção de regime de
teletrabalho para a maior parte dos colaboradores administrativos e aprofundamento da utilização de ferramentas de
comunicação à distância. Um período prolongado de regime de teletrabalho pode aumentar os riscos operacionais, incluindo,
entre outros, o risco de segurança cibernética, o que pode prejudicar a capacidade da Companhia de gerenciar seus negócios.
Caso as proteções do ambiente de segurança da Companhia falhem de forma sistemática, a Companhia estará exposta, entre
outros, a risco de acesso ao ambiente por terceiros não autorizados, infecção de sistemas por programas maliciosos,
disseminação de malware nas redes e visibilidade indevida a informações de clientes e/ou estratégicas para a instituição.
Essas ações podem decorrer na indisponibilidade de sistemas críticos, ocasionar perdas financeiras por desvios de recursos
financeiros, tornar ruim a experiência do usuário por degradação da conexão, causar danos de imagem pelo vazamento de
dados e gerar multas regulatórias, sanções, indenizações ou até intervenção por um regulador.
Assim, uma falha na segurança cibernética dos sistemas internos da Companhia poderá prejudicar sua reputação e marca e,
ainda, pode causar um efeito adverso para os negócios e resultados da Companhia.
A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento das leis relativas à proteção de dados pessoais e
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, podendo ser afetada adversamente pela aplicação de multas e outros
tipos de sanções.
No ano de 2018, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conforme alterada (Lei nº 13.709/2018 – “LGPD”),
a qual entrou em vigor no mês de setembro de 2020 e transformou a forma pela qual a proteção de dados pessoais no Brasil
é regulada e tratada. A LGPD entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, com exceção dos artigos 52, 53 e 54 da LGPD,
que tratam das sanções administrativas, que entraram em 1º de agosto de 2021, na forma da Lei nº 14.010/2020.
A LGPD estabelece um novo marco legal a ser observado nas operações de tratamento de dados pessoais e prevê, entre
outros, os direitos dos titulares de dados pessoais, as bases legais aplicáveis à proteção de dados pessoais, os requisitos para
obtenção de consentimento, as obrigações e requisitos relativos a incidentes de segurança e vazamentos e a transferências
de dados, bem como a autorização para a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Caso a Companhia não
esteja em conformidade com a LGPD, poderá estar sujeita às sanções de advertência; obrigação de divulgação de incidente;
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bloqueio temporário e/ou eliminação de dados pessoais; multa de até 2% do faturamento da empresa, grupo ou
conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, até o montante global de R$50.000.000,00 por infração;
suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere à infração pelo período máximo de seis meses,
prorrogáveis até a regularização da atividade de tratamento; suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados
pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de seis meses, prorrogável por igual período; e/ou proibição parcial
ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.
A Companhia está obrigada a garantir que qualquer tratamento de dados pessoais e informações, tais como, processamento,
utilização, armazenagem, disseminação, transferência ou eliminação sob sua responsabilidade seja realizada de acordo com
a legislação aplicável. Especialmente em relação ao tratamento de dados pessoais, devendo observar as leis de proteção de
dados e privacidade regulamentada por uma série de normas previstas de forma esparsa na legislação, como, por exemplo,
na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14).
No curso normal de seus negócios, a Companhia tem acesso a dados pessoais de, por exemplo, fornecedores, candidatos,
empregados, clientes de suas lojas físicas e do e-commerce. Por isso, a depender do contexto, a Companhia pode ser
enquadrada como controladora ou operadora dos dados pessoais nos termos da lei, e tais dados pessoais, se tratados em
desacordo com a legislação aplicável, poderão sujeitar a Companhia a penalidades administrativas e indenizações em sede
judicial ou arbitral.
A Companhia pode ser responsabilizada por danos materiais, morais, individuais ou coletivos e ser considerada
solidariamente responsável por danos materiais, morais, individuais ou coletivos em caso de não cumprimento das
obrigações estabelecidas pela LGPD.
Os mecanismos de segurança e controle da Companhia ou de terceiros que tratem dados em nome da Companhia podem
não ser suficientemente eficazes para impedir eventual divulgação não autorizada de dados que constem nos seus sistemas.
O avanço tecnológico permite o desenvolvimento de métodos sofisticados de captura de dados para a realização de
atividades ilegais, tais como fraude e falsidade ideológica. Desta forma, os sistemas de informação da Companhia ou dos
terceiros operadores estão expostos a violações por parte de terceiros com a intenção de acessar, de maneira ilegal, dados
armazenados. Caso os sistemas da Companhia ou dos terceiros contratados por ela sejam violados e haja a divulgação não
autorizada de informações de seus usuários, a Companhia poderá estar exposta a demandas judiciais decorrentes de erros,
falhar, fraudes ou falsidade ideológica pela divulgação ou pelo uso não autorizado dos dados, estando sujeita também a
impactos em sua reputação e imagem e a sanções administrativas, especialmente aquelas relativas à LGPD, o que pode causar
um efeito adverso para os negócios e resultados da Companhia.
Assim, falhas de segurança e quaisquer outras falhas na proteção dos dados pessoais tratados pela Companhia ou por
terceiros em seu nome, bem como a inadequação à legislação aplicável, podem acarretar multas elevadas, pagamento de
indenizações, divulgação do incidente para o mercado, eliminação dos dados pessoais da base e até a suspensão de
atividades de tratamento de dados pessoais, o que poderá afetar negativamente a sua reputação e os seus resultados e,
consequentemente, o valor de suas ações.
Falhas, defeitos, ou inadequação dos sistemas, processos e controles da Companhia, inclusive decorrentes de máconduta ou erros humanos, podem afetar a Companhia de forma adversa.
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Os sistemas operacionais da Companhia podem parar de funcionar adequadamente por um período limitado – ou ficar
temporariamente indisponíveis –, ou, ainda, seus controles e medidas de prevenção podem não ser suficientes para evitar
eventuais acidentes, falhas ou deficiências (inclusive decorrentes de erro humano) inerentes a seus respectivos negócios e
operações, como consequência de inúmeras circunstâncias que não estão no controle da Companhia.
Tais fatores podem ser eventualidades externas e internas, como questões políticas, socioambientais, tecnológicas, erros
humanos intencionais ou não, desvio de conduta ética, fraude ou violação de leis, códigos e normativos internos, e
deficiências operacionais. Ademais, a Companhia não pode assegurar que seus processos de governança, compliance e
controles internos serão suficientes para eliminar riscos de condutas ilícitas ou irregulares e eventual penalização.
Nesse sentido, ações de diretores, colaboradores ou terceiros atuando em nome da Companhia que violem suas políticas
internas podem ser caracterizadas como corrupção no Brasil ou em outras jurisdições e poderiam expor a Companhia a
sanções administrativas e judiciais, erros ou ajustes contábeis, prejuízos monetários e danos à reputação ou outros efeitos
adversos. A percepção ou as alegações de que a Companhia, seus colaboradores, coligadas ou outras pessoas ou entidades
associadas à Companhia envolveram-se em alguma dessas condutas indevidas, podem causar dano significativo à reputação
ou outros efeitos adversos para a Companhia.
Qualquer desses eventos poderá sujeitar a Companhia a litígios, investigações, despesas, multas, perda de licenças
operacionais, impactando negativamente os resultados da Companhia, assim como sua imagem/reputação perante seus
públicos de relacionamento.
Por fim, em decorrência da pandemia de COVID-19, a Companhia aumentou rapidamente o número de colaboradores
trabalhando remotamente, o que pode ocasionar aumento da indisponibilidade de seus respectivos sistemas e infraestrutura,
interrupção dos serviços de telecomunicações, falhas generalizadas nos sistemas e maior vulnerabilidade a ataques
cibernéticos. Consequentemente, a capacidade da Companhia de conduzir seus negócios pode ser negativamente impactada.
Existem riscos para os quais a Companhia pode não possuir cobertura de seguros e não há como garantir que as
coberturas existentes serão suficientes ou que venham a ser renovadas em condições comerciais satisfatórias à
Companhia.
Existem determinados tipos de riscos que podem não estar cobertos pelas apólices de seguro contratadas pela Companhia.
Além disso, determinados riscos não são garantidos pelas seguradoras que atuam no mercado (isto é, riscos decorrentes de
guerra, terrorismo, caso fortuito e de força maior, interrupção de certas atividades e erros humanos). Desastres naturais,
condições meteorológicas adversas e outros eventos também podem causar danos diversos (incluindo danos ao meio
ambiente e interrupção das atividades da Companhia, por exemplo) e também não são garantidos pelas seguradoras. Assim,
na hipótese de ocorrência de quaisquer desses eventos não cobertos, a Companhia poderá incorrer em danos às suas
instalações e aos seus estoques, interrompendo total ou parcialmente a produção e, consequentemente, a venda de
mercadorias. Tendo em vista que a Companhia produz internamente uma parcela significativa de seus produtos, na
ocorrência de um dos exemplos mencionados em instalações produtivas da Companhia, o impacto poderá ser adversamente
relevante.
A cobertura das apólices de seguro da Companhia está condicionado ao pagamento do respectivo prêmio. A falha ou atraso
em pagar esses prêmio cumulada com a ocorrência de um sinistro poderá colocar a Companhia em uma situação de risco,
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em que o dano não será indenizado sob a cobertura contratada junto à segurada. Adicionalmente, a Companhia não pode
garantir que, mesmo na hipótese da ocorrência de um sinistro coberto por suas apólices, o pagamento do seguro será
suficiente para compensar integralmente os danos decorrentes de tal sinistro, o que poderá afetar negativamente os
resultados financeiros da Companhia. Há, ainda, risco de perda de rentabilidade e responsabilização judicial pelo pagamento
de indenização a terceiros em decorrência de eventuais sinistros ocorridos.
Por fim, a Companhia não pode garantir que, no futuro, conseguirá manter as suas apólices de seguro a taxas comerciais
razoáveis ou em termos aceitáveis, ou contratadas com as mesmas companhias seguradores ou com companhias
seguradoras similares, o que poderá impactar negativamente os resultados operacionais e a condição financeira da
Companhia.
Os titulares das ações ordinárias de nossa emissão poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
De acordo com o nosso estatuto social, deve-se pagar aos seus acionistas, no mínimo, 25% do nosso lucro líquido anual,
calculado nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), sob
a forma de dividendos ou juros sobre o capital próprio. O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar
prejuízo ou retido nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações e pode não ser disponibilizado para o pagamento
de dividendos ou juros sobre o capital próprio. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações permite que uma companhia
aberta, como a nossa, suspenda a distribuição obrigatória de dividendos em determinado exercício social, caso o Conselho
de Administração informe à Assembleia Geral Ordinária que a distribuição seria incompatível com a nossa situação financeira.
Se isso acontecer, os titulares das nossas ações ordinárias poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
Além disso, a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação atualmente incidente sob o
pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual poderá ser revista e tanto os dividendos recebidos,
quanto os distribuídos poderão passar a ser tributados e/ou, no caso dos juros sobre capital próprio, ter sua tributação
majorada no futuro, impactando o valor líquido a ser recebido pelos nossos acionistas a título de participação nos seus
resultados. Os incentivos fiscais são destinados para reserva de subvenção de investimentos, conforme o artigo 30 da Lei no
12.973/2014. Deliberando-se pela destinação desses incentivos fiscais como pagamento de proventos, a Companhia deve
submetê-los à tributação.
A Companhia pode ser responsabilizada por determinados eventos que ocorram em suas instalações ou nas
instalações dos seus franqueados, incluindo em lojas físicas, o que poderá ter um efeito material adverso sobre a
imagem, os resultados e, consequentemente, sobre o negócio da Companhia.
A Companhia pode ser responsabilizada por atos praticados por empregados, clientes, franqueados e terceiros dentro e fora
de suas instalações, incluindo suas lojas, fábricas, centros de distribuição e lojas físicas. As lojas físicas da Companhia, inclusive
as lojas dos franqueados da Companhia, estão localizadas em espaços de uso público, fazendo com que estejam
naturalmente mais suscetíveis a incidentes, incluindo atos de violência e outros incidentes de segurança alheios à sua vontade.
Em caso de acidentes, fraudes, danos (inclusive ambientais), lesões, ou óbitos, a Companhia pode enfrentar reclamações sob
a alegação de negligência, em razão de, por exemplo, não ter realizado a supervisão adequada das instalações, conforme
aplicável, ou de que foi, de algum modo, responsável por atos que geraram tais acidentes, fraudes, danos, lesões ou óbitos,
bem como pelo descumprimento por parte de empregados, clientes ou terceiros de diretrizes preventivas e mecanismos de
segurança adotados pela Companhia. A Companhia pode enfrentar alegações de assédio, discriminação, racismo,
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preconceito ou violência sexual ou moral, ou outros atos ilícitos contra empregados, franqueados, clientes ou terceiros.
Além disso, a Companhia pode ser objeto de ações judiciais propostas por empregados, franqueados, clientes ou terceiros,
alegando eventuais lesões a direitos previstos na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
A simples existência ou divulgação desses tipos de atos pode causar efeito material adverso à imagem da Companhia,
diminuir a frequência dos consumidores em suas lojas, causar ações judiciais contra a Companhia para ressarcimento às
vítimas, envolver despesas substanciais e desviar tempo e atenção da administração, o que pode prejudicar os resultados
operacionais e a situação financeira da Companhia.
Não temos controle operacional total sobre os negócios de franqueados da Companhia. Quaisquer problemas nas
nossas relações com os franqueados podem afetar negativamente os resultados de operações da Companhia.
Não temos como garantir que os franqueados sigam os padrões de qualidade, serviço e atendimento determinados pela
Companhia, de forma que a incapacidade desses franqueados em manter tais padrões poderia afetar de forma relevante as
marcas da Companhia e prejudicar nosso crescimento futuro.
No âmbito dos contratos de franquia, os franqueados possuem certa flexibilidade em suas operações. A Companhia pode
não identificar e corrigir problemas com os seus franqueados em tempo hábil e, como resultado, a sua imagem, reputação e
resultados operacionais podem ser afetados negativamente.
A Companhia não pode garantir que manterá um bom relacionamento com os seus franqueados. Nesse sentido, poderão
ocorrer problemas relacionados ao negócio de franquias, dentre os quais destacam-se atrasos e inadimplência nos
pagamentos por parte dos franqueados, podendo danificar a marca, reputação e impactar negativamente os resultados da
Companhia.
O descumprimento de obrigações e direitos estabelecidos em Contrato de Franquia e Circular de Oferta de Franquia (COF)
pela Companhia, ou suas controladas, pode ocasionar o pagamento de indenização, como multas e perdas e danos, bem
como resultar em um litígio demorado e dispendioso, o que pode vir a afetar a imagem da Companhia e a confiabilidade
dos franqueados, e potenciais novos franqueados, na Companhia.
A Companhia pode vir a celebrar instrumentos financeiros que causem aumento de sua alavancagem, pode não
conseguir ter acesso a novos financiamentos a termos atrativos e está, e poderá continuar a estar no futuro, sujeita a
exigências de cumprimento de determinadas obrigações específicas.
A Companhia pode vir a se tornar parte em contratos de financiamento ou celebrar outros instrumentos financeiros que
podem vir a aumentar sua exposição financeira ou alavancagem, inclusive por meio da emissão de títulos e valores mobiliários
no Brasil ou no exterior. O eventual endividamento da Companhia pode, por exemplo: (i) dificultar o cumprimento de suas
obrigações; (ii) limitar sua capacidade de obter financiamento adicional; (iii) aumentar a vulnerabilidade da Companhia às
taxas de juros, podendo resultar em maiores custos financeiros relacionados à dívida pós-fixada; (iv) aumentar a
vulnerabilidade da Companhia a condições econômicas e setoriais adversas, inclusive exposição cambial; e (v) afetar o
pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio.
Os mercados locais de dívida e de capitais foram impactados pelo custo de crédito e por fatores político-econômicos, pela
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pandemia da COVID-19, dentre outros. Tais eventos afetaram negativamente as condições econômicas no Brasil. As
preocupações quanto à estabilidade dos mercados financeiros no Brasil e à solvência de contrapartes resultaram no
encarecimento do custo de captação, uma vez que muitos credores aumentaram as taxas de juros, adotaram normas mais
rigorosas para concessão de empréstimos e reduziram seu volume e, em alguns casos, interromperam a oferta de
financiamento a tomadores em termos comerciais razoáveis.
Nessas circunstâncias, reduz-se a possibilidade da realização de captações ou refinanciamentos em níveis aceitáveis,
incorrendo na possibilidade de não obtenção, através do mercado, de recursos financeiros necessários para honrar
obrigações nos vencimentos vigentes, bem como para eventual aumento da capacidade operacional da Companhia e
expansão de sua capacidade atual para atendimento de novos mercados, o que poderá afetar adversamente os resultados
da Companhia.
Além disso, os instrumentos financeiros em vigor impõem, e aqueles que eventualmente vierem a ser celebrados no futuro
podem vir a impor, o cumprimento de obrigações específicas, bem como cláusulas restritivas de alavancagem e liquidez
(covenants financeiros). Nestes instrumentos, são comuns, ainda, disposições no sentido de que eventuais inadimplementos
que não sejam sanados tempestivamente ou em relação aos quais os credores não renunciem seu direito de declarar
antecipadamente vencidas as dívidas, possam resultar na decisão desses credores de declarar o vencimento antecipado
dessas dívidas representadas por referidos instrumentos, podendo desencadear o vencimento antecipado de outros
instrumentos financeiros dos quais a Companhia é parte. Dessa forma, qualquer inadimplência gerada pela violação dos
instrumentos financeiros (em vigor ou que venham a ser contratados no futuro) que contenham as obrigações específicas e
cláusulas restritivas descritas anteriormente pode ter efeitos materiais adversos sobre as condições financeiras da Companhia,
podendo afetar, inclusive, o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Por fim, a escassez de financiamentos e falta de liquidez poderão afetar a capacidade das controladas da Companhia de
honrarem seus compromissos financeiros, desenvolverem seus negócios e até de obterem recursos para investimentos, o
que poderá demandar aporte adicional de recursos pela Companhia, além da assunção de certas obrigações ou auxílio da
Companhia na gestão das operações de suas controladas.
Para mais informações sobre os contratos financeiros celebrados pela Companhia e os respectivos covenants, ver item 10.1(f)
deste Formulário de Referência.
A Companhia poderá realizar operações de hedge que envolvam riscos que poderão prejudicar o seu desempenho
financeiro.
A Companhia está exposta a riscos de mercado decorrentes da condução de suas atividades comerciais, principalmente riscos
de mercado decorrentes de mudanças nos preços das mercadorias, direta ou indiretamente, nas taxas de câmbio ou nas
taxas de juros. As eventuais operações de proteção (hedge) firmadas para resguardar a Companhia contra a variação desses
índices podem não oferecer proteção suficiente da operação, causando descasamento de preços entre a exposição protegida
e seu derivativo, o que poderá afetar negativamente os resultados da Companhia.
Operações de hedge também poderão expor a Companhia a riscos de perdas financeiras em situações em que a outra parte
do contrato de hedge não cumpra suas obrigações contratuais. Além disso, para a contratação de operações de hedge, pode
ser exigida a realização e manutenção de depósitos de margem pela Companhia caso haja deterioração do crédito. Qualquer
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desses cenários pode afetar negativamente os negócios e resultados financeiros da Companhia.
Falha na manutenção de controles internos efetivos sobre a preparação e divulgação das informações financeiras
pode afetar adversamente a confiança dos atuais e potenciais futuros investidores da Companhia.
Qualquer falha na manutenção de controles internos efetivos sobre as demonstrações financeiras da Companhia ou de suas
controladas pode afetar de forma adversa a capacidade de divulgarem adequadamente suas respectivas situações financeiras
e resultados. Se os controles internos relacionados à preparação e divulgação das informações financeiras consolidadas não
forem efetivos, os investidores podem perder a confiança na exatidão e na integridade de tais relatórios financeiros, de modo
que a cotação das ações de emissão da Companhia pode cair e a Companhia pode ficar sujeita a sanções ou investigações
da autoridade regulatória.
Decisões desfavoráveis ou a impossibilidade de se realizar depósitos judiciais ou de se prestar ou oferecer garantias
em processos judiciais, administrativos ou arbitrais podem causar efeitos adversos nos negócios da Companhia, na
sua condição financeira, reputacional e nos seus resultados operacionais.
A Companhia e seus acionistas controladores, administradores e controladas são, e podem vir a ser no futuro, partes em
ações judiciais e/ou administrativas. A Companhia não pode garantir que os resultados de quaisquer destes processos serão
favoráveis à Companhia ou, no caso de procedimentos que já é parte, que a Companhia mantenha ou que manterá
provisionamento, no todo ou em parte, suficiente para todos os passivos eventualmente decorrentes destes processos.
A Companhia pode enfrentar obstáculos para prestar ou oferecer garantias requeridas em processos judiciais, administrativos
ou arbitrais. O envolvimento de seus administradores em processos de qualquer natureza que prejudiquem sua imagem, ou
decisões que sejam contrárias aos seus interesses, incluindo decisões que impeçam a Companhia de conduzir seus negócios
conforme planejado originalmente, pode ter um efeito adverso relevante sobre a Companhia, inclusive à sua reputação.
Adicionalmente, a Companhia está sujeita à fiscalização por diferentes autoridades federais, estaduais e municipais, que
poderão autuar a Companhia e tais autuações podem se converter em processos administrativos e, posteriormente, em
processos judiciais contra a Companhia. Decisões contrárias de valores substanciais ou que afetem suas marcas, imagem ou
habilidade de executar suas operações planejadas, poderão causar um efeito adverso nos seus negócios, reputação, condição
financeira e resultados operacionais.
Decisões que afetem a reputação da Companhia, de seus administradores ou contrárias aos seus interesses ou que impeçam
a realização de seus negócios, como inicialmente planejados, podem causar um efeito adverso nos negócios da Companhia.
Para mais informações sobre processos judiciais e administrativos envolvendo a Companhia, ver itens 4.3 a 4.6 deste
Formulário de Referência.
A Companhia pode ser adversamente afetada por violações à Lei Anticorrupção e/ou a outras leis anticorrupção a ela
aplicáveis.
A Companhia está sujeita a diversos normativos voltados para a prevenção e combate a atos de corrupção e lavagem de
dinheiro, incluindo, mas não se limitando, a Lei nº 8.666/1993, o Decreto-lei nº 2.848/1940, a Lei nº 9.613/1998, a Lei nº
8.137/1990, a Lei nº 12.846/2013 e o Decreto nº 8.420/2015, o U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977, o Bribery Act 2010
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do Reino Unido e a Lei nº 12.846/2013 (em conjunto, “Leis Anticorrupção”), que impõem responsabilidade objetiva às
empresas, no âmbito cível e administrativo, por atos de corrupção e fraude praticados por suas coligadas, controladas, seus
dirigentes, administradores, colaboradores, e terceiros contratados para atuar em nome, interesse e/ou benefício da
Companhia, os quais ainda podem gerar desdobramentos criminais. Entre as sanções aplicáveis há: multas, perda de
benefícios ilicitamente obtidos, suspensão de operações corporativas, confisco de ativos e dissolução da pessoa jurídica
envolvida na conduta ilícita, sanções estas que, se aplicadas, podem afetar material e adversamente os resultados da
Companhia.
Nesse sentido, os processos e políticas de governança, gestão de riscos e compliance da Companhia podem não ser capazes
de detectar (i) violações às Leis Anticorrupção ou outras violações relacionadas, (ii) ocorrências de comportamentos
fraudulentos e desonestos por parte de suas controladas, coligadas, seus administradores, colaboradores e terceiros
contratados para agir em nome, benefício e/ou interesse da Companhia, (iii) outras ocorrências de comportamentos não
condizentes com princípios éticos e morais, que possam afetar material e adversamente a reputação, negócios, condições
financeiras e resultados operacionais da Companhia, ou a cotação de mercado de suas ações ordinárias de forma negativa.
A existência de quaisquer investigações, inquéritos ou processos de natureza administrativa ou judicial relacionados à
violação de qualquer lei ou regulamento voltado à prevenção e combate à corrupção, no Brasil ou no exterior, contra a
administração, funcionários ou terceiros que agem em nome, benefício e/ou interesse da Companhia podem resultar em:
(i) multas e indenizações nas esferas administrativa, civil e penal; (ii) perda de licenças operacionais, com a decorrente
responsabilização subsidiária ou solidária da Companhia; (iii) proibição ou suspensão das atividades da Companhia; e/ou
(iv) perda de direitos de contratar com a administração pública, bem como de receber incentivos ou benefícios fiscais ou
quaisquer financiamentos e recursos da administração pública. Por conseguinte, todas essas circunstâncias poderão
ocasionar um efeito adverso relevante sobre a reputação da Companhia, bem como sobre suas operações, condição
financeira e resultados operacionais.
Além disso, de acordo com a Lei nº 9.613/1998 (“Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro”), pessoas jurídicas que exerçam,
em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a comercialização de
bens de luxo ou de alto valor ou intermedeiem sua comercialização, bem como a comercialização de joias, pedras e metais
preciosos estão sujeitas a obrigações relacionadas à identificação de clientes e operações, manutenção de registros,
comunicação de operações financeiras a autoridades competentes, dentre outras. Caso a Companhia não adote os
procedimentos estabelecidos na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, poderá sofrer as seguintes sanções, além de
eventual dano à sua reputação: (i) advertência e/ou (ii) multa pecuniária variável não superior (a) ao dobro do valor da
operação; (b) ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da respectiva operação; ou
(c) ao valor de R$ 20.000.000,00; e (iii) cassação ou suspensão da autorização para o exercício da respectiva atividade,
operação ou funcionamento.
(b) a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle
Os interesses dos acionistas controladores da Companhia podem ser conflitantes com os interesses dos seus demais
acionistas.
Em 20 de setembro de 2017, os acionistas controladores da Companhia (ITAÚSA S.A.; Cambuhy I Fundo de Investimento em
Ações e Cambuhy Alpa Holding S.A.) adquiriram de maneira direta 85,78% do capital votante e 54,24% do capital total da
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Companhia.
Dessa forma, esses acionistas têm o poder de exercer o controle da Companhia, sendo titulares de direitos de voto que lhes
permitem, por exemplo, eleger a maioria dos membros do conselho de administração da Companhia, e determinar o
resultado de qualquer ato que exija aprovação dos acionistas, incluindo reorganizações societárias e pagamentos de
dividendos e/ou juros sobre capital próprio.
Os acionistas controladores poderão, ainda, ter interesse em realizar aquisições, alienações, parcerias, buscar financiamentos
ou operações similares que possam ser conflitantes com os interesses dos demais acionistas, e, mesmo em tais casos, o
interesse dos acionistas controladores poderá prevalecer. Os acionistas controladores poderão ainda tomar a decisão de
desinvestimento na Companhia. Neste caso, o novo acionista controlador poderá ter interesse em promover mudanças na
condução dos negócios e na estratégia da Companhia, incluindo a substituição de administradores e executivos.
Eventual conflito entre os acionistas controladores da Companhia poderia prejudicar a condução estratégica dos
negócios, afetando inclusive o resultado operacional da Companhia.
Os acionistas controladores da Companhia são signatários de um acordo de acionistas que garante o poder para condução
estratégica de negócios da Companhia e controle substancial de todas as questões submetidas à aprovação dos acionistas
da Companhia. Dessa forma, caso os acionistas controladores tenham interesses conflitantes entre si ou haja quaisquer
discussões em juízo acerca dos termos e condições do acordo de acionistas, estes poderão retardar ou não implementar
medidas fundamentais e significativas para a Companhia. Portanto, eventual discordância entre os acionistas controladores
poderá prejudicar a condução estratégica da Companhia, em particular quando se tratar de matérias que dependem da
aprovação dos acionistas em Assembleia Geral.
A gestão da Companhia é fortemente influenciada por seus acionistas controladores.
A gestão da Companhia é consideravelmente influenciada por seus acionistas controladores que orientam vários aspectos
da condução de seus negócios. Assim, o falecimento ou afastamento de membros que compõem direta ou indiretamente o
bloco de acionistas controladores da Companhia e que estão entre os seus principais executivos poderá afetar adversamente
seus negócios, uma vez que a estrutura da Companhia é associada ao bom relacionamento mantido por seus acionistas
controladores com seus colaboradores e principais fornecedores. A Companhia poderá também se deparar com questões
sucessórias no futuro o que poderá afetar adversamente seus resultados operacionais e situação financeira.
(c) a seus acionistas
A Companhia entende que, atualmente, não está exposta a quaisquer riscos relevantes cuja fonte seja seus acionistas
(d) a suas controladas e coligadas
Eventual processo de liquidação da Companhia ou de suas subsidiárias pode ser conduzido em bases consolidadas.
O Judiciário brasileiro ou os nossos próprios credores e/ou de empresas de nosso grupo econômico podem determinar a
condução de eventual processo de liquidação da Companhia e/ou empresa de seu grupo econômico como se fossem uma
única sociedade (Teoria da Consolidação Substancial). Caso isso aconteça, os nossos acionistas poderão ser negativamente
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impactados pela perda de valor da Companhia em caso de destinação de seu patrimônio para pagamento dos credores de
outras empresas do nosso grupo econômico.
Resultados negativos de sociedades controladas podem afetar negativamente o resultado operacional da Companhia.
A Companhia detém participação em outras sociedades operacionais, de modo que parte de sua receita provém da
distribuição de dividendos de suas controladas. Diante disso, a capacidade da Companhia de cumprir suas obrigações
financeiras e de pagar dividendos aos seus acionistas está, em parte, relacionada ao resultado, ao fluxo de caixa e lucros de
suas controladas, as quais estão sujeitas a riscos semelhantes aos da Companhia. Não há garantia de que o resultado, fluxo
de caixa e os lucros das controladas da Companhia serão positivos ou que serão suficientes para o cumprimento das
obrigações financeiras da Companhia e das sociedades controladas, o que pode afetar adversamente o resultado e o valor
das ações emitidas pela Companhia.
(e) a seus fornecedores
Caso haja indisponibilidade de matérias-primas essenciais para os negócios da Companhia, suas vendas podem ser
afetadas de maneira negativa e sua condição financeira pode ser prejudicada.
Em 2021, a venda de sandálias representou cerca de 91% da receita da Alpargatas, o que somou R$3,9 bilhões (operações
continuadas). A borracha sintética é a principal matéria-prima utilizada na fabricação de sandálias Havaianas e Dupé e possui
um número reduzido de fornecedores, apresentando risco de indisponibilidade de fornecimento e de aumento de custo da
matéria-prima. Além disso, a Companhia está exposta ao risco de aumento de custos caso os fornecedores alterem a sua
atual política de comercialização e em caso de interrupções na cadeia de fornecimento, em razão, por exemplo, de medidas
governamentais restritivas impostas em decorrência da pandemia da COVID-19, entre outras hipóteses. Se tais fatos
ocorrerem, a fabricação desse produto pode ser comprometida e/ou sofrer um aumento de custos e, consequentemente,
impactar as vendas e a receita da Companhia de modo adverso.
O negócio da Companhia está sujeito a riscos associados a suprimento e fabricação globais.
Se os fornecedores da Companhia ou qualquer fornecedor de matéria-prima do qual a Companhia depende sofrerem
interrupções prolongadas na fabricação ou transporte por qualquer motivo, incluindo condições de saúde pública, como a
recente pandemia da COVID-19, a capacidade da Companhia de obter produtos poderá ser adversamente impactada, o que
afetaria adversamente os resultados operacionais da Companhia.
Caso algum fornecedor não seja capaz de fornecer os produtos na quantidade e na frequência usualmente adquirida pela
Companhia e a Companhia não seja capaz de substituir o fornecedor no prazo aceitável, ou efetivamente substituí-lo, a
Companhia pode não ser capaz de manter o seu nível usual de vendas na categoria afetada, o que pode causar um efeito
adverso relevante sobre seus negócios, operações, atividades e seu resultado.
Adicionalmente, a Companhia importa matérias-primas acabadas de fornecedores localizados no exterior, por meio de
contratos denominados em dólar americano. Alterações nos custos das matérias primas utilizadas pela Companhia e
valorizações acentuadas do dólar em relação ao real poderão impactar negativamente o resultado financeiro da Companhia.
A Companhia pode ser responsável por obrigações fiscais, trabalhistas, ambientais e previdenciárias de terceiros
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fornecedores ou prestadores de serviços.
De acordo com as leis brasileiras, se fornecedores ou prestadores de serviços terceirizados não cumprirem suas obrigações
nos termos das leis tributárias, trabalhistas, ambientais e previdenciárias, a Companhia poderá ser responsabilizada
subsidiária ou solidariamente, conforme o caso, por tal descumprimento, resultando em eventual reparação de danos, multas
e outras penalidades que podem nos afetar de maneira material e adversa, inclusive a nossa imagem. A Companhia também
pode ser responsabilizada por lesões corporais ou morte dentro de suas instalações de empregados de terceiros, o que pode
afetar adversamente sua reputação e seus negócios.
Além disso, caso as empresas terceirizadas que prestam serviços para a Companhia não atendam às exigências da legislação
trabalhista, a Companhia poderá ser considerada solidária ou subsidiariamente responsável pelas dívidas trabalhistas,
podendo, assim, ser incluída no polo passivo de processos trabalhistas por condutas de terceiros e eventualmente ser
obrigada a efetuar o pagamento de condenações judiciais e demais penalidades. Neste caso, a imagem, os negócios e os
resultados financeiros da Companhia poderão ser adversamente afetados.
A Companhia não pode garantir que fornecedores não venham a se utilizar de práticas irregulares.
A Companhia contrata diversos fornecedores, dentre os quais: matéria-prima, produtos têxteis, calçados, prestadores de
serviço de transporte e armazenagem, vigilância, TI, mídia, marketing, entre outros. Esses fornecedores podem se envolver
em práticas ilegais ou podem não operar em conformidade com os regulamentos aplicáveis, inclusive no que diz respeito às
leis trabalhistas, como condições de trabalho inseguras, insalubres ou que atentem contra a dignidade humana.
A Companhia não tem como garantir que terá, a todo tempo, os meios adequados no local para identificar eventuais práticas
ilegais e mitigar potenciais perdas à Companhia. Por fim, a Companhia poderá ser responsabilizada e envolvida em processos
judiciais nesse sentido, inclusive com eventual inclusão na Lista “A” da Secretaria do Trabalho, prevista no artigo 2º da Portaria
Interministerial MTPS/MMIRFG nº 4/2016, o que pode impactar a sua reputação, sua capacidade de obtenção de novos
financiamentos além de colocar em risco os benefícios fiscais atuais.
Sendo assim, ressalta-se, que caso algum dos fornecedores da Companhia apresente uma conduta não condizente com os
padrões estabelecidos pela Companhia ou em desacordo com a legislação e com a regulamentação aplicável ao nosso setor
de atuação, a Companhia poderá ter a sua imagem e reputação prejudicadas no mercado em que atua, bem como gerar
responsabilidade atribuível a ela pelos atos praticados pelos seus fornecedores, inclusive na esfera judicial.
A Companhia depende de sistema de transportes e de infraestrutura das cidades em que estão localizados seus centros
de distribuição para a entrega de mercadorias.
A maior parte da distribuição de mercadorias sai dos centros de distribuição da Companhia localizados nos Estados de Minas
Gerais, Pernambuco e Paraíba. O sistema de transporte e infraestrutura no país está em desenvolvimento e necessita de
investimentos por parte do governo brasileiro para que possa funcionar de maneira eficiente e atender os negócios da
Companhia. As atuais condições das estradas brasileiras, bem como os impactos decorrentes da redução da circulação de
pessoas e/ou restrição ao funcionamento de empresas logísticas em decorrência da pandemia de COVID-19, por exemplo,
podem prejudicar o transporte das mercadorias. Uma grande parcela da produção industrial brasileira ainda é transportada
por caminhões, o que é significativamente mais dispendioso do que outros meios de transporte disponíveis a outros
produtores internacionais.
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Além disso, qualquer interrupção significativa ou diminuição de utilização na infraestrutura de transportes das cidades em
que estão localizados os centros de distribuição da Companhia ou em suas operações devido a desastres naturais, incêndios,
acidentes, falhas sistêmicas, greves (inclusive greves de caminhoneiros como ocorrido em 2018) ou outras causas imprevistas
podem atrasar ou prejudicar nossa capacidade de distribuir mercadorias e ocasionar queda nas vendas, o que poderá
impactar negativamente nossos resultados financeiros e operacionais.
A Companhia pode enfrentar riscos relacionados ao transporte e logística por depender de fornecedores terceirizados para
garantir a entrega dos produtos.
Os contratos comerciais celebrados pela Companhia com seus fornecedores e prestadores de serviços considerados
relevantes têm cláusulas de take or pay ou previsões de volumes mínimos, e rescisão imotivada, que podem impactar
negativamente os negócios da Companhia
A Companhia está sujeita a diversos riscos, que podem impactar negativamente os seus negócios, envolvendo seus
fornecedores considerados relevantes (de equipamentos e de matérias primas, como borracha) e prestadores de serviços
considerados relevantes (tais como, outsourcing, contabilidade, armazenamento), dentre os quais:
•

falhas ou defeitos no desempenho dos serviços prestados pelos prestadores de serviço ou na qualidade dos produtos

fornecidos pelos fornecedores;
•

disposições do tipo “take or pay”, que exigem a contratação de quantidades mínimas e pagamento dos valores

correspondentes a essas quantidades, ainda que o consumo seja menor;
•

estabelecimento de volumes mínimos para aquisição de produtos ou serviços pela Companhia, podendo os contratos

serem rescindidos motivadamente caso os percentuais e valores não sejam atingidos, sem prejuizo à eventual obrigação da
Companhia de arcar com o pagamento de multa, perdas e danos pelo descumprimento contratual; e
•
(f)

possibilidade de rescisão imotivada pelas contrapartes.
a seus clientes

A Companhia pode ser responsabilizada por perdas causadas por seus serviços ou produtos aos consumidores, o que
pode afetar adversamente seus resultados.
As leis brasileiras de proteção ao consumidor são rigorosas e atribuem o ônus da prova aos fornecedores. Pleitos de defesa
do consumidor podem ser deduzidos em ações individuais ou coletivas. Esta última pode ser proposta em favor do
consumidor pelas autoridades estaduais ou federais, por intermédio de órgãos da administração pública direta ou indireta,
em particular a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) e pelo Ministério Público, ou por associações de
proteção ao consumidor. Ações judiciais ou processos administrativos podem alegar, por exemplo, que os serviços da
Companhia não foram adequadamente prestados por seus funcionários, seus produtos não são adequados para uso, são
falsificados, ou não contêm informações adequadas e outros motivos.
No caso de a Companhia ser responsabilizada em um processo judicial, tendo que indenizar consumidores, isso pode ter um
efeito adverso relevante em seus negócios, reputação, marca, condição operacional e financeira, fluxos de caixa e
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lucratividade.
Ademais, a defesa da Companhia em tais procedimentos legais pode exigir custos adicionais e tempo de atenção substanciais
de seu pessoal administrativo e técnico. Além disso, eventual publicidade negativa associada a seus serviços ou produtos,
incluindo defeitos, erros, falhas (incluindo acidentes) e qualidade, pode afetar adversamente sua reputação com
consumidores atuais e futuros, sua imagem corporativa e suas marcas, o que pode ter um efeito adverso nos seus negócios
e condição financeira.
O setor de varejo é sensível a reduções do poder aquisitivo dos consumidores e a ciclos econômicos.
O sucesso da atuação no setor de varejo depende de vários fatores relacionados ao consumo e renda dos consumidores,
inclusive das condições dos negócios em geral, da taxa de juros, da inflação, da disponibilidade de crédito ao consumidor,
da tributação, da confiança do consumidor nas condições econômicas futuras e dos níveis de emprego e renda. Condições
econômicas desfavoráveis no Brasil ou no mundo refletidas na economia brasileira podem reduzir significativamente o
consumo e a disponibilidade de renda (principalmente das classes com menor poder aquisitivo), tornar as condições de
refinanciamento de dívida mais restritas e causar maior sensibilidade a aumentos na taxa de desemprego. Historicamente, o
setor de varejo foi negativamente afetado em virtude de períodos de desaquecimento econômico, resultando em uma
redução do consumo. Assim, a redução do poder aquisitivo dos consumidores e condições econômicas adversas podem
afetar os resultados da Companhia de forma negativa e substancial.
O Governo Federal, por meio do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil, periodicamente introduz
regulamentações com o objetivo de regular a disponibilidade de crédito para reduzir ou aumentar o consumo e,
consequentemente, controlar a taxa de inflação. Tais regulamentações incluem, entre outras ferramentas, (i) alteração dos
requisitos impostos aos depósitos compulsórios incidentes sobre empréstimos, depósitos e em outras operações; (ii) a
regulação do prazo máximo dos financiamentos; e (iii) a imposição de limitações sobre o montante que pode ser financiado.
Essas regulamentações podem reduzir a capacidade dos clientes da Companhia de obter crédito junto a instituições
financeiras. Alguns desses controles podem afetar o mercado financeiro e de crédito por longos períodos. Não há nenhuma
garantia de que no futuro o Governo Federal não irá adotar novas regulamentações que reduzam o acesso dos clientes da
Companhia a créditos junto a instituições financeiras.
Ainda, o sucesso das atividades da Companhia depende do aumento da taxa de crescimento da população urbana e de seus
diferentes níveis de renda. O crescimento da população é pequeno (abaixo de 1% a.a., de acordo com IBGE) e o crescimento
de consumo no futuro deverá estar associado a uma maior renda média disponível para o consumidor. A redução ou
desaceleração em tal crescimento poderá afetar negativamente as vendas e o resultado operacional da Companhia e,
consequentemente, poderá afetar adversamente os resultados da Companhia.
A diminuição do poder aquisitivo dos consumidores pode resultar na perda de clientes significativos pela Companhia e no
aumento no nível da inadimplência de um grupo de consumidores ou generalizada, o que pode impactar negativamente o
capital de giro da Companhia, o seu resultado e a cotação dos valores mobiliários de sua emissão.
(g) aos setores da economia nos quais o emissor atue
O segmento de varejo é altamente competitivo no Brasil, o que pode afetar adversamente a participação de mercado
da Companhia e, consequentemente, seus resultados operacionais.
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A concorrência no setor de varejo é baseada, dentre outros fatores, na variedade de produtos, preço, qualidade,
disponibilidade, publicidade, conveniência ou local de armazenamento e atendimento ao consumidor. Alguns concorrentes
da Companhia, incluindo empresas locais e redes multinacionais de varejo, podem ter maiores recursos financeiros, menores
custos de aquisição de produtos e menores despesas operacionais do que ela, bem como marcas mais atrativas. Esses
concorrentes podem usar descontos, políticas de preços agressivas e publicidade. O negócio da Companhia é vulnerável a
mudanças na demanda e nos preços, bem como nas preferências dos clientes. Caso a Companhia não consiga competir com
seus concorrentes, suas vendas podem cair, e ela pode decidir ou ser obrigada a oferecer descontos maiores a seus clientes,
o que pode reduzir seus lucros e afetar sua situação financeira.
Ademais, há forte concorrência no comércio eletrônico. Outras empresas do ramo de varejo e comércio eletrônico podem
firmar alianças e acordos comerciais que possam fortalecer sua posição competitiva. Na medida em que a carteira de clientes
da Companhia cresce e a fidelidade de clientes para diferentes segmentos do mercado de internet aumenta, as empresas
desses segmentos podem buscar expandir seus negócios para o setor em que ela opera. Além disso, novas tecnologias
podem intensificar a natureza competitiva do varejo on-line e esse aumento na concorrência pode reduzir suas vendas e seus
lucros operacionais.
Além disso, os concorrentes da Companhia, tanto no varejo físico quanto no comércio eletrônico, podem ter mais recursos
para desenvolver suas estratégias de tecnologia e marketing do que ela. Na medida em que aumenta o uso da Internet e de
outros serviços on-line, os varejistas que operam nesse mercado podem ser adquiridos, receber investimentos ou estabelecer
relações comerciais com empresas maiores e mais estabelecidas, que podem ter mais recursos financeiros do que a
Companhia, o que poderia afetá-la adversamente.
Incertezas relativas a mudanças de padrão de consumo trazidas pelo digital podem impactar e canibalizar vendas do
varejo físico e atacado.
O setor de varejo vem passando por mudanças significativas em decorrência da transformação digital, o que afetou o padrão
e os canais de compra por onde os clientes se relacionam com as marcas. Tendo em vista a exponencialidade da influência
da transformação digital sobre o setor de varejo, a Companhia não pode prever eventuais efeitos de canibalização do
crescimento digital em detrimento do varejo físico e do mercado de atacado.
Caso a Companhia não seja capaz de se adequar aos efeitos da transformação digital sobre seus negócios, a Companhia
poderá ser material e adversamente afetada.
(h) à regulação dos setores em que o emissor atue
Alterações na legislação tributária, incentivos fiscais, benefícios ou diferentes interpretações da legislação tributária
podem afetar adversamente os resultados das operações da Companhia.
As autoridades fiscais brasileiras implementam regularmente mudanças no regime tributário que podem afetar a Companhia
e afetar a demanda do consumidor por seus produtos. Essas medidas incluem mudanças nas alíquotas vigentes e,
ocasionalmente, a criação de impostos temporários e permanentes. Algumas dessas mudanças podem aumentar, direta ou
indiretamente, sua carga tributária, o que pode aumentar os preços que a Companhia cobra por seus produtos, restringir sua
capacidade de fazer negócios e, portanto, impactar de maneira material e adversa seus negócios e resultados operacionais.
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Ademais, certas leis tributárias podem estar sujeitas a interpretações controversas pelas autoridades fiscais. No caso de as
autoridades fiscais interpretarem as leis tributárias de maneira inconsistente com as interpretações da Companhia, a
Companhia poderá ser adversamente afetada, inclusive pelo pagamento integral dos tributos devidos, acrescidos de
encargos e penalidades.
A Companhia se beneficia de incentivos fiscais relacionados ao ICMS. Caso os incentivos fiscais não sejam renovados, ou
sejam alterados, limitados, suspensos, revogados ou expirem e a Companhia não seja capaz de renová-los, ou novos
incentivos fiscais não sejam criados após a expiração daqueles em vigor, ou os termos e condições de quaisquer novos
incentivos não sejam tão benéficos à Companhia em comparação aos que estão atualmente em vigor, a Companhia será
afetada de maneira relevante e adversa como resultado do aumento da sua carga tributária.
Além disso, a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e a decretação do estado de calamidade podem resultar em
impactos socioeconômicos de longo alcance, incluindo uma possível queda da arrecadação no país e uma elevação da
demanda por gastos públicos em setores fundamentais. Nesse cenário, os Governos Federal, Estadual e Municipal poderão
promover alterações legislativas para impor, ainda que temporariamente, tratamento tributário mais oneroso às atividades
da Companhia. Tais medidas poderão afetar adversamente seus negócios e resultados operacionais.
Para garantir a continuidade desses incentivos durante o prazo, a Companhia deve cumprir uma série de requisitos que
podem ser contestados, inclusive em juízo. Além disso, certas leis tributárias podem estar sujeitas a interpretações
controversas pelas autoridades fiscais. No caso de as autoridades fiscais interpretarem as leis tributárias de maneira
inconsistente com as interpretações adotadas pela Companhia, ela poderá ser adversamente afetada, inclusive ficando sujeita
a autuações para cobrança de valor principal dos tributos, juros e multa.
Atualmente existem no congresso brasileiro propostas para a implementação de uma reforma tributária. Dentre as mudanças
que podem afetar materialmente nossos negócios, vale destacar, principalmente: a reforma tributária discutida no Congresso
Nacional no âmbito das Propostas de Emenda Constitucional nº 45/2019 e 110/2019. As principais alterações previstas nessas
propostas correspondem: (a) a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) em substituição aos cinco tributos que
atualmente incidem sobre o valor agregado em operações de consumo (i.e., compra e venda de bens e produtos e prestações
de serviço), quais sejam (a.i) o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); (a.ii) o Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS); (a.iii) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS); (a.iv) a Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS); e (1.a.v) a Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS).
Adicionalmente, no âmbito do 2.337/21, atualmente em trâmite no Senado Federal, avalia-se (b) a instituição de tributação
de distribuições de dividendos pelo Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em razão da redução da alíquota do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
Diante do cenário brasileiro quanto à concessão de benefícios fiscais, especialmente no que se refere à “Guerra Fiscal entre
os Estados”, não há como a Companhia afastar o risco de questionamento quanto à constitucionalidade dos benefícios fiscais
relativos ao ICMS, caso não aprovados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por meio do
ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (STF). Desta forma, eventual
modificação, limitação, suspensão ou cancelamento dos tais benefícios fiscais do ICMS em decorrência de questões
constitucionais ou descumprimento de requisitos para a sua fruição, poderá afetar adversamente a Companhia e suas
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atividades, não podendo ser descartada a possibilidade de as Fazendas Estaduais virem a exigir valores de ICMS da
Companhia. No mais, eventual alteração na legislação tributária ou declaração de inconstitucionalidade da legislação
concessiva de benefícios fiscais poderá afetar não somente às atividades da Companhia, mas o setor como um todo.
Ainda no que se refere à “Guerra Fiscal entre os Estados”, foi publicada a Lei Complementar 160/2017 (“LC 160/2017”) e o
Convênio CONFAZ ICMS nº 190/2017, que objetivam a convalidação dos benefícios fiscais concedidos pelos Estados. Caso
as regras de convalidação não sejam cumpridas pelos Estados, não se pode descartar a possibilidade de as Fazendas Estaduais
virem a exigir valores de ICMS da Companhia. A Companhia não pode assegurar que os Estados continuarão a cumprir as
regras para convalidação dos benefícios usufruídos.
Por fim, a Companhia está sujeita a fiscalizações pelas autoridades fiscais nas esferas federal, estadual e municipal. Como
resultado de tais fiscalizações, as posições fiscais da Companhia podem ser questionadas pelas autoridades fiscais. A
Companhia não pode garantir que os provisionamentos para tais processos (se e quando houver) serão corretos, que não
haverá identificação de exposição fiscal adicional, e que não será necessária constituição de reservas fiscais adicionais para
qualquer exposição fiscal. Qualquer aumento no montante da tributação como resultado das contestações às posições fiscais
da Companhia pode afetar adversamente os seus negócios, os seus resultados operacionais e a sua condição financeira.
As autoridades fiscais brasileiras intensificaram, recentemente, o número de fiscalizações. Existem diversas questões fiscais
objeto de preocupação das autoridades brasileiras e com relação às quais as autoridades brasileiras regularmente fiscalizam
as empresas, incluindo controle de estoque, despesas de amortização de ágio, reestruturação societária e planejamento
tributário, entre outros. Quaisquer processos judiciais e administrativos relacionados a assuntos fiscais perante os tribunais,
incluindo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e tribunais administrativos estaduais e municipais, pode afetar
negativamente a Companhia.
Por fim, a legislação e regulamentação (principalmente tributária) das atividades inerentes à plataforma omnichannel no Brasil
não possuem previsões específicas aplicáveis à modalidade de varejo multicanal, o que nos deixa vulneráveis a possíveis
autuações e gera um ambiente regulatório incerto para as operações da Companhia. Ainda existem incertezas no mercado
de varejo quanto ao tratamento tributário a ser dado às vendas realizadas via omnichannel no que tange a origem da venda,
o que pode ter um impacto adverso nos resultados da Companhia
A adoção de políticas antidumping em países onde a Companhia atua pode elevar os custos do seu processo de
produção e impactar seu resultado de forma adversa.
Com relação ao processo de produção da Companhia, os governos do Brasil e da Argentina adotaram medidas “antidumping”
aos calçados provenientes da China, impondo sobretaxa que elevou seu custo de importação. Novas barreiras de importação,
ou a ampliação das atuais, dependendo de sua dimensão, podem afetar a estratégia de sourcing da Companhia, no Brasil e
na Argentina, o que pode afetar adversamente seu resultado.
A Companhia está sujeita à legislação e regulamentação de defesa do consumidor.
As atividades desenvolvidas pela Companhia estão sujeitas a leis e regulamentos que regem a proteção ao consumidor, que
incluem, mas não se limitam à Constituição Federal, a Lei n° 10.406/02 (Código Civil), a Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) e a Lei n° 12.965/14 (Marco Civil da Internet) e o Decreto n° 8.771/16. A inobservância da legislação e da
regulamentação aplicável poderá sujeitar a Companhia às sanções legais cabíveis.
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No Brasil, a legislação de defesa do consumidor imputa ao fornecedor o ônus da prova na demanda de um cliente. A proteção
judicial ao consumidor pode ser exercida por meio de ações individuais ou coletivas e, no caso de ações coletivas, as ações
podem ser propostas por autoridades estaduais ou federais, mediante órgãos da administração pública direta ou indireta,
notadamente o Ministério Público ou o PROCON, com o propósito de proteger os direitos do consumidor, ou por
organizações de proteção ao direito do consumidor.
Decisões desfavoráveis envolvendo valores substanciais poderão afetar adversamente os resultados da Companhia e sua
situação financeira. Adicionalmente, decisões judiciais desfavoráveis poderão afetar adversamente a imagem da Companhia
e a imagem de suas marcas, afetando, consequentemente, suas vendas e sua reputação, o que pode impactar de forma
adversa e relevante seu resultado operacional e sua situação financeira.
A regulamentação da Internet e do comércio eletrônico pelo Governo Federal está em constante mutação e mudanças
desfavoráveis poderão vir a prejudicar os negócios da Companhia.
A Companhia está sujeita a regulamentações e leis comerciais gerais, assim como a regulamentações e leis regendo
especificamente a Internet e o comércio eletrônico. De acordo com as leis brasileiras, não há atualmente distinção entre as
leis relativas ao comércio eletrônico e ao comércio de varejo. Essas leis e regulamentos atuais e futuros poderão vir a impedir
o crescimento da Internet ou de outros serviços online. Essas regulamentações e leis podem englobar tributação, privacidade
do usuário, proteção de dados, precificação, conteúdo, direitos autorais, distribuição, contratos eletrônicos e outras
comunicações, proteção ao cliente, prestação de serviços de pagamento online, acesso residencial à Internet em banda larga
e características e qualidade de produtos e serviços.
Vale salientar que foi sancionado o Marco Civil da Internet no País, cujo ponto de maior relevância para a Companhia é a
privacidade na internet. O texto determina que as empresas desenvolvam mecanismos para garantir o direito dos usuários à
privacidade, especialmente à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações por este meio. As empresas que descumprirem as
regras poderão ser penalizadas com advertência, multa, suspensão e até proibição definitiva de suas atividades, além de
possíveis penalidades administrativas, cíveis e criminais.
Ainda está incerto como as leis existentes que regem questões tais como propriedade, vendas e tributos, difamação se
aplicariam à Internet e ao comércio eletrônico. Uma resolução desfavorável com relação a estas questões poderá prejudicar
os negócios da Companhia, ocasionando uma diminuição na demanda por seus produtos e serviços e um aumento nas suas
despesas operacionais.
Se a Companhia e suas controladas não cumprirem satisfatoriamente as leis e regulamentos nos países em que
vendem seus produtos, poderão ficar sujeitas a multas, penalidades ou outras sanções administrativas, que poderá
afetar sua reputação e vendas.
Há o risco de que os colaboradores ou representantes da Companhia ou suas controladas, no Brasil e no exterior, possam
praticar atos que violem as leis e regulamentos aplicáveis. Neste caso, a Companhia estaria sujeita a responsabilidades,
sanções e custos, tanto por descumprimentos praticados por seus colaboradores ou representantes, como por
descumprimentos praticados por colaboradores ou representantes das controladas, inclusive de forma solidária em
determinados casos.
Qualquer desses eventos poderá sujeitar a Companhia a investigações e multas, impactando negativamente a sua marca e
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reputação, e ter impacto negativo relevante em seus negócios, resultados operacionais e financeiros.
(i)

aos países estrangeiros onde o emissor atue

A Companhia pode ser afetada em decorrência de suas operações no exterior. A Companhia vende sandálias em mais
de 100 países por meio de subsidiárias e exportação para distribuidores, conforme destacado no item 7.6 deste Formulário
de Referência. A Companhia enfrenta diversos riscos e desafios inerentes à realização de negócios em outros países, inclusive
àqueles relacionados às condições econômicas, políticas e sociais nos países nos quais atua ou venha a atuar. Dentre os
fatores relacionados à atuação da Companhia em outros países podem ser destacados:
●

concorrência de outros produtores de calçados e as restrições impostas pelos países importadores na forma de cotas,
impostos sobre mercadorias, tarifas ou aumentos nas taxas de importação;

●

dificuldades em estabelecer sua marca e obter reconhecimento no mercado ou, ainda, em compreender os padrões
de consumo da população daquele país;

●

alterações no entendimento ou no texto da legislação e regulamentação aplicável aos mercados nos quais atua,
incluindo as de natureza cível, tributária e trabalhista ou inconsistências entre legislações e regulamentações dos
diferentes mercados nos quais atua;

●

desconhecimento sobre a legislação e regulamentação aplicável aos mercados em que venha a atuar ou sobre
requisitos para obtenção de autorizações e licenças necessárias para realizar suas atividades;

●

interferência dos governos locais nas políticas econômicas, especialmente em regimes fiscais e tributários incidentes
sobre o setor de atuação da Companhia nesses países;

●

deterioração de condições econômicas;

●

instabilidade política, econômica, cambial e desvalorização das moedas locais.

A ocorrência de quaisquer dos fatores acima, bem como de qualquer outro fator que afete as condições econômicas, políticas
e sociais dos países nos quais a Companhia atua ou que venha a atuar poderá afetar adversamente a estratégia de
crescimento internacional da Companhia, bem como seus negócios, operações e resultados financeiros.
(j)

a questões socioambientais

A Companhia pode sofrer sanções legais por não administrar corretamente os resíduos gerados por suas operações.
A Companhia pode sofrer sanções legais por não administrar corretamente os resíduos gerados por suas operações. A Lei
Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios,
objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos.
Como resultado, a Companhia é responsável pelo gerenciamento dos resíduos gerados em suas instalações, por qualquer
não conformidade com a legislação ambiental incidente e, se aplicável, por qualquer dano ambiental causado por suas
operações, independentemente de culpa, desde que haja evidência de nexo de causalidade entre suas atividades e o dano
ambiental.
A destinação dos resíduos gerados na fabricação dos calçados produzidos pela Companhia é realizada por empresas
transportadoras terceirizadas. Os resíduos Classe I (perigosos) são destinados para incineração, co-processamento ou para
aterros específicos de Classe I, conforme autorização do órgão ambiental nos estados onde estão localizadas as fábricas. Por
exemplo, no Estado da Paraíba, a SUDEMA (Superintendência de Administração do Meio Ambiente) é o órgão emissor da
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autorização. Em Pernambuco é a Agência Estadual do Meio Ambiente (antes chamada de CPRH) e em Minas Gerais é a FEPAM
(Fundação Estadual de Proteção Ambiental). Os resíduos Classe II A e II B (não perigosos) são preferencialmente
reaproveitados ou reciclados interna ou externamente, mas, como última alternativa, são enviados para um aterro sanitário.
Eventual descumprimento das regras aplicáveis para a destinação ou disposição correta desses resíduos pelas
transportadoras terceirizadas ou pelos aterros sanitários podem provocar contaminação do meio ambiente, o que pode afetar
adversamente a Companhia.
A Companhia está sujeita às leis e regulamentos ambientais e de saúde e segurança do trabalho, que podem exigir
dispêndios maiores que aqueles em que a Companhia atualmente incorre para seu cumprimento e o descumprimentos
a tais normas pode afetar adversamente a sua reputação e resultado.
A Companhia está sujeita a uma ampla legislação federal, estadual e municipal relacionada à preservação e proteção do meio
ambiente, bem como proteção da saúde e segurança do trabalho. Entre outras obrigações, essa legislação estabelece
exigências de licenças ambientais e padrões para o descarte de efluentes, captação de recursos hídricos, emissões
atmosféricas, gestão de resíduos sólidos, parâmetros de emissões de ruídos, bem como exigências relacionadas a áreas
especialmente protegidas. Qualquer descumprimento dessas leis, regulamentos, licenças, autorizações, permissões, registros
e cadastros ou falha na sua obtenção ou renovação, podem: (i) resultar na aplicação de penalidades criminais e
administrativas, tais como imposição de multas, advertências, suspensão parcial ou total das atividades, embargos de
atividades, cancelamento de licenças e revogação de autorizações, permissões, registros e cadastros; (ii) impactar a reputação
da Companhia; e (iii) gerar a responsabilidade pela reparação e/ou indenização de eventuais danos causados ao meio
ambiente e a terceiros.
Em relação ao licenciamento ambiental, a ausência de licenças ou autorizações dos órgãos ambientais competentes para a
concepção, construção, alteração, ampliação e operação de atividades e/ou empreendimentos potencialmente poluidores,
ou a operação em desacordo com as licenças ambientais emitidas, sujeitam o infrator a sanções criminais e administrativas,
incluindo multas, penas restritivas de direito e outras penalidades como embargo, desativação e demolição, além da
obrigação de recuperar eventuais danos causados ao meio ambiente.
Além disso, a Companhia não pode garantir que essas legislações e regulamentações não se tornarão ainda mais rígidas,
exigindo aumento significativo dos seus investimentos à luz de eventuais novas exigências. Investimentos imprevistos
poderão reduzir os recursos disponíveis para outros investimentos e afetar adversamente os resultados da Companhia de
forma significativa.
(k) a questões macroeconômicas
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual COVID-19, pode levar a uma maior volatilidade
no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira,
impactando o mercado de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como a atualmente provocada pela COVID-19, bem como o
Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome Respiratória no Oriente Médio (“MERS”) e a Síndrome
Respiratória Aguda Grave (“SARS”), podem ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias
mundiais, na economia mundial e brasileira, nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão. Em 11 de março de
2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente da COVID-19, cabendo aos países membros
estabelecerem as melhores práticas para as ações preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto
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da COVID-19 resultou em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países
em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentenas e lockdowns ao redor do mundo. Como
consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de
locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira
geral pela população, o que pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que
conjuntamente exercem um efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira. Qualquer mudança
material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado desses eventos mundiais pode diminuir o
interesse de investidores nacionais e estrangeiros em valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo ações ordinárias
de emissão da Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e também pode
dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento futuro das operações da Companhia no futuro em termos
aceitáveis.
O Governo Federal exerce influência significativa sobre a economia brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura
econômica e a política brasileira, poderão causar um efeito adverso relevante nas atividades da Companhia e de suas
controladas.
A economia brasileira tem sido marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervenções do Governo Federal, bem
como por ciclos econômicos instáveis. Neste sentido, o Governo Federal tem frequentemente modificado as políticas
monetárias, de crédito, fiscal, entre outras para influenciar a condução da economia do Brasil. As ações do Governo Federal
para controlar a inflação envolveram, por vezes, o controle de salários e preços, a restrição ao acesso a contas bancárias, o
bloqueio de contas bancárias, controles no fluxo de capital e determinados limites sobre importações e exportações de
mercadorias.
A Companhia não tem controle sobre as medidas e políticas que o Governo Federal pode vir a adotar no futuro, e tampouco
pode prevê-las. Os negócios da Companhia, sua situação econômico-financeira e seus resultados operacionais poderão vir a
ser afetados de maneira relevante por modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem fatores, tais como:
●

taxa de juros;

●

controles cambiais e restrições a remessas para o exterior;

●

política monetária;

●

flutuações cambiais;

●

alteração das normas trabalhistas, legais e regulatórias;

●

inflação;

●

liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;

●

expansão ou contração da economia brasileira;

●

política fiscal e alterações na legislação tributária;

●

controle sobre importação e exportação;

●

instabilidade social e política;

●

Expansão e contração da economia brasileira, medida pelo produto interno bruto;

●

Saúde pública, incluindo em razão de epidemias e pandemias, como a atual pandemia de COVID-19; e

●

outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem.

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou normas que venham a
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afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade
do mercado de valores mobiliários brasileiro e dos valores mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras,
incluindo a Companhia.
Desenvolvimentos e mudanças na percepção dos investidores sobre risco em outros países, especialmente nos Estados
Unidos, Europa e outros países emergentes, podem afetar material e adversamente a economia brasileira e o valor de
mercado dos valores mobiliários brasileiros, incluindo as ações da Companhia.
O preço de mercado de valores mobiliários de emissores brasileiros é afetado por condições econômicas e de mercado em
outros países, incluindo os Estados Unidos, países europeus, bem como outros países latino-americanos e de mercados
emergentes. Embora as condições econômicas na Europa e nos Estados Unidos possam diferir significativamente das
condições econômicas do Brasil, as reações dos investidores a acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito
adverso sobre o preço de mercado de valores mobiliários de emissores brasileiros. Os preços das ações negociadas na B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, ou B3, por exemplo, foram historicamente sensíveis a flutuações nas taxas de juros nos Estados
Unidos, bem como a variações das principais bolsas dos Estados Unidos. Além disso, as crises em outros países de mercados
emergentes podem diminuir o interesse de investidores em valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo as ações
ordinárias da Companhia. Esses eventos podem afetar negativamente o preço de mercado das suas ações ordinárias,
restringir o seu acesso aos mercados de capitais e comprometer a sua capacidade de financiar as suas operações no futuro
com termos favoráveis ou independentemente dos termos. Além disso, a crise financeira e a instabilidade política nos Estados
Unidos, incluindo o recente conflito envolvendo Estados Unidos e Irã, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China,
as tensões globais decorrentes da pandemia do COVID-19, bem como crises na Europa e outros países, incluindo os conflitos
envolvendo a ocorrência do Brexit e a invasao da Rússia na Ucrânia, afetaram a economia global, produzindo diversos efeitos
que, direta ou indiretamente, impactaram o mercado de capitais e a economia brasileira, como as flutuações no preço de
títulos emitidos por empresas listadas, reduções na oferta de crédito, deterioração da economia global, flutuação das taxas
de câmbio e inflação, entre outras, que podem, direta ou indiretamente, afetar adversamente a Companhia.
Além disso, em 2021, Joe Biden tomou posse como novo presidente dos Estados Unidos. O Presidente dos Estados Unidos
tem considerável poder na determinação de políticas e ações governamentais que podem ter um efeito material adverso na
economia global e na estabilidade política global. Não podemos garantir que o governo adotará políticas destinadas a
promover a estabilidade macroeconômica, a disciplina fiscal e o investimento doméstico e estrangeiro, o que pode ter um
efeito adverso significativo nos mercados financeiros e de valores mobiliários no Brasil, em empresas brasileiras, incluindo a
nossa Companhia, e nos valores mobiliários de emissores brasileiros.
A pandemia de COVID-19 causou e deve continuar a causar disrupção da atividade econômica regional e global, o que afetou
e deve continuar a afetar a Companhia adversamente. Adicionalmente, a COVID-19 representa risco aos funcionários, clientes
e parceiros de negócio da Companhia, que podem ser impedidos de conduzir suas atividades por um período indefinido de
tempo, incluindo em razão de fechamentos de lojas e fábricas que podem ser solicitados ou ordenados por autoridades
governamentais, e que podem ter um efeito material adverso nos resultados operacionais da Companhia, sua situação
financeira e sua liquidez. A extensão dos efeitos da pandemia causada pelo novo coronavírus e/ou outras doenças sobre as
atividades da Companhia dependerá de acontecimentos futuros, que são altamente incertos e não podem ser previstos,
incluindo novas informações que podem surgir a respeito da severidade do novo coronavírus e ações para conter ou remediar
seus efeitos, entre outros.
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A instabilidade política no Brasil pode afetar adversamente os negócios, operações e condição financeira da
Companhia e suas controladas.
A economia brasileira foi e continua a ser afetada por eventos políticos no Brasil, que também afetaram a confiança dos
investidores e do público em geral, afetando adversamente o desempenho da economia brasileira e aumentando a
volatilidade dos títulos e valores mobiliários emitidos por empresas brasileiras. Nos últimos anos, o mercado brasileiro
enfrentou um aumento da volatilidade devido às incertezas relacionadas a escândalos de corrupção, os quais continuam
sendo investigados pelo Ministério Público Federal nas Operações Lava Jato, Zelotes, Greenfield, Eficiência, dentre outras, e
ao impacto desses escândalos sobre a economia e ambiente político brasileiro. Membros do Governo Federal e do Poder
Legislativo e Executivo, bem como altos executivos de grandes empresas, foram presos ou estão sendo processados ou
investigados pelo crime de corrupção, dentre outros crimes que envolvem o pagamento de propina. Recentemente, o cenário
político e econômico brasileiro passou por altos níveis de volatilidade e instabilidade, incluindo a contração do produto
interno bruto, ou PIB, fortes oscilações do real em relação ao dólar americano, aumento do desemprego e menores níveis de
gastos e confiança do consumidor. Esse cenário pode se intensificar com a eleição presidencial brasileira a ser realizada em
outubro de 2022.
Os mercados brasileiros têm sofrido maior volatilidade devido às incertezas derivadas das investigações em andamento
conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, e ao impacto dessas investigações na economia brasileira
e no ambiente político. Muitos membros do governo brasileiro e do poder legislativo, bem como altos funcionários de
grandes empresas estatais e privadas foram condenados por corrupção política relacionada a subornos através de propinas
em contratos concedidos pelo governo a diversas infraestruturas, petróleo e gás e construtoras, entre outras. Essas
investigações tiveram um impacto adverso na imagem e reputação das empresas envolvidas e na percepção geral do
mercado brasileiro.
O potencial resultado destas e outras investigações é incerto, mas elas já tiveram um impacto negativo sobre a imagem e
reputação das empresas envolvidas, bem como sobre a percepção geral do mercado sobre a economia brasileira. A
Companhia não pode prever se as investigações em curso e seus consequentes desdobramentos irão conduzir a uma maior
instabilidade política e econômica, nem se novas alegações contra funcionários e executivos do governo e/ou companhias
privadas surgirão no futuro.
Na data deste Formulário de Referência, o Governo Federal está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal por
alegadas condutas irregulares. Diversos procedimentos de impeachment foram protocolados em relação ao gerenciamento
da resposta à pandemia da COVID-19 pelo referido presidente. Ademais, em fevereiro de 2021, Bolsonaro substituiu o
presidente da Petrobrás por um general do Exército. Tal medida entre outras sugere uma agenda mais intervencionista por
parte do governo, o que teve um efeito adverso no mercado de capitais brasileiro.
Ainda, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro tem sido criticado tanto no Brasil quanto internacionalmente, com os efeitos
desestabilizadores da pandemia da COVID-19, aumentando a incerteza política e a estabilidade no Brasil, particularmente
após a saída de vários ministros federais de alto nível e alegações de corrupção contra o presidente Bolsonaro e seus
familiares. Quaisquer consequências dessas investigações, incluindo potenciais procedimentos de impeachment, podem
afetar material e adversamente o ambiente de negócios no Brasil e as atividades da Companhia, em razão de poderem causar
uma recessão econômica no país e, como resultado, reduzir a demanda pelos produtos da Companhia.
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Além disso, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações criminais e restaurou os direitos políticos do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que podem permitir sua participação como candidato nas eleições presidenciais de 2022.
Ainda, qualquer dificuldade do Governo Federal em conseguir maioria no Congresso Nacional poderá resultar em impasse
no Congresso, agitação política e manifestações massivas e/ou greves que poderão afetar adversamente as operações da
Companhia. Incertezas em relação à implementação, pelo novo governo, de mudanças relativas às políticas monetária, fiscal
e previdenciária, bem como à legislação pertinente, podem contribuir para a instabilidade econômica. Essas incertezas e
novas medidas podem aumentar a volatilidade do mercado de títulos brasileiros.
Por fim, o presidente do Brasil pode determinar políticas e emitir atos governamentais relativos à economia brasileira que
afetem as operações e o desempenho financeiro das empresas no Brasil, inclusive as da Companhia. Incertezas relacionadas
à implementação de mudanças nas políticas monetária, fiscal, e social pelo governo brasileiro e legislação correlata podem
contribuir para a instabilidade econômica e aumentar a volatilidade dos mercados, o que pode afetar adversamente a
Companhia.
Essa instabilidade política pode impactar variáveis fundamentais para a estratégia de crescimento da Companhia, limitando
sua atuação em determinados mercados, afetando sua liquidez e afetando a capacidade de pagamento de seus clientes. O
desempenho do setor calçadista brasileiro e estrangeiro está atrelado ao poder aquisitivo da população (renda e emprego)
e à confiança dos consumidores no ambiente político/econômico dos seus países. Ocorrendo variações negativas na renda,
e/ou incertezas na política econômica e no ambiente político, é possível que ocorra redução dos gastos dos consumidores,
afetando o desempenho do comércio e da indústria calçadista. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021,
o segmento de Operações Nacionais correspondeu a 61,6% (operações continuadas e descontinuadas) das receitas da
Companhia, de modo que possíveis mudanças de cenário político ou econômico do país podem gerar efeitos adversos
relevantes aos resultados da Companhia.
A inflação e os esforços governamentais para combatê-la podem contribuir para um cenário de incerteza econômica,
afetando adversamente a Companhia e o preço de mercado das suas ações.
No passado, o Brasil registrou altas taxas de inflação, que tiveram, em conjunto com determinadas ações tomadas pelo
governo brasileiro para combatê-la e especulações sobre quais medidas seriam adotadas, efeitos negativos sobre a economia
brasileira. As taxas de inflação acumuladas nos 12 meses de cada um dos últimos anos foram, respectivamente, de 17,78%
em 2021, 23,1% em 2020 e 7,30% em 2019, conforme medida pelo IGP-M. As medidas adotadas pelo governo brasileiro para
o controle inflacionário incluíram a manutenção de rígidas políticas monetárias com elevadas taxas de juros,
consequentemente restringindo a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. O COPOM ajusta a taxa
de juros em situações de incerteza econômica para atingir metas estabelecidas na política econômica do governo brasileiro.
A inflação, bem como as medidas governamentais para combatê-la e a especulação pública sobre possíveis medidas
governamentais futuras, tem produzido efeitos negativos relevantes sobre a economia brasileira e contribuído para a
incerteza econômica no Brasil, aumentando a volatilidade do mercado de capitais brasileiro, o que pode causar um efeito
adverso sobre a Companhia.
Quaisquer medidas tomadas pelo governo brasileiro no futuro, incluindo a redução nas taxas de juros, intervenção no
mercado de câmbio e a implementação de mecanismos para ajustar ou determinar o valor do real, podem desencadear
inflação, afetando adversamente o desempenho geral da economia brasileira. Se o Brasil enfrentar inflação alta no futuro,
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talvez a Companhia não possa ajustar os preços que cobra de seus clientes para compensar os efeitos da inflação em sua
estrutura de custos, o que poderia aumentar seus custos e reduzir suas margens operacionais e líquidas.
Além disso, no caso de aumento da inflação, o governo brasileiro pode optar por continuar a aumentar significativamente as
taxas de juros. O aumento nas taxas de juros pode afetar não apenas o custo dos novos empréstimos e financiamentos da
Companhia, mas também o custo de seu endividamento atual, bem como o caixa e equivalentes a caixa, títulos e valores
mobiliários e contratos de arrendamento a pagar da Companhia, que estão sujeitos a taxas de juros. Dessa forma, a flutuação
nas taxas de juros brasileiras e a inflação podem afetar adversamente a Companhia, porque ela tem empréstimos e
financiamentos indexados à variação do CDI e às taxas oficiais de juros de longo prazo (TJLP). Por outro lado, uma redução
significativa nas taxas de CDI, TJLP ou inflação pode afetar adversamente a receita de suas aplicações financeiras.
Qualquer rebaixamento na classificação de crédito do Brasil poderá afetar adversamente o preço de negociação das
ações da Companhia.
Os ratings de crédito afetam a percepção de risco dos investimentos. Agências de classificação avaliam regularmente o Brasil
e seus ratings soberanos, tendo como base diversos fatores, incluindo tendências macroeconômicas, condições físicas e
orçamentárias, métricas de endividamento e a perspectiva de mudanças em quaisquer desses fatores.
As agências de rating começaram a revisar a classificação de rating de crédito soberano do Brasil em setembro de 2015.
Subsequentemente, o Brasil perdeu sua condição de grau de investimento nas três principais agências de rating. Após uma
redução inicial em setembro de 2015, a Standard & Poor’s reduziu novamente de BB-positivo para BB e, em janeiro de 2018,
rebaixou o rating de crédito soberano do Brasil de BB para BB-, além de mudar a perspectiva de negativa para estável. Em
dezembro de 2015, a Moody’s colocou o rating de emissor e bônus Baa3 do Brasil em revisão para um rebaixamento e,
posteriormente, rebaixou o rating de emissor e bônus do Brasil para abaixo do grau de investimento, para Ba2, com uma
perspectiva negativa. Em dezembro de 2015, a Fitch rebaixou o rating de crédito soberano do Brasil para BB-positivo, com
uma perspectiva negativa. Em fevereiro de 2018, a Fitch reduziu novamente o rating de crédito soberano do Brasil para BBnegativo, com uma perspectiva estável, tendo em vista as dúvidas em relação aos esforços de reforma das aposentadorias e
eleições presidenciais deste ano. Em dezembro de 2019, a Standard & Poor’s manteve o rating de crédito do Brasil em BB-,
mas mudou sua perspectiva de estável para positiva. Em abril de 2020, a Standard & Poor’s manteve o rating de crédito do
Brasil em BB, mas mudou sua perspectiva de positiva para estável por incertezas relacionadas à Covid-19. Em dezembro de
2020, a Standard & Poor’s manteve o rating de crédito do Brasil em BB, reafirmando a perspectiva estável. Em novembro de
2021, a Standard & Poor's reafirmou o rating “BB-“, com perspectiva estável.
Diante dos rebaixamentos, os preços de negociação de valores mobiliários dos mercados de dívida e de ações brasileiro
foram afetados de maneira negativa. Um prolongamento na atual recessão brasileira poderia levar a novos rebaixamentos
de ratings. Na data deste Formulário de Referência, o rating de crédito brasileiro era classificado como BB-estável, Ba2 estável
e BB-negativo, pela Standard & Poor´s, Moody´s e Fitch, respectivamente.
A Companhia não pode garantir que as agências de rating manterão essas classificações sobre o crédito brasileiro e qualquer
rebaixamento de ratings de crédito soberano brasileiro poderá aumentar afetar adversamente os negócios da Companhia.
Flutuações da taxa de câmbio e variações significativas nas taxas de juros podem afetar de forma negativa os
resultados operacionais da Companhia.
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Não se pode garantir que o Real não sofrerá valorização ou desvalorização significativas em relação ao Dólar. As depreciações
do Real em relação ao Dólar podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e acarretar aumentos das taxas de juros,
podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo e os resultados operacionais da Companhia, por
conta da retração no consumo e aumento de seus custos. A Companhia não exerce quaisquer influências sobre a política
cambial adotada no Brasil, nem dispõe da capacidade de prevê-la. O negócio, situação financeira, resultados operacionais e
perspectivas da Companhia poderão ser afetados negativamente por mudanças em tais políticas cambiais.
A relativa volatilidade e falta de liquidez dos mercados de capitais brasileiros poderá limitar substancialmente a
capacidade dos detentores das ações da Companhia de venderem referidas ações pelo preço e no momento em que
desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil, envolve, com frequência,
maior risco em comparação a outros mercados mundiais, sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza mais
especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a certos riscos político e econômicos, incluindo, mas não se limitando, a:
●

Mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que podem afetar a capacidade dos investidores de
obter retorno total ou parcial sobre seus investimentos; e

●

Restrições ao investimento estrangeiro e repatriação do capital investido.

O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais concentrado, podendo ser mais
volátil do que os principais mercados de valores mobiliários internacionais, como o dos Estados Unidos. Em 31 de dezembro
de 2021, a capitalização do mercado da B3 era de aproximadamente R$4,5 trilhões. A Companhia não pode garantir que,
após a conclusão da oferta, haverá um mercado líquido ou que não haverá restrição possível à negociação das ações
ordinárias, o que pode limitar a capacidade do respectivo investidor de vender as ações pelo preço e tempo desejados. O
preço das ações ordinárias da Companhia pode flutuar significativamente em resposta a vários fatores que estão além de
seu controle. Além disso, a B3 pode ser regulada de forma diferente do que os investidores estrangeiros estão acostumados,
o que pode limitar a capacidade do respectivo acionista de vender suas ações pelo preço e tempo desejados. Além disso, o
preço das ações após uma oferta pública está frequentemente sujeito a volatilidade. Essas características do mercado de
capitais brasileiro podem limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias emitidas pela
Companhia, pelo preço e no momento desejado. Se um mercado de negociação ativo e líquido de ações ordinárias emitidas
pela Companhia não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação de suas ações ordinárias poderá ser negativamente
afetado.
Por fim, o investimento em títulos e valores mobiliários, tais como ações de emissão da Companhia, implica inerentemente
em riscos, uma vez que se trata de um investimento em renda variável. Logo, ao adquirir ações de emissão da Companhia, o
investidor se sujeitará à volatilidade dos mercados de capitais. A volatilidade e falta de liquidez no mercado poderão limitar
a capacidade dos acionistas de venderem suas ações pelo preço e no momento em que desejarem.
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado
As atividades da Companhia e de suas controladas as expõem a diversos riscos financeiros: risco de
mercado (incluindo risco cambial e de taxa de juros) e risco de crédito.
•

Risco de mercado

A Companhia está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus negócios. Esses
riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de flutuações na taxa de câmbio e
mudanças nas taxas de juros.
•

Risco cambial

Em virtude de contas a receber e de obrigações financeiras de diversas naturezas assumidas pela
Companhia em moedas estrangeiras. Consideram-se os valores em moeda estrangeira dos saldos a
receber e a pagar de compromissos assumidos e registrados nas demonstrações financeiras oriundos
das operações da Companhia, bem como empréstimos e derivativos.
Para a análise de sensibilidade da exposição cambial consolidada em 31 de dezembro de 2021, cujos
efeitos refletem somente os impactos sobre os ativos e passivos monetários, foram desconsiderados os
saldos de contas a receber de clientes e dos empréstimos e financiamentos mantidos pelas controladas
no exterior, os quais são denominados nas moedas funcionais locais de cada uma dessas controladas.
A Companhia considera como cenário uma valorização do real em 1,4% sobre o dólar norte-americano
considerando uma taxa de câmbio futura de R$5,50.
•

Risco de taxa de juros

O risco de taxa de juros da Companhia decorre de parte das aplicações financeiras que são pós-fixadas
e de seus empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo.
Em 31 de dezembro de 2021, 100% das aplicações da controladora estavam indexadas ao CDI. Os
empréstimos eram compostos de 60% do saldo atrelado à curva de juros variáveis e 40% do saldo
atrelado a taxa fixa.
A análise considera os ativos e passivos financeiros da Companhia em 31 de dezembro de 2021
indexados às taxas pós-fixadas e projetam as receitas e despesas financeiras calculadas sobre esse saldo,
utilizando a curva futura de juros em 31 de dezembro de 2021 nos vencimentos dessas operações. Com
isso é verificado um aumento de 1,10% da taxa CDI de janeiro a março de 2022.
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Sensibilidade de taxa de Câmbio e Juros
Risco
Cambial

Instrumento / Operação

Descrição do risco
Queda do dólar

Recebíveis de exportação
Contas a receber de clientes
Fornecedores
Royalties
Contas a pagar pela aquisição de empresa (Rothy’s)
Efeito cambial
Taxa de juros

Impacto

(546)
(3.134)
2.359
204
34.051
32.934
Aumento do CDI

Receita de aplicações financeiras
Despesa de juros sobre empréstimos
Efeito dos juros
Efeito total

6.802
(1.198)
38.538
4.487
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
A Companhia e suas controladas são partes em processos judiciais e procedimentos administrativos perante vários tribunais
e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal de suas operações, envolvendo questões de natureza fiscal, cível e
trabalhista e com classificações de chance de perda provável, possível e remota.
As provisões da Companhia são registradas conforme as normas contábeis, com base na análise individual de cada processo
pela administração da Companhia, com o suporte de seus advogados internos e externos, sendo constituídas provisões para
processos avaliados pela administração da Companhia, com o suporte de seus consultores jurídicos, como processos com
chance de perda provável.
A Companhia apresentava as seguintes provisões para ações de natureza cíveis, trabalhistas e tributárias vinculadas a
processos judiciais em curso, por natureza, nas datas indicadas:

(em R$ milhares)
Natureza
Reclamações Trabalhistas
Processos Tributários
Processos Cíveis
Total

Em
31/12/2021
17.983
6.771
3.175
27.929

No âmbito trabalhista, não existem reclamações, individualmente consideradas relevantes. Foram descritos a seguir os
processos considerando sua capacidade de representar impacto significativo ao patrimônio da Companhia ou aos seus
negócios. Foram considerados, ainda, na seleção de processos relevantes, independentemente do valor envolvido, processos
judiciais ou administrativos que possam representar um impacto significativo na imagem da Companhia ou, ainda que,
possam, de alguma forma, influenciar a decisão do investidor em investir em valores mobiliários de sua emissão.
No âmbito tributário, a Companhia destaca abaixo aqueles processos considerados relevantes para seus negócios, tendo
sido adotado como critério de relevância os processos que, independentemente da probabilidade de perda, possuam valor
superior a R$ 60 milhões:

Processo nº 12157.000026/2008-19 ,Processo Administrativo nº 10880.007055/2003-97
Juízo

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Instância

2ª Instância Administrativa - Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais/CARF

Data de instauração

02/09/2008
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Autor

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

R$ 143,8 MM

Principais fatos

• Objeto da Ação: Cobrança oriunda da não homologação de
pedidos de compensação tributária com créditos relativos ao
indébito de FINSOCIAL, reconhecidos por decisão judicial
transitada em julgado, favoravelmente à Companhia.
• Fase Processual: Em 28/01/20 houve decisão desfavorável no
CARF, contra a qual foram opostos embargos de declaração
pela Companhia em 09/03/2020, os quais aguardam
julgamento.

Probabilidade de perda (provável, possível ou
Perda Remota
remota)
Havendo perda na esfera administrativa, será ajuizada ação
Análise do impacto em caso de perda do judicial visando o reconhecimento de direito de compensação
processo
tributária de créditos já reconhecidos por decisão judicial
transitada em julgado.

Processo nº 13657.000322/2005-07, Processo débito nº 10880.720190/2007-55, Execução Fiscal nº
5007304-86.2021.4.03.6182 e Ação Anulatória nº 5007529-61.2021.4.03.6100
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Juízo

8ª Vara das Execuções Fiscais Federais de São Paulo/SP / 24ª
Vara Cível Federal de São Paulo/SP

Instância

2ª Instância Administrativa - Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais/CARF / 1ª Instância Judicial

Data de instauração

24/02/2021 (data do ajuizamento da Execução Fiscal)

Autor

Secretaria da Receita Federal do Brasil / Fazenda Nacional

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

R$163,9 MM

Principais fatos

• Objeto da Ação: Cobrança oriunda da não homologação de
pedidos de compensação tributária com créditos relativos ao
indébito de PIS (Lei complementar 7/70), reconhecidos por
decisão judicial transitada em julgado favoravelmente à
Companhia.

PÁGINA: 70 de 470

Formulário de Referência - 2022 - ALPARGATAS S.A.

Versão : 8

4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

• Fase Processual: Em relação ao Processo Administrativo nº
13657.000322/2005-07
(Processo
de
débito
nº
10880.720190/2007-55), em 03/11/20 houve decisão
desfavorável em última instância administrativa, tendo sido
ajuizada a respectiva Execução Fiscal, inclusive com cobrança
de valores, na visão da Companhia, em duplicidade. Em
07/04/21, a Companhia ajuizou uma Ação Anulatória visando
a desconstituir o crédito tributário, a qual pende de
julgamento, além de ter apresentado embargos à Execução
Fiscal com o intuito de suspender o feito executivo. Em
15/07/2021, a Procuradoria da Fazenda Nacional informou,
nos autos da Execução Fiscal, o cancelamento das CDAs que
aparelham a cobrança, tendo sido, em 16/07/2021, proferida
sentença extinguindo o processo executivo. Aguarda-se o
trânsito em julgado da sentença, bem como o desfecho da
Ação Anulatória e dos Embargos à Execução Fiscal correlatos.
Probabilidade de perda (provável, possível ou
Perda Remota
remota)
Na hipótese de perda do processo, a Companhia avalia que
Análise do impacto em caso de perda do
deverá ser feito o pagamento daquilo que julgar-se devido de
processo
forma definitiva, vale dizer, não mais sujeito a modificações.

Execução Fiscal nº 078/1.10.0002317-0 e Embargos à Execução Fiscal nº 078/1.12.0002272-0
Juízo

Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul (Judicial)

Instância

1ª Instância Judicial – 1ª Vara Cível da Comarca de
Veranópolis/RS

Data de instauração

15/10/2010

Autor

Estado do Rio Grande do Sul

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

R$ 161,6 MM
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• Objeto da Ação: Execução fiscal remanescente de Auto de
Infração lavrado pela Secretaria de Fazenda do Rio Grande do
Sul em virtude de suposto não cumprimento de acordo
celebrado com o Fundo Operação Empresa do Estado do Rio
Grande do Sul ("FUNDOPEM”) órgão gestor de incentivos de
ICMS no Estado do Rio Grande do Sul. A autuação foi
consubstanciada nas seguintes alegações: (i) suposto não
cumprimento da contrapartida relacionada à geração de
empregos; (ii) aplicação supostamente inadequada do
incentivo.
Principais fatos

• Fase Processual: A Companhia obtevedecisãoque declarou a
extinção pela decadência dos valores relativos aos períodos
anteriores a janeiro de 2000, a qual transitou em julgado em
03/05/2017. Os valores remanescentes encontram-se em
discussão através de Embargos à Execução (com oferecimento
de garantia ao juízo). Após decisão desfavorável em primeira
instância, a Companhia apresentou Recurso de Apelação e
conseguiu obter no Tribunal, em 19/07/16, decisão que
determinou o retorno do processo à primeira instância para
que seja julgado novamente, considerando agora as provas
apresentadas. Ressaltamos que, na antecedente esfera
administrativa, houve empate no Tribunal Administrativo de
Recursos Fiscais (“TARF”), com voto de desempate
desfavorável. Aguarda-se análise pela primeira instância.

Probabilidade de perda (provável, possível ou
Perda Remota
remota)
Na hipótese de perda do processo, a Companhia avalia que
Análise do impacto em caso de perda do
deverá ser feito o pagamento daquilo que julgar-se devido de
processo
forma definitiva, vale dizer, não mais sujeito a modificações.

No âmbito Cível, a Companhia destaca abaixo aqueles processos considerados relevantes para seus negócios:
Processo nº 1:18-cv-24351-JEM
Juízo

United States District Court, Southern District of Florida

Instância

1ª Instância

Data de instauração

14/12/2018

Autor

Carlos Guarisma

Réu

Alpargatas USA, INC.

Valores, bens ou direitos envolvidos US$ 2 milhões
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Principais Fatos



Objeto da Ação: trata-se de class action na qual o autor requer
indenização em decorrência da suposta violação da FACTA (Fair and
Accurate Credit Transactions Act), em razão da divulgação
equivocada de parte dos números de cartão de crédito de
consumidores.
Fase Processual: Em 02 de maio de 2019, em audiência de mediação,
as partes ajustaram um acordo no valor de US$ 2 milhões, já
integralmente quitado pela Alpargatas.

Probabilidade de perda (provável,
Perda Provável
possível ou remota)
Não haverá impacto futuro em decorrência da celebração e
Análise do impacto em caso de
homologação do acordo pela corte com pagamento inegral pela
perda do processo
Alpargatas.

Processo nº N/A
Juízo

Superior Court of the State of California, County of Los Angeles District

Instância

1ª Instância

Data de instauração

01/10/2021

Autor

Connie Collin

Réu

Alpargatas USA, INC.

Valores, bens ou direitos envolvidos US$ 1 milhão



Objeto da Ação: trata-se de class action na qual o autor requer
indenização em decorrência da suposta violação da FACTA (Fair and
Accurate Credit Transactions Act), em razão da divulgação
equivocada de parte dos números de cartão de crédito de
consumidores.



Fase Processual: inicial.

Principais Fatos

Probabilidade de perda (provável,
Perda Provável
possível ou remota)
Análise do impacto em caso de
Pagamento de eventual indenização a ser determinado pelo juízo.
perda do processo
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4.3.1 - Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.3
O valor total provisionado para os processos mencionados no item 4.3 acima, em 31 de dezembro de 2021, foi de US$ 3
milhões, relativos aos casos envolvendo a Alpargatas USA, INC., subsidiária da Companhia.
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam administradores, exadministradores, controladores, ex-controladores ou investidores
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não possuía processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que ela ou suas
controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam administradores ou ex-administradores, controladores ou excontroladores e investidores seus ou de suas controladas.
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4.4.1 –Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.4
Não aplicável.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
A Alpargatas não possui processos sigilosos relevantes.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos e relevantes em conjunto
Na esfera trabalhista, a Companhia possui processos repetitivos que estão relacionados, em sua maioria, com insalubridade,
questões indenizatórias e outras verbas trabalhistas. Os valores envolvidos nesses processos, em 31 de dezembro de 2021,
correspondiam a R$ 160 milhões (valores totais das ações).
No tocante à esfera tributária, a Companhia possui processos repetitivos e relevantes em conjunto, cujos temas e valores
envolvidos serão relacionados a seguir:
(i)

Não homologação de pedidos de compensação com créditos relativos ao indébito de PIS (Lei Complementar
7/70), reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado favoravelmente à Companhia. Os valores
envolvidos nesses processos, em 31 de dezembro de 2021, correspondiam a R$ 192,5 milhões (cabe esclarecer
que, no cômputo deste valor, também foi incluído o processo sobre o tema que constou do item 4.3 deste
Formulário de Referência); e

(ii)

18 Processos Administrativos Estaduais atualmente em trâmite perante a Secretaria da Fazenda do Estado da
Paraíba ("SEFAZ/PB"), bem como 2 Execuções Fiscais em trâmite perante o Poder Judiciário do Estado da Paraíba,
que discutem possíveis passivos de ICMS devidos a esse Estado por força das operações da Companhia. Os
valores envolvidos nesses processos, em 31 de dezembro de 2021, correspondiam a R$ 71,2 milhões. O
prognóstico de perda dos Processos Administrativos é Remoto, enquanto o das duas Execuções Fiscais é Possível.

Por fim, a Companhia possui, na seara consumerista, processos repetitivos de objetos diversos, mas que dizem respeito, em
sua maioria, a atrasos na entrega, cancelamento de compras, vícios de produtos e obrigações de fazer (por exemplo, pedidos
de troca não realizados). Em 31 de dezembro de 2021, os valores envolvidos dessas ações representavam a quantia de R$ 8
milhões.
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4.6.1 – Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.6
O valor total provisionado para os processos trabalhistas descritos no item 4.6 deste Formulário de Referência, em 31 de
dezembro de 2021, era de R$ 10,7 milhões sendo R$ 3,2 milhões relacionado questões de insalubridade, R$ 5,0 milhões
relacionado a questões indenizatórias e R$ 2,5 milhões relacionado a outras verbas trabalhistas.
Já com relação aos processos tributários descritos no item 4.6 deste Formulário de Referência, não há valor provisionado,
uma vez que nenhum deles está classificado enquanto perda provável.
Não há processos consumeristas com probabilidade de perda provável provisionados com valores relavantes a serem
reportados.
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4.7 - Outras contingências relevantes
Não existem outras contingências relevantes além das informadas nos itens anteriores.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados
Não aplicável, considerando que a Companhia é uma empresa brasileira com valores mobiliários
admitidos à negociação somente na B3 S.A. -Brasil, Bolsa, Balcão e não possui listagem e custódia de
valores mobiliários em países estrangeiros.
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos
a)

Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos

A Alpargatas possui uma Política de Gestão de Riscos que foi elaborada em 20 de janeiro de 2017,
tendo sido revisada pelo Comitê de Auditoria e aprovada pelo Conselho de Administração em 19 de
junho de 2019 (“Política de Gestão de Riscos”).
O inteiro teor de nossa Política de Gestão de Riscos pode ser acessado no nosso site de relações com
investidores (https://ri.alpargatas.com.br/) e no site da CVM (www.gov.br/cvm).
Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos

b)

O objetivo da política de gestão de riscos é estabelecer as diretrizes a serem observadas no processo
de gestão de riscos da Alpargatas, de forma a possibilitar a identificação, avaliação, priorização e
tratamento dos riscos que possam afetar o alcance dos objetivos da Companhia, tendo em vista a
perpetuidade dos negócios.
(i)
•

Riscos para os quais se busca proteção
Riscos Estratégicos: Riscos associados à tomada de decisão da administração e que podem
gerar perda substancial no valor econômico da Companhia. Além disso, podem ocasionar
impacto negativo na receita ou no capital da Companhia em consequência de um planejamento
falho, da tomada de decisões adversas, da inabilidade da Alpargatas em implantar seus planos
estratégicos apropriados e/ou de mudanças em seu ambiente de negócio.

•

Riscos Financeiros: Riscos cuja materialização resulte em perdas de recursos financeiros pela
Companhia, subdivididos nas seguintes categorias:
o

Risco de liquidez: é traduzido pela possibilidade de a Companhia não ser capaz de
honrar seus compromissos no vencimento, ou somente fazê-lo com elevadas perdas.
Este risco pode também ser classificado como risco de fluxo de caixa, dada a
possibilidade da ocorrência de descasamentos entre os pagamentos e os recebimentos
que afetem a capacidade de pagamento da Companhia.

o

Risco de mercado: este risco mede a possibilidade de perda econômica gerada pela
variação nos fatores de risco de mercado aos quais os preços dos ativos, passivos e
derivativos possuam sensibilidade. O horizonte de tempo da análise é tipicamente de
curto prazo e inclui o risco de variação: cambial, das taxas de juros e dos preços de
mercadorias (commodities).

o

Risco de crédito: é a possibilidade de perdas resultantes pelo não recebimento de
valores contratados junto a terceiros em decorrência de sua incapacidade econômicofinanceira.
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•

Riscos de Compliance: Riscos decorrentes de sanções legais ou regulatórias, e de perda de
reputação que a Companhia pode sofrer como resultado de falhas no cumprimento de leis,
acordos, regulamentos, código de conduta ou das políticas da Companhia.

•

Riscos Operacionais: Riscos relacionados à infraestrutura da Companhia (processos, pessoas e
tecnologia), que afetam a eficiência operacional e a utilização efetiva e eficiente de seus
recursos.
Instrumentos utilizados para proteção

(ii)

Além das medidas adotadas pela Alpargatas descritas no item 5.2 (Política de gerenciamento de riscos
de mercado), temos também os seguintes instrumentos utilizados para proteção:
•

Programa de Gestão de Fornecedores com avaliação financeira e documentação legal, visita
técnica para homologação, auditoria de rastreabilidade e follow-up de plano de ação;

•

Auditoria Interna independente para aferição da efetividade nos processos administrativos,
operacionais e ambientais;

•

Área de Compliance, responsável pela gestão e implantação do Programa de Compliance,
incluindo a gestão do Canal de Denúncia e outras medidas para garantir a aplicação das
diretrizes descritas nos Princípios de Conduta e Ética da Alpargatas, no Manual Anticorrupção
e demais políticas da Companhia;

•

Plano Orçamentário Anual com validação pelo Conselho de Administração e acompanhamento
periódico; e

•

Apólices de seguros ativas para os principais riscos (como descritos no item 4.1).

Além dos instrumentos acima mencionados, após identificação e avaliação dos riscos, a Companhia
define qual o tratamento que será dado aos riscos, com base em sua criticidade e o apetite a riscos.
Este conhecimento prévio dos riscos apoia a definição e priorização de esforços relativos a ações e/ou
projetos.
(iii)

Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

O gerenciamento de riscos é de responsabilidade de cada área funcional da empresa bem como da
Diretoria, porém há uma estrutura organizacional dedicada para tal fim. As áreas funcionais de Finanças
e de Controles Internos são responsáveis por controles internos, utilizando-se de instrumentos
aprovados no Comitê de Finanças, os quais são acompanhados e avaliados anualmente pelas Auditorias
Interna e Externa (como descritos no item 5.3 b) com supervisão do Comitê de Auditoria.
Apresentamos abaixo as responsabilidades segregadas pelos órgãos/áreas da administração:
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Conselho de Administração:
•

definir o nível de apetite, tratamento e resposta aos Riscos da Companhia, com base nos
princípios e diretrizes estabelecidos na Política de Gestão de Riscos da Companhia;

•

aprovar a Política de Gestão de Riscos da Companhia e suas futuras revisões;

•

manifestar-se sobre a avaliação da eficácia das políticas, dos sistemas de gestão de Riscos e de
Controles internos, bem como do programa de compliance da Companhia, e aprovar eventuais
sugestões de alterações, caso entenda necessário; e

•

manifestar-se sobre as sugestões de alteração da estrutura operacional de gestão de Riscos e
aprovar eventuais sugestões de alterações, caso entenda necessário.

Comitê de Auditoria:
•

deliberar sobre situações excepcionais não claramente previstas nesta Política.

•

avaliar e recomendar ao Conselho de Administração o Plano Anual de Auditoria Interna e os
procedimentos internos da área, bem como recomendar eventuais providências, ajustes e
revisões.

•

assegurar a independência e a efetividade da atividade de Auditoria Interna, supervisionando
sua atuação e resultados.

•

aprovar a metodologia da Auditoria Interna.

•

acompanhar a evolução dos planos de ação.

•

apreciar os relatórios de conclusão dos trabalhos de Auditoria Interna.

•

avaliar o desempenho do Executivo Chefe de Auditoria pelo menos uma vez ao ano.

Diretoria:
•

implementar as estratégias e diretrizes da Companhia aprovadas pelo Conselho de
Administração;

•

analisar a Política, assim como quaisquer revisões desta, submetendo-a(s) à aprovação do
Conselho de Administração;

•

validar o relatório de consolidação de Riscos da Companhia, reportando-o ao Conselho de
Administração;
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•

manifestar-se sobre a avaliação da eficácia das políticas, dos sistemas de gestão de Riscos e de
Controles internos, bem como do programa de compliance da Companhia, e encaminhar tal
avaliação para apreciação do Conselho de Administração;

•

avaliar, pelo menos anualmente, a eficácia das políticas e dos sistemas de gerenciamento de
riscos e de controles internos, bem como do programa de integridade/conformidade
(compliance) e prestar contas ao Conselho de Administração sobre essa avaliação;

•

manifestar-se sobre as sugestões de alteração da estrutura operacional de gestão de Riscos, e
recomendar ao Conselho de Administração sugestões de aprimoramento, caso entenda
necessário.

Áreas de Negócios/ Corporativas:
•

atuar diretamente na gestão de Riscos de sua área, privilegiando: a identificação, avaliação,
tratamento e monitoramento;

•

assegurar a implementação dos Planos de Ação definidos para tratamento dos Riscos;

•

comunicar à área de Riscos tempestivamente sobre Riscos não identificados, sejam eles novos
ou não;

•

aprovar as políticas e procedimentos que direcionem as ações individuais na implementação
dos conceitos de gestão de Riscos na sua área de atuação, a fim de assegurar que as Respostas
aos Riscos sejam executadas;

•

detalhar o Plano de Ação, alinhá-lo com a área de Riscos e implantá-lo segundo a prioridade
nele definida.

Áreas de Riscos
•

definir as responsabilidades relacionadas às atividades de gestão de Riscos e escopos de
atuação;

•

identificar o Responsável pelo Controle, bem como a probabilidade e impacto do Risco com
base no racional aprovado, monitorando e reportando à Auditoria Interna para o devido
encaminhamento do assunto à área competente, diante da respectiva gravidade;

•

preparar relatórios periódicos de consolidação dos Riscos da Companhia e submetê-los à
Diretoria Executiva;

•

apoiar os gestores de processo na definição dos Planos de Ação necessários para tratamento
dos Riscos e assegurar a implementação dos Planos de Ação;
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•

reportar, de modo transparente, as informações relacionadas às suas atividades de gestão de
Riscos à Diretoria Executiva; e

•

auxiliar nos trabalhos de auditoria interna para detecção de Riscos e para monitoramento da
eficácia dos Controles internos para mitigar tais Riscos.

Apesar de não possuir comitê específico de gestão de risco, a Companhia possui 4 Comitês: Estratégia,
Gente, Finanças e Auditoria. Tais comitês possuem caráter de assessoramento, com funções técnicas e
reportam diretamente ao Conselho de Administração da Companhia. Dentre suas atribuições, possuem
o dever de observar e respeitar as políticas e práticas da Companhia, incluindo a Política de Gestão de
Riscos.
c)

Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade
da política de gerenciamento de riscos

A Companhia possui uma área dedicada de Controles Internos, e as áreas funcionais têm colaboradores
e comissões internas (e.g. Comissão de Crédito, Hedge e Funding, Tributário, etc.) que também se
responsabilizam pela aplicação e verificação da efetividade das políticas de gerenciamento de risco.
Além disso, o Comitê de Auditoria da Companhia tem como competência avaliar a qualidade e a
efetividade dos sistemas de controles internos e de administração de riscos existentes, além do
cumprimento dos dispositivos legais e normas internas aplicáveis.
Acreditamos que nossa estrutura operacional e de controles internos está adequada para a verificação
da efetividade da nossa Política de Gestão de Riscos.
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado
a)

Política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado

Riscos de mercado são riscos financeiros os quais a Companhia está exposta devido às oscilações de
variáveis tais como câmbio, taxas de juros e preço de commodities. Dessa forma, as políticas de
gerenciamento de riscos de mercado vigentes e aprovadas pela Companhia são:
•

Política de Risco Cambial – Aprovada pelo Conselho de Administração em 2014 (revisada pelo
Comitê de Finanças em 2018).

•

Política de Aplicações Financeiras - Aprovada pelo Conselho de Administração em 2014.

•

Adicionalmente, aplica-se ao gerenciamento de riscos de mercado a Política de Gestão de
Riscos mencionada na seção 5.1 acima, no que couber.

b)

Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado

A Política de Risco Cambial tem como objetivo estabelecer diretrizes para o monitoramento do risco
cambial e a execução das operações de hedge.
A Política de Aplicações Financeiras visa garantir o alinhamento das decisões de investimento das
disponibilidades com os interesses dos acionistas. Busca manter a liquidez apropriada do caixa;
preservar o capital do acionista e controlar a diversificação das aplicações financeiras.
Não há política de risco de mercado de preços de commodities, uma vez que a Alpargatas entende que
não há instrumentos derivativos que sejam eficientes na mitigação do risco de preços das commodities
em questão. No entanto, a empresa possui medidas que para mitigar o risco de variação no preço/custo
da borracha sintética.
(i)

os riscos de mercado para os quais se busca proteção

Os riscos de mercado para os quais as referidas políticas buscam proteção são o cambial, em virtude
de contas a receber e de obrigações financeiras de diversas naturezas assumidas pela Companhia em
moedas estrangeiras, o de taxa de juros decorrente, em parte, do endividamento e das aplicações
financeiras que são pós-fixadas e de commodities, em razão da matéria-prima no processo produtivo
da Companhia.
(ii)

a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A estratégia de proteção quanto ao risco cambial e taxas de juros envolve a contratação de operações
de hedge, e está relacionada com o impacto das operações em moeda estrangeira e de taxa de juros
no fluxo de caixa da Companhia. As operações de hedge são executadas sobre as exposições descasadas
mensais, ou seja, para posições que tenham proteção natural é considerada somente a parcela
descoberta. São escolhidos os instrumentos derivativos elegíveis que melhor se adaptem às condições
de mercado e que mitiguem a exposição ao risco cambial e de taxa de juros. É de responsabilidade da
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área de Administração Financeira se certificar de que as operações sejam elaboradas dentro dos
parâmetros justos de mercado. Todas as operações realizadas deverão ter cotação de no mínimo três
instituições financeiras.
(iii)

os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge);

Os instrumentos de derivativos elegíveis para implementação das operações de hedge são: contratos
de Swap; contrato a termo (NDF – non-deliverable forward) e compras de opções de compra (call) e
venda de opções de venda (put) de moeda sem alavancagem.
(iv)

os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

A Companhia segrega as exposições cambiais de fluxo de caixa entre realizadas (certeza) e projetadas
e faz hedge de 100% do realizado para os três meses seguintes ao mês de apuração das exposições e
faz hedge de 40% a 100% das exposições projetadas. Mensalmente, essas projeções são revisadas a fim
de que, caso necessário, a Companhia realize os devidos ajustes nas operações de derivativos
contratadas de modo a manter o enquadramento dentro dos intervalos de proteção citados acima.
(v)

se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção
patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos

Os instrumentos financeiros derivativos utilizados não têm outro objetivo além de proteção contra o
risco cambial e de taxa de juros.
(vi)

a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos

O gerenciamento de riscos de mercado é de responsabilidade da Diretoria Financeira, utilizando-se de
instrumentos aprovados no Comitê de Finanças, os quais são avaliados anualmente pela Auditoria
Interna e Externa (como descritos no item 5.3 b deste Formulário de Referência), com supervisão do
Comitê de Auditoria.
Em 06 de outubro de 2017, o Conselho de Administração aprovou a criação do Comitê de Finanças
cujos membros estão descritos no item 12.7 e as principais competências de acordo com o seu
regimento interno estão descritas no item 12.1.(a).ii. deste Formulário de Referência.

c)

Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da
política adotada

A Companhia entende que a estrutura operacional e controles internos apresentada no item 5.1.c deste
Formulário de Referência, é adequada para verificação da efetividade da política adotada para os riscos
de mercado.
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5.3 - Descrição dos controles internos
a)

as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando
eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

Conforme as melhores práticas de mercado, a Companhia mantém uma estrutura organizada
responsável pela aplicação de processo de gestão de riscos, em diferentes níveis da organização,
incluindo a identificação do responsável pelo controle bem como o cálculo da probabilidade e impacto
do risco.
Os riscos aos quais a Companhia está sujeita devem ser identificados periodicamente, documentados e
formalizados de forma estruturada para que sejam conhecidos e tratados adequadamente. A Área de
Gestão de Riscos da Companhia deve sugerir os critérios considerados para cálculo da probabilidade e
impacto dos riscos. Anualmente, a Companhia deve promover validação ou atualização de referidos
parâmetros.
É realizada uma avaliação dos riscos identificados, que envolve processos dinâmicos e interativos que
devem: (i) verificar quais riscos necessitam de tratamento; e (ii) determinar a prioridade na
implementação de referido tratamento. Para tanto, a Companhia adota critérios de impacto e de
probabilidade que são utilizados para a definição do mapa de riscos.
Depois de identificados e avaliados, deve-se definir qual o tratamento que será dado aos riscos, com
base em sua criticidade e o apetite a riscos. Este conhecimento prévio dos riscos apoia a definição e
priorização de esforços relativos a ações e/ou projetos.
Por fim, é realizado o monitoramento dos riscos, visando assegurar a eficácia e adequação dos controles
internos e obter informações que proporcionem melhorias no processo de gestão de riscos. O
monitoramento deve ser realizado por meio de avaliações trimestrais e isentas.
A Companhia entende que a atuação da sua estrutura de gestão de riscos e controles internos são
suficientes para medir a adequação dos controles, sistemas, normas e procedimentos aplicáveis à
elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, não sendo necessárias, no momento, alterações
nos processos de verificação e avaliação dos controles, bem como dos órgãos envolvidos.
b) estruturas organizacionais envolvidas
As áreas de negócio possuem colaboradores capacitados e Comissões Internas responsáveis,
respectivamente, pela execução e monitoramento dos controles internos.
As Comissões Internas são grupos formados com participação das áreas de negócio para debater a
adequação das políticas, procedimentos ou controles internos para temas específicos.
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A área de Controles Internos, que reporta à área de controladoria, é responsável por avaliar os controles
internos necessários para mitigar os riscos relacionados aos processos-chave da Companhia e garantir
a aderência aos procedimentos e controles estabelecidos pelas áreas operacionais. Adicionalmente, é
responsável por acompanhar as melhorias nos processos internos, contribuindo assim para manter um
ambiente de controles adequado na Companhia.
A Auditoria Interna é a área responsável pela validação da eficiência desses controles internos da
Companhia, e reporta ao Comitê de Auditoria.
A estrutura organizacional de controles internos da Companhia encontra‐se descrita no organograma
abaixo:

c)

forma de supervisão da eficiência dos controles internos pela administração da Companhia,
indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A Administração da Companhia conta com o “Relatório de recomendações dos auditores
independentes sobre os controles internos” elaborado pela Auditoria Externa que contém observações
a respeito de deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis da
Alpargatas. Adicionalmente, a Companhia conta com o auxílio da Área de Riscos no papel de monitorar
a efetividade dos controles internos e propor eventuais aprimoramentos, proporcionando à
Administração auxílio nas atividades de gestão de riscos, governança e conformidade dos processos de
elaboração das demonstrações financeiras.
A Auditoria Interna apresenta ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, periodicamente,
os principais pontos dos relatórios de auditoria interna mais relevantes, contemplando informações
relacionadas aos riscos avaliados, e o grau de maturidade do ambiente geral de controles.
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d)

deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente, nos
termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da
atividade de auditoria independente

Na auditoria das demonstrações financeiras da Companhia, os auditores selecionam e executam
procedimentos de auditoria para obtenção de evidências a respeito dos valores e divulgações
apresentados nas demonstrações financeiras. Dentre esses procedimentos, os auditores obtiveram o
entendimento do ambiente da Companhia, o que inclui os controles internos, para a identificação e
avaliação dos riscos de distorções relevantes nas demonstrações financeiras, independentemente se
causada por fraude ou por erro. Na avaliação desses riscos, segundo as normas de auditoria, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras da Companhia, para planejar os procedimentos de auditoria que são
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Companhia.
Ao final de cada auditoria, os auditores emitem o relatório de recomendações sobre os controles
internos da Companhia. Os auditores independentes da Companhia, quando da execução de seus
trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme relatório de auditoria e de acordo com o previsto no
inciso II do artigo 25 da Resolução CVM n.º 23/2021, não apresentaram fraquezas materiais ou
deficiências significativas no que tange aos controles internos da Companhia.
Os auditores independentes obtiveram entendimento dos controles internos relevantes da Companhia
para a auditoria das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, com o
objetivo de determinar a natureza, oportunidade e extensão da aplicação dos procedimentos de
auditoria, mas não para fins de expressar uma opinião específica sobre esses controles internos. Nos
termos do Ofício Circular/CVM/SNC/GNA/n°01/2021, item 10, os auditores independentes têm um
prazo de até 60 dias contados da data de emissão do relatório do auditor para emitir o relatório
circunstanciado mencionado nesse item. Por essa razão, a Companhia informa que está em processo
de obtenção da versão final e emitida da carta, observados os prazos legais. No prazo legal, a
Companhia fará a devida divulgação por meio deste item.
e)

comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado
preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Na data deste Formulário de Referência, os auditores independentes da Companhia ainda não haviam
finalizado a avaliação dos controles internos e do sistema contábil da Companhia a fim de expressar
opinião relativa ao exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2021.
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5.4 - Programa de integridade
a)

Se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção,
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública,
identificando, em caso positivo:
i)

os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao
perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são
reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Companhia possui mecanismos e procedimentos voltados para a prevenção, detecção e remediação
de fraudes e ilícitos, conforme destacado a seguir.
Em 2019, a Companhia passou a ter uma área de Compliance, responsável pela revisão anual dos riscos
de integridade e das políticas relacionadas, alocada dentro da Vice-Presidência Jurídica e Relações
Corporativas Global. Em 3 de dezembro de 2021 foi aprovado pelo Conselho de Administração o novo
Programa de Compliance da Alpargatas, delimitando nove pilares de prevenção, detecção e remediação
de comportamentos ilícitos ou antiéticos. Os temas de Compliance, norteados por tais pilares, são
reportados à Alta Administração da Alpargatas em reuniões trimestrais da Comissão de Ética e
Compliance.
A Alpargatas possui uma Política de Gestão de Riscos, revisada pelo Comitê de Auditoria e aprovada
pelo Conselho de Administração em 19 de junho de 2019. A Política estabelece as diretrizes a serem
observadas no processo de gestão de riscos da Alpargatas, de forma a possibilitar a identificação,
avaliação, priorização e tratamento dos riscos para a perpetuidade dos negócios. Essa política está sob
a gestão da área de Controles Internos, que apoia a área de Compliance no monitoramento de todos
normativos da Companhia.
Após atualização anual da matriz de riscos, a Auditoria Interna inclui na programação de trabalhos as
áreas ou processos mais suscetíveis a fraudes ou que apresentam deficiências nos controles
relacionados à integridade, trabalho preventivo que busca aprimorar os níveis de controles. Além disso,
a Auditoria Interna, mensalmente, realiza monitoramento contínuo dos controles relacionados à
prevenção de fraudes. Uma vez que se detecta uma fraude, a Auditoria Interna é responsável pela
investigação até a identificação das causas e pela proposição de melhorias. As sanções aplicáveis são
definidas pela Comissão de Ética e Compliance.
Em relação aos possíveis ilícitos praticados contra a administração pública, a Companhia possui uma
Política de Relacionamento com Agentes Públicos, que estabelece as principais regras a serem
observadas no relacionamento da Alpargatas com Agentes Públicos (i) no exercício das atividades de
relações governamentais; e (ii) na contratação de produtos e serviços por órgãos governamentais e
empresas integrantes da administração pública direta e indireta, visando prevenir e combater fraudes
ou corrupção, e garantir a atuação ética e transparente dos empregados e administradores. A referida
política foi atualizada pela área de Compliance, e sua aprovação pelo Conselho de Administração
ocorreu em 3 de dezembro de 2021.
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Além disso, a Alpargatas possui um Manual Anticorrupção e Boas Práticas, baseado na Lei nº 12.846/13,
disponível no site da Companhia. A sua linguagem simples permite um entendimento amplo, mas seus
tópicos são reforçados em comunicações internas, workshops e e-learning. Adicionalmente, todos os
fornecedores da Companhia devem assinar um termo de adesão ao Manual Anticorrupção e Boas
Práticas da Alpargatas.
ii)

as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas
atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se
reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se
existentes

A área de Compliance, dentro da Vice-Presidência Jurídica e Relações Corporativas Global, é responsável
pela implantação e gestão do Programa de Compliance da Alpargatas. Suas atividades e seu
planejamento respectivo são compartilhados nas reuniões da Comissão de Ética e Compliance, cuja
atuação e competência está prevista na Política da Comissão de Ética e Compliance, revisada pela área
de Compliance em 2021 e aprovada pelo Comitê de Auditoria em 30 de junho de 2021.
A área de Compliance é também responsável pela gestão do Canal de Denúncias, sendo que a Política
de Recepção e Tratamento de Denúncias, que estabelece diretrizes para a recepção, investigação e
tratamento de denúncias, foi revisada por tal área em 2021 e aprovada pelo Comitê de Auditoria em 30
de junho de 2021. Os relatos recebidos e que exigem investigação são encaminhados à Auditoria
Interna. O Comitê de Auditoria também recebe as denúncias em matérias relacionadas ao escopo de
suas atividades. Os resultados são reportados à Comissão de Ética e Compliance, órgão independente
com reporte direto ao Comitê de Auditoria.
O Comitê de Auditoria receberá e tratará eventuais denúncias relacionadas aos membros da Comissão
de Ética e Compliance, discutindo com o Conselho de Administração sobre as medidas cabíveis e
necessárias para a apuração dos fatos e informações objeto da denúncia.
As conclusões e recomendações do Comitê de Auditoria às denúncias acima referidas são
obrigatoriamente relatadas pelo Coordenador ao Conselho de Administração.
Em 2021, foi implementado um Relatório de Acompanhamento de Denúncias, compartilhado com a
Comissão de Ética e Compliance e Comitê de Auditoria, contendo informações sobre os relatos feitos
no Canal de Denúncias por data do relato, resumo do caso, status das investigações e medidas adotadas
para os casos encerrados. Os relatos são organizados em três grupos: (i) casos de relacionamentos
interpessoais; (ii) casos de má conduta ou ilícitos; (iii) casos de descumprimentos de normas e políticas
internas.
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A Comissão de Ética e Compliance da Alpargatas é composta pelo Presidente, Vice-Presidente de
People, Vice-Presidente Industrial, Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores e VicePresidente Jurídico e Relações Corporativas Global, bem como pelo Gerente de Auditoria Interna, pela
Diretora de Sustentabilidade e Reputação Corporativa e pela Diretora de Compliance, esta última
responsável por submeter à referida Comissão e ao Comitê de Auditoria os projetos do Programa de
Compliance, para os quais deverá haver dotação orçamentária específica.
iii) se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:
●

se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração
e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de
serviço, agentes intermediários e associados
A Companhia possui um Código de Conduta e Ética que se aplica a todos os seus
colaboradores, diretores, conselheiros de administração, conselheiros fiscais, membros dos
comitês, fornecedores, prestadores de serviços e quaisquer terceiros com quem a Alpargatas
se relacione, independente de cargo ou função. O documento está disponível no website
(ri.alpargatas.com.br) e intranet da empresa e também no site do Canal de Denúncias.
Tal documento visa reafirmar o compromisso da Companhia de incorporar em seus processos
as práticas de gestão responsável baseadas na ética e na transparência.
Todo fornecedor da Alpargatas deve estar ciente de que o não atendimento do Código de
Conduta e Ética poderá resultar na rescisão do seu respectivo contrato.
Em 2021, o Código de Conduta e Ética foi revisado pela área de Compliance e uma nova versão
foi aprovada pelo Conselho de Administração em 3 de dezembro de 2021.

●

se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração
e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais
normas relacionadas ao tema
O Conselho de Administração da Companhia aprovou, em 3 de dezembro de 2021, seu novo
Código de Ética e Conduta. Todos os membros dos órgãos da administração e colaboradores
da Alpargatas serão treinados em 2022 quanto ao seu conteúdo.

●

as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao
assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas
A Companhia possui uma Política de Gestão de Consequências e Medidas Disciplinares que
tem como objetivo estabelecer regras e requisitos gerais para a tomada de decisão envolvendo
aplicação de sanções e decorrência de práticas contrárias aos princípios e ética da empresa. A
escolha sobre o tipo de medida a ser adotada em casos concretos de violação de tais princípios
e ética é definida pela Comissão de Ética e Compliance, de acordo com a gravidade da infração.
Tal política foi revisada em 2021 pela área de Compliance e aprovada pelo Comitê de Auditoria
em 30 de junho de 2021.

PÁGINA: 95 de 470

Formulário de Referência - 2022 - ALPARGATAS S.A.

Versão : 8

5.4 - Programa de Integridade

●

órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de
conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado
O Conselho de Administração da Companhia aprovou, em 3 de dezembro de 2021, seu novo
Código de Ética e Conduta. Tal normativo também obteve a aprovação da Comissão de Ética e
Compliance e do Comitê de Auditoria. Tal documento está disponibilizado nos sites da
Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Canal de Denúncias.

b)

Se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
●

se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
A Companhia dispõe de um canal específico para recebimento de Denúncias (“Canal de
Denúncias”). No Brasil, o Canal de Denúncias funciona por meio do número de telefone 0800
770 7791 ou por meio da web, no site www.canaldedenuncia.com.br/alpargatas. Para as demais
operações internacionais, o Canal de Denúncias funciona por meio da web, no
sitewww.compliancehelplinealpargatas.com. Fora do Brasil a plataforma pode ser acessada nos
idiomas espanhol e inglês. O Canal de Denúncia é uma ferramenta independente e imparcial,
operada por um prestador de serviços de renome internacional, que assegurará a
confidencialidade das informações e denúncias recebidas. Esse canal também está aberto para
o recebimento de denúncias de terceiros. Manifestações anônimas também serão recebidas. As
Denúncias poderão ainda ser relatadas por qualquer outro meio, incluindo pelo e-mail:
compliance@alpargatas.com.

●

se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe
denúncias somente de empregados
O Canal de Denúncias é aberto para recebimento das denúncias tanto de empregados como
de terceiros, e está disponibilizado nos canais internos e no site institucional da Companhia.
Adicionalmente, todos os fornecedores e prestadores de serviços, para serem cadastrados em
nossos sistemas de pagamento, necessitam concordar com o Código de Conduta e Ética da
Alpargatas onde constam todos os detalhes de acesso ao Canal de Denúncias. A Alpargatas
não mantém parceria com os terceiros que não concordam com o conteúdo do documento
referido.

●

se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé
Em cumprimento às boas práticas de governança corporativa, a Alpargatas disponibiliza um
canal aos seus administradores, empregados, prestadores de serviço, fornecedores e ao público
em geral para denunciar de forma anônima atitudes e atividades antiéticas ou qualquer conduta
que viole as diretrizes expostas no Código de Conduta e Ética da Alpargatas e nas políticas
internas a este relacionadas.
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O referido Canal de Denúncias, operado por um terceiro independente, prevê a possibilidade e
garante o anonimato de denúncias, conforme opção do denunciante. Em nenhuma hipótese
haverá retaliação ou punição ao denunciante de boa-fé, anônimo ou não. Desta forma, mesmo
nos casos em que o denunciante escolhe identificar-se na plataforma do Canal de Denúncias,
seu nome é preservado e protegido nos fóruns de discussão dos relatos.
Uma vez recebidas, as denúncias são analisadas, primeiramente, pelo prestador de serviços que
opera o Canal de Denúncias. Após essa primeira avaliação, as denúncias são encaminhadas para
a área de Compliance da Companhia, que, com o apoio da Auditoria Interna, conduz as
investigações sobre o relato. Por fim, a área de Compliance, com base no resultado da apuração
da denúncia, poderá encaminhar o caso para a Comissão de Ética e Compliance, conforme a
gravidade da situação, ou as demais Vice-Presidências para que sejam tomadas as providências
cabíveis. Em todas as etapas há preocupação em se proteger a identidade das pessoas
envolvidas, tanto do denunciante quanto do denunciado.
órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

●

Todas as denúncias são recebidas pela área de Compliance da Companhia, e investigadas com
o apoio da Auditoria Interna e pontos focais em cada unidade da Alpargatas, chamados de
“Embaixadores de Compliance”. Em 2021, foram recebidas 96 denúncias por meio do Canal de
Denúncias.
c)

Se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações
societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas
pessoas jurídicas envolvidas

Sim, caso ocorram processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias, será realizada a due
diligence e investigação de vulnerabilidade e riscos. Adicionalmente, adotamos como prática a
contratação de assessores legais externos para nos auxiliar no processo e realizar a auditoria legal, que
inclui áreas como as de direito civil, contratual, regulatória, compliance, trabalhista, tributária, dentre
outras, nos casos em que a operação societária envolve sociedade não integrante do grupo a que
pertencemos.
Tal procedimento envolve análise e avaliação de diversas informações e documentos da entidade
envolvida, incluindo os relacionados a compliance e prevenção a atos de corrupção. Este procedimento
permite que seja verificado se a companhia vem conduzindo seus negócios em observância à legislação
aplicável.
Além do processo de diligência, a Companhia tem como prática incluir cláusulas específicas em seus
contratos que lhe assegurem direito de indenização caso a contraparte tenha fornecido alguma
informação incompleta ou falsa durante o processo de diligência.
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d)

Caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração
pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido

Não aplicável, considerando que a Companhia possui regras, políticas, procedimentos e práticas para
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública,
conforme detalhado nos itens anteriores.

PÁGINA: 98 de 470

Formulário de Referência - 2022 - ALPARGATAS S.A.

Versão : 8

5.5 - Alterações significativas

5.5 - Alterações significativas
Não foram detectadas, no último exercício social, alterações significativas nos principais riscos aos quais a Companhia está
exposta ou na Política de Gestão de Riscos adotada.
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5.6 - Outras informações relevantes
A seguir estão listadas algumas das medidas adotadas pela Alpargatas para reduzir sua exposição a alguns dos riscos
mencionados no item 4 deste Formulário de Referência:
Perda do valor das marcas
Para mitigar/monitorar o risco relacionado à perda do valor de suas marcas, a Alpargatas investe em estudos de hábitos e
atitudes dos consumidores e pesquisas que apontam a predisposição destes a escolher/comprar suas marcas e produtos em
relação aos concorrentes, e, ainda, como eles se comportam frente às características da categoria e dos produtos. O plano
de ação de monitoramento deste risco é definido a partir do resultado das pesquisas qualitativas realizadas e visa à
manutenção da fidelidade do consumidor com a marca tentando sempre aumentar a sua atratividade e com isso as suas
vendas. Além disso, atua, por meio das vias legais, na apreensão de produtos falsificados, que podem trazer prejuízo à sua
imagem.
Indisponibilidade de fornecimento de matérias-primas vitais
Para minimizar o risco do número reduzido de fornecedores de borracha sintética no Brasil, a Alpargatas tem aumentado a
quantidade de fornecedores internacionais, além de buscar otimizar o seu uso no processo. Adicionalmente, a Companhia
avalia, desenvolve e testa, de forma sistemática, novas alternativas de fornecimento.
Perda de incentivo fiscal
Trimestralmente, a Companhia avalia se está cumprindo as exigências fiscais, trabalhistas, sociais e de proteção e controle do
meio ambiente e acompanha todos os projetos em tramitação que tratam da convalidação dos incentivos fiscais.
Ocorrência de catástrofe natural ou sinistros
Para diversos tipos de sinistros, as fábricas da Companhia possuem seguros contratados que minimizam os riscos a eles
relacionados.
Risco de inadimplência de clientes
Como forma de minimizar o risco de inadimplência, a Companhia não concentra suas vendas em poucos clientes. Conforme
mencionado no item 7.4 deste Formulário de Referência, nenhum cliente da Alpargatas foi responsável, isoladamente, por
mais de 10% da receita líquida consolidada em 2021.
Questões socioambientais
Para minimizar o risco de multas por destinação indevida de resíduos, a Alpargatas utiliza somente empresas transportadoras
certificadas, ou seja, que foram aprovadas nas avaliações/auditorias realizadas pela equipe de gestão de desenvolvimento de
fornecedores – GDF, em parceira com o time de Segurança, Saúde do Trabalho e Meio Ambiente - SSMA de cada unidade
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fabril. As equipes verificam o cumprimento dos quesitos de destinação final e transporte dos resíduos, licenças e realizam
visitas às empresas que fazem o transporte e/ou a recepção do resíduo, dentre outras verificações.
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Data de Constituição do Emissor

03/04/1907

Forma de Constituição do Emissor

Sob a forma de uma sociedade por ações.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

20/07/1977
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6.3 - Breve histórico
SÉCULO 20
ANOS 1900: Chegada do escocês Robert Fraser ao Brasil e fundação da Sociedade Anonyma Fábrica
Brazileira de Alpargatas S.A. e Calçados, que dois anos mais tarde passou a se chamar São Paulo
Alpargatas Company S.A. Essa época foi marcada também pelo início da produção de alpargatas Roda
e encerados Locomotiva na fábrica da Mooca em São Paulo.
ANOS 1910: Abertura de capital em 1913 na Bolsa de Valores de São Paulo.
ANOS 1960: Lançamento das sandálias Havaianas, em 1962.
SÉCULO 21
ANOS 2000: Em 2002, a Camargo Corrêa se tornou o principal acionista da Alpargatas, que aderiu ao
Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão no ano seguinte. Em 2003, a
Alpargatas fundou o Instituto Alpargatas, braço de responsabilidade social, que atua por meio de
programas educativos e esportivos nas comunidades próximas às unidades fabris. Em 2007, a fim de
consolidar mais sua presença no mercado de sandálias, foi realizada a aquisição da Companhia Brasileira
de Sandálias, detentora da marca Dupé. Para transformar Topper em uma marca regional dominante, e
internacionalizar mais a marca Havaianas, a Alpargatas adquiriu participação relevante no capital da
Alpargatas Argentina em 2007, e inaugurou operações próprias nos Estados Unidos (2007) e na Europa
(2008). Consolidando a sua estratégia de fortalecimento no mercado de calçados e artigos esportivos,
a Alpargatas concluiu a alienação de sua operação de têxteis industriais ao final da primeira década do
século 21.
ANOS 2010: Em 2010, seguindo a estratégia de se tornar uma empresa global, a São Paulo Alpargatas
S.A. alterou sua razão social para Alpargatas S.A. A Havaianas completou 50 anos em 2012. Em 2013, a
Alpargatas adquiriu participação acionária na marca Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos
S.A. (“Osklen”) e participação integral na subsidiária Alpargatas Argentina, fechando seu capital.
Em dezembro de 2015, a J&F Investimentos adquiriu a participação societária da Camargo Corrêa na
Alpargatas, tornando-se seu acionista controlador. Em maio de 2016, a Alpargatas alienou as marcas
Topper, no Brasil, e Rainha, no Brasil e no mundo. A Companhia firmou acordo de licenciamento de uso
da marca Topper, por período de até 15 anos, nos Estados Unidos e China para os compradores. A partir
de 2017, a Alpargatas encerrou o contrato de licença da marca Timberland no Brasil.
Em setembro de 2017, ocorreu a aquisição da participação societária que a J&F Investimentos S.A.
detinha na Alpargatas pela ITAÚSA S.A., Cambuhy I Fundo de Investimento em Ações e Cambuhy Alpa
Holding S.A. Sendo assim, essas empresas passaram a ser os acionistas controladores da Alpargatas,
detendo em conjunto 54,24% do seu capital social.
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Em 2018, a Companhia renegociou as condições da operação de venda da unidade de negócios
“Topper” na Argentina e substituiu o acordo de compra e venda celebrado em 2015. Nesse mesmo ano,
foi realizada a alienação de 21,8% do capital social da ASAIC.
ANOS 2020: Em 2020, a operação de venda da unidade de negócios “Topper” foi concluída, tendo a
Alpargatas, portanto, alienado sua participação remanescente na ASAIC, correspondente a 78,2% do
capital social. Em setembro do mesmo ano, a Alpargatas assinou um Contrato de Compra e Venda para
alienação de 100% da unidade de negócio relativa à operação da marca “Mizuno” no Brasil, que
compreende os ativos (excluindo ativos industriais) e as atividades de comercialização dos produtos
“Mizuno” (incluindo os canais de e-commerce e as lojas operados exclusivamente sob a marca
“Mizuno”), bem como a relação contratual com Mizuno Corporation (a “Operação”). Em janeiro de 2021,
foi concluído o primeiro fechamento desta operação.
Em maio de 2021 foi feita a aquisição de 100% do capital social de Ioasys Desenvolvimento de Software
Ltda. e Innovation Oasys Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
Em dezembro de 2021, a Companhia celebrou documentos para aquisição de 49,9% do capital social
da Rothy’s Inc., companhia atuante na fabricação e comercialização de calçados e acessórios com sede
na Califórnia, Estados Unidos da América. A aquisição será realizada em dois fechamentos, sendo que
o primeiro já foi concluído e o segundo deve ocorrer até 31 de março de 2022.
Ainda em dezembro de 2021, a Companhia assinou contrato para venda da totalidade da sua
participação na Osklen, correspondente a 60% do seu capital social. O fechamento da venda ainda está
sujeito ao cumprimento de determinadas condições contratuais e à aprovação pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação judicial
ou extrajudicial
Até a presente data não foi protocolado nenhum pedido requerendo a falência da Alpargatas
e/ou de recuperação judicial ou extrajudicial, fundado em valor relevante.
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6.6 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes sobre a seção 6, além daquelas divulgadas nos itens anteriores.
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7.

Atividades do emissor

7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
Visão Geral
Acreditamos ser uma powerhouse de marcas desejáveis e hiperconectadas com atuação no segmento
de calçados. De acordo com o Market Analysis Report, publicado em 2019 pela Grand View Research,
somos uma das principais empresas líderes global no desenvolvimento, produção e distribuição de
chinelos de borracha com a marca Havaianas, e com atuação no segmento de calçados flats de fio de
plástico reciclado, a qual esperamos ser incrementada pela recente aquisição da participação societária
na Rothy’s.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, alcançamos uma receita operacional líquida
total de R$3,949mm, sendo 31.5% vindo do segmento das nossas operações internacionais. Estamos
presentes em mais de 130 países e mais de 341 mil pontos de venda no Brasil, reforçando o exemplo
de marca com liderança global.
Após a troca do controle da Companhia e time de gestão em 2018, houve uma revisão do portfólio de
marcas da Companhia buscando alinhá-lo à uma estratégia consistente de crescimento no longo prazo.
Como resultado, realizamos uma série de desinvestimentos com as vendas das nossas marcas Topper,
na Argentina, Mizuno e da Osklen e atualmente estamos focados em executar nossa estratégia de
crescimento para nossa marca Havaianas. Nossa estratégia de crescimento é baseada, principalmente
em quatro pilares: Global, Digital, Inovação e Sustentabilidade. A Companhia acredita que está bem
posicionada para continuar acelerando seu crescimento e aumentando sua rentabilidade, por meio da
expansão de margem.
Acreditamos que o nosso crescimento, desde 2018, é resultado de uma combinação poderosa entre
uma estratégia de sucesso, nossos acionistas controladores e um time de execução capacitado, todos
alavancados pelo recente investimento no Rothy’s e aquisição da Ioasys, vide discussão abaixo.
Powerhouse of brands: uma nova plataforma de marcas desejadas e hiperconectadas
Havaianas: “As Legítimas”
Fundada em 1962, a Havaianas é uma marca de lifestyle top-of-mind global e representa a principal
empresa do nosso portfólio. Com escritórios nas Américas, Europa, Ocidente Médio, Índia e África (ou
“EMEIA”), Ásia e Oceania, a marca Havaianas está presente em mais de 130 países e em mais de 431 mil
pontos de venda ao redor do mundo.
A operação da Havaianas possui cadeia de suprimentos verticalizada, com quatro unidades fabris no
Brasil e mais de dezessete mil funcionários em todo o mundo.
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Havaianas é uma das marcas líderes globais da indústria de chinelos, posicionada nos segmentos de
lifestyle e footwear de alto crescimento, de acordo com informações de mercado apresentados abaixo.
A Havaianas é considerada como uma das principais marcas brasileira de maior expressão
mundialmente. De acordo com a EcGlobal, Havaianas foi reconhecida, em 2021, como a terceira marca
mais presente na vida dos brasileiros, sendo um exemplo de anos de engajamento com uma
comunidade lifestyle leal. Entre os destaques de mercado internacional, a Havaianas possui 70% de
reconhecimento da marca entre os consumidores na região da EMEIA.
De acordo com Kantar Millward Brown, a marca Havaianas é top of mind por mais da metade dos
italianos, sendo a primeira em reconhecimento da categoria na Itália, duas vezes mais que o segundo
colocado. Ainda de acordo com Kantar Millward Brown, na China, a Havaianas, em setembro de 2021,
era a 2ª marca em top of mind no país, na categoria de chinelos, com ganho significativo de
diferenciação e crescimento em atributos importantes, como o reconhecimento da Havaianas como
marca global pelos chineses e de marca para ser usadas em diversas ocasiões (i.e lazer, casual, trabalho,
entre outros), agregando valor ao mercado.
Acreditamos que tais resultados alcançados no mercado global são resultado de diversos valores da
Havaianas. Nos orgulhamos de possuir uma alta capacidade de identificar as principais tendências de
mercado, como a casualização, digitalização e sustentabilidade, e traduzi-las em nossos produtos
inovadores.
Nossos valores englobam também altos padrões de governança, com um comprometimento ativo na
agenda social, de governança e ambiental, ou ESG, e conta com um management capacitado e com
conhecimento profundo da indústria e nas respectivas áreas de atuação.
Acreditamos que o sucesso do nosso portfólio é resultado de alguns dos elementos-chave da nossa
estratégia na Havaianas, tais como inovação, alta qualidade, design e conforto – que são importantes
aspectos para atrair o desejo de compra de consumidores. Com uma estratégia global consistente de
marketing e branding, aliada a forte capacidade de execução, oferecemos uma linha completa de
produtos, como toalhas, chaveiros, necessaires, capas de celular, pulseiras e, principalmente, as demais
variedades de calçados, entre eles os icônicos chinelos, sandálias e alpargatas.
A força da marca é refletida nos resultados operacionais e financeiros, com crescimentos expressivos
ao longo dos últimos anos, principalmente para métricas de crescimento de volume, Receita
Operacional Líquida, Lucro Líquido Operações Continuadas e EBITDA Ajustado Operações Continuadas.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o número total de pares vendidos, Receita
Operacional Líquida, Lucro Líquido Operações Continuadas e EBITDA Ajustado Operações Continuadas
apurados pela Companhia apresentaram uma evolução de 8%, 32%, 113% e 30%, respectivamente, em
comparação ao exercício social encerrado em 2019.
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A Alpargatas possui algumas características que sustentam essa geração de resultados, principalmente
ligados ao reconhecimento da marca entre os consumidores:


Alta recorrência de compra;



Atributos únicos de conforto, design e representatividade;



Afinidade da marca entre diversas classes sociais, gerações e públicos;



Capilaridade;



Poder de reajuste de preço.

Rothy’s: “Planeta e Pessoas em Primeiro Lugar”
Em dezembro de 2021, celebramos um acordo para adquirir uma participação minoritária na Rothy’s,
Inc, tendo a opção de adquirir uma participação maior ao longo dos próximos anos. Para mais
informações sobre a aquisição da participação societária da Rothy’s, ver item 15.7 deste Formulário de
Referência.
Fundada em 2012, por Stephen Hawthornthwaite e Roth Martin, em São Francisco, nos Estados Unidos,
a Rothy’s é focada em sustentabilidade, praticidade e inovação por meio de uma linha de calçados feita
de plástico reciclado, produzidos em fábrica própria em Dongguan, China. Com uma proposta de valor
disruptiva, o valor agregado é visto no processo produtivo inovador, o qual transforma o plástico em
uma fibra delicada e maleável, fazendo com que os produtos (que custam a partir de US$125), sejam
os responsáveis por retirar milhões de garrafas PET de circulação, entre outros materiais recicláveis.
O portfólio de produtos da marca inclui modelos de sapatilhas, botas, tênis e outros “outdoor”, além de
bolsas e acessórios, para público masculino e feminino, em que este último possui uma consciência de
marca de 26%, de acordo com dados levantados por uma consultoria estratégica tier 1. Em 2021, a
qualidade no processo produtivo e a profunda conexão com seus consumidores são comprovadas no
nível de recorrência de compra da marca, de acordo com a Rothy’s: aproximadamente 40% dos clientes
possuem mais do que um par e mais de 10% mais de quatro pares, com um ratio de conversão de
compra de 51%. Além disso, outra informação que ilustra a força da marca e qualidade dos produtos:
mais de 55% dos clientes conhecem a marca através de familiares, parceiros de trabalho e amigos.
Resultados estes de uma vantagem competitiva baseada em altos investimentos em branding, inovação,
patentes e inteligência de mercado. A Rothy’s conta com oito lojas próprias, nas cidades de São
Francisco, Boston, Washington DC, Nova Iorque (duas lojas), Los Angeles (duas lojas) e Chicago.
Quanto a estratégia global para acelerar o crescimento da marca, a Rothy’s focará em cinco pilares,
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sendo eles (i) aumentar a escalabilidade, (ii) melhorar performance de dados e optimização de UX/UI
(i.e. experiência do consumidor), (iii) expandir seu canal B2B e varejo, (iv) dual sourcing e (v) acentuar a
expansão internacional da marca, assim como a Havaianas.

Todo esse crescimento da marca, em um curto período de tempo, ganhou reconhecimento do mercado,
e, consequentemente, da Alpargatas. A filosofia da Rothy’s é a mesma da Alpargatas: foco em
sustentabilidade, conforto e inovação, além de diversos outros pontos de complementariedade.
Acreditamos que nossa aquisição de participação minoritária na Rothy’s é mais um passo importante
na consolidação do posicionamento da Alpargatas como um powerhouse de marcas desejadas e
hiperconectadas. Acreditamos que essa transação seja benéfica em vários aspectos para a Companhia,
tais como, dentre outros:


Aumento da nossa exposição ao mercado internacional, principalmente Estados Unidos;



Garante a nós acesso a uma marca premium digitalizada de alto crescimento, com base de
clientes devota;



Nos expõe a uma companhia nativa digital, com ganho na troca de experiências e expertise em
análise de dados;



Nos oferece a oportunidade de alavancar toda experiência da Alpargatas na construção de uma
marca bem-sucedida em escala global (Havaianas);



Combinação de experiências de duas operações integradas verticalmente, no Brasil e na China;



Nos expõe a novos segmentos de produtos, combinado a novas ocasiões de uso;



Nos oferece a oportunidade de se basear no sistema de gerenciamento da Alpargatas, para
impulsionar negócios de alto crescimento.

Acreditamos que a complementariedade das marcas pode ser vista, em maiores detalhes, na (i)
geografia, (ii) portfólio, (iii) ocasiões de uso, (iv) preço e (v) canais de distribuição. Como resultado da
nossa aquisição de participação minoritária da Rothy’s, indiretamente passaremos a ter um aumento da
presença nos Estados Unidos, acessando um portfólio com foco em sapatilhas “bailarinas”, mocassins,
tênis e botas, que nos possibilita o uso destes em situações mais casuais e profissionais e acessa
produtos de preços médios mais elevados. Em adição à aquisição, a Alpargatas indiretamente passará
a atuar em um setor premium, além da moda acessível, conseguindo acessar um público de ticket médio
de U$125 a U$225 através da Rothy’s, comparado aos produtos de valor médio de U$25 a U$45 da
Havaianas. Além disso, acreditamos que essa aquisição intensifica a transformação digital da
Companhia, como resultado da forte penetração digital da Rothy’s. A figura abaixo ilustra a
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complementariedade da Havaianas com a Rothy’s para os referidos critérios.

Fonte: Companhia

Acreditamos que ambas as marcas apresentam um fit perfeito em termos de produto, capacidade de
acompanhar tendências de mercado e resultados econômicos. No pilar de “produtos”, a Havaianas e a
Rothy’s apresentam calçados renomados, “Hero Products”, seja através das “legítimas” ou pelo alto
impacto ambiental que realizam, ajudando o meio ambiente, sem deixar de acompanhar as principais
tendências da indústria, em que ambas priorizam o conforto, a experiência digital e o impacto
ambiental.
Ioasys: “Transformação digital feita por pessoas”
Em maio de 2021, adquirimos a “Ioasys”. Fundada em 2012, na cidade de Belo Horizonte, no estado de
Minas Gerais, a Ioasys é reconhecida pelo desenvolvimento de experiências únicas para marcas
ambiciosas e de alto crescimento. Com soluções digitais end-to-end e uma cultura forte centrada na
experiência dos usuários, a Ioasys desenvolve talentos com uma plataforma diferenciada de
recrutamento e treinamento em soluções digitais e metodologias ágeis. Com 401 colaboradores, é
formada por um time diverso e múltiplo que acredita na essência de que as entregas são sempre feitas
por pessoas e projetadas para as mesmas (“By humans, for humans”).
A integração da Ioasys à família Alpargatas foi feita com o objetivo de (1) acelerar e potencializar a
transformação digital da Alpargatas e (2) atuando intensivamente nas frentes de omnicanalidade e
recorrência de vendas. A aquisição foi mais um passo da verticalização da Alpargatas, passando a
controlar diretamente toda sua operação digital.
Destaques Financeiros e Operacionais
Alpargatas
Nossas operações são divididas em dois segmentos: (1) nossas operações no Brasil, e (2) nossas
operações Internacionais, ou “Internacional”. Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021,
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nossa receita operacional líquida foi de R$3,949 milhões, um aumento de 25,6% em relação ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020, da qual nossas operações nacionais representaram 68,5% ou
R$2,704 milhões, enquanto nossas Operações Internacionais alcançaram 31,5% ou R$1,245 milhões. Em
termos de volume, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, vendemos 229 milhões de pares
de sandálias no Brasil, um aumento de 10,1% em relação a 2020, enquanto em nosso segmento
Internacional vendemos 31 milhões de pares de sandálias, um aumento de 34,7% quando comparado
a 2020.
Em ambas as frentes, nacional e internacional, nossa performance é reflexo da combinação do
posicionamento no país, da escalabilidade do negócio, das oportunidades globais de mercado.
20211

20201

20191

Receita Operacional Líquida

4.392

3.843

4.248

Operações Continuadas

3.949

3.143

3.280

444

699

968

3.949

3.143

3.280

Operações Nacionais

2.704

2.263

2.492

Operações Internacionais

1.245

880

788

750

425,3

578

19,0%

13,5%

17,6%

693

127

259

Destaques

Financeiros

(em R$ milhões, exceto quando indicado)

(1)

Operações Descontinuadas

Receita Operacional Líquida Operações
Continuadas(1)

EBITDA

Ajustado

Operações

Continuadas(1;2)
Margem

EBITDA

Ajustado

Operações

Continuadas (%)(3)
Lucro Líquido
Lucro Líquido Operações Continuadas

663

237

315

Operações

16,8%

7,5%

9,6%

Operações

30

(110)

(55)

2021

2020

2019

260

230

241

(1)

Margem

Líquida

Continuadas (%)(4)
Lucro

(Prejuízo)

Líquido

Descontinuadas

Resultados Operacionais
Milhões de Pares Vendidos
Operações Nacionais

229

208

213

Operações Internacionais

31

23

28

(1)

Operações continuadas: (i) em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, não incluem a
atividade da Osklen e da marca Mizuno; (ii) em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, não
incluem a atividade da Osklen, da marca Mizuno e da Alpargatas Argentina (ASAIC); e (iii) em relação ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, não incluem atividade da marca Mizuno e da operação da Alpargatas
Argentina (ASAIC).
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(2)

Cálculo vide seção 3.2.b

(3)

EBITDA das Operações Continuadas dividido pela Receita Líquida das Operações Continuadas

(4)

Lucro Líquido das Operações Continuadas dividido pela Receita Líquida das Operações Continuadas

Rothy’s
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, por meio de seus 2,4 milhões de clientes, a
Rothy’s alcançou uma receita operacional líquida de U$145,6 milhões, entregando um crescimento
composto anual (CAGR) desde 2017 de 48%, sendo que 95% das vendas foram realizadas online.
Crescimento Composto Anual 2017 – 2021: Receita Líquida em moeda local

48%

Múltiplo Valor da Empresa / Receita Líquida 20211

(1) Múltiplo calculado na moeda local;
(2) Valor calculado com base em dados disponíveis de 2018 (2018-2021 CAGR).
Fonte: FactSet em 8 de fevereiro de 2021

Pontos Fortes da Companhia
Acreditamos ter um modelo de negócio diferenciado, com o foco no cliente e buscando sempre
antecipar as tendências de mercado e desejos dos consumidores. Para tal, possuímos um plano de
negócios e estratégias de criação de valor claros e consolidados.
Constante Inovação
Entre os principais pontos fortes, a Alpargatas possui uma extensa e em constante atualização agenda
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de inovação. Esses projetos permeiam diversas esferas da Companhia: do desenvolvimento de produtos
até o modelo de gestão.
Somos capazes de constantemente oferecer novos produtos que endereçam o desejo do consumidor
em determinado momento. Acreditamos que tais capacidades serão ainda reforçadas com a aquisição
de participação societária relevante na Rothy’s.
Nos últimos anos, temos passado por uma transformação digital, envolvendo aspectos diretamente
relacionados aos consumidores, como o desenvolvimento da experiência omnichannel, e outros ligados
à gestão, como automatização de processos, simplificação do fluxo de trabalho e forte análise de dados.
Adicionalmente, possuímos um grande foco em sustentabilidade em todas as etapas da cadeia
produtiva. Temos como compromisso um mundo mais livre e sustentável. Estamos focados em analisar
toda a cadeia, entender todos os elos e agir de maneira que contribua para o meio ambiente e
empodere nossos clientes e consumidores finais. Priorizamos processos, iniciativas, tecnologias e
materiais que reduzem impacto no meio ambiente e pessoas e parceiros.
Operação Multicanal e a Experiência Omnichannel dos Consumidores
Nossos produtos são distribuídos por meio de lojas próprias, franquias, e-commerce, multimarcas e
distribuidores, totalizando mais de 341 mil pontos de venda no Brasil, em 31 de dezembro de 2021.
Acreditamos que o modelo de varejo monomarca fortalece a experiência de compra dos consumidores
por facilitar o acesso a uma maior diversidade de produtos.
No Brasil, nossas lojas próprias estão distribuídas de forma estratégica nas maiores cidades do país,
como São Paulo e Rio de Janeiro, possuindo lojas flagship em regiões nobres, como Oscar Freire e
Ipanema. Com maior visibilidade, as lojas próprias contribuem para a aproximação da Companhia aos
clientes finais, adquirindo um importante know-how de varejo (D2C1). No exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021 tivemos apenas 14% da Receita Operacional Líquida da Havaianas proveniente
da modalidade D2C, portanto, temos uma avenida de crescimento para explorar.
Consequentemente, nossa proximidade com nossos consumidores cria uma conexão forte que nos
permite endereçar rapidamente as tendências de mercado e oferecer o melhor produto no melhor
momento.
Acreditamos, ainda, que o canal de franquias bem desenvolvido é peça chave para uma presença forte
monomarca em todo o território nacional. Em 2021, a Companhia alcançou um total de 700 franquias,
dada a força do modelo de negócios em termos de capilaridade no território nacional e redução de
custos.
Acreditamos que contamos com um programa de excelência logística e de manufatura na nossa cadeia
produtiva. Planejamos maximizar nossa vantagem competitiva com o objetivo de expandir a
capacidade, melhorar a automação de nossas fábricas e processos, inovar em tecnologias disruptivas e

1

Direct to consumer, ou seja, quando uma indústria se conecta diretamente com seus consumidores finais, sem
intermediários.
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digitais e alcançar uma manufatura mais enxuta.
Além da operação física, a Companhia possui operação digital (omnicanalidade) com os sites próprios,
já contando com a opção de entrega ou “retire na loja”.
Estratégia de Comunicação e Marketing
Tornar a Havaianas uma marca global foi um desafio. Para isso, os elementos-chave da estratégia da
marca sempre estiveram presentes, por meio do foco constante na inovação de produtos, uma
estratégia global consistente de marketing e comunicação e respostas rápidas e flexíveis aos desejos
dos consumidores.
O branding da Havaianas é composto por uma identidade visual marcante, seja por meio de suas lojas,
que contam com um ambiente descontraído, colorido e moderno ou através de campanhas de
marketing. A publicidade da marca engloba painéis coloridos, banners divertidos, materiais ricos em
artes gráficas extremamente modernas. Assim, com seus comerciais objetivos e expressivos cria uma
conexão imediata com o telespectador e com o “jeitinho brasileiro”.

A estratégia de comunicação e marketing é executada por iniciativas como:


Forte presença nas redes sociais e mídias digitais: considerando todas as marcas da
Companhia, com aproximadamente três milhões de seguidores no Instagram;



Comunicação digital: conteúdo gráfico direcionado de forma personalizada e precisa;



Live marketing e experiência no ponto de venda: customizações, lojas flagship e eventos;



Relações públicas: relacionamento com celebridades internacionais e outras marcas
“brasileiras” (como o biscoito carioca, “O Globo” e o chá mate “Matte Leão”), forte presença
na imprensa e projetos como “HavaCommunity” e “HavaLovers” que funcionam como
influenciadores digitais da marca.
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O conceito de comunicação e marketing é aplicado diretamente nas lojas físicas, uma vez que são
constantemente modificadas a fim de incorporar o conceito de cada nova coleção e inspirar novos
desejos de compra. Isto é feito por meio de campanhas especiais, vitrines e visual merchandising.
ESG: uma pauta aquecida
Mesmo com todas as mudanças macroeconômicas e globais, como aquecimento global, escassez de
matéria prima, pandemia do coronavírus, movimentos ativistas, entre outros, nos orgulhamos das
diversas conquistas acumuladas nas pautas de Governança, Ambiental e Social.
Na Governança, a Companhia é controlada pela ITAÚSA S.A., Alpa Fundo de Investimento em Ações, e
Cambuhy Alpa Holding S.A., e é listada na Bolsa de Valores de São Paulo (B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão)
desde 1913. A Alpargatas conta com um time extremamente capacitado, diversificado, engajado e
preparado para tomar todas as decisões estratégicas da Companhia.
No Ambiental, criamos nosso departamento de Sustentabilidade e Reputação, a Comissão de
Sustentabilidade e o projeto Havaianas ReCiclo, destinado à transformação de produtos em mau estado
– coletados em pontos próprios de coleta da marca – em pneus, tapetes para playground e outros.
Terminamos o ano de 2021 com mais de 150 projetos em andamento, entre eles o Projeto Aquarius,
que tem como objetivo a redução de aproximadamente 2.600 toneladas de papel por ano. Ademais,
atualmente, 90% das sandálias e chinelos Havaianas são 40% compostos por borracha reciclada.
Em relação às iniciativas sociais, durante a pandemia foi feito um intensivo trabalho de doações, com
3,4 milhões de máscaras, 519 mil pares de calçados, cinco milhões de refeições e 10 mil testes de COVID,
durante a pandemia. Além das inciativas relacionadas à pandemia, mais de 180 mil estudantes foram
beneficiados pelo Instituto Alpargatas em 2020. O Instituto Alpargatas, por meio de suas iniciativas
educacionais e esportivas, beneficiou mais de 199 mil crianças, adolescentes e jovens de 7 a 29 anos
(6,3% a mais que no ano anterior), que tiveram a oportunidade de evoluir em sua formação educacional
graças aos programas de Educação pelo Esporte, Educação pela Cultura e Voluntariado Empresarial.
Foram 399 escolas atendidas no Educação pelo Esporte e Educação pela Cultura em nove cidades da
Paraíba, uma em Pernambuco e uma em Minas Gerais (100% das escolas atendidas com os dois
programas).
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Estratégia
Criação de Valor
Nossa estratégia de criação de valor é dividida em quatro pilares: (i) global, (ii) aceleração digital, (iii)
inovação e (iv) sustentabilidade. Acreditamos que essa geração de valor se traduz em uma forte
vantagem competitiva. Estamos criando valor aos nossos stakeholders por meio da nossa presença
global aliada à uma alta capilaridade em mais de 130 países, atingindo 74% do mercado mundial de
footwear (segundo estudos da Statista), com a distribuição de um portfólio inovador e completo de
produtos, baseado em valores sustentáveis, seja por meios físicos (lojas e franquias) ou digital
(omnichannel, e-commerce), através da Ioasys. Para mais informações sobre essas aquisições, ver item
15.7 deste Formulário de Referência.
No âmbito do pilar “global”, a Havaianas foca a sua expansão nos Estados Unidos, França, Itália, Reino
Unido, Espanha e China, o chamado “Big 6”, a qual está sendo indiretamente fomentada com a aquisição
de participação da Rothy’s, acelerando o processo de internacionalização. Atualmente, nossa estratégia
global se divide entre portfolio e canalidade. Como parte da estratégia de portfólio, a Havaianas
Internacional almeja crescer além dos seus produtos core, expandir o lifestyle da marca e manter os
níveis saudáveis de crescimento no segmento de chinelos, enquanto a estratégia de canalidade para o
“Big 6” está nas vendas online, através do canal B2B, omnichannel e lojas flagship. Em 31 de dezembro
de 2021, a Havaianas Internacional vendeu 31 milhões de pares.
No pilar “digital”, passamos a controlar 100% in-house nosso canal de e-commerce e possuímos
diversas iniciativas relacionadas à transformação digital, como desenvolvimento do omnichannel,
mudanças operacionais e um foco cultural ainda maior em inovação e digitalização. As duas recentes
aquisições reforçam o desenvolvimento desse pilar: a Rothy’s possui quase a totalidade das suas vendas
em canais online, enquanto a Ioasys é uma empresa de inovação especializada na criação e
desenvolvimento de softwares, responsável por elevar em 30% a penetração digital na frente
internacional.
Em um dos seus pilares mais fortes, a inovação, a Havaianas pretende focar ainda mais fortemente em
criar valor por meio do programa “Havaianas Beyond Core”, com o lançamento de mais modelos da
linha de sandálias e tênis, além de desenvolvimentos exclusivos em chinelos.
Como exemplo, em 2019, através de uma coleção comemorativa de carnaval, lançamos uma nova linha
de produtos com glitter. O sucesso foi tanto, que, o que era para ser inicialmente apenas uma edição
limitada, acabou por fazer parte do portfólio regular da marca e alcançar um total de 16 milhões de
pares vendidos em 2021, um crescimento de 40% contra 2020. O fenômeno virou um braço tão grande
que foi expandido para demais categorias, com as sandálias ganhando uma coleção inteiramente
focada em glitter. Acreditamos que o potencial de expansão de ocasião de uso e frequência é enorme.
O mesmo ocorre para a linha “Pride”, lançada para celebrar o orgulho LGBTQIA+, que alcançou 1 milhão
de pares vendidos, em 2021, um crescimento de 6x, em comparação ao ano anterior.
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A importância do pilar da “sustentabilidade” para nossa Companhia é vista por meio da principal meta
para a holding: a Circularidade Sustentável. Buscamos sempre reforçar a importância da
sustentabilidade como um dos principais valores da Companhia. Atualmente, contamos com três
grandes inciativas:
(i)

Allpa: programa de Diversidade & Inclusão que tem como ambição tornar a Alpargatas o
melhor lugar para todas as pessoas trabalharem;

(ii)

Instituto Alpargatas, que conduz programas de educação de crianças, adolescentes e
jovens, por meio do esporte e da cultura;

(iii)

Sustentabilidade & Reputação, que corresponde a um conjunto de agendas focadas na
discussão de pautas ESG

A figura abaixo ilustra nosso posicionamento considerando os quatro pilares acima indicados.

Fonte: Companhia
Acreditamos que desenvolvendo os pontos mencionados acima, é possível conquistar uma aceleração
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de margem. Nesse sentido, destacam-se três grandes modelos a serem intensificados para o
conglomerado: o Modelo de Crescimento de Receita RGM (“Revenue Growth Model”), que consistem
em uma estratégia para alavancar o faturamento da marca, o modelo de Eficiência Industrial (“VIP”),
focado na dinâmica do setor para controlar custos, e a implementação de Orçamentos Base Zero ZBB
(“Zero Basis Budget”), visando sempre iniciar os orçamentos do zero, e não do ano anterior.
O resultado da combinação da sua estratégia de criação de valor, sustentada por vantagens
competitivas, e executada com um sólido plano de negócios, tem refletido em nossos resultados
financeiros e operacionais.
Desenvolvimento de Portfólio
Além do foco em produtos core, como sandálias e chinelos, temos entrado em novas categorias, como
sapatos fechados, sapatilhas, tênis e botas. Acreditamos que essa adequação de portfólio será
acentuada com a expertise em criação e desenvolvimento de produtos da Rothy’s e se reflete como um
resultado de um reposicionamento estratégico e mercadológico da Companhia, resumido na matriz
abaixo. Focaremos em segmentos em que possuímos as melhores competências para dominá-los e que
sejam atrativos em termos de tamanho e crescimento.
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista
(a) interesse público que justificou sua criação
Não aplicável, visto que a Companhia não é uma sociedade de economia mista.
(b) atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de
universalização, indicando:
Não aplicável, visto que a Companhia não é uma sociedade de economia mista.
(c) processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas
Não aplicável, visto que a Companhia não é uma sociedade de economia mista.
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
a. produtos e serviços comercializados
Para uma descrição dos produtos comercializados pela Companhia, vide item 7.1 deste Formulário de
Referência.
b. receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor; e c. lucro ou
prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor
As operações da Companhia são geridas por segmentação geográfica com a seguinte segregação: (i)
Operações Nacionais, que corresponde ao desempenho da Companhia e de suas controladas no Brasil
e (ii) Operações Internacionais, que corresponde ao desempenho consolidado das controladas nos
Estados Unidos, Europa, Ásia, América Latina e Índia bem como das exportaçõ es diretas. O desempenho
das operações das controladas ASAIC e Osklen, bem como a operação de Mizuno , estão apresentadas
como “Operações descontinuadas”, tendo em vista as operações realizadas descritas no item 15.7 deste
Formulário de Referência.
A receita operacional líquida e lucro líquido por segmento operacional estão representados da seguinte
forma:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2021
Operações (R$
mil)

2020

2019

Receita
operacional
líquida

Lucro Líquido
(prejuízo)

Receita
operacional
líquida

Lucro Líquido
(prejuízo)

Receita
operacional
líquida

Lucro Líquido
(prejuízo)

2.703.738

521.761

2.263.425

337.487

2.209.946

287.955

-

-

-

-

282.380

3.202

61,6%

75,3%

82%

187%

77%

121%

1.244.823

140.849

879.867

(100.679)

787.425

23.619

28,3%

20,3%

18%

-87%

23%

-21%

443.888

29.953

699.399

(109.922)

967.763

(55.441)

4.392.449

692.563

3.842.691

126.886

4.247.514

259.335

Operações nacionais
Brasil
Terras de Avent.
Ind.Art. Esport. S.A. Osklen
(Part. na receita
operacional líquida
consolidada %)
Operações
internacionais:
Sandálias
Internacional
(Part. na receita
operacional líquida
consolidada %)
Operações
descontinuadas:
Consolidado
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
Os produtos fabricados e comercializados pelas Operações Nacionais e Internacionais da Alpargatas
são divididos em três categorias: sandálias, vestuário lifestyle e acessórios (somente comercialização).
(a) características do processo de produção
Sandálias
O processo de produção de sandálias de borracha envolve as seguintes etapas:
a. Pesagem: é feita de acordo com a formulação para cada tipo de sandália, envolvendo o
composto de borracha e outros produtos químicos.
b. Mistura: consiste em misturar e incorporar a borracha a outros produtos químicos da
formulação e laminar o composto resultante dessa mistura.
c.

Vulcanização/ Injeção: é nesta fase que a borracha adquire tamanho e a forma de uma sandália.

d. Estabilização: consiste em estabilizar o processo de vulcanização/expansão em diversas fases
de temperaturas para o processo de corte final das sandálias.
e. Acabamento: as sandálias são cortadas de acordo com o modelo e tamanho. Quando a sola da
sandália é decorada, ela segue para o processo de aplicação da estampa e em seguida faz-se a
colocação da tira injetada de PVC.
f.

Customização: Consiste em aplicar ornamentos dos mais diversos tipos nas tiras das sandálias.

Vestuário
Os produtos são desenvolvidos pelas áreas de design de moda das marcas e são fabricados por
terceiros. As principais matérias primas utilizadas são poliamida, algodão, linho, seda, viscose, e-fabrics
(materiais sustentáveis), poliéster e algodão orgânico. Nos fornecedores, as peças são modeladas,
cortadas e costuradas, além de eventualmente passarem por processos de estamparia, tingimento e
lavanderia. Todas as estampas são exclusivas e desenvolvidas internamente.
Acessórios
Os produtos são desenvolvidos pelas áreas e Design & Desenvolvimento das marcas e fabricadas por
terceiros.
(b) características do processo de distribuição
Sandálias
Os principais canais de distribuição de sandálias no Brasil são: atacadistas, distribuidores regionais,
supermercados e hipermercados, redes e lojas de calçados, varejistas de calçados multimarcas e as lojas
exclusivas da marca Havaianas. Nesses canais, a Alpargatas possui mais de cinco mil clientes diretos e
distribuição em cerca de 220 mil pontos de venda. São utilizadas companhias transportadoras para fazer
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a entrega nos pontos de venda, que não possuem nenhuma ligação com a Alpargatas. No exterior, as
sandálias são distribuídas, principalmente, pelo varejo multimarca de calçados, por lojas de
departamento, por lojas de material esportivo, por boutiques / lojas independentes e por pontos de
venda exclusivos da marca Havaianas.
Vestuário lifestyle:
No Brasil o principal canal de distribuição do vestuário lifestyle são as lojas exclusivas das marcas
Havaianas, que podem ser próprias e/ou franquias.
(c) características dos mercados de atuação, em especial: (i) participação em cada um dos
mercados; (ii) condições de competição nos mercados
Mercado Global de Calçados
Segundo dados da Euromonitor International, o mercado global de calçados atingiu, em 2020, a marca
de US$294,4 bilhões, com expectativa de alcançar US$347,8 bilhões em 2021 1.
Vale reforçar que após o impacto negativo da pandemia no mercado global de calçados em 2020, as
perspectivas para os próximos anos são positivas e é estimado que o mercado alcance US$460,4 bilhões
em 2026, representando um CAGR 2021 – 2026 (Compound Annual Growth Rate, ou a taxa de
crescimento anual composta necessária para que o valor estimado do mercado global de calçados ao
final de 2021 alcance os números estimados para 2026) de 5,8%. Em 2021, esperava-se que o segmento
de calçados femininos fosse responsável por U$170,5 bilhões (49% do total), seguido pelo segmento
masculino com 36% e infantil com 15% do valor estimado para o mercado global de calçados no ano¹.
Fonte: Companhia, com base em dados da Euromonitor International Limited, Apparel & footwear in Brazil 2021, vendas ao
consumidor final incluindo impostos, em termos correntes, dólares dos EUA.

Mercado Global de Calçados (US$ bilhões)
440

460

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Os principais mercados consumidores de calçados são China, Estados Unidos, Europa Ocidental e

2026

350

362

363

338

334

350

363

365

294

348
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398

419

América Latina. Vale destacar que a Alpargatas possui foco exatamente nessas regiões e também vem
direcionando sua estratégia de expansão para ampliar sua presença nessas regiões.
Fonte: Companhia, com base em dados da Euromonitor International Limited, Apparel & footwear in Brazil 2021, vendas ao

1

Fonte: Companhia, com base em dados da Euromonitor International Limited, Apparel & footwear in Brazil 2021, vendas ao
consumidor final incluindo impostos, em termos correntes, dólares dos EUA.
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consumidor final incluindo impostos, em termos correntes, dólares dos EUA, a taxas de câmbio anuais.

Mercado Brasileiro de Calçados

Mercado de Calçados em 2021 por Região (US$ bilhões)
75,8

75,8
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8,1
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Espanha

No Brasil, o mercado de calçados teve um CAGR histórico 2012 – 2019, em moeda local, de 2,8% e
alcançou, em 2021, o patamar de R$40,2 bilhões (crescimento de 17,0% frente ao ano de 2020), no qual
o segmento de calçados femininos representou 53,5% do total, seguido do segmento masculino com
29,7% e do infantil com 16,8% do total. As estimativas também são positivas para o mercado brasileiro
de calçados e é esperado que ele atinja R$55,3 bilhões em 2026, indicando um CAGR estimado 20202026 de 8,3%1.
Por meio dos produtos da marca “Havaianas”, a Alpargatas é capaz de explorar o mercado nacional de
calçados e, constantemente, reforçar sua posição de liderança no segmento de chinelos. O segmento
de chinelos e sandálias possui um mercado endereçável de 369 milhões de pares e 258 milhões de
pares, respectivamente, resultando em mais de US$2 bilhões em tamanho de mercado, de acordo com
dados preparados por uma consultoria classe A com data base de 2019. O mercado de sapatos alcança
US$8 bilhões, de acordo com dados preparados por uma consultoria classe A. Atualmente, a Companhia
possui uma participação de mercado no segmento de chinelos, sandálias e calçados de 56%, 2.5% e
13%, respectivamente, segundo dados preparados por uma consultoria classe A com data base de 2019.
No que tange as principais regiões de atuação da companhia no Brasil e os canais de distribuição em
território nacional, a Havaianas tem uma participação em 76% dos varejistas alimentícios totais na
região Sudeste e 80% na região Nordeste e Centro Oeste, enquanto que nos varejistas especializados,
a participação é de 52% em São Paulo e, na região Nordeste, de 36%, segundo dados preparados pela
Nielsen em 2020.
Oportunidades no Mercado Internacional
No mercado internacional, o segmento de chinelos possui um mercado endereçável de 900 milhões de
pares e o segmento de sandálias também possui um mercado endereçável de 900 milhões de pares, de
acordo com dados preparados por uma consultoria classe A em 2021. A Alpargatas possui uma
participação no mercado global de 3% na indústria de chinelos.
Os objetivos e a estratégia de crescimento da Companhia são estruturados de forma a permitir o
aproveitamento do potencial de crescimento esperado para o segmento de chinelos, que em número
de pares, estima-se ser 2,5x maior no exterior do que no mercado nacional, de acordo com dados
1

Fonte: Companhia, com base em dados da Euromonitor International Limited, Apparel & footwear in Brazil 2021, vendas ao
consumidor final incluindo impostos, em termos correntes, dólares dos EUA, a taxas de câmbio anuais..
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preparados por uma consultoria classe A.
Este potencial de crescimento baseia-se, também, na pequena participação de mercado da Havaianas
em ambos os segmentos no mercado global, o que abre portas para uma expansão orgânica nos
próximos anos.
Nos últimos anos a Alpargatas aumentou em sua participação de mercado, tanto nas operações
internacionais quanto nacionais, de acordo com dados preparados pela Nielsen. Além da participação
de mercado, a companhia vem sendo cada mais reconhecida nos países que atua, tais como (Estados
Unidos, França, Itália, Reino Unido, Espanha e China, que são conhecidos no mercado como “Big Six”).
Na Itália, de acordo com a Brand Health Tracking em um estudo de conhecimento de marca
espontâneo, 53% dos italianos conhecem a Havaianas, a qual continua sendo a marca top 1 em Top of
Mind da categoria e duas vezes maior que o segundo colocado. No Reino Unido, segundo um estudo
de conhecimento de marca estimulado, o aumento da base de conhecedores da marca passou para
79%. Na China, em setembro de 2021, a marca ocupava o top 2 em Top of Mind, na categoria chinelos,
mesmo em um mercado competitivo.
A Alpargatas teve um aumento da participação de mercado e do reconhecimento mundial da marca ao
longo dos últimos anos no mercado nacional e internacional nos segmentos de chinelos (flip flops, em
inglês), sandálias e sapatos, de acordo com dados preparados pela Nielsen. Com isso, a análise de
mercado endereçável e da participação de mercado pode ser dividida entre o potencial de criação de
valor da Havaianas no Brasil e no mercado internacional.
Dentro do segmento internacional, um dos grandes focos estratégicos da Companhia é o mercado
chinês de calçados. Segundo a Euromonitor International, o mercado chinês de calçados teve um CAGR
histórico 2012 – 2019 dolarizado de 4,6%, e deve movimentar, em 2021, cerca de US$75,8 bilhões (com
um crescimento expressivo em comparação ao ano de 2020, que totalizou US$60,3 bilhões e superando
até mesmo os números de 2019 que totalizou US$63,0 bilhões). No ano de 2021, o segmento feminino
do mercado chinês de calçados foi responsável por 47,0% do mercado, seguido pelo masculino com
38,1% e o infantil com 14,9%. As perspectivas também são positivas, com estimativas que o mercado
de calçados chinês totalize US$94,1 bilhões em 2026, com um CAGR 2020 – 2026 de 7,7%².
Além do mercado chinês, a Companhia também está focando sua expansão nos mercados de calçados
dos países europeus ocidentais. Segundo a Euromonitor International, o mercado de calçados dos
países europeus ocidentais deve totalizar cerca de US$65,0 bilhões em 2021 (um crescimento de 17,4%
frente ao tamanho de 2020), onde o segmento feminino deve ser responsável por US$33,2 bilhões ou
51,1% do mercado total, seguido pelo seguimento masculino com 32,5% e infantil com 16,4%. As
projeções a respeito do mercado de calçados para os próximos anos são positivas, esperando-se que o
mercado totalize US$81,4 bilhões em 2026, com um CAGR estimado 2020-2026 de 6,6%1.
Oportunidade no mercado estadunidense impulsionada pela aquisição da Rothy’s

1

Fonte: Companhia, com base em dados da Euromonitor International Limited, Apparel & footwear in Brazil 2021, vendas ao
consumidor final incluindo impostos, em termos correntes, dólares dos EUA, a taxas de câmbio anuais.
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Potencializado pela aquisição de participação minoritária relevante recente da Rothy’s, o mercado
estadunidense de calçados é um dos grandes focos estratégicos da Alpargatas. Segundo a Euromonitor
International, esperava-se que o mercado estadunidense de calçados atingisse a marca de US$75,8
bilhões em 2021 e possui um CAGR histórico 2012 – 2019 em dólar de 2,8% - comprovando sua
resiliência. O segmento feminino é responsável por movimentar US$37,2 bilhões (aumento considerável
frente aos US$30,0 bilhões em 2020) ou 49,1% do total, seguido pelo masculino com 37,0% e o infantil
com 13,9% do mercado. Em relação a 2020, esperava-se que o mercado estadunidense crescesse 22,2%
em 2021³.
Porém, as oportunidades não se limitam a Havaianas, uma vez que a expansão do portfólio da
Companhia vem sendo alavancada pela aquisição participação minoritária relevante recente da Rothy’s
que, quando concluída, colocará a Alpargatas em um mercado endereçável total de US$137 bilhões,
em termos de valor, onde US$ 67 bilhões são provenientes do mercado atendido pela Havaianas em
suas operações no Brasil, Estados Unidos e Europa Ocidental, excluindo Calçados Femininos nos EUA e
incluindo Calçados Masculinos na Europa Ocidental. Além disso, US$ 70 bilhões vêm das operações da
Rothy’s no mercado de calçados femininos nos EUA e na Europa Ocidental.³.

48%³

O aumento de 104% do mercado endereçável se deve pela combinação de segmentos em que cada
marca se encontra: Havaianas, líder no mercado de chinelos brasileiro, mas também relevante no
exterior; Rothy’s, marca disruptiva em um segmento mais premium de calçados fechados
ecologicamente amigáveis e sustentáveis, nos Estados Unidos³.
(d) eventual sazonalidade
Sandálias
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As vendas de sandálias no Brasil são mais fortes no segundo semestre, período que coincide com a
primavera/verão. No exterior, em particular no hemisfério norte, as vendas se concentram mais no
primeiro semestre pelo mesmo motivo.
Vestuário lifestyle
Geralmente, o aumento das vendas ocorre no fim do ano, por ocasião do Natal e do crescimento do
Black Friday.
(e) principais insumos e matérias primas, informando: (i) descrição das relações mantidas com
fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação governamental, com
indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável; (ii) eventual dependência de
poucos fornecedores; e (iii) eventual volatilidade em seus preços
A principal matéria prima usada pela Alpargatas é a borracha sintética. Ela é um insumo originado da
cadeia petroquímica tendo como principais componentes o estireno e o butadieno, material utilizado
em larga escala na indústria pneumática. A aplicação da borracha sintética ocorre em solados das
sandálias.
A estratégia de sourcing é baseada em relacionamentos de longo prazo e operamos com multi sourcing,
selecionando os fornecedores com base em uma avaliação que, dentre vários fatores, considera as
contingências de abastecimento, logística, estruturas física e financeira e proposta comercial. Por ser
um produto da cadeia petroquímica, o preço da borracha pode variar em razão da volatilidade do preço
do petróleo.
O atendimento às legislações que tratam de substâncias químicas restritas são exigências dos mercados
brasileiro, norte-americano e europeu. Os órgãos/legislações nesses mercados são:


Brasil: IPT – Instituto de Pesquisa Tecnológica.



Estados Unidos: CPSIA – Consumer Product Safety Improvement Act.



União Europeia: REACH - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
(a)

Montante total de receitas provenientes do cliente

Nenhum cliente foi responsável, isoladamente, por mais de 10% da receita líquida consolidada da
Alpargatas em 2021.
(b)

Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

Nenhum cliente foi responsável, isoladamente, por mais de 10% da receita líquida consolidada da
Alpargatas em 2021.
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
(a)

necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico

de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações
A Alpargatas possui as principais autorizações necessárias para o funcionamento de uma empresa
que atua na fabricação e comércio de calçados e vestuário, tendo sempre as obtido de forma regular.
As operações normais das lojas, centro de distribuição e fábricas da Companhia estão sujeitas,
entre outros fatores, ao cumprimento das regras de zoneamento aplicáveis em cada município
e região, bem como à obtenção de licença municipal de funcionamento, licença ambiental, licença
para uso de produtos controlados e licença do corpo de bombeiros, autorizando a operação regular
do estabelecimento em questão. Adicionalmente, algumas autorizações e regulamentações
emitidas por órgãos ambientais podem ser necessárias, especialmente aquelas relativas ao
tratamento de efluentes, gerenciamento de resíduos sólidos, emissões atmosféricas, avaliação de
ruído do entorno, etc.
Ressalte-se que, no que compete principalmente às lojas, por se tratarem de atividade de baixo risco,
pode ser dispensado o licenciamento em vista das disposições da Lei Federal nº 13.874/2019
(Lei de Liberdade Econômica), em especial do art. 3º, I e § 1º, I, aliado ao art. 2º, I, da Res. 51 do CGSIM
(Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas
e Negócios).
Responsabilidade Ambiental
O cumprimento da legislação ambiental é fiscalizado por órgãos e agências governamentais e, no
caso de eventual inobservância ou violação, a Companhia fica sujeita à responsabilização ambiental
nas esferas administrativa, criminal e civil. Caso a Companhia cause ou contribua para a causa
de algum dano ambiental, poderão ser verificados efeitos adversos em seus resultados e negócios,
inclusive sob o ponto de vista reputacional. As três esferas de responsabilidade mencionadas são
distintas e independentes porque, por um lado, uma única ação do agente econômico pode lhe gerar
responsabilidade ambiental nos três níveis, com a aplicação de três sanções diversas. Por outro lado,
a ausência de responsabilidade em uma de tais esferas não isenta, necessariamente, o agente da
responsabilidade nas demais.
Os diretores, administradores e outras pessoas físicas que atuem como nossos prepostos ou
mandatários, e concorram para a prática de crimes ambientais atribuídos à Companhia, estão também
sujeitos, na medida de sua culpabilidade, a penas restritivas de direitos e privativas de liberdade.
A caracterização da responsabilidade civil ambiental é objetiva e solidária, o que significa dizer
que sua imputação ao agente econômico depende tão somente da constatação de que uma ação ou
omissão gerou dano ao meio ambiente, independentemente da verificação de culpa (negligência,
imperícia ou imprudência) do agente, bastando a demonstração do nexo de causalidade. Desta
maneira, a responsabilidade civil ambiental é atribuída, em princípio, ao responsável, direta ou
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indiretamente, pela atividade causadora de degradação ambiental (artigo. 3º, IV, da Lei nº 6.938/81).
Além disso, caso a atividade seja realizada por mais de um agente e não seja possível identificar a
contribuição de cada agente para o dano ambiental constatado, os órgãos públicos e o Judiciário têm
aplicado a teoria da responsabilidade solidária, na qual qualquer dos agentes poderá responder
pelo dano ambiental total, cabendo-lhe ação de regresso contra os demais causadores. Como
consequência, quando a Companhia contrata terceiros para proceder a qualquer intervenção em suas
operações, como a disposição final de resíduos, ela não está isenta da responsabilidade por
eventuais danos ambientais causados por esses terceiros contratados.
Considerando que poderão ser responsabilizados civilmente aqueles que concorrerem indiretamente
para a ocorrência de eventual dano ambiental, é fundamental que haja uma gestão conjunta dos
riscos inerentes a todos os envolvidos no desenvolvimento do projeto específico, bem como que
exijam e fiscalizem o cumprimento de uma política ambiental adequada de seus clientes, de modo a
minimizar os riscos que possam surgir em virtude de uma eventual responsabilização solidária.
Com relação aos administradores, na esfera civil, eles somente poderão ser solidariamente
responsáveis se agirem em desacordo com a legislação ambiental ou com o Estatuto Social, uma vez
que não podem, em regra, ser responsabilizados por atos regulares de gestão. Caso não tenha havido
conduta em desacordo com a

legislação ambiental, a responsabilidade civil ambiental poderá

alcançar o administrador caso também acumule a condição pessoal de sócio, sendo necessária a
desconsideração da personalidade jurídica conforme previsto pela a Lei Federal n. 9.605/1998, (“Lei
de Crimes Ambientais”), quando essa for considerada um obstáculo à recuperação de danos causados
ao meio ambiente. Nesse sentido, diretores, acionistas e/ou parceiros podem, juntamente com a
empresa poluidora, ser responsabilizados por danos ao meio ambiente. No que se refere à
responsabilização de administradores em âmbito penal, estes podem vir a responder somente de
forma subjetiva, isto é, sendo necessário analisar a conduta do agente envolvido no crime ambiental.
Por fim, cabe mencionar que, apesar de não haver referência expressa na lei, segundo entendimento
da doutrina e jurisprudência a pretensão reparatória do dano ambiental não está sujeita à prescrição.
No que se refere à responsabilidade administrativa, a Lei Federal nº 9.605/1998 (“Lei de Crimes
Ambientais”), regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514/2008, dispõe, em seu artigo 70, que toda
ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do
meio ambiente é considerada infração administrativa ambiental. A responsabilidade administrativa
decorre de uma ação ou omissão do agente que importe na violação de qualquer norma de
preservação, proteção ou regulamentação do meio ambiente, independentemente da verificação de
efetiva ocorrência de dano ambiental. As sanções a

serem impostas contra eventual infração

administrativa podem incluir advertência, multa, inutilização do produto, suspensão de venda e
fabricação do produto, embargo de obra ou atividade, demolição de obra, suspensão de benefícios
fiscais e cancelamento ou interrupção de participação em linhas de crédito concedidas por bancos
estatais, além de proibição de ser contratado por entes públicos.
O Decreto Federal nº 6.514/2008 prevê que as sanções impostas contra eventuais infrações
administrativas incluem advertência; multa simples que pode ser estabelecida a partir de R$50,00
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(cinquenta reais) a até R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); multa diária; destruição ou
inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade,
demolição de obra; suspensão parcial ou total de atividades; além das sanções restritivas de direito,
dentre as quais a suspensão de registro, licença ou autorização; cancelamento de registro, licença ou
autorização; suspensão de benefícios fiscais; cancelamento ou interrupção de participação em linhas
de crédito concedidas por bancos estatais; e proibição de ser contratado por entes públicos.
Na esfera criminal, a Lei de Crimes Ambientais sujeita aos seus efeitos qualquer pessoa, física ou
jurídica, que concorrer para a prática de certas condutas consideradas lesivas ao meio ambiente,
sendo necessária a comprovação de dolo (intenção) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia).
De tal sorte, para que seja configurada a responsabilidade criminal da Companhia, faz-se necessária
a comprovação de uma ação ou omissão por parte da mesma, ou suas subsidiárias, devendo a
conduta praticada ser enquadrada em um dos tipos penais previstos na Lei nº 9.605/1998.
Além disso, a referida Lei traz que aqueles que, de qualquer forma, concorrem para a prática de crimes
contra o meio ambiente, será penalizado na medida de sua culpabilidade.
No que toca à pessoa jurídica, condutas infracionais que tenham sido cometidas por decisão de
representantes ou de órgãos colegiados da Companhia, no seu interesse e benefício, a sujeitarão a
penas (i) de multa; (ii) restritivas de direitos; e (iii) prestação de serviços à comunidade. As penas
restritivas de direitos da pessoa jurídica, por sua vez, podem ser (i) suspensão parcial ou total da
atividade; (ii) interdição temporária de estabelecimento, obra

ou atividade; e (iii) proibição de

contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações.
Licenciamento Ambiental
Em relação a o exercício de sua atividade, a Companhia deve obter e renovar periodicamente suas
respectivas licenças e autorizações. A Companhia está sujeita às legislações federal, estadual e
municipal, bem como

a regulamentos, autorizações e licenças,

relativos à proteção do meio

ambiente.
A Lei Complementar nº 140/11 regula a cooperação e a divisão de competências executivas entre os
entes da federação, notadamente competências de licenciamento e de fiscalização. De acordo com a
Lei Federal nº 6.938/1981, a construção, instalação, expansão, modificação e operação de atividades
e/ou empreendimentos utilizadores de recursos naturais e que sejam considerados efetiva ou
potencialmente poluidores, bem como aqueles capazes, sob qualquer forma, de causar danos
ambientais, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, que pode vir a ocorrer em âmbito federal,
estadual ou municipal. O processo de licenciamento ambiental, em geral, compreende um
sistema trifásico, no qual cada licença fica condicionada à emissão de sua precedente, conforme
segue: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e, por fim, a Licença de Operação (LO). As
referidas

licenças

possuem

prazo

de

validade,

de

modo

que

devem

ser periódica e

tempestivamente renovadas perante os respectivos órgãos ambientais licenciadores, sob pena de
perda de sua validade. Determinadas licenças ambientais podem estabelecer condicionantes
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técnicas para o desenvolvimento das atividades, que podem, eventualmente, impactar e
condicionar a operação das atividades da Companhia.
Adicionalmente, o cenário de pandemia da COVID-19 pode ter efeitos negativos nos prazos e
procedimentos para renovação das licenças ambientais, contudo, não se afasta a responsabilidade da
Companhia de adotar as providências necessárias para obtenção, manutenção e renovação das
licenças para o pleno funcionamento de suas atividades. Por fim, cada uma dessas licenças é emitida
conforme a fase em que se encontra o desenvolvimento do empreendimento e a manutenção de sua
validade depende do cumprimento das exigências estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador.
A ausência de licença ambiental ou a operação em desacordo com as licenças ambientais emitidas,
independentemente de a atividade estar causando danos efetivos ao meio ambiente, caracteriza a
prática de ilícito penal e administrativo, sujeitando o infrator a sanções criminais e administrativas,
além da obrigação de recuperar e/ou indenizar eventuais danos causados ao meio ambiente e a
terceiros, e de expor a Companhia a riscos reputacionais. No âmbito administrativo, além das outras
sanções, as multas, de acordo com a legislação federal, podem chegar a R$ 10 milhões (aplicáveis em
valor dobrado ou triplicado em casos de reincidência). Nesse sentido, destaca-se que a Companhia
possui autos de infração lavrados pela Superintendência Regional de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável Norte de Minas – SUPRAM devido ao descumprimento de
condicionantes de licenças concedidas pelo órgão ambiental. De acordo com informação
disponibilizada pelos advogados da Companhia, aguarda-se julgamento definitivo das demandas.
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais (CTF/APP)
Nos termos da Instrução Normativa nº 6/2013, atualizada pela Instrução Normativa nº 11/2018 do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (“IBAMA”), além do licenciamento ambiental, as atividades
potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras de recursos ambientais elencadas nas normas
mencionadas estão sujeitas à realização de seus cadastros junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras (“CTF”). Caso haja autuações, os valores podem variar de
R$50,00, se pessoa física, ou R$150,00, se microempresa, e R$9.000,00, se empresa de grande porte,
conforme previsto no artigo 76, do Decreto Federal nº 6.514/2008.
A inscrição da pessoa jurídica no CTF acarreta as seguintes obrigações acessórias, nos termos da Lei
Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981: (i) o pagamento da TCFA – Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental; e (ii) a entrega de Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras
de Recursos Ambientais (“RAPP”).
A TCFA é prevista no artigo 17-B da Lei Federal nº 6.938/1981, incluído pela Lei Federal nº
10.165/2000. De acordo com o mencionado dispositivo, a TCFA tem como fato gerador o “exercício
regular do poder de polícia conferido ao IBAMA para controle e fiscalização das atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais”.
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Resíduos Sólidos
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (“PNRS”), instituída pela Lei Federal n.º 12.305/2010, tem por
objetivo reunir o conjunto de princípios, instrumentos, diretrizes, metas e ações para viabilizar a
gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, exceto
os rejeitos radioativos, que são regulados por legislação própria e específica.
A PNRS dispõe acerca da (i) prevenção e redução na geração de resíduos, com um conjunto de
instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos e a
destinação ambientalmente adequada dos rejeitos; (ii) instituição de instrumentos de planejamento;
e (iii) imposição que os particulares elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(“PGRS”).
Por meio da responsabilidade compartilhada, instituída pela PNRS, as tarefas e custos envolvidos nas
diferentes etapas de gerenciamento de resíduos sólidos são pulverizados por toda a cadeia, na
medida de responsabilização de cada uma das partes envolvidas, onde o responsável pela geração
de resíduos sólidos é também responsável pela sua segregação, armazenamento, transporte e
destinação final ambientalmente adequada, podendo ser obrigado a reparar os danos ambientais
decorrentes da má gestão dos resíduos sólidos.
Nesse sentido, a contratação de terceiros para consecução de qualquer das fases do gerenciamento
de resíduos sólidos, a exemplo da destinação final ambientalmente adequada, não exime a
responsabilidade da Companhia por eventuais danos ambientais causados por terceiros contratados.
Um dos instrumentos para aplicar a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto é
o sistema de logística reversa. A PNRS define logística reversa como o "instrumento de
desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios
destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final
ambientalmente adequada".
A disposição inadequada, a ausência de PGRS, bem como os acidentes decorrentes do manuseio
inadequado desses resíduos, além de poder resultar na contaminação de solo e de águas
subterrâneas, podem ensejar a aplicação de sanções nas esferas administrativa (multas que podem
variar de R$5.000,00 a R$50.000.000,00) e penal, bem como responsabilização no âmbito civil pela
reparação de danos causados ao meio ambiente, sendo que, neste último caso, independe de
comprovação de culpa.
Recursos Hídricos
A Lei Federal n° 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (“PNRH”),
estabelece que o uso de tais recursos está sujeito à emissão de outorga pelo Poder Público, seja para
a captação de água, ainda que de um poço artesiano e/ou para consumo humano, seja para o
lançamento de efluentes e de demais resíduos líquidos ou gasosos em um corpo d'agua, tratados ou
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não, com o fim de sua diluição, de transporte ou de disposição final. Estão dispensados da outorga
os usos de proporções insignificantes e quando a captação/lançamento se dá por meio da rede
pública, desde que essa possua sistema de tratamento adequado.
A PNRH dispõe que a captação ou o lançamento realizado sem outorga de direito de uso de recursos
hídricos sujeita a pessoa física ou jurídica a penalidades como, por exemplo, advertência, embargo
provisório ou definitivo, interdição e multa, simples ou diária, que pode variar de R$100,00 a
R$50.000.000,00.
Caso a Companhia utilize a rede pública de esgoto para o despejo de efluentes, a concessionária do
serviço é responsável pela obtenção da outorga e o interessado (por exemplo, a Companhia) deve
solicitar à concessionária a ligação à rede pública.
Por fim, considera-se infração administrativa a utilização de recursos hídricos para qualquer finalidade
sem a respectiva outorga ou em desacordo com as condições estabelecidas, bem como a perfuração
de poços tubulares sem a devida autorização ou o lançamento de efluentes de forma irregular.
Áreas Contaminadas
Em âmbito federal, a Resolução nº 420 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (“CONAMA”), de 28
de dezembro de 2009, dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à
presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas
contaminadas em decorrência de atividades antrópicas. Nos termos da norma, uma contaminação
consiste na “presença de substância(s) química(s) no ar, água ou solo, decorrentes de atividades
antrópicas, em concentrações tais que restrinjam a utilização desse recurso ambiental para os usos
atual ou pretendido, definidas com base em avaliação de risco à saúde humana, assim como aos bens
a proteger, em cenário de exposição padronizado ou específico”.
Os órgãos ambientais têm adotado posturas cada vez mais severas com relação ao gerenciamento
de áreas contaminadas, inclusive com o estabelecimento de padrões ambientais orientadores para a
qualidade do solo e águas subterrâneas.
A adoção de medidas de investigação, remediação e monitoramento pode acarretar gastos
significativos e a falta dessas ações pode desencadear responsabilização nas esferas administrativa,
criminal e civil.
Ademais, a remediação de contaminações não está sujeita a limite de valores. Da mesma forma, a
responsabilidade por danos ambientais não está sujeita a prazos de prescrição, ou seja, não são
extintas no decorrer do tempo.
No caso de existência de áreas contaminadas e de descumprimento de diretrizes estabelecidas pelos
órgãos ambientais e de saúde, poderemos estar sujeitos a sanções penais, bem como administrativas,
inclusive multas de até R$ 50.000.000,00, suspensão de financiamento e benefícios fiscais, entre
outros, conforme art. 60 do Decreto Federal nº 6.514/98.
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Produtos Controlados
A aquisição, armazenamento, comércio, transporte e uso de produtos químicos (substâncias restritas
e controladas) estão sujeitos a controle por parte da Divisão de Controle de Produtos Químicos da
Polícia Federal (Lei Federal nº 10.357/01), Ministério da Defesa (Decreto Federal nº 10.030/2019) ou
da Política Civil. Cada autorização para o uso de produtos controlados é válida por um prazo
específico, no termo do qual a licença deve ser renovada. Em relação às autorizações da Polícia
Federal, o pedido de renovação deve ser apresentado 60 dias antes da data de vencimento para que
as autorizações permaneçam válidas até a manifestação final sobre o pedido de renovação.
Além das licenças e autorizações emitidas pela Polícia Federal, Polícia Civil e Exército brasileiro, a
legislação brasileira exige a obtenção de determinadas autorizações para que possamos realizar
nossas atividades. Para tanto, devemos possuir autorização, emitida pelo IBAMA, para o transporte e
o armazenamento de produtos perigosos, nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 05/2012. O
exercício da atividade sem a emissão dessa autorização pode nos sujeitar a autuação por parte do
órgão ambiental.
A não obtenção de autorizações da Polícia Federal pode sujeitar a multas de até R$ 1.064.100,00.
Quanto à ausência de autorização emitida pelo Ministério da Defesa, nós podemos estar sujeitos a
multas de até R$ 2.500,00. As multas relacionadas com a autorização da Polícia Civil variam de acordo
com a jurisdição competente.
Regulamentação Imobiliária
Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991)
Parte dos imóveis considerados relevantes pela Companhia são ocupados por força de contrato de
locação, estando sujeitos à Lei de Inquilinato, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos e
procedimentos a ela pertinentes. Aprovada em 18 de outubro de 1991, ela foi alterada parcialmente
pela Lei nº 9.256, em 09/01/1996, pela Lei n° 12.112, em 10 de dezembro de 2009 (“Lei n° 12.112/09”)
e pela Lei nº 12.744/12. Destacamos abaixo as principais características da Lei do Inquilinato.
No caso de alienação do imóvel durante a vigência da locação, o locatário tem preferência para
aquisição do imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo exercer tal direito no
prazo de 30 dias, a contar da data de recebimento do comunicado/notificação do locador. O locatário
preterido na sua preferência poderá haver para si o imóvel, depositando o preço de alienação e de
outras despesas do ato de transferência, no prazo de seis meses, a contar do registro do ato de
alienação do imóvel no registro de imóveis competente, e desde que o contrato de locação esteja
averbado à margem da matrícula do imóvel, pelo menos trinta dias antes do registro do documento
que tenha efetivado a transferência do imóvel. Caso o contrato não esteja averbado na matrícula do
imóvel, o locatário poderá reclamar do locador apenas indenização por perdas e danos, sem direito
de haver para si o imóvel.
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Ocorrendo aceitação da proposta por qualquer locatário, eventual posterior desistência do negócio
por este locatário implicará em sua responsabilidade de suportar os prejuízos por ele ocasionados ao
locador, incluindo danos emergentes e lucros cessantes. Observado o direito de preferência acima
descrito, se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com
o prazo de até 90 dias para a desocupação do imóvel, salvo se a locação for por tempo determinado,
o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver registrado na matrícula do
imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis competente.
A Lei do Inquilinato disciplina, ainda, o procedimento da ação renovatória, podendo ser proposta pelo
locatário contra o locador para que o contrato de locação de estabelecimento comercial seja
renovado de modo forçado. A ação pode ser proposta no período de um ano, no máximo, até seis
meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor.
Para que possa ser ajuizada, devem ser observados os requisitos do artigo 51 da referida lei, quais
sejam, cumulativamente: (i) o contrato tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; (ii)
o prazo do contrato seja de, no mínimo, 5 (cinco) anos ininterruptos, sendo admitida a somatória de
prazos contratuais; (iii) o locatário esteja explorando sua atividade, no mesmo ramo, pelo prazo
mínimo e ininterrupto de 3 (três) anos; e (iv) ajuíze ação renovatória no prazo decadencial de 1 (um)
ano a 6 (seis) meses anterior à data do término do prazo do contrato de locação em vigor.
Findo o prazo ajustado em contrato de locação não residencial, se o locatário continuar ocupando o
imóvel por mais 30 dias sem oposição do locador, a locação será prorrogada por prazo
indeterminado. Ocorrendo a prorrogação, por prazo indeterminado, locador ou locatário poderão
denunciar o contrato a qualquer tempo, mediante prévia comunicação por escrito, concedido o prazo
de 30 dias para desocupação. Todas as garantias contratuais prestadas pelo locatário em contratos
por prazo determinado, salvo estipulação em contrário, se estendem até a efetiva devolução do
imóvel pelo locatário e recebimento pelo locador.
No caso de contratos por prazo indeterminado a garantia por meio de caução e/ou fiador
permanecem vigentes até a data da efetiva devolução do imóvel pelo locatário. Lembramos que
atualmente a legislação outorga ao fiador a prerrogativa de exonerar-se da obrigação, mediante
notificação ao locador, com 120 dias de antecedência, ficando o locatário obrigado a substituir a
garantia em até 30 dias, sob pena de rescisão do contrato por infração grave. A maioria dos nossos
contratos de locação são garantidos pela fiança bancária emitida por instituição financeira de primeira
linha, em valor equivalente de 03 a 12 vezes o valor do aluguel vigente, pelo prazo de 12 meses,
garantia esta renovável sempre nas mesmas condições da garantia original.
O locatário poderá sofrer ação de despejo, em decorrência (i) de prática de infração legal ou
contratual; (ii) da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, (iii) da não substituição do fiador
ou da garantia locatícia nos casos em que a lei permite que o locador exija essa substituição, e (iv)
outras inadimplências contratuais. As ações de despejo correrão pelo rito ordinário. Julgada
procedente a ação de despejo, o juiz fixará prazo de 30 dias para a desocupação voluntária do imóvel.
A Lei autoriza que o juiz decrete o despejo no prazo de 15 dias, em determinados casos específicos,
quais sejam: (i) ter decorrido mais de 4 meses entre a citação e a sentença de primeira instância; ou
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(ii) o despejo houver sido decretado com fundamento em acordo descumprido, prática de infração
legal ou contratual, falta de pagamento de aluguel e encargos ou, ainda, para realização de reparações
urgentes determinados pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executados com a
permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las (artigo 9º da Lei do
Inquilinato) ou no caso de ação de despejo fundamentada em denúncia vazia de contrato de locação
vigente por prazo indeterminado (art. 46, §2º da Lei do Inquilinato).
Ademais, a cada 3 (três) anos, a Lei do Inquilinato permite a revisão dos aluguéis a valor de mercado.
Tal reajuste a valor de mercado poderá resultar em um aumento ou diminuição significativo no valor
do aluguel dos imóveis que alugamos.
Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e encargos da locação, o locatário
e ou seu fiador, poderão evitar a rescisão da locação requerendo, no prazo de 15 dias contados da
citação, autorização para o pagamento do débito atualizado, incluído juros, correção e multa, se
cabíveis. Sempre notificamos extrajudicialmente o locatário inadimplente para purgar a mora antes
de qualquer medida contenciosa. Esta medida tem surtido resultado positivo para a diminuição da
inadimplência.
Características específicas da locação em Shopping Center
Os contratos de locação em shopping centers possuem peculiaridades próprias, geralmente não
encontradas em locações comerciais em geral. Devido ao fato de que a locação em shopping center
envolve relações comerciais em proporções que extrapolam a simples utilização de um espaço
mediante uma remuneração, a Lei do Inquilinato confere expressamente aos empreendedores e
lojistas uma maior liberdade contratual no que se refere à definição dos direitos e obrigações das
partes durante a locação, determinando que prevalecem as condições pactuadas entre locadores e
locatários.
Dentre algumas características específicas da locação em shopping center estão (i) a fixação de
aluguel em percentual do faturamento do locatário; (ii) a cobrança de aluguel em dobro em
determinado mês do ano, de acordo com o ramo de atividade; (iii) a fiscalização das atividades dos
lojistas para apuração do faturamento e a filiação à Associação de Lojistas; (iv) a contribuição para
fundos de promoções; (v) a vedação à mudança de ramo de atividade; (vi) as limitações à sublocação,
cessão e empréstimo do espaço; (vii) a estipulação de cláusula de raio ou de não-concorrência; (viii)
a necessidade de aprovação do projeto das lojas pelo locador; entre outras.
O aluguel a ser pago pelo lojista é usualmente estipulado entre o maior dos seguintes (i) um valor
fixo, calculado com base na localização e no tamanho da loja ocupada pelo locatário, denominado
“aluguel mínimo”; e (ii) um valor variável, correspondente a um percentual do faturamento bruto do
lojista, denominado “aluguel percentual”.
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Contratos de Comodato (Lei nº 10.406/2002)
Alguns dos imóveis considerados relevantes pela Companhia são ocupados por força de contrato de
comodato. O comodato é uma modalidade de empréstimo gratuito formalizada através de contrato,
cuja previsão se encontra nos artigos 579 a 585 da Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”). Destacamos
abaixo as principais características dessa modalidade de ocupação.
Com relação ao prazo de duração da ocupação, caso não prevista expressamente em contrato,
presume-se que durará pelo tempo necessário para o uso concedido, de modo que a ocupação jamais
será perpétua, nos termos do artigo 581 do Código Civil. No mesmo dispositivo, também se
estabelece que o comodante só poderá reaver o imóvel mediante necessidade imprevista e urgente
devidamente reconhecida em juízo.
Necessário ressaltar que, embora não exista a obrigação do pagamento de contraprestação pela
ocupação, o comodatário possui diversas obrigações relacionadas ao imóvel, tais como (i) zelar pela
conservação do bem; (ii) utilizar o imóvel para os fins definidos em contrato; (iii) respeitar o prazo
estabelecido contratualmente ou, na ausência dele, utilizar o imóvel apenas durante o tempo
necessário; (iv) arcar com despesas de manutenção do bem.
Por fim, ante a ausência de previsão expressa tanto no Código Civil quanto na Lei de Registros
Públicos (Lei nº 6.015/1973), entende-se pela impossibilidade de registro/anotação dos contratos de
comodato nas respectivas matrículas dos imóveis, de modo que não se presumem públicos e,
portanto, não são oponíveis a terceiros compradores.
Licenças Imobiliárias
A operação normal dos imóveis está sujeita, entre outros fatores, ao cumprimento das regras de
zoneamento aplicáveis em cada município e região, bem como à obtenção de alvará de licença de
uso e funcionamento (LIF), emitido pela municipalidade competente, e licença do corpo de bombeiros
competente (AVCB), autorizando a operação regular do estabelecimento em questão. Em
determinados municípios, a comprovação da regularidade da edificação do ponto de vista urbanístico
e construtivo também é exigida, de modo que deve existir um habite-se válido para a edificação.
Em relação a todos os locais que a Companhia ocupa para o exercício das atividades, devemos obter e
renovar periodicamente as respectivas licenças e autorizações, tais como o AVCB e LIF. Imóveis que
violem esses regulamentos, que não obtenham ou renovem suas licenças, ou que não cumpram
com suas respectivas condições, ou cujas licenças não englobem a área total ocupada, podem estar
sujeitos a sanções administrativas ou criminais, tais como a imposição de autos de infração, multas
pelas autoridades competentes (cujo valor somente é determinado no caso específico), cancelamento
de licenças, suspensão de atividades, interdição do respectivo estabelecimento (hipótese em que a
Companhia ficará impedida de operar no respectivo imóvel até a devida regularização, podendo,
inclusive, culminar no fechamento administrativo do imóvel), não pagamento do prêmio do seguro em
eventual sinistro no imóvel e proibição de contratar com entidades governamentais, entre outras
sanções, além da responsabilidade de reparar quaisquer danos causados.
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Regulamentação relativa à privacidade e proteção de dados
As leis sobre privacidade e proteção de dados têm evoluído nos últimos anos, de modo a estabelecer
regras mais objetivas sobre como os dados pessoais (definidos como informações identificadas ou
identificáveis relativas a indivíduos) podem ser tratados pelas organizações.
Até agosto de 2018, quando sancionada a LGPD, as práticas relacionadas ao uso de dados pessoais
eram reguladas por algumas normas esparsas e setoriais apenas. A LGPD, que entrou em vigor em
agosto de 2020, estabeleceu um novo sistema de regras e condutas com relação ao tratamento de
dados pessoais, mais amplo e de aplicação transversal, afetando todos os setores da economia.
A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, por pessoa
natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural. A aplicação da LGPD será fiscalizada pela ANPD, cujas atribuições compreendem: (i)
zelar pela proteção dos dados pessoais nos termos da LGPD, solicitando informações de agentes
de tratamentos de dados; (ii) fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado
em descumprimento à LGPD, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla
defesa e o direito de recurso; e (iii) promover ações de cooperação com autoridades de proteção de
dados pessoais de outros países, entre outros. A ANPD tem assegurada independência técnica,
embora esteja subordinada à Presidência da República. A aplicabilidade das sanções administrativas
previstas na LGPD entrou em vigor em 1º de agosto de 2021.
A Companhia (i) concluiu o projeto de adequação das suas atividades à disposições da LGPD e
empreende esforços no monitoramento e aprimoramento da sua conformidade; (ii) realizou
mapeamento de dados e treinamentos internos para conscientização de seus colaboradores acerca
das práticas adotadas pela Companhia que envolvem segurança da informação, privacidade e
proteção de dados pessoais; (iii) indicou um data protection officer (DPO), bem como deu publicidade
a tal indicação, pelo tratamento de dados pessoais, para atuar como canal de comunicação
entre

o

controlador,

os titulares de dados pessoais e a ANPD; (iv) possui canal dedicado e

automatizado para atendimento a pedidos de titulares, no exercício dos seus direitos previstos na
LGPD, (v) possui procedimento interno de resposta a incidentes de segurança que afetem dados
pessoais e realiza treinamentos com seus colaboradores para sua constante implementação, (vi)
possui política externa de privacidade para consumidores e usuários do e-commerce, (vii) dispõe de
equipe estruturada e dedicada à proteção de dados pessoais e privacidade.
Código de Defesa do Consumidor
A Companhia está sujeita à Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (“Código de Defesa do
Consumidor”), que estabelece os princípios e requisitos legais aplicáveis às relações de consumo no
Brasil. Assim, as obrigações e a relação de responsabilidade estabelecida entre a Companhia e seus
consumidores é regulada por meio do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se do marco
regulatório de proteção aos consumidores, determinando seus direitos, dentre os quais está o direito
à informação clara e precisa sobre os produtos e serviços a ele oferecidos no mercado, com
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especificações corretas referentes às suas características, estrutura, qualidade, preço e riscos que
podem oferecer.
Lei de Franquias
Tendo em vista que o parte do modelo de negócios da Companhia é baseado no sistema de franquias,
a Companhia está sujeita à Lei nº 13.966, de 26 de dezembro de 2019 (“Lei de Franquias”), com
vigência a partir de 26 de março de 2020. A Lei de Franquia estabelece consequências e penalidades
decorrentes de omissões ou inconsistências na COF e determina que os contratos com efeitos
exclusivamente em território nacional sejam firmados por escrito e em português e regidos pela
legislação brasileira, enquanto os contratos de franquia internacional sejam escritos originalmente em
língua portuguesa ou tenham tradução certificada para a língua portuguesa custeada pelo
franqueador, e os contratantes poderão optar, no contrato, pelo foro de um de seus países de
domicílio. Os contratos de franquia compreendem cessão de uso de direitos de propriedade
intelectual (marcas registradas, know-how, tecnologia, patentes e/ou desenhos industriais),
sujeitando-se à legislação aplicável.
Lei de Propriedade Industrial
Marcas, desenhos industriais, modelos de utilidade e patentes são ativos intangíveis protegidos no
Brasil pela Lei nº 9.279/96, sendo essa proteção legal garantida no território brasileiro a partir do seu
certificado de registro válido expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. São ativos
protegidos também em diversos países, a partir do seu registro válido perante diversos outros
escritórios de propriedade intelectual ao redor do mundo. Pedidos de registro desses ativos são
igualmente protegidos pela Lei e garantem direito à Companhia perante terceiros. Nesse sentido, a
Companhia buscou proteger esses ativos no INPI e em diversos outros países e, em 31 de dezembro
de 2021, o portfólio de marcas da Companhia era formado por aproximadamente 960
pedidos/registros, no Brasil e no exterior (sendo 86 registros de marca e 6 pedidos de registro no
Brasil, além de 802 marcas registradas e 66 pedidos de registro depositados no exterior). Desse
universo, as marcas próprias mais importantes eram Havaianas e Dupé. . A Companhia também é
titular de 20 registros de patente no Brasil, 13 registros de desenhos industriais no Brasil e 143
registros no exterior, além de possuir sob sua titularidade 89 nomes de domínio registrados no Brasil
e 260 registrados no exterior.
(b)

política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da regulação

ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões
internacionais de proteção ambiental
Em 2021, a Alpargatas investiu R$ 15,2 milhões na adoção, continuidade e ampliação de iniciativas
nas áreas de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, as quais se destacaram (i)
a continuidade na execução de melhorias nas proteções de máquinas e equipamentos; (ii)
treinamentos em segurança do trabalho e educação ambiental; (iii) formação e treinamentos para
brigadas de emergência e de primeiros socorros; (iv) auditorias de gestão de SSMA em todas as
unidades fabris; (v) avaliação de agentes ambientais e ergonômicos nos locais de trabalho; (vi)
controle da geração e destinação de resíduos; (vii) monitoramento de efluentes industriais e

PÁGINA: 140 de 470

Formulário de Referência - 2022 - ALPARGATAS S.A.

Versão : 8

7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

manutenção de esgoto sanitário e industrial; e (viii) melhorias nas condições ambientais das unidades
fabris.
Nos indicadores ambientais tivemos: geração total de resíduos de 76,7 (Kg/up x 1000); o consumo de
água de 0,72 (m³/up x 1000); o consumo de energia elétrica de 580,4 (KWh/up x 1000); e o consumo
de energia total (Energia Elétrica, Óleo BPF, Gás Natural, GLP e Diesel) de 2,469 (MJ/par) no ano de
2021.
A Companhia tem ciência das suas responsabilidades quanto às questões ambientais, de modo que
é diligente nas atividades realizadas para preservar o meio ambiente, observando a legislação
brasileira sobre o tema:
•

a Companhia adota práticas de controle preventivo e, constantemente, investe em ações
visando a minimizar os impactos gerados, seja por meio do tratamento de efluentes, seja por
meio da destinação adequada dos resíduos sólidos;

•

a Companhia tem um processo de gestão de fornecedores que se dá através de uma auditoria
de homologação com base em critérios socioambientais, sendo que a realização desta
atividade é feita pelo time de gestão de desenvolvimento de fornecedores;

•

a Companhia exige dos seus fornecedores a manutenção e apresentação de todos os
registros

e

licenças

ambientais pertinentes, bem como a participação em auditorias

documentais e físicas de forma periódica;
•

a Companhia obtém as licenças ambientais necessárias às suas operações regularmente; e

•

a Auditoria Interna da Companhia avalia, por amostragem, a conformidade e a validade das
autorizações.

(c)

dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties

relevantes para o desenvolvimento das atividades
Marcas
No Brasil, marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis, compostos por nomes e/ou imagens,
que identificam e distinguem produtos e/ou serviços.
A Lei nº 9.279/96 (“Lei da Propriedade Industrial”) dispõe que a propriedade de determinada marca
somente pode ser adquirida por meio do registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (“INPI”), o órgão responsável pelo registro de marcas, patentes e outros direitos de
propriedade intelectual no Brasil. Após a concessão do registro da marca pelo INPI, é assegurado ao
titular o uso exclusivo da marca registrada em todo o território nacional, para designar produtos e/ou
serviços incluídos na classe na qual a marca foi registrada, por um prazo determinado de 10 (dez)
anos, passível de sucessivas renovações, mediante o pagamento das taxas administrativas aplicáveis.
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Durante o processo de registro, o depositante possui apenas uma expectativa de direito de
propriedade das marcas depositadas aplicadas para a identificação de seus produtos ou serviços e o
direito de zelar pela integridade material e/ou reputação do sinal requerido. Essa expectativa pode
vir a não se concretizar em direito nas hipóteses de: (i) falta de pagamento das taxas cabíveis dentro
dos prazos legais; (ii) indeferimento pelo órgão responsável pelo registro; e (iii) não contestação ou
não cumprimento de exigência formulada pelo órgão responsável pelo registro.
Ainda, relevante destacar, que o registro de determinada marca se extingue pela (i) expiração do
prazo de vigência, quando da não renovação no prazo adequado; (ii) renúncia (abandono voluntário
do titular); (iii) caducidade (falta de uso da marca); (iv) declaração de nulidade administrativa ou
judicial; ou (v) inobservância do disposto no artigo 217 da Lei de Propriedade Industrial (referente à
necessidade de a pessoa domiciliada no exterior manter procurador no Brasil).
A Companhia possui um portfólio amplo de marcas registradas e zela para que seus direitos de
proprietária sejam protegidos e respeitados. Tanto no Brasil, como no exterior, suas marcas recebem
as mesmas proteções e cuidados.
No Brasil, atualmente, a Companhia é titular de 86 marcas registradas junto ao INPI, sendo as marcas
“Havaianas” e “Dupé” relevantes às suas atividades. A Companhia também possui outras 6 marcas em
processo de registro. A Companhia possui, ainda, contrato de licenciamentos de personagens
reconhecidos pelo público infantil e adulto. Cabe mencionar que a marca Havaianas, especificamente,
é licenciada para o grupo Sáfilo, fabricante de óculos contendo tal marca. Para mais informações a
respeito das marcas relevantes detidas pela Companhia, vide item 9.1.b deste Formulário de
Referência.
Marcas registradas no exterior
A Companhia possui atualmente um portfólio amplo de marcas registradas no exterior, sendo 802
registros relativos às mais diversas marcas da Companhia, incluindo suas principais marcas:
“Havaianas” e “Dupé”. Tais marcas estão registradas em diversos países, incluindo Estados Unidos,
China, Reino Unido.
Patentes
Patentes são títulos de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade,
outorgado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos
sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo
técnico da matéria protegida pela patente. Todos os pedidos tramitam no mais estrito sigilo durante
o período de 18 meses (salvo pedido de publicação antecipada pelo depositante) até o período da
publicação na Revista de Propriedade Industrial.
As patentes podem ser de (i) invenção (PI) que são os produtos ou processos que atendem aos
requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial (sua validade é de 20 anos a partir
da data do depósito, sendo que seu prazo de vigência não será inferior a 10 anos a contar da data da
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concessão do registro); (ii) modelo de utilidade (MU) que são os objetos de uso prático, ou parte
deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato
inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (sua validade é de 15
anos a partir da data do depósito, sendo que seu prazo de vigência não será inferior a 7 anos a contar
da data da concessão do registro); ou (iii) certificado de adição de invenção (C) que são os
aperfeiçoamentos ou desenvolvimentos introduzidos no objeto da invenção, mesmo que destituído
de atividade inventiva, porém ainda dentro do mesmo conceito inventivo (o certificado será acessório
à patente e com mesma data final de vigência desta).
Uma vez concedido o registro, o titular da patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu
consentimento, de produzir, colocar à venda, usar, importar produto objeto da patente ou processo
ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Terceiros podem fazer uso da invenção
somente com a permissão do titular (licença).
Já o depositante de pedido de registro de patente possui apenas uma "expectativa de direito" que
somente se confirmará caso venha a obter a patente. Caso o depositante esteja sofrendo prejuízos
por concorrência desleal de alguém que esteja produzindo o mesmo objeto de sua invenção, o
depositante poderá contatar tal concorrente notificando-o de que, caso o concorrente insista na
prática desleal ele poderá, quando obtiver a Carta-Patente, impetrar uma ação judicial de indenização
por perdas e danos, que poderão ser contabilizados a partir da data de publicação do pedido de
patente.
O pedido de registro de patente poderá ser inferido se o INPI considerar que o objeto descrito na
patente não é passível de proteção. Para ser passível de proteção, a tecnologia descrita no documento
deve respeitar aquilo que é permitido pela legislação de propriedade industrial nacional, bem como
ser novo (não estar descrito no estado da técnica), ser inventivo (ou seja, não obvio para um
especialista na área) e ter aplicação industrial.
O depositante do pedido e o titular da patente estarão sujeitos ao pagamento de retribuição anual,
denominadas anuidades. As anuidades deverão ser pagas a partir do segundo aniversário do pedido.
Uma vez concedido o registro da patente, este poderá ser extinto no seguintes casos: (i) pelo término
do prazo de validade, (ii) pela renúncia pela Companhia; (iii) pela declaração de caducidade; (iv) pela
falta de pagamento da retribuição anual; (v) pela inobservância de disposições legais; (vi) pela licença
compulsória por decisão administrativa ou judicial; ou (vii) em razão de processo administrativo de
nulidade e/ou processo judicial quando: (a) não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; (b)
o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto na lei; (c) o objeto da patente se estenda
além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou (d) no seu processamento, tiver sido
omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão. O processo de nulidade
poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo
interesse, no prazo de 6 meses contados da concessão da patente.
Atualmente, a Companhia possui 74 processos de registro de patente junto ao INPI, sendo titular de
20 registros.
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Desenhos industriais
Desenho industrial é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas
e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua
configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.
Os requisitos exigidos para a obtenção do registro para a forma plástica de um objeto ou para o
conjunto de linhas e cores aplicados a um produto são: (a) aspecto ornamental, sendo este o requisito
que define a finalidade da proteção oferecida pelo registro de desenho industrial, tal qual previsto na
Lei de Propriedade Industrial, descartado aspectos técnicos e funcionais; (b) novidade, sendo este
requisito de caráter objetivo e comparativo, referindo-se ao não conhecido antes do momento do
depósito; (c) originalidade, sendo este o atributo resultante de uma ação criativa que diferencia o
objeto ou o padrão de outros no estado da técnica, oferecendo caráter distintitvo; (c) configuração
externa, sendo este o requisito relativo à visibilidade da forma plástica, excluído compontentes
internos de sistema visíveis somente com a desmontagem do projeto; e (d) tipo de fabricação
industrial, os objetos ou padrões devem ser plenamente reprodutíveis, ou seja, devem ser passíveis
de reprodução em escala industrial com uniformidade predominante, sem desvios de configuração
substanciais.
Uma vez depositado o pedido de registro de desenho industrial (observados os requisitos e condições
do pedido de registro dispostos da Lei de Propriedade Industrial, os quais serão submetidos a exame
formal preliminar pelo INPI) este será automaticamente publicado e simultaneamente concedido,
expedindo-se o respectivo certificado. A requerimento do depositante, por ocasião do depósito,
poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 dias contados da data do depósito.
O registro vigorará pelo prazo de 10 anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 períodos
sucessivos de 5 anos cada. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal,
a partir do segundo quinquênio da data do depósito. O pagamento do segundo quinquênio será feito
durante o 5º ano de vigência do registro e o pagamento dos demais quinquênios será apresentado
junto com o pedido de prorrogação do registro.
Uma vez concedido o registro, o titular do desenho industrial tem o direito de impedir terceiros, sem
o seu consentimento, de produzir, colocar à venda, usar, importar produto objeto do desenho
industrial. Terceiros podem fazer uso do desenho industrial somente com a permissão do titular
(licença).
Já o depositante de pedido de registro de desenho industrial possui apenas uma "expectativa de
direito" que somente se confirmará caso venha a obter o registro do desenho industrial.
O pedido de registro de desenho industrial poderá ser declarado nulo pelo INPI se este considerar
que o desenho industrial não possui os requisitos que o torna registrável (requisitos estes acima
indicados), sendo que a nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.
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Uma vez concedido o registro de desenho industrial, este poderá ser extinto no seguintes casos: (i)
pela expiração do prazo de vigência, (ii) pela renúncia do titular, ressalvado o direito de terceiros; (iii)
pela falta de pagamento da retribuição; e (iv) pela inobservância do dever da pessoa domiciliada no
exterior em constituir e manter procurador devidamente qualificaddo e domiciliado no país, com
poderes para representá-la administrativa e judicialmente.
Atualmente, a Companhia é titular de 13 registros de desenhos industriais junto ao INPI. A Companhia
também possui 143 registros de desenhos industriais no exterior e 31 pedidos de registro.
Softwares
No Brasil, programas de computador (softwares) são protegidos pela legislação de direitos autorais,
essencialmente, a Convenção de Berna sobre Direitos do Autor, ratificada no Brasil por meio da
publicação do decreto nº 75.699/1975, e a lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) em conjunto
com lei nº 9.609/1998 (Lei de Software), sendo definidos como “expressão de um conjunto organizado
de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza,
de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos,
instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los
funcionar de modo e para fins determinados”.
Ao titular de um registro de software é assegurada a tutela dos direitos relacionados ao software por
50 (cinquenta) anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou,
na ausência desta, da sua criação. Apesar da possibilidade de registro do software no INPI, a proteção
aos direitos sobre softwares não depende desse registro.
A Companhia não possui softwares-proprietários, utilizando na consecução de seus negócios
softwares licenciados por terceiros. Dentre os contratos de licença de software celebrados pela
Companhia, dois dizem respeito a softwares considerados relevantes aos seus negócios.
Nomes de domínio
Um nome de domínio é uma identificação de autonomia, autoridade ou controle dentro da internet.
Os nomes de domínio seguem as regras e procedimento do Domain Name System (“DNS”), de modo
que qualquer nome registrado no DNS é um nome de domínio. No Brasil, o responsável pelo registro
de nomes de domínio, bem como pela administração e publicação do DNS para o domínio “.br”, a
distribuição de endereços de sites e serviços de manutenção é o Registro.br.
Atualmente, a Companhia é titular de 349 nomes de domínio, sendo 89 registrados no Brasil.
Know how
Seguindo o conceito de inovação, a Companhia desenvolveu o modelo de franquias da marca
“Havaianas”. Todo o know how de implantação, operação e administração de lojas detido pela
Companhia é replicado neste modelo de negócio.
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Franquias
Tendo em vista que o parte do modelo de negócios da Companhia é baseado no sistema de franquias,
a Companhia está sujeita à Lei nº 13.966, de 26 de dezembro de 2019 (“Lei de Franquias”), com
vigência a partir de 26 de março de 2020. A Lei de Franquias indica de forma detalhada as informações
que devem ser incluídas na Circular de Oferta de Franquia (“COF”), tais como informações
relacionadas ao modelo de negócios, à rede de franquia, aos resultados financeiros obtidos, aos
investimentos e demais pressupostos atribuídos ao franqueado, ao prazo de vigência do contrato e
condições para renovação etc. A COF deve ser entregue pelo franqueador ao candidato a franqueado
no mínimo 10 dias antes da assinatura do contrato ou do pré-contrato de franquia ou ainda do
pagamento de qualquer tipo de taxa ao franqueador. A Lei de Franquia estabelece consequências e
penalidades decorrentes de omissões ou inconsistências na COF e determina que os contratos com
efeitos exclusivamente em território nacional sejam firmados por escrito e em português e regidos
pela legislação brasileira, enquanto os contratos de franquia internacional sejam escritos
originalmente em língua portuguesa ou tenham tradução certificada para a língua portuguesa
custeada pelo franqueador, e os contratantes poderão optar, no contrato, pelo foro de um de seus
países de domicílio. Os contratos de franquia compreendem cessão de uso de direitos de propriedade
intelectual (marcas registradas, know-how, tecnologia, patentes e/ou desenhos industriais),
sujeitando-se à legislação aplicável.
Com relação às suas franquias, a Companhia figura como franqueadora de 543 unidades de franquias
no Brasil e 9 unidades no exterior. Tais contratos de franquia têm por objeto a concessão ao
franqueado, durante o período de vigência (de 3 ou 5 anos, podendo ser renovado por períodos
iguais e sucessivos) do direito não exclusivo de instalação da franquia Havaianas para a
comercialização de produtos aos consumidores finais, bem como utilização da marca, know how,
mobiliário de loja, técnicas de comercialização, publicidade, estrutura, suporte administrativo,
comercial e operacional relativos à operação e adminsitração da franquia Havaianas, oferecidos pela
Companhia.
O descumprimento pelo franqueado ou pela Companhia dos direitos e obrigações celebrados na
Circular de Oferta de Franquia (COF) e no contrato de franquia podem causa a perda dos direitos. A
consequência da perda dos direitos está relacionada ao pagamento de valores devidos à Companhia
ou ao franqueado e pagamento de multa ou perdas e danos, quando aplicável.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
(a)

receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua

participação na receita líquida total da Companhia
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a receita operacional líquida proveniente
do Brasil somou R$ 2,7 bilhões, equivalente a 68,5% da receita operacional líquida consolidada de
operações continuadas.
(b)

receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na

receita líquida total da Companhia
Nossa receita proveniente dos clientes atribuídos a países estrangeiros no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021 apresentou a seguinte distribuição:

Região (em R$ milhões)
Estados Unidos
Europa
Ásia
América Latina
Índia
total
(c)

Exercício social encerrado em
31/12/2021
182,5
688,0
226,8
2.849,1
2,2
3.948,6

receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida

total da Companhia
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo a receita gerada em outros
países a receita operacional líquida proveniente do exterior somou R$ 1.245 milhões, ou 31,5% da
receita operacional líquida de operações continuadas.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
A Companhia possui sociedades controladas no exterior, as quais devem atender à legislação de suas
respectivas jurisdições, como, por exemplo, normas locais de natureza concorrencial, societária e
anticorrupção. As regulações a que tais sociedades controladas se sujeitam no âmbito das respectivas
jurisdições, entretanto, não afetam de forma relevante os negócios da Companhia.
Nos Estados Unidos e outras jurisdições em que operamos, estamos sujeitos às leis de empregadores
e

trabalhistas,

leis

que

regem

a

publicidade,

privacidade

e

segurança

de

dados,

compliance/conformidade e rotulagem de produtos, regulamentos de seguranças, dentre outras,
incluindo regulamentos de proteção ao consumidor, as quais se aplicam a varejistas e/ou à promoção
e venda de mercadorias e de operações de nossas lojas de varejo, às instalações relacionadas a
indústria e aos centros de distribuição. Nossos produtos podem estar sujeitos a tarifas, Tratados e
diversos acordos comerciais, bem como leis que afetam a importação de bens de consumo.
Monitoramos as alterações em tais leis e consideramos estarmos em conformidade material com
todas as leis aplicáveis.
Para mais informações ver item 4.1.(i) deste Formulário de Referência.
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7.8 - Políticas socioambientais
(a) se o emissor divulga informações sociais e ambientais
A Companhia divulga suas principais realizações socioambientais na seção Responsabilidade
Socioambiental do site de Relações com Investidores (acessíveis em http://ri.alpargatas.com.br), e no
site do Instituto Alpargatas, que pode ser acessado em: www.institutoalpargatas.com.br.
Internamente, são reportados para a Administração alguns indicadores de SSMA - Segurança, Saúde
e Meio Ambiente, cujos principais estão descritos abaixo:

Indicador

Unidade

2021

2020

2019

2018

2017

TFA
(taxa de frequência de
acidentes)

(nº acid. c/ afast. x10³)
/ HHT*

0,31

0,12

0,11

0,32

0,29

TFG
(taxa de frequência geral
de acidentes)

(nº acid. geral x10³) /
HHT*

3,40

1,68

1,28

2,19

2,43

Consumo de Energia
Elétrica

(kWh / par**) * 1.000

472

505,9

467,6

463,8

490

Consumo de Água

(m³ / par**) * 1.000

0,70

1,03

1,00

0,72

0,92

Geração de Resíduos

g / par**

72,3

67,2

52,3

48,3

52,9

Consumo de Gás Natural

(m³ / par**) * 1.000

21,0

23,5

21,4

22,8

23,4

*HHT - Homem Hora Trabalhada
*Par - Par de calçados produzido

(b) a metodologia seguida na elaboração dessas informações;
A Alpargatas não tem uma política de responsabilidade socioambiental formalizada, que segue uma
metodologia na elaboração dessas informações, tal como o GRI, por exemplo. A Companhia considera
suficiente As informações aqui apresentadas foram geradas de acordo a política interna ee diretrizes
de SSMA, divulgada e disponível para todos os empregados, e os indicadores de cada unidade
produtiva no Brasil, que são acompanhados mensalmente. Ainda referente ao ano de 2021, O
Relatório Anual de Sustentabilidade da Alpargatas será publicado, pela primeira vez, no primeiro
semestre de 2022. O material abordará os principais highlights do ano que se passou, além de
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relevantes indicadores socioambientais, elaborados com base na metodologia globalmente
reconhecida da Global Reporting Initiative (GRI).
(c) se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente;
As informações aqui publicadas ainda não auditadas. Porém, cabe o adendo de que os indicadores
socioambientais a serem apresentados no Relatório Anual de Sustentabilidade base 2021, conforme
mencionado a cima, passarão por auditoria de terceira parte independente.
(d) a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas
informações.
A Companhia divulga suas principais realizações socioambientais na seção Responsabilidade
Socioambiental do site de Relações com Investidores (acessíveis em http://ri.alpargatas.com.br), e no
site do Instituto Alpargatas, que pode ser acessado em: www.institutoalpargatas.com.br.
Sustentabilidade Corporativa
A sustentabilidade sempre esteve presente na história da Alpargatas e, nesse momento de evolução
da companhia, o tema é tratado de forma cada vez mais estratégica, com governança estabelecida e
fazendo parte dos pilares estratégicos do modelo de negócio.
A Companhia reconhece seu poder de influência no processo, necessário e urgente, de transformação
da sociedade, como um agente de relevância no Brasil e no mundo, sendo peça chave em uma
significativa cadeia de valor.
Governança
Sustentabilidade é pilar estratégico da empresa desde 2019. Dessa forma, apesar de sua governança
central, a responsabilidade compartilhada faz com que o tema seja tratado de forma transversal e
colaborativa na Alpargatas, permeando desde suas fábricas até o Conselho de Administração; desde
os fornecedores até os produtos que são entregues aos clientes.
A área de Sustentabilidade e Reputação, estruturada no início de 2021, é hoje a guardiã da temática
e está inserida na Vice Presidência de Pessoas, com reporte matricial ao CEO. A Comissão de
Sustentabilidade, criada em 2021, é foi formada com 5 membros do Comitê Executivo.
Desde 2021, o CEO, Vice-Presidentes e alta liderança da Companhia têm metas voltadas a aspectos
socioambientais atreladas a seus bônus. Além disso, a Alpargatas também é membro do Pacto Global
e faz parte do Conselho Orientador da Rede Brasil, prestando contas de suas atividades e reforçando
seu comprometimento com a agenda global referente ao tema.
Desde 2019, a Alpargatas é direcionada por sua estratégia de sustentabilidade, que hoje vem
passando por um processo de revisão e melhoria, incorporando e refletindo melhores práticas de
mercado, além de novas demandas das diversas partes interessadas. Essa estratégia será divulgada
ainda no primeiro semestre de 2022, juntamente com o Relatório de Sustentabilidade (pautado pelas
principais metodologias e diretrizes de reporte e verificado por terceiro independente).
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Ambiental
Temos hoje mais de 150 projetos catalogados relacionados ao meio ambiente.. São projetos que têm
como foco a redução do impacto ambiental em diversas frentes como matéria-prima, malha logística,
energia renovável, redução e reutilização de embalagens, aproveitamento de resíduos, logística
reversa.
Um dos grandes projetos finalizados em 2021 foi direcionado à diminuição de embalagens em toda
a cadeia, gerando uma redução do uso de 2.6 mil toneladas de papel por ano. Para os próximos anos,
as metas nesse sentido serão ainda mais agressivas, prevendo também a substituição de alguns
materiais fósseis.
Outro destaque é o Programa de Excelência em Manufatura e Logística para acelerar melhorias e
retrofits nas operações industriais. As mudanças propostas pelo programa impactam positivamente
nossas operações, buscando, por exemplo, a otimização no consumo de água e energia.[1]
As iniciativas específicas da marca Havaianas também dialogam com a estratégia da companhia, com
um especial enfoque em economia circular - seara na qual foram desenvolvidos o programa Reciclo
e a parceria com o programa Repassa. O Programa Reciclo, lançado em 2020, foi expandido
internacionalmente em 2021, estando presente em 8 países (Brasil, França, Grécia, Itália, Portugal,
Espanha, Alemanha e Chipre).
Atualmente, 90% das nossas sandálias e chinelos sob a marca Havaianas já são feitas com 40% de
borracha reciclada e o último lançamento de nova categoria, as Havaianas TNS (tênis casual), possuem
até 65% de materiais reciclados ou de fonte renovável na sola e 54% desses materiais em seu cabedal.
Certos de que a educação dos colaboradores no tema é fundamental e que a transformação cultural
precisa permear todos os níveis da companhia, em 2021 foi criada a Academia da Sustentabilidade.
Já em seu primeiro ano, a Academia de Sustentabilidade, treinou mais de 400 colaboradores, nos mais
diversos níveis, nos conceitos básicos relacionados ao tema, além de lançar uma websérie com esse
conteúdo.
Ainda, vale mencionar que em 2021 a Alpargatas figurou entre as 30 empresas de melhor reputação
ESG, pelo ranking anual da Merco ( em primeiro lugar no setor).
Social
Pessoas sempre foram um pilar fundamental para a Alpargatas, bem como sua atuação na esfera
social. Mesmo com o decreto das quarentenas e o estabelecimento do ensino a distância pelas
escolas, por causa da pandemia, o Instituto Alpargatas, existente desde 2003, ainda pôde beneficiar,
em 2021, mais de 90 mil estudantes por meio de seus Programas “Educação pelo Esporte” e “Educação
pela Cultura”. Ao longo de sua existência, o IA já impactou mais de 1,2 milhões de crianças e jovens
por meio de suas atividades.
Ainda, o Instituto abriu mais uma frente de atuação: criou o programa Empreender Alpa, voltado para
a capacitação de futuros empreendedores locais, formando 1.470 pessoas em 16 cursos, como
modelista de calçados, confeitaria e assistente administrativo.
O Programa de Voluntariado da Companhia - AVA contou com aproximadamente 4 mil voluntários,
atuando em mais de 12 cidades e em 30 ações diferentes: desde a reforma de escolas na região
Nordeste, até Centros de Inclusão Digital.
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7.8 - Políticas Socioambientais

Para 2022, além da expansão dos programas geridos pelo Instituto Alpargatas, a estratégia de
responsabilidade social da Alpargatas prevê uma extensão para além do Brasil, em linha com sua
presença e influência global, alçando novos voos com a inauguração de uma plataforma de
voluntariado global para os colaboradores.
Em termos de diversidade e inclusão, em 2020 a empresa se comprometeu com o avanço dessa
agenda por meio do Programa ALLPA, que segue em franco desenvolvimento. A ambição é de que
a Alpargatas seja a melhor empresa para todas as pessoas trabalharem. O foco do programa será
dividido em 6 dimensões: gênero, raça e etnia, LGBTI+, PcD, gerações e multiculturas.
A Alpargatas possui diretrizes e está trabalhando em políticas nessa temática para garantir que não
apenas seja trazida mais diversidade para dentro da companhia, mas para que também se torne uma
empresa cada vez mais inclusiva. A Política de Respeito à Diversidade foi divulgada e debatida entre
os funcionários e franqueados no ano passado.
No ano de 2021 também houve investimento na educação de nossos colaboradores sobre o tema:
foram treinadas mais de 1.200 pessoas, em todos os níveis da corporação, além dos franqueados.
Quatro campanhas educativas foram realizadas, com palestrantes externos, cursos e vídeos sobre os
temas. Os membros da diretoria da Companhia participaram da “Trilha de Liderança Inclusiva”, um
programa de treinamento e discussões sobre o tema com duração de mais de 6 meses.
Ainda em 2021, foi lançado o Alpa Women League, um programa de aceleração de carreiras voltado
para mulheres na alta liderança da empresa. Vale destacar que na questão de gênero já houve
bastante avanço e atualmente as mulheres representam cerca de 40% da liderança da Alpargatas.
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7.9 - Outras Informações Relevantes

7.9 - Outras informações relevantes
Incentivos Fiscais
A Companhia goza de subvenções atreladas aos incentivos de ICMS concedidos pelos governos
estaduais nas suas principais fábricas, convalidados nos moldes da Lei Complementar nº 160/17,
regulamentada pelo Convênio ICMS nº 190/17, com alterações posteriores. Tais incentivos têm prazo
de validade até 2032 por estarem associados ao fomento de atividades industriais. A Companhia
também goza de subvenções federais por meio do lucro da exploração na Região da SUDENE, que
perdurarão até 2027.
A Companhia também goza de subvenções federais por meio do lucro da exploração na Região da
SUDENE, que perdurarão até 2028.
O valor dessas subvenções e incentivos fiscais é demonstrado como segue:
R$ milhões

Consolidado
2021

2020

2019

Subvenção de ICMS dos Estados da Paraíba,
Pernambuco e Minas Gerais

216,5

219,5

195,4

Incentivos de IRPJ

19,5

17,7

46,7

236,0

237,2

242,1

Total
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8.1 - Negócios Extraordinários

8.1 - Negócios extraordinários
Não houve nos três últimos exercícios sociais nenhuma aquisição ou alienação de ativos relevantes
que não se enquadre como operação normal nos negócios da Companhia,, que não aquelas descritas
no item 15.7 deste Formulário de Referência.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Não houve mudança significativa na forma como a Administração da Alpargatas conduz os seus
negócios nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente.
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Não houve celebração de contratos relevantes pela Alpargatas e suas controladas que não sejam
diretamente relacionados com as suas atividades operacionais nos últimos três exercícios sociais e no
exercício social corrente.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

8.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações

relevantes

sobre

a seção 8, além daquelas divulgadas nos itens

anteriores.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes – outros
Além daqueles identificados nos itens a seguir, não há outros ativos não-circulantes que a Companhia
julgue relevantes.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Unidade Industrial de Santa Rita

Brasil

PB

Santa Rita

Arrendada

Unidade Industrial de Campina Grande

Brasil

PB

Campina Grande

Arrendada

Centro de Distribuição de Campina Grande

Brasil

PB

Campina Grande

Alugada

Unidade Industrial de Carpina

Brasil

PE

Carpina

Própria

Unidade Industrial de Montes Claros

Brasil

MG

Montes Claros

Própria

Centro de Distribuição de Extrema

Brasil

MG

Extrema

Alugada

Escritório de São Paulo

Brasil

SP

São Paulo

Alugada
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Patentes

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

196 registros e pedidos 20 ou 15 anos
de patentes e desenho
industrial, no Brasil e
no exterior.

Embora a Companhia seja titular de patentes, não é possível
assegurar que terceiros, ou o próprio INPI, não aleguem
violação à LPI e aos seus próprios direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham êxito na nulidade de
patentes da Companhia. O procedimento adotado em outros
países pode variar conforme as especificidades da legislação
local.

A perda dos direitos sobre patentes permite que
terceiros copiem, fabriquem, usem, comercializem
ou importem produto ou processo ora protegido
pela patente e/ou impede que o titular recupere os
valores de ressarcimento pelos danos causados
pelo uso indevido. Além disso, o titular perde o
direito de exploração econômica exclusiva do
produto.

Marcas

Aproximadamente 849
registros de marcas,
divididos entre o Brasil
e o exterior.

Embora a Companhia seja titular do registro de diversas de
suas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar a violação de seus direitos de propriedade
intelectual, da própria legislação marcária, e eventualmente
obtenham êxito na anulação de registros de marca da
Companhia. O procedimento adotado em outros países pode
variar conforme as especificidades da legislação local e do
sistema de marca adotado.

Não há como qualificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir que terceiros utilizem
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal no território nacional.
Existe, ainda, a possibilidade do titular sofrer
demandas judicias na esfera penal e cível, por uso
indevido em caso de violação de direitos de
terceiros, o que pode acarretar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades, bem como no pagamento de
indenizações por uso indevido. A perda dos
direitos marcários também impactará diretamente
os contratos de licenciamento envolvendo as
marcas da Companhia. No tocante aos pedidos de
registro, até as respectivas concessões, estes são
apenas expectativas de direito.

Nome de domínio na internet

349 nomes de domínio, Não há prazo
no Brasil e no exterior.

No Brasil, a manutenção dos direitos relativos ao domínio é
realizada mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br,
órgão competente para o registro, assim que alcançado o prazo
de expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer nas seguintes hipóteses: via solicitação do titular
do domínio; alcançando o prazo de expiração, o pagamento da
retribuição para renovação do prazo de expiração não seja
efetuado; por constatação, no ato do registro ou posteriormente,
da utilização de CNPJ ou razão social inválido, incorreto ou
desatualizado; pelo não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos, quando solicitado pelo
Registro.br ao titular; e por ordem judicial. O procedimento
adotado em outros países pode variar conforme as
especificidades da legislação local.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus produtos ou
serviços na internet, podendo o referido domínio
ser registrado por terceiros.

10 anos prorrogáveis
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Alpargatas Asia Limited 00.000.000/0000-00

-

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)
Controlada

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Hong Kong

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Holding, exportação, importação e
contratação de fornecedores.

100,000000

Importação, comercialização, comércio e
distribuição de calçados e roupas.

100,000000

Holding com investimentos em outras
empresas de importação e
comercialização de calçados no mercado
europeu e norte-americano.

100,000000

Venda e locação de imóveis próprios e
participação em outras empresas no país
ou no exterior.

99,999999

Valor mercado
31/12/2021

158,349190

0,000000

0,00

31/12/2020

-120,882640

0,000000

0,00

31/12/2019

213,223780

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

48.955.114,76

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Apoiar as operações da Alpargatas na Ásia.
Alpargatas Colombia
S.A.S.

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Colômbia
Valor mercado

31/12/2021

-116,734738

0,000000

0,00

31/12/2020

48,236230

0,000000

0,00

31/12/2019

51,849530

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

-1.557.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Apoiar as operações da Alpargatas na Colômbia.
Alpargatas Europe
S.L.U.

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Espanha

Valor mercado
31/12/2021

173,466624

0,000000

0,00

31/12/2020

-39,359320

0,000000

0,00

31/12/2019

-1,858150

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

169.394.130,39

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Apoiar as operações da Alpargatas na Europa e nos Estados Unidos
Alpargatas Imobiliária
Ltda.

07.741.969/0001-62

-

Controlada

Brasil

Valor mercado
31/12/2021

40,240652

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

49.539.654,58
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

31/12/2020

3,708000

0,000000

0,00

31/12/2019

189,108910

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Venda e locação de imóveis próprios e participação em outras empresas no país ou no exterior.
Alpargatas India
Fashions Private Ltd.

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Índia

Retail e wholesale de chinelos, calçado,
vestuário e acessórios.

51,000000

Valor mercado
31/12/2021

-12,207116

0,000000

0,00

31/12/2020

32,206390

0,000000

0,00

31/12/2019

77,004470

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

3.035.114,38

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Apoiar as operações da Alpargatas na Ásia.
Alpargatas Trading
(Shanghai) Co., Ltd.

00.000.000/0000-00

-

Controlada

China

Exportação, importação e vendas no
atacado de calçados, roupas e acessórios.

100,000000

Valor mercado
31/12/2021

-233,898074

0,000000

0,00

31/12/2020

472,053740

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

-7.242.342,55

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Apoiar as operações da Alpargatas na Ásia.
Fibrasil Agrícola e
Comercial Ltda.

54.067.467/0001-88

-

Controlada

Brasil

Importação e exportação em geral,
compra, venda e locação de imóveis
próprios e participação em outras
empresas no país ou no exterior.

99,999999

Valor mercado
31/12/2021

3,118376

0,000000

0,00

31/12/2020

0,939430

0,000000

0,00

31/12/2019

3,474540

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

5.260.636,12

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Importação e exportação em geral, compra, venda e locação de imóveis próprios e participação em outras empresas no país ou no exterior.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Innovation Oasys
Desenvolvimento de
Sistemas Ltda.

15.730.110/0001-86

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Brasil

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Tecnologia e inovação digital.

100,000000

Tecnologia e inovação digital.

100,000000

Valor mercado
31/12/2021

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

2.261.270,77

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Tecnologia e inovação digital.
IOASYS
Desenvolvimento de
Software Ltda.

31.710.979/0001-15

-

Controlada

Brasil

Valor mercado
31/12/2021

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

7.130.164,44

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Tecnologia e inovação digital.
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9.2 - Outras informações relevantes
Brasil
No Brasil, a Alpargatas possui quatro fábricas, localizadas nos municípios de Santa Rita e Campina
Grande, na Paraíba, em Carpina, Pernambuco e em Montes Claros, Minas Gerais. Algumas dessas
plantas contam com o apoio de fábricas satélites, localizadas em municípios da Paraíba. As fábricas
são responsáveis pela fabricação de sandálias, e calçados profissionais e casuais. Essas unidades fabris
são próprias e concentram a maioria dos ativos não circulantes relevantes constituídos por máquinas,
equipamentos e instalações industriais que possuem valor representativo no balanço e recebem
investimentos expressivos em manutenção e modernização, bem como investimentos em tecnologia
para garantir diferenciais competitivos nos mercados em que a empresa atua. A Alpargatas possui,
também, armazéns de distribuição e centros de Inovação, na Paraíba, Pernambuco, e em Minas Gerais.
Unidade Industrial de Campina Grande (PB)
Localizada a 120 km de João Pessoa, a unidade conta com o uso de diversas tecnologias, a unidade
produz pares de sandálias Havaianas em vários modelos e conta com apoio de uma fábrica satélite
localizada na cidade de Alagoa Nova.
A distribuição da produção para os mercados interno e externo é feita por meio de dois armazéns de
distribuição, assim constituídos:
●

O primeiro armazém está acoplado ao prédio fabril. O imóvel possui modernos equipamentos e
sistema de gerenciamento de armazéns de última geração.

●

O segundo armazém de distribuição, é locado.

Unidade Industrial de Carpina (PE)
Localizada a aproximadamente 60 km do Recife esta unidade fabril iniciou suas operações em 2008.
Fabrica os produtos das marcas Havaianas e Dupé com o uso de várias tecnologias. A distribuição
para o mercado interno e externo é feita por meio do armazém de distribuição próprio, anexo ao
prédio fabril.
Unidade Industrial de Santa Rita (PB)
Localizada a 15 km da cidade de João Pessoa, essa planta concentra a produção, nas tecnologias de
calçados vulcanizados, cimentados e injetados. Considerada como planta central, conta com o apoio
de duas fábricas satélites, que efetuam parte do processo de fabricação dos calçados, todas
localizadas no estado da Paraíba. O armazém de distribuição, incorporado à planta de Santa Rita e
está equipado com modernos equipamentos, sistema de gerenciamento de armazéns de última
geração, que distribui em rede nacional toda a produção da unidade, bem como de artigos
importados que são revendidos pela empresa.
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9.2 - Outras Informações Relevantes

Em 21 de fevereiro de 2022, ocorreu um incêndio na planta de Santa Rita. O incêndio foi controlado
no mesmo dia e não houve vítimas ou danos a pessoas em decorrência do incêndio. O incêndio não
teve impacto adverso na Companhia, uma vez que a planta de Santa Rita, atualmente, representa
menos de 3% do volume anual total de produção da Companhia.
Unidade Industrial de Montes Claros (MG)
Localizada em Minas Gerais a aproximadamente 425 km da capital. Esta unidade é equipada com
tecnologia de ponta para a fabricação de sandálias da marca Havaianas, anexo à planta fabril está o
armazém de distribuição. Conta com modernos sistemas e equipamentos para gerenciamento e
movimentação de cargas para a distribuição no território nacional e para exportação. A quase
totalidade dos imóveis, máquinas e equipamentos, bem como as instalações industriais das plantas
mencionadas são próprias e possuem infraestrutura adequada para atender os atuais níveis de
produção com eficiência operacional e alto nível de qualidade.
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9, devem ser lidas em conjunto com nossas
demonstrações financeiras para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e
2019, as quais foram elaboradas de acordo as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”),
emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), e as práticas contábeis adotadas no Brasil,
que compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos,
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pela CVM.
As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos Diretores da Companhia.
Dessa forma, as avaliações, opiniões e comentários ora apresentados, traduzem a visão e percepção
dos Diretores sobre as atividades, negócios e desempenho da Companhia, bem como visam fornecer
aos investidores informações que os ajudarão a comparar suas demonstrações financeiras para os
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, as mudanças nas linhas
principais dessas demonstrações financeiras e os principais fatores que explicam tais alterações.
A análise dos Diretores esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a flutuação nos valores das
contas patrimoniais da Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos dados
apresentados nas demonstrações financeiras sobre a situação financeira da Companhia. A
Administração da Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no
passado venham a se reproduzir no futuro.
(a)

condições financeiras e patrimoniais gerais

A Alpargatas acredita que apresenta sólida situação financeira e patrimonial para implementar seus
planos de negócios, pois possui forte e consistente geração de caixa.
Em 2021 a Companhia apresentava uma Posição Financeira Líquida (que corresponde a saldo do caixa,
equivalentes de caixa e aplicações financeiras não circulante, menos o saldo de empréstimos circulante
e não circulante) positiva de R$481,5 milhões, resultante do saldo de caixa, equivalentes de caixa e
aplicações financeiras não circulante de R$592,0 milhões, menos o saldo de empréstimos e
financiamentos circulante e não circulante de R$110,5 milhões.
Em 2020, a Companhia apresentava uma Posição Financeira Líquida positiva de R$461,1 milhões,
resultante do saldo de caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras não circulante de R$705,0
milhões, menos o saldo de empréstimos e financiamentos circulante e não circulante de R$243,9 milhões.
Em 2019 a Companhia apresentava uma Posição Financeira Líquida positiva de R$299,2 milhões, resultante
do saldo de caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras não circulante de R$578,0 milhões, menos
o saldo de empréstimos e financiamentos circulante e não circulante de R$278,8 milhões. Para mais
informações sobre a Posição Financeira Líquida, ver item 3.2 deste Formulário de Referência.
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Adicionalmente à Posição Financeira Líquida, a Companhia faz o acompanhamento de sua condição
financeira e patrimonial mediante o acompanhamento de determinados índices, conforme descritos abaixo.
Os índices apresentados sustentam a confiança da administração na solidez patrimonial da Companhia:
Índices de Liquidez
A Companhia apresenta consistentes índices de liquidez, o que reflete a sua capacidade financeira de
liquidar seus compromissos de curto e longo prazo.
•

Liquidez corrente: ativo circulante ÷ passivo circulante.

•

Liquidez geral: (ativo circulante + realizável a longo prazo) ÷ (passivo circulante + passivo não
circulante).

•

Liquidez imediata: disponível (caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras não circulante)
÷ passivo circulante.

Índice de endividamento
Índice de endividamento: (passivo circulante + passivo não circulante) ÷ total do ativo, mede a
proporção de ativos totais da empresa financiada por terceiros.
Dívida de curto prazo sobre dívida total
Participação das dívidas de curto prazo no endividamento total: passivo circulante / (passivo circulante
+ passivo não circulante).
Índices de rentabilidade
•

Margem bruta: lucro bruto ÷ receita operacional líquida

•

Margem EBITDA

Ajustado

Operações

Continuadas:

EBITDA

Ajustado

Operações

Continuadas ÷ receita operacional líquida
•

Margem líquida de operações continuadas: lucro líquido do exercício proveniente das
operações continuadas ÷ receita operacional líquida

A seguir, apresentamos os índices de liquidez, de endividamento e rentabilidade para os períodos
indicados:
Em 31 de dezembro de
Indicadores Financeiros

2021

2020

2019

Liquidez corrente

0,8

2,1

2,1

Liquidez geral

0,8

1,9

1,7

Liquidez imediata

0,1

0,5

0,5

Índice de endividamento

56,8%

37,3%

39,5%

Dívida de curto prazo sobre dívida total

94,0%

71,1%

70,3%

Margem bruta

49,6%

51,3%

52,9%

Margem EBITDA Ajustado Operações Continuadas

19,0%

13,5%

17,6%

Margem líquida de operações continuadas

16,8%

7,5%

9,6%

Índices de Liquidez

Índices de endividamento

Índices de rentabilidade
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Em 31 de dezembro de 2021, os índices de liquidez foram impactados pelo reconhecimento no passivo
circulante do contas a pagar de R$2,4 bilhões, equivalente a US$423 milhões, referente aquisição de
participação societária na Rothy’s. A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos da oferta pública
de distribuição primária de ações de sua emissão, conforme divulgado em Fato Relevante datado de
10 de fevereiro de 2022, para financiar o pagamento da aquisição de participação societária da Rothy’s.
Essa captação, caso seja bem sucedida, poderá compensar o impacto nos índices de liquidez da
Companhia verificados em 31 de dezembro de 2021. Para mais informações sobre a aquisição de
Rothy’s e a realização da oferta pública, ver item 15.7 e 18.12 deste Formulário de Referência.
(b) estrutura de capital
A administração acredita que a estrutura de capital da Companhia é adequada para atender às
demandas e necessidades das suas operações. Na tabela abaixo, consta a estrutura de capital da
Companhia em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019:
Em 31 de dezembro de
R$ milhões

2021

2020

2019

(107,9)

(140,0)

(176,9)

(2,6)

(103,9)

(101,8)

(110,5)

(243,9)

(278,8)

592,0

705,0

578,0

481,5

461,1

299,3

3.467,2

3.018,6

2.734,6

Participação de capital de terceiros*

56,8%

37,3%

39,5%

Participação de capital próprio **

43,2%

62,7%

60,5%

Empréstimos e Financiamentos - Circulante
Empréstimos e Financiamentos - Não Circulante
Total de Empréstimos e Financiamentos
(-) Caixa, equivalente de caixa e Aplicações financeiras – Não Circulante
(=) Posição Financeira Líquida
Patrimônio líquido

* Participação de capital de terceiros: (passivo circulante + passivo não circulante) ÷ (passivo total +
patrimônio líquido)
** Participação de capital próprio: patrimônio líquido ÷ (passivo total + patrimônio líquido)

(c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
Os valores de EBITDA Ajustado Operações Continuadas e Margem EBITDA Ajustado Operações
Continuadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 foram:
Em 31 de dezembro de
R$ milhões
EBITDA Ajustado Operações Continuadas

(1)

Margem EBITDA Ajustado Operações Continuadas

2021

2020

2019

750,0

425,3

577,8

19,0%

13,5%

17,6%

(1) Para mais informações sobre o EBITDA Ajustado Operações Continuadas e Margem EBITDA Ajustado
Operações Continuadas, ver item 3.2 deste Formulário de Referência.
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Considerando o nível de endividamento de curto prazo, e a forte geração de caixa, entendemos que a
capacidade de pagamento dos compromissos financeiros da Companhia é altamente satisfatória.
(d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes
utilizadas
Em 2019, a geração de caixa operacional foi a principal fonte de capital de giro da Companhia. Quanto
às empresas subsidiárias, as linhas de empréstimos foram renovadas.
Em 2020, as principais fontes de financiamento para capital de giro e reforço do caixa para enfrentar os
desafios da pandemia da COVID-19 foram:
•

a geração operacional de caixa;

•

contratação das linhas de crédito por meio de Cédulas de Crédito Bancário (CCB), no valor de
R$996,7 milhões e taxa média de CDI + 3,82% a.a.;

•

contratação de Nota de Crédito à Exportação (NCE) no valor de R$200,0 milhões e taxa média
de CDI + 4,60% a.a.; e

•

contratação de operação de financiamento em moeda estrangeira (nos termos da Resolução
n.º 4.131) no valor de R$928,9 milhões, com contratação de swaps para a taxa média de CDI +
3,51% a.a.

Estas linhas foram captadas e liquidadas no ano de 2020, com exceção da linha NCE.
Em 2021, a geração de caixa operacional foi a principal fonte de capital de giro da Companhia. A linha
NCE, que possuía o saldo remanescente de R$20 milhões em 2020, foi liquidada em 15 de janeiro de
2021. Quanto às empresas subsidiárias, as linhas de empréstimos foram renovadas, e a Alpargatas
Trading (Shanghai) aumentou o montante da linha de crédito de capital de giro (working capital),
passando de R$2,7 milhões em 31 de dezembro de 2020 para R$26,4 milhões em 31 de dezembro de
2021.
(e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes
que pretende utilizar para cobertura de deficiência de liquidez
Historicamente, a geração de caixa operacional tem sido a principal fonte de capital de giro da
Companhia, razão pela qual não há previsão de utilização de outras fontes de financiamento para
cobertura de deficiência de liquidez. Apesar disso, a Companhia acredita que o relacionamento bancário
construído com seus principais credores, seu perfil de alavancagem, o perfil de longo prazo da dívida
financeira e o perfil de geração de caixa operacional, permitirão à Companhia acessar linhas de crédito
para suprir eventuais necessidades de capital.

PÁGINA: 169 de 470

Formulário de Referência - 2022 - ALPARGATAS S.A.

Versão : 8

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

(f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
Em 31 de dezembro de 2021, o endividamento apresentava a seguinte composição:

Empréstimos e financiamentos

Moeda

EM REAIS
FNE (BNB)
FINAME
Debêntures
TOTAL EM REAIS
EM MOEDA ESTRANGEIRA
Working capital Alpargatas Europe
Working capital Alpargatas Trading (Shanghai)
TOTAL EM MOEDA ESTRANGEIRA
TOTAL GERAL

Indexador e taxa
média anual de juros

Consolidado
31/12/21
(R$ milhões)

R$
R$
R$

3,00%
3,70%
106,00% CDI

25,8
8,1
50,2
84,1

EUR
RMB

Euribor 1M + 1,00%
4,54%

0,0
26,4
26,4
110,5

A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento da dívida no valor total de R$110,5 milhões,
conforme apurado em 31 de dezembro de 2021:
Empréstimos e Financiamentos
R$ milhões

31/12/21

% total

107,9

97,7%

107,9

97,7%

2,6

2,3%

2023

2,0

1,8%

2024

0,6

0,5%

Total

110,5

100%

CURTO PRAZO
2021
LONGO PRAZO

Da dívida de curto prazo de R$107,9 milhões, R$81,5 milhões (75,5%) são em moeda nacional. Os
empréstimos de curto prazo em moeda estrangeira no valor de R$26,4 milhões (24,5%) financiam o
capital de giro das subsidiárias Alpargatas Europe e Alpargatas Trading (Shanghai).
(i) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes
Debêntures
Em dezembro de 2017, a Companhia captou um montante total de R$250 milhões por meio de sua 1.ª
emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries,
totalizando 250.000 Debêntures de R$1.000,00 cada, sendo emitidas: 100.000 Debêntures da Primeira
Série totalizando um montante de R$100 milhões; 100.000 Debêntures da Segunda Série totalizando
um montante de R$100 milhões e 50.000 Debêntures da Terceira Série totalizando um montante de
R$50 milhões. As Debêntures da Primeira Série foram liquidadas em 15 de dezembro de 2019 e
incidiram, sobre as mesmas, juros correspondentes de 103,5% do CDI que foram pagos semestralmente
no dia 15 dos meses de junho e dezembro. As Debêntures da Segunda Série venceram em 15 de
dezembro de 2020 e incidiu, sobre as mesmas, juros correspondentes de 104,0% do CDI que foram
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pagos semestralmente no dia 15 dos meses de junho e dezembro. As Debêntures da Terceira Série
vencerão em 15 de dezembro de 2022 e incidem, sobre as mesmas, juros correspondentes de 106,0%
do CDI que serão pagos semestralmente no dia 15 dos meses de junho e dezembro. O saldo devedor
das Debêntures da Terceira Série em 31 de dezembro de 2021 era de R$50,2 milhões. Para mais
informações sobre as debêntures, ver item 18.5 deste Formulário de Referência.
FNE – Banco do Nordeste do Brasil (BNB)
Em 26 de dezembro de 2012 e 3 de maio de 2013, a Alpargatas assinou um contrato de financiamento
com o Banco do Nordeste do Brasil – BNB no limite de R$148,5 milhões, destinado a apoiar a construção
da fábrica de Havaianas em Montes Claros – MG. As liberações das parcelas são vinculadas ao
cronograma de investimentos e iniciaram em 2013. A amortização é feita em 96 parcelas mensais, sendo
a primeira em 26 de janeiro de 2015 e a última em 26 de dezembro de 2022. Este financiamento é
garantido por fiança emitida pelo Banco Alfa de Investimento com cobertura de 100% (principal e
encargos) a um custo anual de 0,70% sobre o valor da dívida contratada. O saldo devedor deste
empréstimo em 31 de dezembro de 2021 era de R$25,8 milhões.
FINAME
Os financiamentos referentes à FINAME, que foram captados pela controladora entre 2010 e 2014, têm
como objetivo financiar equipamentos utilizados pela Companhia a fim de melhorar e aumentar a
produção (geralmente equipamentos de fábricas). O prazo médio das operações contratadas foi de 96
meses e estes financiamentos são amortizados mensalmente. O saldo devedor deste empréstimo em
31 de dezembro de 2021 era de R$8,1 milhões.
(ii) Outras Relações de Longo Prazo com Instituições Financeiras
Além das fianças que suportam os financiamentos de longo prazo mencionados anteriormente, a
Alpargatas também possui fianças bancárias diversas por tempo determinado e indeterminado que
suportam ações judiciais trabalhistas e tributárias e aluguel de imóveis. O quadro abaixo demonstra os
valores das fianças bancárias em 31 de dezembro dos respectivos anos:

Modalidade
Trabalhista
Tributária
TOTAL

2021
(R$ Milhões)
1,2
0,9
2,1

2020
(R$ Milhões)
1,2
5,2
6,4

2019
(R$ Milhões)
1,2
38,0
39,2

(iii) Grau de subordinação entre as dívidas
Nenhuma das dívidas da Companhia, nos exercícios sociais nos últimos três exercícios sociais, possuem
cláusula específica de subordinação, de forma que não há relação de preferência entre as mesmas. O grau
de subordinação entre as dívidas da Companhia é determinado de acordo com as disposições da legislação
em vigor. Em eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações registradas no
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passivo exigível acontecerá de acordo com a Lei nº 11.101 de 2005: (i) obrigações sociais e trabalhistas; (ii)
impostos a recolher; (iii) créditos com garantia real; (iv) créditos quirografários; e (vi) créditos subordinados.
(iv) Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento
e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de
novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem
cumprindo essas restrições
A Escritura das Debêntures conta com uma cláusula financeira restritiva (covenant financeiro) verificada
trimestralmente que prevê que não será permitido à Alpargatas distribuir e/ou pagar dividendos, juros
sobre capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros, exceto pelos dividendos obrigatórios
previstos no artigo 202 da lei das Sociedades por Ações, caso a Companhia descumpra o seguinte índice
financeiro: Dívida Líquida/EBITDA igual ou inferior a 3 (três) sob pena de vencimento antecipado das
obrigações da Alpargatas S.A. referentes às Debêntures. Nos termos da Escritura das Debêntures, a
próxima verificação do atendimento ao índice financeira será realizada em até 30 de abril de 2022.
Para fins de definição entende-se por: (i) Dívida Líquida a Dívida financeira da emissora menos as
disponibilidades de caixa e equivalentes (ou seja, somatório do caixa e aplicações financeiras) e (ii) “EBITDA”
é o lucro antes dos juros, impostos sobre renda incluindo contribuição social sobre o lucro líquido,
depreciação e amortização, calculado conforme a Instrução CVM nº 527, de 04 de outubro de 2012.
Além deste covenant financeiro, os contratos de dívida da Companhia possuem outras restrições em relação
à alienação de ativos, redução de capital social (exceto para absorção de prejuízos), reorganização societária
(cisão, fusão, incorporação ou incorporação de ações) envolvendo a Companhia e à alienação de controle
societário e a mesma encontra-se em situação de conformidade com relação a estas cláusulas.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia cumpre com todas as obrigações decorrentes de
seus contratos financeiros.
(g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados
As liberações das tranches relativas aos contratos de financiamento de FNE, FINAME e FINEM são
condicionadas à comprovação prévia dos gastos com os projetos em questão. Em 31 de dezembro de
2021, a Companhia não tinha limites de financiamentos contratados e ainda não utilizados.
(h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
As informações referentes às demonstrações financeiras para os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2021, 2020 e 2019 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovadas pela Comissão de
Valores Mobiliários – CVM e as normas internacionais de relatório financeiro (“Internacional Financial
Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “Internacional Accounting Standards Board - IASB.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO
Demonstração de Resultado
(em R$ milhões )
2021

2020

2019

Variação

Variação

2021/20
20

2020/20
19

OPERAÇÕES CONTINUADAS
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

3.948,6

100,0%

3.143,3

100,0%

3.279,8

100,0%

25,6%

-4,2%

Custo dos produtos vendidos

(1.991,9)

-50,4%

(1.531,9)

-48,7%

(1.544,3)

-47,1%

30,0%

-0,8%

LUCRO BRUTO

1.956,6

49,6%

1.611,4

51,3%

1.735,5

52,9%

21,4%

-7,1%

(1.110,5)

-28,1%

(942,4)

-30,0%

(1.000,5)

-30,5%

17,8%

-5,8%

Despesas gerais e administrativas

(149,4)

-3,8%

(109,0)

-3,5%

(134,3)

-4,1%

37,0%

-18,8%

Honorários dos administradores
Outras (despesas) operacionais,
líquidas

(19,0)

-0,5%

(11,1)

-0,4%

(18,8)

-0,6%

72,0%

-41,2%

(58,5)

-1,5%

(252,7)

-8,0%

(155,3)

-4,7%

-76,9%

62,7%

(1.337,4)

-33,9%

(1.315,2)

-41,8%

(1.308,9)

-39,9%

1,7%

0,5%

619,2

15,7%

296,1

9,4%

426,6

13,0%

109,1%

-30,6%

(DESPESAS) RECEITAS
OPERACIONAIS
Despesas com vendas

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO

Receitas financeiras

49,6

1,3%

46,1

1,5%

51,4

1,6%

7,6%

-10,3%

Despesas financeiras

(30,4)

-0,8%

(138,7)

-4,4%

(52,6)

-1,6%

-78,1%

163,6%

Variação cambial líquida
Ganhos em operações com
derivativos
Perdas em operações com
derivativos

76,0

1,9%

21,6

0,7%

(6,5)

-0,2%

252,4%

-434,1%

4,7

0,1%

5,8

0,2%

16,3

0,5%

-19,7%

-64,3%

(4,6)

-0,1%

(3,1)

-0,1%

(9,1)

-0,23%

47,7%

-65,9%

714,5

18,1%

227,9

7,2%

426,1

13,0%

213,6%

-46,5%

6,0

0,2%

(14,4)

-0,5%

(86,2)

-2,6%

-141,3%

-83,3%

(57,9)

-1,5%

23,3

0,7%

(25,1)

-0,8%

-347,7%

-193,2%

662,6

16,8%

236,8

7,5%

314,8

9,6%

179,8%

-24,8%

30,0

0,8%

(109,9)

-3,5%

(55,4)

-1,7%

692,6

17,5%

126,9

4,0%

259,3

7,9%

445,8%

-51,1%

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Imp. Rend e contribuição social –
corrente
Imo.Renda e contribuição social –
diferido
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES
CONTINUADAS
(Prejuízo) / lucro líquido do
exercício proveniente das
operações descontinuadas

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
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Receita operacional líquida:
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a receita operacional líquida foi de R$3.948,6
milhões, alta de 25,6% comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, quando
foi de R$3.143,3 milhões. Essa variação é explicada pelos resultados obtidos nos nossos segmentos
operacionais abaixo:
•

A receita do segmento de Operações Internacionais no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021 foi R$1.244,8 milhões, um crescimento de 41,5% em relação ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, quando foi de R$879,9 milhões. Essa variação
decorreu, principalmente, em razão do volume histórico de vendas atingido em 2021.

•

A receita do segmento de Operações Nacionais no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021 foi R$2.703,7 milhões, um crescimento de 19,5% em relação ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, quando foi de R$2.263,4 milhões. Essa variação
decorreu, principalmente, em razão do aumento do volume de vendas registrado ao longo de
2021.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Receita operacional líquida foi de
R$3.143,3 milhões, representando queda de 4,2% em comparação ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019, quando foi de R$3.279,8 milhões Essa variação é explicada pelos resultados
obtidos nos segmentos operacionais:
•

A receita do segmento de Operações Internacionais no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020 foi R$879,9 milhões, um crescimento de 11,7% em relação ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando foi de R$787,4 milhões. Essa variação decorreu,
principalmente, (i) da queda no volume em 20,6%; e (ii) do impacto cambial positivo em 31,5%.

•

A receita do segmento de Operações Nacionais no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020 foi R$2.263,4 milhões, uma queda de 9,2% em relação ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019. Essa variação decorreu, principalmente, (i) da queda
no volume de vendas em 3,5%; da (ii) da reclassificação da Osklen em 2020 para operação
descontinuada. Essa queda foi parcialmente compensada com o aumento de preço médio e
mix (produto, região e canais) em 3,2%.

Custo dos produtos vendidos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o Custo dos produtos vendidos foi de
R$1.991,9 milhões, representando 50,4% da Receita operacional líquida do mesmo exercício e um
aumento de 1,7p.p. em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, quando
o Custo dos produtos vendidos foi de R$1.531,9 milhões. Essa variação decorreu, principalmente, do
aumento do custo de aquisição das matérias primas e demais custos gerais de fabricação.
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No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o Custo dos produtos vendidos foi de
R$1.531,9 milhões, representando 48,7% da Receita operacional líquida do mesmo exercício e um
aumento de 1,6p.p. em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando
foi de R$1.544,3 milhões. Essa variação decorreu, principalmente, devido ao aumento dos custos de
matéria prima e outros materiais.
Lucro Bruto:
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o Lucro Bruto foi de R$1.956,6 milhões,
representando uma Margem Bruta (calculada pelo Lucro Bruto dividido pela Receita Líquida de 49,6%
e uma redução de 1,7 p.p. em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
quando o Lucro Bruto foi de R$1.611,4 milhões, representando Margem Bruta de 51,3%. Essa variação
decorre principalmente do aumento do custo de aquisição das matérias primas e demais custos gerais
de fabricação.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o Lucro Bruto foi de R$1.611,4 milhões,
representando Margem Bruta de 51,3% e um aumento de 1,6 p.p. em comparação ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando o Lucro Bruto foi de R$1.735,5 milhões, representando
uma Margem Bruta de 52,9%. Essa variação decorre principalmente da reclassificação da Osklen em
2020 para operação descontinuada e do aumento do custo de aquisição das matérias primas e outros
materiais.
Despesas com vendas:
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a Despesa com vendas foi de R$1.110,5
milhões, representando 28,1% da Receita operacional líquida e uma redução de 1,9 p.p. em comparação
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, quando a Despesa com vendas foi de
R$942,4 milhões. Essa variação decorreu, principalmente, da redução de despesas com provisão para
créditos de liquidação duvidosa em virtude da COVID-19 e da depreciação de cessão de direitos
comerciais, pelo encerramento de contratos de aluguel de diversos pontos comerciais.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Despesa com vendas foi de R$942,4
milhões, representando 30,0% da Receita operacional líquida e uma redução de 0,5 p.p. em comparação
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando a Despesa com vendas foi de
R$1.000,5 milhões. Essa variação decorreu, principalmente, do aumento das provisões para créditos de
liquidação duvidosa em virtude da COVID19 e da reclassificação da Osklen em 2020 para operação
descontinuada.
Despesas gerais e administrativas:
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, as Despesas gerais e administrativas foram
de R$149,4 milhões, representando 3,8% da Receita operacional líquida e um aumento de 0,3 p.p. em
comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, quando as Despesas gerais e
administrativas foram de R$109,0 milhões. Essa variação decorreu, principalmente, do (i) aumento de
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despesas com contratação de serviços de terceiros, e (ii) aumento nas despesas com remuneração
variável (participação nos resultados).
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, as Despesas gerais e administrativas foram
de R$109,0 milhões, representando 3,5% da Receita operacional líquida e uma redução de 0,6 p.p em
comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando as Despesas gerais e
administrativas foram de R$134,3 milhões. Essa variação decorreu, principalmente, da reclassificação da
Osklen em 2020 para operação descontinuada.
Honorários dos administradores:
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a despesa com Honorários dos
administradores foi de R$19,0 milhões, representando um aumento de 72% em comparação ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, quando a despesa com Honorários dos
administradores foi de R$11,1 milhões. Essa variação decorreu, principalmente, do aumento da
remuneração variável dos administradores (participação nos resultados).
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a despesa com Honorários dos
administradores foi de R$11,1 milhões, representando uma redução de 41,2% em comparação ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando a despesa com Honorários dos
administradores foi de R$18,8 milhões. Essa variação decorreu, principalmente, do fato da redução da
remuneração variável (participação nos resultados) por conta da pandemia de COVID-19, como medida
de alinhar a proteção do caixa à remuneração.
Outras (despesas) operacionais, líquidas:
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, as Outras despesas operacionais foram de
R$58,5 milhões, representando uma redução de 76,9% em comparação ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020, quando as Outras despesas operacionais foram de R$252,7 milhões. Essa
variação decorreu, principalmente, da não incidência de gastos com a COVID-19 e das despesas com
reestruturação (encerramentos de lojas e escritórios, indenizações por rescisões trabalhistas e
contratação de consultorias).
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, as Outras despesas operacionais foram de
R$252,7 milhões, representando um aumento de 62,7% em comparação ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, quando as Outras despesas operacionais foram de R$155,3 milhões. Essa
variação decorreu, principalmente, da elevação nos gastos relativos à reestruturação (encerramentos de
lojas e escritórios, indenizações por rescisões trabalhistas e contratação de consultorias) e efeitos da
pandemia de COVID-19.
Receitas financeiras:
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, as Receitas financeiras foram de R$49,6
milhões, representando um aumento de 7,6% em comparação ao exercício social encerrado em 31 de
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dezembro de 2020, quando as Receitas financeiras foram de R$46,1 milhões. Essa variação decorreu,
principalmente, da (i) maior receita de atualização monetária de créditos tributários e do valor a receber
pela venda da Alpargatas Argentina, no montante de R$ 11,2 milhões em 31 de dezembro de 2020 para
R$ 19,8 milhões em 31 de dezembro de 2021; e (ii) menor receita de aplicações financeiras, no montante
de R$ 29,2 milhões em 31 de dezembro de 2020 para R$ 24,1 milhões em 31 de dezembro de 2021.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, as Receitas financeiras foram de R$46,1
milhões, representando uma redução de 10,3% em comparação ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, quando as Receitas financeiras foram de R$51,4 milhões. Essa variação decorreu,
principalmente, (i) da reclassificação da Osklen em 2020 para operação descontinuada, e (ii) da redução
da receita de atualização monetária de créditos tributários.
Despesas financeiras:
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, as Despesas financeiras foram de R$30,4
milhões, representando uma redução de R$108,3 milhões em comparação ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020, quando as Despesas financeiras foram de R$138,7 milhões. Essa variação
decorreu, principalmente, da liquidação, no segundo semestre, dos empréstimos captados em função
do surto da COVID-19.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, as Despesas financeiras foram de R$138,7
milhões, representando um aumento de R$86,1 milhões em comparação ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, quando as Despesas financeiras foram de R$52,6 milhões. Essa variação
decorreu, principalmente, (i) da reclassificação da Osklen em 2020 para operação descontinuada e (ii)
dos juros incorridos sobre os empréstimos que foram captados no primeiro semestre, com o objetivo
de mitigar os impactos do surto da COVID19 e liquidados antecipadamente no segundo semestre de
2020.
Variação cambial líquida:
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a Variação cambial líquida foi de R$76,0
milhões, representando um aumento de 252,4% em comparação ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020, quando a Variação cambial líquida foi de R$21,6 milhões. Essa variação decorreu,
principalmente, (i) do impacto positivo da valorização do dólar/euro sobre o saldo de contas a receber
(exportações), líquido do saldo de contas a pagar (importações, royalties, empréstimos e mútuo) nestas
moedas e (ii) da receita de variação cambial no montante de R$59,0 milhões pela atualização do saldo
a pagar pela aquisição em dezembro de 2021 da participação societária na Rothy’s.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Variação cambial líquida foi uma receita
de R$21,6 milhões, representando uma redução de 434,1% em comparação ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando a Variação cambial líquida foi uma despesa de R$6,5
milhões. Essa variação decorreu, principalmente, do impacto positivo da valorização do dólar/euro
sobre o saldo de contas a receber (exportações), líquido do saldo de contas a pagar (importações,
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royalties e empréstimos) nestas moedas, refletindo a relevante desvalorização do real frente ao
dólar/euro comparado ao ano anterior.
Imposto de Renda e contribuição social:
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a despesa de Imposto de Renda e
contribuição social (corrente e diferido) foi de R$51,9 milhões, representando um aumento de R$60,8
milhões em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, quando a receita
de Imposto de Renda e contribuição social foi de R$8,9 milhões. Essa variação decorreu, principalmente,
do (i) aumento da base cálculo, gerando despesa adicional de R$165,5 milhões; (ii) benefício de R$35,0
milhões por distribuição de juros sobre capital próprio; (iii) ganho de R$65,6 milhões por não
reconhecer em 2021 a despesa de imposto diferido e equalização de taxas das subsidiárias no montante
de R$17,2 milhões e em 2020 a receita de imposto diferido e equalização de taxas no montante de
R$48,4 milhões; (iv) perda de R$24,8 milhões pelo reconhecimento de receita dos impostos diferidos
referente ao impairment do ágio da Argentina no exercício anterior; (v) reconhecimento de crédito de
Imposto de renda e contribuição social sobre Selic de indébitos tributários no montante de R$49,0
milhões e (vi) perda de R$28,8 milhões pelo crédito fiscal por equalização de taxa de operação
descontinuada no exercício anterior.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia reconheceu receita de Imposto
de Renda e contribuição social no montante de R$8,9 milhões, representando uma redução de R$120,2
milhões em comparação ao exerício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando foi
reconhecido uma despesa de R$111,3 milhões. Essa variação decorreu, principalmente, por (i) redução
da base de cálculo, gerando redução da despesa em R$67,4 milhões; (ii) redução de R$24,9 milhões no
incentivo federal de imposto de renda; (iii) perda de R$34,4 milhões pela prática de reconhecimento de
imposto diferido e equalização de taxas das subsidiárias; (iv) ganho de R$49,6 milhões pelo
reconhecimento, em 2020, dos impostos diferidos referentes ao impairment do ágio da Argentina;
(v) ganho de R$43,8 milhões pela reversão em 2019 dos impostos diferidos sobre o impairment do ágio
da Osklen e (vi) ganho de R$27,0 milhões pelo crédito fiscal por equalização de taxa de operação
descontinuada.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
R$ milhões

2021

2020

2019

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

714,5

227,9

426,1

Alíquota combinada de imposto de renda e contribuição social
Expectativa de despesa de imposto de renda e contribuição
social
pela alíquota fiscal vigente

34%

34%

34%

(242,9)

(77,5)

(144,9)

Benefício dos juros sobre o capital próprio

35,0

-

-

Subvenção para investimento - ICMS

73,3

73,9

66,4

Subvenção fiscal federal - IRPJ

19,0

17,7

42,6

Prejuízo fiscal não constituído e ajustes de equalização de taxas
de controladas

17,2

(48,4)

(14,0)

-

24,8

(24,8)

Impairment ágio Argentina
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
R$ milhões

2021

2020

2019

Impairment ágio Osklen

-

-

(43,8)

Créditos de IR/CS sobre SELIC de indébitos

49,0

-

-

Crédito fiscal por equalização de taxa de operação descontinuada

(1,8)

27,0

-

Outras exclusões (adições) permanentes, líquidas

(0,6)

(8,5)

7,2

Total despesa com imposto de renda e contribuição social

(51,9)

8,9

(111,3)

Alíquota Efetiva

7,3%

-3,9%

26,1%

Resultado das operações descontinuadas
Nas demonstrações financeiras consolidadas de 31 de dezembro de 2021, os valores referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados como comparativos, foram ajustados de
forma retrospectiva para refletir a classificação da Osklen como uma “operação descontinuada”. As
demonstrações financeiras consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, por
sua vez, não foram ajustadas.
Nas demonstrações financeiras consolidadas de 31 de dezembro de 2020, os valores referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentados como comparativos, foram ajustados de
forma retrospectiva para refletir a classificação da Mizuno como uma “operação descontinuada”.
Os resultados das operações descontinuadas nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2021, 2020 e 2019, estão demonstrados a seguir:
Terras de Aventura Ind. Artigos esportivos S/A - Osklen
Em novembro de 2021, a Companhia celebrou com a DASS Nordeste Calçados e Artigos Esportivos S.A
contrato para alienação da totalidade de sua participação na Osklen, correspondente a 60% do capital
social da Osklen. A conclusão desta operação está condicionada à negociação satisfatória para as partes
envolvidas dos termos dos contratos definitivos e outras condições usuais para operações dessa
natureza, incluindo a realização de auditoria.
Mizuno
Em setembro de 2020, a Companhia celebrou com a Vulcabrás um contrato para alienação de 100% da
unidade de negócio relativa à operação da marca “Mizuno” no Brasil. O fechamento da operação esteve
sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes e em 29 de janeiro de 2021, a
Companhia concluiu a primeira etapa de venda dessa operação.
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Alpargatas Argentina
Em março de 2020, a Companhia concluiu a venda da subsidiária Alpargatas Argentina. Os resultados
das operações descontinuadas nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019,
estão demonstrados a seguir:
R$ milhões
Alpargatas Argentina

2021
-

2020

2019

16,1

(56,6)

Operação Mizuno

(21,1)

(97,7)

1,2

Terras de Aventura Ind. Artigos esportivos S/A - Osklen

51,1

(28,3)

-

Resultado das operações descontinuadas

30,0

(109,9)

(55,4)

PÁGINA: 180 de 470

Formulário de Referência - 2022 - ALPARGATAS S.A.

Versão : 8

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Principais alterações nas contas patrimoniais consolidadas
Balanço Patrimonial
(em R$ milhões )
ATIVO

Variação

Variação

31/12/2021

AV

31/12/2020

AV

31/12/2019

AV

2021/2020

2020/2019

Caixa e equivalentes de caixa

583,2

7,3%

693,0

14,4%

566,3

12,5%

-15,8%

22,4%

Contas a receber de clientes

750,8

9,3%

982,7

20,4%

883,3

19,5%

-23,6%

11,3%

1.009,3

12,6%

715,1

14,9%

674,8

14,9%

41,1%

6,0%

ATIVO CIRCULANTE

Estoques
Tributos a recuperar

172,8

2,2%

154,3

3,2%

59,8

1,3%

11,9%

158,3%

Despesas antecipadas

48,6

0,6%

19,9

0,4%

14,8

0,3%

144,7%

33,8%

Outros créditos

42,1

0,5%

41,4

0,9%

43,4

1,0%

1,6%

-4,5%

Ativo mantido para venda

617,7

7,7%

73,0

1,5%

367,8

8,1%

746,4%

-80,2%

3.224,4

40,1%

2.679,5

55,7%

2.610,1

57,7%

20,3%

2,7%

Aplicações financeiras

8,9

0,1%

12,0

0,2%

11,7

0,3%

-26,2%

100,0%

Contas a receber de clientes

0,6

0,0%

1,5

0,0%

2,8

0,1%

-62,6%

-46,5%

Contas a Receber de Venda de Controlada

233,9

2,9%

224,4

4,7%

-

0,0%

4,3%

0,0%

Tributos a recuperar

246,7

3,1%

303,5

6,3%

300,8

6,7%

-18,7%

0,9%

Imposto de renda e contribuição social diferidos

51,8

0,6%

95,0

2,0%

56,4

1,2%

-45,5%

68,6%

Depósitos judiciais

31,3

0,4%

29,6

0,6%

29,5

0,7%

5,9%

0,5%

Outros créditos

9,1

0,1%

8,7

0,2%

26,4

0,6%

5,1%

-67,2%

2.705,6

33,7%

2,5

0,1%

2,3

0,1%

n.a.

6,8%

Imobilizado

841,3

10,5%

752,8

15,6%

736,1

16,3%

11,7%

2,3%

Ativo de direito de uso

177,5

2,2%

338,0

7,0%

431,5

9,5%

-47,5%

-21,7%

(1)

Total do Ativo Circulante
ATIVO NÃO CIRCULANTE

(1)

Investimentos

PÁGINA: 181 de 470

Formulário de Referência - 2022 - ALPARGATAS S.A.

Versão : 8

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Intangível

500,5

6,2%

367,2

7,6%

314,4

7,0%

36,3%

16,8%

Total do Ativo Não Circulante

4.807,4

59,9%

2.135,1

44,3%

1.911,9

42,3%

125,2%

11,7%

TOTAL DO ATIVO

8.031,8

100,0%

4.814,6

100,0%

4.522,0

100,0%

66,8%

6,5%

(1) Nas demonstrações financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a nomenclatura desta rubrica era “Impostos a recuperar”.
PASSIVO
31/12/2021

AV

31/12/2020

AV

31/12/2019

AV

2021/2020

2020/2019

Fornecedores

643,7

8,0%

464,5

9,6%

350,5

7,8%

38,6%

32,5%

Risco sacado

236,7

2,9%

218,3

4,5%

78,4

1,7%

8,4%

178,4%

Empréstimos e financiamentos

107,9

1,3%

140,0

2,9%

176,9

3,9%

-22,9%

-20,9%

Passivo de arrendamento

34,6

0,4%

47,4

1,0%

57,8

1,3%

-27,1%

-17,9%

171,4

2,1%

117,0

2,4%

153,9

3,4%

46,5%

-24,0%

8,2

0,1%

14,2

0,3%

19,5

0,4%

-42,1%

-27,0%

Obrigações fiscais

36,4

0,5%

39,2

0,8%

46,7

1,0%

-7,1%

-16,0%

Plano de incentivo de longo prazo

54,7

0,7%

9,6

0,2%

22,8

0,5%

472,2%

-58,1%

CIRCULANTE

Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Provisão para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas

Contas a pagar pela aquisição de controlada e coligada

(1)

2.403,8

29,9%

Juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar

91,8

1,1%

1,9

0,0%

10,7

0,2%

4646,8%

-81,9%

Provisões e outras obrigações

151,0

1,9%

223,6

4,7%

123,9

2,7%

-32,9%

79,5%

1,4

0,0%

1,4

0,0%

Instrumentos financeiros derivativos
Passivo de ativo mantido para venda

(2)

n.a.

351,2

4,4%

214,0

4,7%

n.a.

-100,0%

4.291,3

53,4%

1.277,1

26,5%

1.256,5

27,8%

50,9%

1,6%

2,6

0,0%

103,9

2,2%

101,8

2,3%

-97,5%

2,0%

143,1

1,8%

254,8

5,3%

316,6

7,0%

-43,9%

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento
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PASSIVO
31/12/2021

AV

31/12/2020

AV

31/12/2019

AV

2021/2020

2020/2019

0,7

0,0%

51,8

1,1%

48,9

1,1%

-98,6%

5,9%

14,5

0,2%

16,4

0,3%

12,2

0,3%

-12,0%

34,3%

Plano de incentivo de longo prazo

18,3

0,2%

71,1

1,5%

35,7

0,8%

-74,3%

99,4%

Contas a pagar pela aquisição de controlada

69,9

0,9%

Outras obrigações

24,2

0,3%

20,9

0,4%

15,7

0,3%

15,7%

33,1%

273,2

3,4%

519,0

10,8%

531,0

11,7%

-47,4%

-2,3%

Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas

(1)

n.a.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social

1.500,0

18,7%

1.500,0

31,2%

1.500,0

33,2%

0,0%

0,0%

Reservas de capital

212,1

2,6%

195,1

4,1%

188,8

4,2%

8,7%

3,4%

Ações em tesouraria

(62,8)

-0,8%

(63,4)

-1,3%

(64,2)

-1,4%

-1,0%

-1,3%

1.684,6

21,0%

1.233,5

25,6%

1.114,7

24,7%

36,6%

10,7%

Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial
Patrimônio líquido atribuído aos acionistas controladores
Participação dos acionistas não controladores no patrimônio líquido das controladas
Total do patrimônio líquido

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

61,7

0,8%

83,6

1,7%

(96,3)

-2,1%

-26,2%

-186,7%

3.395,6

42,3%

2.948,7

61,2%

2.642,9

58,4%

15,2%

11,6%

71,6

0,9%

69,8

1,5%

91,7

2,0%

2,5%

-23,8%

3.467,2

43,2%

3.018,6

62,7%

2.734,6

60,5%

14,9%

10,4%

8.031,8

100,0%

4.814,6

100,0%

4.522,0

100,0%

66,8%

6,5%

(1) Nas demonstrações financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a nomenclatura desta rubrica era “Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas”.
(2) Nas demonstrações financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a nomenclatura desta rubrica era “Passivo relacionada ao mantido para venda”.
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ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa (inclui saldo do ativo não circulante):
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras (não
circulante) era de R$592,1 milhões, uma redução de 16,0% em relação a 31 de dezembro de 2020,
quando foi de R$705,0 milhões. A redução deve-se principalmente à utilização superior à entrada de
caixa pelas atividades operacionais, nas atividades de investimento e financiamento em R$119,3
milhões. Os detalhes estão esclarecidos nos comentários do fluxo de caixa.
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras (não
circulante) era de R$705,0 milhões, um aumento de 22,0% em relação a 31 de dezembro de 2019,
quando foi de R$578,0 milhões. A geração de caixa, pelas atividades operacionais, em 2020 foi superior
à utilização em atividades de investimento e financiamento no montante de R$103,9 milhões. Os
detalhes estão esclarecidos nos comentários do fluxo de caixa.
Contas a receber de clientes:
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de clientes era de R$750,8 milhões, uma redução de 23,6% em
relação a 31 de dezembro de 2020, quando foi de R$982,7 milhões. Essa redução está relacionada à
negociação de antecipação de recebimento de determinados clientes.
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de contas a receber de clientes era de R$982,7 milhões, um
aumento de 11,3% em relação a 31 de dezembro de 2019, quando foi de R$883,3 milhões. Esse aumento
está relacionado à maior concentração de vendas nos meses de novembro e dezembro do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 com relação aos meses de novembro de dezembro do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Estoques:
Em 31 de dezembro de 2021, os estoques somavam R$1.009,3 milhões, um aumento de 41,1% em
relação a 31 de dezembro de 2020, quando foi de R$715,1 milhões. Esse aumento deve-se
principalmente ao (i) reforço na aquisição de matéria prima para atender as demandas de 2022; (ii)
aumento de preço/câmbio das matérias primas; e (iii) aumento no volume de produtos acabados no
Brasil e operações internacionais para atender as demandas de 2022.
Em 31 de dezembro de 2020, os estoques somavam R$715,1 milhões, um aumento de 6,0% em relação
a 31 de dezembro de 2019, quando foi de R$674,8 milhões. Esse aumento deve-se principalmente ao
reforço na aquisição de matéria-prima para atender a demanda do início de 2021.
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Tributos a recuperar:
Vide comentários no ativo não circulante.
Ativo mantido para venda:
Em 31 de dezembro de 2021, o total do ativo da Osklen no montante de R$617,7 milhões foi destinado
como mantido para venda.
Em 31 de dezembro de 2020, determinados ativos da operação Mizuno no montante de R$73,0 milhões
foram destinados como mantidos para venda.
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Contas a receber pela venda de controlada:
Em 31 de dezembro de 2021, o valor atualizado pela venda de Alpargatas Argentina era de R$233,9
milhões.
Em de 31 de dezembro de 2020, o saldo desta conta de R$224,4 milhões representava o valor a receber
pela venda da Alpargatas Argentina.
O valor desta venda será recebido em três parcelas anuais e consecutivas, corrigidas pela variação do
CDI, sendo o vencimento da primeira parcela no primeiro trimestre de 2023.
Tributos a recuperar:
Em 31 de dezembro de 2021, os tributos a recuperar (circulante e não circulante) somavam R$419,5
milhões, uma redução de 8,4% em relação a 31 de dezembro de 2020, quando foi de R$457,8 milhões.
Essa variação decorreu, principalmente, pela (i) compensação de créditos no montante de R$72,2
milhões referente ação judicial sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do Pis/Cofins e (ii)
reconhecimento de crédito de R$52,3 milhões referente discussão judicial sobre a não incidência de
IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC nas repetições de indébito com decisão favorável proferida pelo STF, no
leading case da matéria, em setembro de 2021.
Em 31 de dezembro de 2020, os impostos a recuperar (circulante e não circulante) somavam R$457,8
milhões, um aumento de 27,0% em relação a 31 de dezembro de 2019, quando foi de R$360,6 milhões.
Esse aumento decorreu, principalmente, pelo reconhecimento de crédito adicional de R$92,9 milhões
referente ao questionamento judicial sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do Pis/Cofins.
Ocorreu também, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a compensação deste
crédito no montante de R$17,5 milhões.
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R$ milhões

2020

2019

1,5

4,7

0,0

6,1

10,5

1,1

Imposto s/circulação de mercadorias e serviços - ICMS

4,0

4,6

7,7

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI

0,8

9,4

0,2

PIS e COFINS a compensar

25,1

6,1

10,5

IRCS s/selic nas repetições de indébitos

52,3

PIS e COFINS (base ICMS)

283,9

366,6

286,6

INSS a Recuperar

13,2

12,9

18,9

Imposto sobre Valor Adicionado - IVA

5,3

5,0

3,5

Antecipações de imposto de renda

16,0

24,6

22,1

Imposto sobre Valor Adicionado - IVA

6,0

7,0

4,9

Antecipações de imposto de renda

0,6

0,5

0,2

4,7

5,9

4,8

Total

419,5

457,8

360,6

Parcela do circulante

172,8

154,3

59,8

Parcela do não circulante

246,7

303,5

300,8

Antecipações de imposto de renda e contribuição social
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2021

Alpargatas Europe S.L.U. - Espanha:

Alpargatas Europe S.L.U. - Colômbia:

Outros

Imposto de renda e contribuição social diferidos
Em 31 de dezembro de 2021, o valor dos impostos diferidos ativos somava R$51,8 milhões, uma
redução de 45,5% em relação a 31 de dezembro de 2020, quando foi de R$95,0 milhões. Essa redução
decorreu, principalmente, da redução (i) do prejuízo fiscal do imposto de renda e base negativa da
contribuição social no montante de R$7,6 milhões; (ii) das provisões para perda esperada nos estoques,
clientes e imobilizado no montante de R$13,2 milhões (iii) das provisões para contingências trabalhistas,
cíveis, tributárias; e (iv) das provisões para incentivo de longo prazo no montante de R$19,0 milhões.
Em 31 de dezembro de 2020, o valor dos impostos diferidos somava R$95,0 milhões, um aumento de
68,6% em relação a 31 de dezembro de 2019, quando foi de R$56,4 milhões. Esse aumento decorreu,
principalmente, (i) do aumento de R$22,4 milhões referente a provisões relacionadas à descontinuidade
do negócio Mizuno (estoques, imobilizado, indenizações, etc) e (ii) do aumento de R$14,0 milhões na
provisão do programa de incentivo de longo prazo.
Investimentos
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de investimentos foi de R$2.705,8 milhões, sendo que em 31 de
dezembro de 2020 foi de R$2,5 milhões. Esse aumento decorreu da aquisição de participação de 49,9%
na Rothy’s, no montante de R$2.705,6 milhões (US$473 milhões). Para mais informações sobre aquisição
da participação societária da Rothy’s, ver itens 7.1 e 15.7 deste Formulário de Referência.

PÁGINA: 186 de 470

Formulário de Referência - 2022 - ALPARGATAS S.A.

Versão : 8

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo investimentos foi de R$2,5 milhões, sendo que não houve variação
relevante em relação a 31 de dezembro de 2019, quando foi de R$2,3 milhões.
Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo do imobilizado era de R$841,3 milhões, um aumento de 11,7%
em relação a 31 de dezembro de 2020, quando foi de R$752,8 milhões. Essa variação decorreu,
principalmente, por: (i) adições de R$226,9 milhões em novos projetos; (ii) R$76,1 milhões de
depreciação; (iii) R$68,3 milhões de transferência, por ativação, de projetos em andamento para as
rubricas definitivas; (iv) R$10,1 milhões de baixas e (v) R$16,0 milhões de aumento, principalmente, pela
variação cambial no saldo das subsidiárias internacionais.
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo do imobilizado era de R$752,8 milhões, um aumento de 2,3% em
relação a 31 de dezembro de 2019, quando foi de R$736,1 milhões. Essa variação decorreu,
principalmente, por: (i) adições de R$136,4 milhões em novos projetos; (ii) R$73,8 milhões de
depreciação; (iii) R$10,9 milhões de transferência, por ativação, de projetos em andamento para as
rubricas definitivas; (iv) R$33,7 milhões de baixas e (v) R$1,3 milhão de redução, principalmente pela
variação cambial no saldo das subsidiárias internacionais.
Segue abaixo a movimentação dos saldos do imobilizado:

R$ milhões

31/12/2020

Adições

Transferências

Depreciações

Baixas

Var.cambial/
Outras
31/12/2021
movimentações

Imobilizado
Terrenos

12,0

-

-

-

-

(2,3)

9,7

Edifícios e construções

256,8

-

12,3

(12,2)

(1,6)

(5,1)

250,2

Máquinas e equipamentos

322,6

-

83,0

(45,8)

(5,1)

0,9

355,6

Móveis e utensílios

28,1

-

14,0

(7,4)

(0,8)

(8,7)

25,2

Veículos

2,0

-

3,9

(0,7)

(0,1)

(2,0)

3,1

Benfeitoria em imóveis de
terceiros

41,5

-

15,8

(10,0)

(1,5)

(11,9)

33,8

Projetos em andamento

100,6

226,9

(197,2)

-

-

43,7

173,9

2,1

-

-

(0,0)

(0,9)

(0,4)

0,7

(13,0)

-

-

-

-

1,9

(11,2)

752,8

226,9

(68,3)

(76,1)

(10,1)

16,0

841,3

Outros imobilizados
Provisão para perdas
(Impairment)
Total
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R$ milhões

31/12/2019

Adições

Transferências

Depreciações

Baixas

Var.cambial/
Outras
31/12/2020
movimentações

Imobilizado
Terrenos

10,3

-

-

-

-

1,7

12,0

Edifícios e construções

261,0

-

7,5

(11,2)

(0,3)

(0,1)

256,8

295,2

-

73,9

(40,3)

(2,6)

(3,6)

322,6

29,7

-

9,8

(9,3)

(4,6)

2,6

28,1

Veículos

1,7

-

1,1

(0,5)

(0,0)

(0,3)

2,0

Benfeitoria em imóveis
de terceiros

57,4

-

6,4

(12,6)

(26,0)

16,3

41,5

Projetos em andamento

84,7

136,4

(109,5)

-

-

(11,0)

100,6

Outros imobilizados

2,7

-

-

-

(0,1)

(0,5)

2,1

(6,7)

-

-

-

-

(6,4)

(13,0)

736,1

136,4

(10,9)

(73,8)

(33,7)

(1,3)

752,8

Máquinas e
equipamentos
Móveis e utensílios

Provisão para perdas
(Impairment)
Total

Ativo de direito de uso:
A Companhia adotou o CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamentos a partir de 1º de janeiro de 2019.
O CPC 06 (R2)/IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa
o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua
obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo do Ativo de direito de uso era de R$177,5 milhões, representando
uma redução de 47,5% com relação a 31 de dezembro de 2020, quando foi de R$338,0 milhões, em
razão das movimentações e explicações detalhadas abaixo:
Ativo
R$ milhões
Saldos em 31 de dezembro de 2020

338,0

Adições (i)

49,6

Baixas (ii)

(16,0)

Depreciação

(61,2)

Variação cambial / Outras movimentações (iii)

(132,8)

Saldos em 31 de dezembro de 2021

177,5

(i) Referem-se a contratos de aluguel de novas lojas e atualizações monetárias dos contrato;
(ii) Referem-se a contratos suspensos de escritórios e lojas que foram encerrada;
(iii) Refere-se, principalmente à variação cambial dos saldos das subsidiárias no exterior e
reclassificação de ativo mantido para venda..
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Em 31 de dezembro de 2020, o saldo do Ativo de direito de uso era de R$338,0 milhões, representando
uma redução de 21,7% com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando
foi de R$431,5 milhões, em razão das movimentações e explicações detalhadas abaixo:
Ativo
R$ milhões
Saldos em 31 de dezembro de 2019

431,5

Adições (i)

48,3

Baixas (ii)

(107,4)

Depreciação

(82,4)

Outras movimentações (iii)

48,0

Saldos em 31 de dezembro de 2020

338,0

(i) Referem-se a contratos de aluguel de novas lojas e atualizações monetárias dos contrato;
(ii) Referem-se a contratos suspensos de escritórios e lojas que foram encerrada;
(iii) Refere-se, principalmente à variação cambial dos saldos das subsidiárias no exterior.

Intangível
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo do intangível era de R$500,5 milhões, um aumento de 36,3% em
relação a 31 de dezembro de 2020, quando foi de R$367,2 milhões. Essa variação decorreu,
principalmente, por: (i) adições de R$121,1 milhões em novos projetos de sistema de gestão; (ii) R$194,4
milhões de adição em ágio pela aquisição da Ioasys; (iii) R$24,0 milhões de amortização e (iv) R$197,1
milhões de transferência para ativos mantidos para venda de operação descontinuada.
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo do intangível era de R$367,2 milhões, um aumento de 16,8% em
relação a 31 de dezembro de 2019, quando foi de R$314,4 milhões. Essa variação decorre,
principalmente, por: (i) adições de R$57,0 milhões em novos projetos de sistema de gestão; (ii) R$17,5
milhões de amortização.
As tabelas abaixo complementam os dados relacionados às variações descritas acima:

R$ milhões 31/12/2020 Adições Transferência Amortizações Baixas
Com vida
útil definida:
Sistemas
de gestão
empresarial
Carteira de
clientes
Sem vida
útil definida:

59,7

-

117,6

(24,0)

(0,1)

Operação
descontinuada

(5,5)

Variação cambial
e outras
31/12/2021
movimentações

(31,5)

116,2

2,2

2,2
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R$ milhões 31/12/2020 Adições Transferência Amortizações Baixas
Marcas,
direitos e
patentes
Ágio na
aquisição de
controladas
Projetos em
andamento
Total

Operação
descontinuada

Variação cambial
e outras
31/12/2021
movimentações

144,4

-

-

-

-

(143,4)

-

1,0

102,1

-

-

-

-

(48,3)

194,4

248,3

60,9

121,1

(49,3)

-

-

-

132,8

367,2

121,1

68,3

(24,0)

(0,1)

165,1

500,5

R$ milhões
Com vida útil
definida:
Sistemas de gestão
empresarial
Sem vida útil
definida:
Marcas, direitos e
patentes
Ágio na aquisição
de controladas
Projetos em
andamento
Total

(197,1)

31/12/2019 Adições Transferência Amortizações Baixas

Variação cambial e
outras movimentações

31/12/2020

43,7

-

26,7

(17,5)

(1,1)

7,8

59,7

144,4

-

-

-

-

-

144,4

104,4

-

-

-

(2,3)

-

102,1

21,8

57,0

(17,9)

-

-

-

60,9

314,4

57,0

8,8

(17,5)

(3,3)

7,8

367,2

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores:
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fornecedores era de R$643,7 milhões, aumento de 38,6% em
relação a 31 de dezembro de 2020, quando foi de R$464,5 milhões. Esse aumento decorreu,
principalmente, do alongamento de prazo nos pagamentos em função da evolução na implementação
de política de pagamentos pela Companhia.
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de fornecedores era de R$464,5 milhões, aumento de 32,5% em
relação a 31 de dezembro de 2019, quando foi de R$350,5 milhões. Esse aumento decorreu,
principalmente, do efeito câmbio na compra de matéria-prima importada e alongamento de prazo nos
pagamentos em função da implementação de nova política de pagamentos pela Companhia.
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Empréstimos e financiamentos (inclui saldo do passivo não circulante):
A movimentação dos empréstimos e financiamentos está demonstrada abaixo:
R$ milhões
Empréstimos e Financiamentos (circulante e não circulante)

2021

2020

2019

Saldo inicial

243,9

278,8

613,0

Captação de empréstimos, líquida de instrumento de hedge

114,8

2.261,7

114,4

Provisão de juros e variação cambial

(2,9)

153,9

(12,0)

(119,1)

(2.242,0)

(374,9)

(8,9)

(208,5)

(23,0)

Reclassificação para ativo / passivo mantido para venda

(117,3)

-

(38,7)

Saldo final

110,5

243,9

278,8

Passivo circulante

107,9

140,0

176,9

2,6

103,9

101,9

Pagamento do principal
Pagamento de Juros

Passivo não circulante

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo do empréstimo e financiamentos (circulante e não circulante) era
R$110,5 milhões, uma redução de 54,7% em relação a 31 de dezembro de 2020, quando foi de R$243,9
milhões. Essa redução decorreu, principalmente, por R$119,1 milhões conforme vencimentos
contratuais; (ii) transferência de R$117,3 milhões para passivo relacionado ao ativo mantido para venda
de operação descontinuada e (iii) captação de R$114,8 milhões.
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo do empréstimo e financiamentos era R$243,9 milhões, uma
redução de 12,5% inferior em relação a 31 de dezembro de 2019, quando foi de R$278,8 milhões. Essa
variação decorreu, principalmente: (i) pela captação de R$2,2 bilhões no primeiro semestre, com o
objetivo de proteger a liquidez e mitigar os impactos do surto do COVID19 e (ii) pelo pagamento
integral desse empréstimo de forma antecipada, no segundo semestre, devido a relativa melhora no
cenário econômico e ambiente de negócios.
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Passivo de arrendamento
Em 31 de dezembro dedezembro 2021, o saldo do passivo de arrendamento foi de R$177,7 milhões,
uma redução de 41,2% em relação a 31 de dezembro de 2020, quando foi de R$302,2 milhões. A tabela
abaixo apresenta as principais razões dessa variação:
Passivo
R$ milhões
Saldos em 31 de dezembro de 2020

302,2

Adições (i)

49,6

Baixas (ii)

(17,1)

Pagamento passivo de arrendamento - CP

(67,1)

Apropriação de juros

197

Variação cambial / Outras movimentações

(109,8)

Saldos em 31 de dezembro de 2021

177,6

Circulante

34,6

Não circulante

143,1
177,6

(i) Referem-se a contratos de aluguel de novas lojas e atualizações monetárias dos
contratos;
(ii) Referem-se a contratos suspensos de escritórios e lojas que foram encerradas;
(iii) Refere-se à variação cambial dos saldos das subsidiárias no exterior e reclassificação
para ativo mantido para venda.

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo do passivo de arrendamento era R$302,2 milhões, uma redução
de 19,3% em relação a 31 de dezembro de 2019, quando foi de R$374,4 milhões. A tabela abaixo
apresenta as principais razões dessa variação:
Passivo
R$ milhões
Saldos em 31 de dezembro de 2019

374,4

Adições (i)

46,2

Baixas (ii)

(106,6)

Pagamento passivo de arrendamento - CP

(84,9)

Apropriação de juros

22,0

Variação cambial/ Outras movimentações (iii)

51,1

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Circulante

302,2
47,4
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Passivo
R$ milhões
Não circulante

254,8
302,2

(i) Referem-se a contratos de aluguel de novas lojas e atualizações monetárias
dos contratos;
(ii) Referem-se a contratos suspensos de escritórios e lojas que foram encerradas;
(iii) Refere-se, principalmente à variação cambial dos saldos das subsidiárias no
exterior.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de obrigações trabalhistas e previdenciárias foi de R$171,4
milhões, um aumento de 46,5% em relação a 31 de dezembro de 2020, quando foi de R$117,0 milhões.
Esse aumento decorreu, principalmente, pelo aumento na provisão de participação nos lucros.
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo Obrigações trabalhistas e previdenciárias foi de R$117,0 milhões,
uma redução de 24,0% em relação a 31 de dezembro de 2019, quando foi de R$153,9 milhões. Essa
variação decorreu, principalmente, pela redução na provisão de participação nos lucros, por revisão da
Companhia, devido ao cenário da COVID19 como medida de alinhar a proteção do caixa à remuneração.
Incentivo de Longo Prazo (ILP)
Os saldos da provisão registrada no passivo e no patrimônio líquido estão demonstrados a seguir:
R$ milhões

2021

2020

2019

Passivo circulante

54,7

9,6

22,8

Passivo não circulante

18,3

71,1

35,7

Patrimônio líquido

32,5

18,9

16,0

105,5

99,6

74,5

Total

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de Plano de incentivo de longo prazo (circulante e não circulante)
foi de R$105,5 milhões, um aumento de 5,9% em relação a 31 de dezembro de 2020, quando foi de
R$99,6 milhões. Esse aumento decorreu, principalmente, pela valorização das ações de emissão da
Companhia refletida nos planos de ações virtuais (phantom shares) e sobre os encargos de todos os
planos.
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de Plano de incentivo de longo prazo (circulante e não circulante)
foi de R$99,6 milhões, um aumento de 33,7% em relação a 31 de dezembro de 2019, quando foi de
R$74,5 milhões. Esse aumento decorreu, principalmente, pela valorização das ações de emissão da
Companhia refletida nos planos de ações virtuais (phantom shares) e sobre os encargos de todos os
planos.
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Contas a pagar pela aquisição de controlada e coligada
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de R$2.403,8 milhões é composto (i) pelo montante de R$2.360,6
milhões a pagar pela aquisição de participação societária na Rothy’s no primeiro semestre de 2022 e (ii)
pela parcela de curto prazo, no montante de R$43,2 milhões a pagar pela aquisição da Ioasys.
Juros sobre capital próprio e dividendos a pagar:
Em 31 dezembro de 2021, a Companhia deliberou a distribuição de R$91,8 milhões de juros sobre
capital próprio a ser pago no início de 2022.
Em 31 de dezembro de 2020, o valor de R$1,9 milhão era referente saldo residual de dividendos e juros
sobre capital próprio ainda pendentes de pagamento neste período.
Provisões e outras obrigações
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de Provisões, outras obrigações e instrumentos derivativos foi de
R$151,0 milhões, redução de 32,5% em relação a 31 de dezembro de 2020, quando foi de R$223,6
milhões. Essa redução decorreu, principalmente, pela (i) realização de R$40,6 milhões das provisões
para descontinuidade de Mizuno, (ii) realização de R$14,8 milhões da provisão de despesas do projeto
“multi-sourcing”, realizado com objetivo de aprimorar a estrutura de fornecimento de matéria-prima da
Companhia; e (iii) realização de R$7,8 milhões da provisão com indenizações por rescisão trabalhista.
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de Provisões, outras obrigações e instrumentos derivativos foi de
R$223,6 milhões, um aumento de 80,4% em relação a 31 de dezembro de 2019, quando foi de R$123,9
milhões. Esse aumento decorreu, principalmente: (i) R$44,7 milhões por provisões para descontinuidade
de Mizuno, (ii) R$11,9 milhões por provisão de serviços a pagar de Subsidiárias e (iii) R$14,7 milhões
por provisão de despesas com projeto “multi-sourcing”, realizado com objetivo de aprimorar a estrutura
de fornecimento de matéria-prima da Companhia e (iv) R$12,0 milhões de provisões com indenizações
por rescisão trabalhista.
Passivo de ativo mantido para venda:
Em 31 de dezembro de 2021, o total do passivo da Osklen no montante de R$351,2 milhões foi
classificado como passivo relacionado ao ativo mantido para venda, conforme CPC 31.
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Vide comentários no passivo circulante.
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Imposto de renda e contribuição social diferidos
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de Imposto de renda e contribuição social diferidos foi de R$0,7
milhão e a redução se deve à transferência do passivo da Osklen, que em 31 de dezembro de 2020 foi
de R$51,8 milhões, para a rubrica “passivo de ativo mantido para venda”.
Em 31 de dezembro de 2020, o sado de Imposto de renda e contribuição social diferidos de R$51,8
milhões se referia à constituição do imposto de renda e contribuição social sobre a mais valia apurada
na avaliação a valor justo dos ativos e passivos da Osklen, líquidos da constituição do ativo diferido
referente a prejuízo fiscal e diferenças temporárias. O aumento de 5,9% em relação a 31 de dezembro
de 2019, quando foi de R$48,9 milhões, se deve à redução dos ativos diferidos por prejuízo fiscal e
diferenças temporárias.
Incentivo de Longo Prazo (ILP):
Vide comentários no passivo circulante.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Em 31 de dezembro de 2021, o total do patrimônio líquido somava R$3.467,2 milhões, um aumento de
14,9% em relação a 31 de dezembro de 2020, quando foi de R$3.018,6 milhões. Essa variação decorreu,
principalmente: (i) pelo resultado de R$692,6 milhões auferidos no período; (ii) R$23,1 principalmente
por perda de variação cambial na conversão dos saldos das subsidiárias internacionais e (iii) R$240,0
milhões pela declaração de juros sobre capital próprio e dividendos. A tabela abaixo apresenta mais
detalhes sobre a variação do Patrimônio Líquido.
Acionista
controladores

Acionistas
minoritários

Total

2.948,7

69,9

3.018,6

Lucro do exercício de 2021

689,6

3,0

692,6

Outros resultados abrangentes

(21,9)

(1,2)

(23,1)

R$ milhões
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Ações outorgadas - ILP
Dividendos /JCP deliberados
Outras movimentações
Saldo em 31 de dezembro de-2021

13,6

-

13,6

(240,0)

-

(240,0)

5,5

-

5,5

3.395,6

71,6

3.467,2

Em 31 de dezembro de 2020, o total do patrimônio líquido somava R$3.018,6 milhões, um aumento de
10,4% em relação a 31 de dezembro de 2019, quando foi de R$2.734,6 milhões. Essa variação decorreu,
principalmente: (i) pelo resultado de R$126,9 milhões auferidos no período; (ii) R$89,9 milhões de ganho
de variação cambial na conversão dos saldos das subsidiárias internacionais, reconhecido na rubrica de
“outros resultados abrangentes; (iii) R$81,8 milhões referente baixa para o resultado, pela venda da
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Alpargatas Argentina, das perdas de variação cambial e ajuste de inflação, reconhecidos em “outros
resultados abrangentes” e (v) R$22,8 milhões de deliberação de dividendos. A tabela abaixo apresenta
mais detalhes sobre a variação do Patrimônio Líquido:
R$ milhões

Acionista
controladores

Saldo em 31 de dezembro de-2019

Acionistas
minoritários

Total

2.642,9

91,7

2.734,6

Lucro do exercício de 2020

140,2

(13,3)

126,9

Outros resultados abrangentes (a)

180,2

(8,5)

171,7

2,9

-

2,9

(22,8)

-

(22,8)

5,3

-

5,3

2.948,7

69,8

3.018,6

Ações outorgadas - ILP
Dividendos
Outras movimentações
Saldo em 31 de dezembro de-2020

(a) Esta rubrica inclui (i) variação cambial sobre investimentos no montante de R$89,9 milhões e (ii) baixa pela venda da Alpa
Argentina da variação cambial e ajuste de inflação sobre o investimento no montante de R$81,8 milhões.

FLUXO DE CAIXA:

Variação
R$ milhões

2021

2020

2019

2021/2020

2020/2019

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

787,3

311,8

531,5

475,5

(219,7)

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento

(685,8)

(117,7)

(149,4)

(568,1)

31,6

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento

(220,8)

(90,2)

(331,4)

(130,6)

241,2

9,5

22,9

(3,3)

(13,4)

26,1

(109,8)

126,7

47,5

(236,6)

79,3

Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa

693,0

566,3

518,8

126,7

47,5

Saldo final do caixa e equivalentes de caixa

583,2

693,0

566,3

(109,8)

126,7

(109,8)

126,7

47,5

(236,6)

79,3

Efeito de variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa

Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo do caixa e equivalentes de caixa foi reduzido em R$109,8 milhões
ante ao mesmo período de 2020, principalmente (i) por geração de caixa das atividades operacionais
em R$787,3 milhões; (ii) investimento de R$377,0 nas aquisições da Ioasys e Rothy’s; (iii) investimento
em imobilizado em intangível (expansão do processo fabril, manutenção e modernização das fábricas,
sistemas de gestão e melhorias de processos) no montante de R$348,0 milhões; (iv) geração de R$29,8
de caixa pela venda da operação descontinuada; (v) pagamento de R$148,6 milhões de juros sobre
capital próprio e dividendos; (vi) pagamento de principal de R$35,5 de empréstimos e financiamentos,
líquidos de captção e (vii) variação cambial positiva de R$9,5 milhões proveniente do caixa e
equivalentes de caixa das subsidiárias internacionais.
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Em 31 de dezembro de 2020, o saldo do caixa e equivalentes de caixa teve um acréscimo de R$126,7
milhões ante ao mesmo período de 2019 principalmente, (i) por geração de caixa das atividades
operacionais em R$311,8 milhões; (ii) investimento em imobilizado em intangível (expansão do
processo fabril, manutenção e modernização das fábricas, sistemas de gestão e melhorias de processos)
no montante de R$185,0 milhões; (iii) pagamento de R$30,2 milhões de juros sobre capital próprio e
dividendos; (vi) pagamento de R$6,7 milhões de empréstimos e financiamentos, líquidos de captção e
(iv) variação cambial ativa de R$22,9 milhões proveniente do caixa e equivalentes de caixa das
subsidiárias internacionais.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
(a)

Resultados das operações da Companhia, em especial:

(i)

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A receita da Companhia é composta pelas vendas no mercado interno, em sua maioria para clientes
varejistas de calçados e atacadistas, e pelas vendas no mercado externo realizadas pelas operações
próprias nos Estados Unidos, Europa, China, Índia, e na Colômbia, além das exportaç ões diretas. A
Companhia goza de subvenções atreladas aos incentivos de ICMS concedidos pelos governos estaduais
onde as principais fábricas estão localizadas, as quais expiram em 2032. O valor dessas subvenções
registradas durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foi de R$216,6 milhões.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o valor dessas subvenções foi de R$219,5
milhões e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$195,4 milhões.
Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

(ii)

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia reconheceu o ganho tributário de R$52,3 milhões referente
ação judicial que discute a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e CSLL sobre atualização
monetária pela taxa Selic de indébitos tributários.
Em 31 de dezembro de 2020, foi reconhecido no resultado operacional despesas não usuais e com
característica de não recorrentes no montante de R$321 milhões, sendo (i) R$111 milhões relacionados
ao fechamento de escritórios e lojas; (ii) R$59,1 milhões com gastos relativos à Covid19 (doações, parada
obrigatória, funcionários afastados, entre outros); (iii) R$50 milhões com contração de consultorias e (iii)
R$88 milhões de despesas financeiras com empréstimos contratados para proteger a liquidez da
Companhia por conta do surto surto do COVID-19.
Em 31 de dezembro de 2019, foi reconhecido no resultado operacional despesas não usuais e com
característica de não recorrentes no montante de R$102,2 milhões, sendo (i) R$21,3 milhões
relacionados ao fechamento de lojas e mudança do centro de distribuição; (ii) R$25,2 milhões de gastos
com indenizações de representantes comerciais e por rescisões trabalhista; (iii) R$14,4 milhões com
contração de consultorias e (iii) R$38,2 milhões de despesas incentivo de longo prazo.
Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,

(b)

alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
A receita da Alpargatas é impactada diretamente pelo volume de vendas, modificação de preços e
lançamento de coleções de produtos.
Em 31 de dezembro de 2021, a receita operacional líquida apresentou um acréscimo de 25,6% em
relação ao ano de 2020, devido ao:
•

Volume de vendas cresceu, gerando um impacto de 13%;

•

Aumento de preço e melhor mix (produto, região e canais) em 8,1%;
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•

Impacto cambial positivo de 4,3%, principalmente em razão da desvalorização do real frente ao
dólar e ao euro, moedas que compõem as receitas das operações no mercado externo .

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a receita operacional líquida apresentou um
acréscimo de 5,1% em relação ao ano de 2019, devido ao:
•

Volume de vendas em queda gerando um impacto de 5.5%

•

Aumento de preço e melhor mix (produto, região e canais) em 2,7%;

•

Impacto cambial positivo de 7,8%, principalmente em razão da desvalorização do real frente ao
dólar e ao euro, moedas que compõem as receitas das operações no mercado externo.

(c)

Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio

e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia
O câmbio e o preço das commodities têm parcela significativa no comportamento dos preços das
matérias-primas utilizadas pela Companhia, principalmente a borracha sintética, principal insumo para
a fabricação de sandálias, que tem o preço atrelado ao dólar.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 se comprado com o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, o impacto do câmbio causou: (i) aumento na receita
operacional líquida de R$38 milhões, representado acréscimo de 1,2%; e (ii) acréscimo de R$36 milhões
no custo das matérias primas.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 se comprado com o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, o impacto do câmbio causou: (i) um aumento na receita
operacional líquida de R$248 milhões, representado acréscimo de 7,6%, e (ii) acréscimo de R$81 milhões
no custo das matérias primas.
Em 31 de dezembro de 2021, 2020 e de 2019, os principais grupos de contas atrelados à moeda
estrangeira estão relacionados a seguir:
R$ milhões

2021

2020

2019

Ativo
Recebíveis de exportação

37,9

17,4

38,5

Contas a receber de clientes

217,2

235,9

130,4

Total do ativo

255,1

253,2

168,9

Fornecedores

163,5

165,1

117,4

“Royalties” a pagar

14,2

11,3

7,3

Contas a pagar pela aquisição de empresa (Rothy’s)

2.360,6

-

-

Total do passivo

2.538,3

176,5

124,6

Passivo
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R$ milhões

2021

Exposição líquida

2.283,1

76,8

44,3

-

1,4

-

2.283,1

75,4

44,3

Instrumentos financeiros derivativos

Total da exposição

2020

2019

O risco cambial é proveniente da oscilação das taxas de câmbio sobre os saldos de contas a receber de
clientes e a pagar a fornecedores, “royalties”, contas a pagar por aquisição de participação societária e
saldos em bancos de recebíveis de exportação em moeda estrangeira .
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras
(a) Introdução ou alienação de segmento operacional
Não houve, nos últimos três exercícios sociais, a introdução ou alienação de segmento operacional pela Companhia.
(b) Constituição, aquisição ou alienação de participações societária
Aquisição da Rothy’s
Em 20 de dezembro de 2021, a Companhia celebrou um conjunto de documentos (“Transaction Agreements”) para a
aquisição de 49,9% das ações em circulação representativas do capital social da Rothy’s Inc. (“Rothy’s”), companhia atuante
na fabricação e comercialização de calçados e acessórios com sede na Califórnia, Estados Unidos da América , e as quais
possui subsidiárias na China e em outros países. (“Operação”).
A Operação ocorrerá por meio de uma aquisição primária de ações a serem emitidas pela Rothy’s, no valor total de US$200
milhões, em um pre-money equity value da Rothy’s de US$800 milhões (“Aquisição Primária”). A Aquisição Primária foi feita
em dois eventos de fechamento, sendo o primeiro closing ocorrido em 20 de dezembro de 2021, no valor de US$50 milhões,
pago com recursos próprios da Companhia, e o segundo, no valor de US$150 milhões, pago em 29 de março de 2022. O
segundo closing está condicionado à aprovação da Operação pelas autoridades antitruste norte-americana competentes.
Haverá uma outra etapa ainda no primeiro semestre de 2022, que compreenderá uma oferta pública de aquisição (“Tender
offer”) e uma aquisição secundária de ações para que a Companhia atinja o percentual de 49,9% das ações em circulação
representativas do capital social da Rothy’s ao final da operação.
A Companhia pagará o valor total de US$273 milhões pela aquisição secundária total (incluindo a Tender Offer). Ao final da
Operação, a Alpargatas terá direitos de um acionista minoritário relevante, incluindo, mas a tanto não se limitando, a
indicação individual de quatro membros do conselho de administração da Rothy's de um total de nove membros.
Por meio dos Transaction Agreements, foi acordado, dentre outros direitos e obrigações, que a Companhia terá o direito de
adquirir as ações para obter o controle da Rothy’s, no período compreendido entre o primeiro e o quarto aniversário do
primeiro closing da Aquisição Primária, podendo tal aquisição ser paga em dinheiro ou ações da Alpargatas, a critério desta.
Venda de participação na Osken
Em 30 de dezembro de 2021, a Companhia celebrou contrato de compra e venda, no qual se comprometeu a alienar a
totalidade de sua participação na Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A. (“Osklen”), correspondente a 60%
do capital social da Osklen (“Operação”).
O preço de aquisição foi definido, observada a proporção da participação da Companhia na Osklen e considerando que a
totalidade do Enterprise Value (“EV”) da Osklen foi avaliado em R$400 milhões, o que representa um múltiplo EV/EBITDA
LTM de 16,4x. O preço total é composto de (i) uma parte fixa, representando 75% do preço, que será paga em 3 parcelas,
sendo a primeira no primeiro aniversário do fechamento da Operação, e as demais no segundo e terceiro aniversários do
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fechamento da Operação, sendo todas corrigidas pela variação positiva do CDI, desde a data de celebração do Contrato até
o pagamento de cada uma das parcelas; e (ii) uma parte variável, representando até 25% do preço de aquisição, condicionada
ao atingimento pela Osklen de determinadas métricas de desempenho nos exercícios de 2022 e 2023.

A Companhia concluiu, em 19 de abril de 2022, o fechamento da operação de alienação da totalidade de sua
participação na Osklen.
Aquisição da Ioasys Desenvolvimento de Software Ltda. e da Innovation Oasys Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
Em 07 de maio de 2021, foi concluída a operação de aquisição de 100% do capital social de Ioasys Desenvolvimento de
Software Ltda. e Innovation Oasys Desenvolvimento de SistemasLtda. (conjuntamente denominadas “Ioasys”), mediante a
assinatura do respectivo Contrato de Compra e Venda de Quotas e o pagamento da primeira parcela do preço, no montante
de R$90 milhões, deduzida a dívida líquida estimada.
O valor remanescente do preço, de até R$ 110 milhões (totalizando o valor de R$200 milhões atribuído a Ioasys, conforme
divulgado no Fato Relevante de 3 de maio de 2021), será pago ao longo de cinco anos, parte em dinheiro e parte em ações
da Companhia, sendo que uma parcela de tal valor está atrelada ao atingimento de determinadas metas.
Essa aquisição representa mais um importante passo na transformação digital da Alpargatas, com foco na experiência do
usuário. A Ioasys continuará operando de forma independente, servindo sua base atual de clientes e prospectando novos.
Para servir a Alpargatas será criada uma equipe dedicada a potencializar o crescimento da marca Havaianas nos pilares de
expansão global, aceleração de vendas online e extensão do portfólio de produtos.
Venda da Operação de Mizuno
Em 21 de setembro de 2020, a Companhia celebrou com a Vulcabras Azaleia – CE Calçados e Artigos Esportivos S.A. e
Vulcabras Distribuidora de Artigos Esportivos Ltda. (conjuntamente denominadas “Vulcabras”) um Contrato de Compra e
Venda para alienação de 100% da unidade de negócio relativa à operação da marca “Mizuno” no Brasil, que compreende os
ativos (excluindo ativos industriais) e as atividades de comercialização dos produtos “Mizuno” (incluindo os canais de ecommerce e as lojas operados exclusivamente sob a marca “Mizuno”), bem como a relação contratual com Mizuno
Corporation.
O fechamento da operação esteve sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a segregação
de tal unidade de negócio em uma nova sociedade, a assinatura entre Vulcabras e Mizuno Corporation de um contrato de
distribuição e a aprovação da operação junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
A avaliação base do negócio foi de R$200,0 milhões, fundamentada no montante de seu capital de giro. A estrutura de
pagamento foi da seguinte forma: (a) os recebíveis não foram transferidos para a Vulcabras, no montante de R$ 160,0 milhões;
(b) A Vulcabras adiantou R$ 10,0 milhões até o fechamento da operação e o preço final foi definido pelo saldo do estoque
apurado na data do fechamento da operação, incluindo o valor dos ferramentais.
A realização desta operação está em linha com o planejamento estratégico, intensificando o plano de crescimento através
de investimentos em tecnologia e inovação, priorizando a expansão global, digital e de portfólio das marcas Havaianas.
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Em 28 de dezembro de 2020, a Companhia comunicou aos acionistas e ao mercado em geral que foi aprovada, sem qualquer
restrição, pelo CADE, a operação de alienação. Mencionada aprovação foi publicada no Diário Oficial da União em 28 de
dezembro de 2020, sob Despacho SG nº 1550/2020, e foi confirmada após 15 dias (prazo para eventual interposição de
recurso contra a aprovação).
Em 29 de janeiro de 2021 a Companhia concluiu a primeira etapa de venda. Nessa primeira etapa foi efetuada: (a) a
transferência da totalidade das quotas detidas pela Companhia em uma sociedade recém constituída, que detém os ativos e
empregados da Operação que não sejam relativos às lojas Mizuno ou e-commerce de Mizuno, (b) a cessão da relação
contratual com a Mizuno Corporation,e (c) os demais atos de fechamento da operação, conforme originalmente previsto no
contrato, exceto dos atos do segundo fechamento.
O segundo fechamento ocorreu em 31 de março de 2021, quando a Companhia efetuou a transferência da totalidade da
participação societária por ela detida em uma nova sociedade, constituída como veículo para a transferência dos ativos e
empregados relativos às lojas Mizuno e os ativos Mizuno relativos à operação de e-commerce.
Venda de participação na Alpargatas Argentina (“ASAIC”)
Em 4 de dezembro de 2018, a Companhia efetuou a alienação de 21,8% do capital social da ASAIC. Nesta mesma data ocorreu
a alienação de 2,18% do capital da Dialog S.A. (“Dialog”) pertencentes à controlada Fibrasil Agrícola e Comercial Ltda.
(“Fibrasil”), adquiridos pela Companhia.
O preço dessas alienações foi de R$ 100,0 milhões, com valor de entrada de R$ 40,0 milhões pagos pelo comprador em
dezembro de 2018, os R$60,0 milhões restantes fez parte do preço remanescente.
Ainda no contexto dessa operação, a Companhia efetuou a compra de 7,82% de participação do capital social da Dialog
pertencentes à controlada Fibrasil pelo valor de R$1,5 milhão.
Em 27 de dezembro de 2019 o comprador exerceu antecipadamente, em comum acordo com a Companhia, a opção de
compra da participação acionária restante da ASAIC. A transferência das ações da ASAIC, objeto do período da opção de
compra, estava sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes inerentes a esse tipo de operação, tais como
inexistência de restrições, formalização das garantias, aprovações societárias, entre outras.
O preço da aquisição pela totalidade das ações da ASAIC foi de R$ 260,0 milhões, que já inclui o valor de R$40,0 milhões
pago anteriormente, podendo o preço de R$ 220,0 milhões remanescente ser ajustado de forma positiva ou negativa em até
25%, caso ocorram determinados eventos extraordinários previstos no contrato de compra e venda.
O preço será pago à Companhia em três parcelas anuais, iguais e consecutivas, corrigidas, sendo a primeira parcela devida
no terceiro aniversário da data de fechamento da opção de compra.
A Companhia cumpriu com as cláusulas precedentes e o contrato final de venda foi assinado entre as partes em 04 de março
de 2020, culminado nas transferências das ações ao Comprador e na baixa definitiva do investimento.
Alpargatas Trading (Shanghai) Co. Ltd.
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Em dezembro de 2019 a Alpargatas Trading (Shanghai) Co. Ltd. iniciou suasua operação, tendo como sua principal atividade
a comercialização de produtos da marca Havaianas.
(c) eventos ou operações não usuais
Não aplicável, uma vez que não houve, nos três últimos exercícios sociais eventos ou operações não usuais.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfase no parecer do auditor
(a) mudanças significativas nas práticas contábeis
Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de
Arrendamento: alterações ao IFRS 16/CPC 06(R2) "Arrendamentos": prorrogação da aplicação do
expediente prático de reconhecimento das reduções obtidas pela Companhia nos pagamentos dos
arrendamentos diretamente no resultado do exercício e não como uma modificação de contrato, até
30 de junho de 2022.
(b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não aplicável.
(c) ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor
Os relatórios dos auditores independentes não contiveram ressalvas ou ênfases.
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As políticas e estimativas contábeis mais relevantes para a Companhia estão descritas a seguir:
a)

Avaliação do valor recuperável dos ativos (exceto ágio)

A Companhia e suas controladas revisam o valor contábil líquido dos seus ativos com o objetivo de
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e se o valor
contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o
valor contábil líquido ao valor recuperável.
b)

Reconhecimento da provisão para perdas esperadas (impairment) de contas a receber de
clientes

As contas a receber são registradas no balanço pelo valor nominal dos títulos e deduzidas pela provisão
para perdas esperadas (impairment), a qual é constituída considerando-se a avaliação individual dos
créditos, a análise da conjuntura econômica e o histórico de perdas registradas em exercícios anteriores
por faixa de vencimento.
c)

Imposto de renda e contribuição social

São calculados com base nas alíquotas de 15% para imposto de renda, acrescidas do adicional de 10%
sobre o lucro tributável excedente anual de R$ 240 mil e 9% para contribuição social.
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo
tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O
montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como
ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou
recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base
nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são
compensados somente se certos critérios forem atendidos.
Despesas com imposto de renda e contribuição social diferido: Ativos e passivos fiscais diferidos são
reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos
para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação.
As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de
imposto de renda e contribuição social diferida.
Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias
dedutíveis não utilizadas, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão
disponíveis, contra os quais serão utilizados.

PÁGINA: 206 de 470

Formulário de Referência - 2022 - ALPARGATAS S.A.

Versão : 8

10.5 - Políticas Contábeis Críticas

Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de diferenças temporárias
tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para
reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros
ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos planos de negócios da
controladora e de suas subsidiárias individualmente.
Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua
realização não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas
alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se
nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço. A mensuração dos ativos e passivos fiscais
diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera
recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados
somente se certos critérios forem atendidos.
d)

Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: principais premissas sobre a
probabilidade e magnitude das saídas de recursos

A Companhia e suas controladas são partes envolvidas em processos de naturezas tributária, cível e
trabalhista, decorrentes de autuações por parte das autoridades fiscais, de reclamações de terceiros e
ex-colaboradores ou de ações e questionamentos. Para essas contingências, são constituídas provisões,
quando, na opinião da Administração com suporte de seus assessores jurídicos, o risco de eventual
perda for considerado como provável.
e)

Benefícios a colaboradores

Obrigações de benefícios de curto prazo a colaboradores são reconhecidas como despesas de pessoal
conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do
pagamento esperado caso o Grupo tenha uma obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse
montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada
de maneira confiável.
Planos de contribuição definida
As obrigações por contribuições aos planos de contribuição definida são reconhecidas no resultado
como despesas com pessoal quando os serviços relacionados são prestados pelos empregados. As
contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo na extensão em que um
reembolso de caixa ou uma redução em pagamentos futuros seja possível.
Planos de benefício definido
A obrigação líquida do Grupo para os planos de benefício definido é calculada para cada um dos planos
com base na estimativa do valor do benefício futuro que os beneficiados receberão como retorno pelos
serviços prestados em exercícios anteriores. Esse valor é descontado ao seu valor presente e é
apresentado líquido do valor justo de quaisquer ativos do plano. O cálculo da obrigação de plano de
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benefício definido é realizado anualmente por um atuário qualificado utilizando o método de crédito
unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um potencial ativo para o Grupo, o ativo a ser
reconhecido é limitado ao valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de
reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano. Para calcular o valor
presente dos benefícios econômicos são levadas em consideração quaisquer exigências mínimas de
custeio aplicáveis.
Acordos de pagamento baseado em ações
O valor justo na data de outorga dos acordos de pagamento baseado em ações concedidos aos
colaboradores é reconhecido como despesas de pessoal, com um correspondente aumento no
patrimônio líquido, durante o período em que os colaboradores adquirem incondicionalmente o direito
aos prêmios. O valor reconhecido como despesa é ajustado para refletir o número de prêmios para o
qual existe a expectativa de que as condições de serviço e de desempenho serão atendidas, de tal forma
que o valor final reconhecido como despesa seja baseado no número de prêmios que efetivamente
atendam às condições de serviço e de desempenho na data de aquisição (vesting date). Para os prêmios
de pagamento baseado em ações que não contenham condições de aquisição (non-vesting conditions),
o valor justo na data de outorga dos prêmios de pagamento baseado em ações é mensurado para
refletir tais condições e não são efetuados ajustes posteriores para as diferenças entre os resultados
esperados e os reais.
O valor justo do montante a pagar aos colaboradores com relação aos direitos sobre a valorização das
ações, que são liquidados em caixa, é reconhecido como despesa com um correspondente aumento no
passivo durante o período em que os colaboradores adquirem incondicionalmente o direito ao
pagamento. O passivo é remensurado a cada data de balanço e na data de liquidação, baseado no valor
justo dos direitos sobre valorização das ações. Quaisquer mudanças no valor justo do passivo são
reconhecidas no resultado como despesas de pessoal.
f)

Instrumentos financeiros derivativos

Reconhecimento e mensuração inicial dos ativos financeiros
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado;
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes - VJORA; ou ao valor justo por meio do
resultado - VJR.
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser
que o Grupo mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros e, neste caso, todos os
ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à
mudança no modelo de negócios.
Na nova norma contábil, a menos que um ativo financeiro tenha sido designado no momento inicial ao
valor justo por meio do resultado (com o propósito de eliminar ou reduzir uma inconsistência de
mensuração contábil), os instrumentos de dívida devem ser classificados subsequentemente como
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mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor
justo por meio do resultado com base nos seguintes itens:
•

No modelo de negócios da Companhia para a gestão dos ativos financeiros;

•

Nas características de fluxos de caixa contratuais dos ativos financeiros (também denominado
teste de “SPPJ” – Somente pagamento de principal e juros).

Modelos de negócios: Os modelos de negócios refletem a maneira pela qual o Grupo gerencia seus
ativos financeiros de forma a gerar fluxo de caixa, ou seja, a partir dos modelos de negócios o Grupo
determina se os fluxos de caixa são procedentes do recebimento de fluxos de caixa contratuais, do
recebimento de fluxo de caixa contratual e vendas, ou ambos. Se nenhum desses dois modelos de
negócios for aplicável, então tais ativos financeiros são classificados como parte de “outros” modelos
de negócios e mensurados a valor justo por meio do resultado.
Alguns fatores são considerados pelo Grupo na determinação de seus modelos de negócios, que
incluem:
•

Experiência passada sobre como os fluxos de caixa contratuais são coletados (incluindo
avaliação sobre o histórico de vendas dos ativos financeiros);

•

Como o desempenho do modelo de negócios e os ativos financeiros mantidos nos modelos de
negócios são avaliados e reportados ao pessoal-chave da Administração;

•

Os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e os ativos financeiros mantidos
nesse modelo de negócios) e, em particular, a forma como esses riscos são gerenciados;

•

Como os gestores do negócio são remunerados (por exemplo, se a remuneração se baseia no
valor justo dos ativos gerenciados ou nos fluxos de caixa contratuais recebidos).

SPPJ: A análise se os fluxos de caixa contratuais que consistem somente pagamento do principal e juros
(teste de “SPPJ”) é exigida se o ativo financeiro for mantido em modelo de negócios cujo objetivo seja
receber fluxos de caixa contratuais, ou em um modelo cujo o objetivo além do recebimento dos fluxos
de caixa contratuais seja de venda desses ativos.
No caso da identificação de ativos financeiros que introduzam exposição a riscos e volatilidades e que
sejam inconsistentes ao acordo de empréstimo básico, tais ativos são classificados e mensurados ao
valor justo por meio do resultado.
Mensuração subsequente: Os instrumentos de dívidas são mensurados em uma das seguintes
categorias:
•

Custo amortizado: os ativos financeiros que são mantidos para coleta de fluxos de caixa
contratuais, representam somente pagamentos de principal e juros e os que não são
designados a valor justo por meio do resultado, são mensurados ao custo amortizado. O valor
contábil desses ativos é ajustado por provisão para perda de crédito esperada reconhecida e
mensurada de acordo com metodologia especificada na nota explicativa 6. A receita de juros
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desses ativos financeiros está incluída na demonstração do resultado na rubrica de “receitas
financeiras”, usando o método da taxa de juros efetiva.
A “taxa de juros efetiva” é a taxa de desconto que corresponde exatamente ao valor inicial do
instrumento financeiro em relação à totalidade de seus fluxos de caixa estimados, de todas as
espécies, ao longo de sua vida útil remanescente. No caso dos instrumentos financeiros de taxa
fixa, a taxa de juros efetiva coincide com a taxa de juros contratual definida na data da
contratação, adicionados, conforme o caso, as comissões e os custos de transação que, por sua
natureza, façam parte de seu retorno financeiro. No caso de instrumentos financeiros de taxa
variável, a taxa de juros efetiva coincide com a taxa de retorno vigente em todos os
compromissos até a data de referência seguinte de renovação dos juros.
•

Valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA): os ativos financeiros que
são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais e para venda, que não são designados
ao valor justo por meio do resultado, são mensurados ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes. As variações no valor justo são reconhecidas em outros resultados
abrangentes dentro do patrimônio líquido, exceto pelo reconhecimento de perdas por redução
ao valor recuperável, receita de juros e ganhos/perdas sobre variação cambial que são
reconhecidos no resultado do exercício. A receita de juros desses ativos financeiros está incluída
na demonstração do resultado na rubrica de “receitas financeiras” usando o método da taxa de
juros efetiva.

•

Valor justo por meio do resultado (VJR): os ativos financeiros que não atendem os critérios
de custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, são
mensurados ao valor justo por meio do resultado. Os ganhos/perdas do instrumento de dívida
que são subsequentemente mensurados ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos
como receita ou despesa financeira no resultado do exercício.

Passivos financeiros
Em geral, os passivos financeiros são mensurados ao custo amortizado, exceto os passivos financeiros
designados como objeto de hedge, para os quais os riscos protegidos são mensurados ao valor justo e
passivos financeiros designados ao valor justo no reconhecimento inicial.
Para os passivos mensurados ao valor justo, na designação inicial, a parcela correspondente as variações
do risco de crédito próprio da Companhia (denominado “DVA – Debit Valuation Adjustment”) é
registrada em outros resultados abrangentes (sem reciclagem para o resultado).
Reclassificação dos ativos e passivos financeiros
As reclassificações dos ativos financeiros ocorrem apenas se algum modelo de negócios do Grupo for
alterado, dessa forma sendo infrequente a ocorrência de reclassificações. No caso da ocorrência de
reclassificação, a mesma é aplicada de forma prospectiva (a partir da data de reclassificação).
Os passivos financeiros não são reclassificados.

PÁGINA: 210 de 470

Formulário de Referência - 2022 - ALPARGATAS S.A.

Versão : 8

10.5 - Políticas Contábeis Críticas

Instrumentos financeiros – apresentação líquida
Ativos e passivos financeiros são representados líquidos no balanço patrimonial se, e somente se,
houver um direito legal corrente e elegível de composição dos montantes reconhecidos e se houver a
intenção de compensação ou, de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
g)

Receita operacional líquida

As receitas da Companhia e das suas controladas são provenientes da venda de calçados e vestuário,
através de múltiplos canais de venda: distribuidores, atacadistas, varejistas, lojas físicas e canais online.
As receitas são reconhecidas quando o controle sobre os produtos são transferidos para seus clientes,
ou seja no momento da entrega do produto, bem como pela transferência dos riscos e benefícios ao
comprador.
A Companhia possui com determinados clientes acordos comerciais que permitem alguns descontos
especiais e esses descontos são contabilizados como redutor da receita de vendas.
h)

Combinação de negócios

O Grupo usa o método de aquisição para contabilizar as combinações de negócios. A contraprestação
transferida para a aquisição de uma controlada é o valor justo dos ativos transferidos, passivos
incorridos e instrumentos patrimoniais emitidos pelo Grupo. A contraprestação transferida inclui o valor
justo de ativos e passivos resultantes de um contrato de contraprestação contingente, quando aplicável.
Custos relacionados com aquisição são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos.
Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos contingentes assumidos em uma combinação de
negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição. O Grupo reconhece a
participação não controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo como pela parcela proporcional
da participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração da
participação não controladora é determinada em cada aquisição realizada.
O excesso da contraprestação transferida e do valor justo na data da aquisição de qualquer participação
patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor justo da participação do Grupo nos ativos líquidos
identificáveis adquiridos é registrada como ágio (goodwill). Quando a contraprestação transferida for
menor que o valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, a diferença é reconhecida como
ganho diretamente na demonstração do resultado do exercício.
As operações entre as empresas consolidadas, bem como os saldos, os ganhos e as perdas não
realizados nessas operações, foram eliminados. Quando requerido, as políticas contábeis das
controladas foram ajustadas para assegurar consistência com as políticas contábeis adotadas pela
Companhia.
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não existem ativos, passivos ou quaisquer outros itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras da Companhia em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da
Companhia
Não aplicável, uma vez que não existem ativos, passivos ou quaisquer outros itens não evidenciados
nas demonstrações financeiras da Companhia em relação ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021.

(b) natureza e o propósito da operação
Não aplicável, uma vez que não existem ativos, passivos ou quaisquer outros itens não evidenciados
nas demonstrações financeiras da Companhia em relação ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021.

(c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da
Companhia em decorrência da operação
Não aplicável, uma vez que não existem ativos, passivos ou quaisquer outros itens não evidenciados
nas demonstrações financeiras da Companhia em relação ao exercícial social encerrado em 31 de
dezembro de 2021.
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10.8 - Plano de Negócios
(a)

Investimentos

(i)

Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento dos investimentos previstos

Em outubro de 2021 a Administração da Companhia aprovou investimento (CAPEX) de R$ 830 milhões em 2022, para
expansão de capacidade fabril, otimização da malha logística e novas tecnologias de produto e processo denominado Projeto
Masterplan, visando atender uma forte demanda por produtos Havaianas e o potencial de crescimento da Companhia com
expansão de portfólio no Brasil e em mercados internacionais. A alocação desse recurso será priorizada na ampliação das
fábricas da Alpargatas e na malha logística no Brasil. A administração da Companhia entende que que este investimento trará
benefícios de eficiência, redução de custos e melhoria de níveis de serviço para os canais físicos, online e no atendimento
dos clientes globais.
Adicionalmente, estão previstos investimentos em manutenção e melhoria do atual parque fabril (não inclusos no projeto
Masterplan), tecnologia da informação, internacionalização, desenvolvimento de novos produtos, abertura e adequação de
lojas e meio ambiente. O orçamento adicional previsto para 2022 é de R$ 230 milhões.
(ii)

Fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia pretende usar recursos próprios e/ou créditos junto a instituições financeiras.
(iii)

Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Os desinvestimentos realizados pela Companhia nos últimos três exercícios sociais são: (1) venda de participação na Osklen
(operação em andamento); (2) venda da operação de Mizuno (operação concluída); e (3) venda de participação na Alpargatas
Argentina (ASAIC) (operação concluída). Para mais informações sobre essas operações, ver itens 10.3 e 15.7 deste Formulário
de Referência.
(b)

Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam

influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021 não foram adquiridos ativos que influenciassem
materialmente na capacidade produtiva da Companhia.
(c)

Novos produtos e serviços: (i) Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas (ii) Montantes totais

gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimentos de novos produtos ou serviços
desenvolvimento já divulgados (iv)

(iii) Projetos em

Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos

ou serviços
A Companhia realiza investimentos permanentes em pesquisas e desenvolvimento de novos produtos. As coleções de
sandálias, calçados e vestuários são renovadas anualmente. O gasto com pesquisa e desenvolvimento de produtos em 2021
foi de R$21,0 milhões, em 2020 foi de R$21,9 milhões e em 2019 foi de R$ 21,8 milhões.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante
Não existem outros fatores relevantes que não tenham sido comentados nos itens anteriores.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
Conforme divulgado em Fato Relevante no dia 28 de outubro de 2021, a Administração da Alpargatas
aprovou investimento (CAPEX) de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), em 2022,
para expansão de capacidade fabril, otimização da malha logística e novas tecnologias de produto
e processo, refletindo a forte demanda por Havaianas e o potencial de crescimento com expansão
de portfólio no Brasil e em mercados internacionais.
A alocação desse recurso será priorizada na ampliação das fábricas da Alpargatas e na malha logística
no Brasil. Importante ressaltar que este investimento trará benefícios de eficiência, redução de custos
e melhoria de níveis de serviço para os canais físicos, online e no atendimento dos clientes globais.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
A Alpargatas não divulgou projeções sobre a evolução dos seus indicadores nos 3 últimos exercícios
sociais.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
(a) Atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se
reportam ao conselho de administração, indicando:
Se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável

i.

pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na rede
mundial de computadores onde esses documentos podem ser consultados.
Conselho de Administração
Conforme disposto no Artigo 14 do Estatuto Social da Alpargatas, o Conselho de Administração poderá
ser composto por no máximo 7 (sete) membros efetivos e igual número de suplentes, residentes ou
não no Brasil. Os membros do Conselho de Administração são eleitos pela Assembleia Geral pelo prazo
de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo 6 (seis) vezes ao ano, em dia e
hora estabelecidos no calendário societário anual, e, extraordinariamente, quando convocado por seu
Presidente ou por 1/3 (um terço) dos seus membros, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da
data da reunião. O Conselho de Administração possui regimento interno próprio, conforme aprovado
por meio da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de junho de 2021, o qual encontrase disponível em nosso site https://ri.alpargatas.com.br/.
O Conselho de Administração é órgão colegiado, responsável por definir a estratégia geral dos negócios
da Companhia. Além das atribuições previstas em outros dispositivos do Estatuto Social ou na lei, nos
termos do Artigo 17 do Estatuto Social da Alpargatas compete ao Conselho de Administração:
(a)

Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

(b)

Fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria;

(c)

Eleger e destituir os Diretores da Companhia, fixar suas atribuições e fiscalizar a respectiva
gestão, bem como manifestar-se previamente sobre a eleição dos membros do Conselho de
Administração de suas controladas;

(d)

Definir as políticas e as questões estratégicas relevantes para o sucesso do empreendimento
explorado pela Companhia e por suas controladas, incluindo, mas não se limitando, à
aprovação de projetos industriais e fixação de planos anuais de investimento;

(e)

Apresentar à Assembleia Geral propostas envolvendo a realização de operações que
importem alteração do capital social da Companhia, fusão, incorporação, incorporação de
ações, cisão ou quaisquer outras formas de reorganização societária envolvendo a Companhia
e suas controladas;

(f)

Definir o voto com relação às matérias de sua competência listadas neste Artigo a serem
deliberadas nas Assembleias Gerais e em Reuniões do Conselho de Administração das
empresas nas quais a Companhia detenha participação;

(g)

Designar e destituir os auditores independentes da Companhia e de suas controladas;
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(h)

Criar ou extinguir comitês consultivos e/ou de assessoramento do Conselho de Administração,
fixando-lhes atribuição e eventual remuneração;

(i)

Eleger o Presidente do Conselho de Administração da Companhia e das suas controladas;

(j)

Aprovar investimentos e desinvestimentos diretos ou indiretos em participações societárias,
bem como sobre a constituição de controladas, inclusive subsidiária integral, nos casos em
que representem valor superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido, conforme as
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social imediatamente
anterior;

(k)

Autorizar a aquisição de ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou
permanência em tesouraria, bem como posterior alienação e aprovação de aumento do
capital no limite do capital autorizado;

(l)

Manifestar-se sobre o relatório da administração e sobre as contas da Diretoria, em conjunto
com o parecer dos auditores independentes;

(m) Deliberar previamente sobre a alienação ou oneração de bens imóveis da Companhia, nos
casos que representem valor superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido, conforme
as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social imediatamente
anterior;
(n)

Delibar previamente sobre a constituição de ônus, gravames, prestação de avais, fianças ou
quaisquer outras garantias fidejussórias ou reais a favor de terceiros, inclusive de controladas,
exceto (i) se subsidiária integral; e (ii) as fianças prestadas pela Companhia nos contratos de
locação residencial celebrados por seus funcionários, que observarão o disposto no Artigo 25,
§1º, do Estatuto Social da Companhia;

(o)

Celebrar aditamento, aceleração, pré-pagamento de empréstimos ou financiamentos
(inclusive por meio de emissão de dívida) que resulte em (i) dívida líquida consolidada da
Companhia superior a 3x (três vezes) o EBITDA consolidado da Companhia; e/ou (ii) no caso
de contratação realizada por controlada, dívida líquida consolidada da controlada superior a
3x (três vezes) o EBITDA consolidado da controlada em questão;

(p)

Aprovar contratos com partes relacionadas (tal como este termo é definido pelas regras
contábeis), independentemente do valor envolvido;

(q)

Aprovar a emissão de debêntures não conversíveis em ações, notas promissórias e outros
títulos de dívida não conversíveis em ações;

(r)

Celebrar rescisão ou aditamento de contratos de qualquer natureza, inclusive com clientes e
fornecedores, cujo valor, por operação ou série de operações, seja superior a 10% (dez por
cento) do patrimônio líquido, conforme as demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social imediatamente anterior; e

(s)

Deliberar sobre a convocação das Assembleias Gerais.
Comitê de Auditoria Estatutário
Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2018, o Comitê de

Auditoria passou a ser um órgão interno de caráter estatutário e permanente, reportando-se
diretamente ao Conselho de Administração, a ser composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5
(cinco) membros, sendo que (i) 1 (um) membro deverá ser escolhido dentre os próprios membros do
Conselho de Administração que não participe da Diretoria; e (ii) os demais membros deverão ser
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considerados independentes nos termos da legislação aplicável, devendo pelo menos um membro ter
reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária nos termos da legislação aplicável,
observados os requisitos previstos na legislação aplicável para fins de eleição dos membros do Comitê
de Auditoria.
O Regimento interno do Comitê de Auditoria, que foi aprovado pelo Conselho de
Administração em reunião realizada em 27 de abril de 2018, poderá ser consultado na rede mundial de
computadores

pelo

endereço

de

website

de

Relações

com

Investidores

da

Alpargatas:

http://ri.alpargatas.com.br.

ii.

Se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas

principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da
regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto

Comitê de Auditoria
Conforme indicado acima, a Companhia possui um Comitê de Auditoria, que é um órgão interno de
caráter estatutário e permanente.
Os membros do Comitê de Auditoria estão descritos no capítulo 12.7 e deverão exercer suas funções
respeitando os mesmos deveres e responsabilidades atribuídas aos administradores da Companhia nos
Artigos 153 a 159 da Lei nº 6.404/1976.
Conforme consta no Artigo 3º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria: compete a esse órgão
zelar (i) pela qualidade e integridade das demonstrações financeiras; (ii) pela atuação, independência e
qualidade do trabalho dos auditores independentes; (iii) pela atuação, independência e qualidade do
trabalho da auditoria interna; (iv) pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de
administração de riscos, relacionados à Companhia e suas controladas; e (v) pelo cumprimento das
exigências legais relativas às tarefas de sua competência. Cabem, ainda, ao Comitê de Auditoria as
seguintes tarefas:
Relativamente às demonstrações financeiras da Companhia e suas controladas:

a.

i.

Revisar, previamente às publicações exigidas por lei, as demonstrações financeiras
trimestrais e anuais, bem como as notas explicativas e os relatórios da administração e
dos auditores independentes;

ii.

Analisar, em conjunto com os auditores independentes, as principais políticas, práticas
e princípios de contabilidade utilizados na elaboração das demonstrações financeiras
trimestrais e anuais, bem como quaisquer mudanças significativas na aplicação ou
escolha de tais políticas, práticas e princípios;
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iii.

Analisar, em conjunto com os auditores independentes, os métodos alternativos de
tratamento contábil, à luz dos princípios de contabilidade geralmente aceitos, relativos
às informações financeiras e informações pro forma ou ajustadas, seus efeitos nas
demonstrações financeiras e os critérios utilizados para sua divulgação, bem como o
tratamento contábil eventualmente aconselhado pelos auditores independentes; e

iv.

Acompanhar as discussões sobre quaisquer divergências entre os auditores
independentes e a administração relativas às demonstrações financeiras e relatórios
financeiros.
Relativamente aos controles internos e de gerenciamento de riscos, bem como ao

b.

cumprimento das exigências legais e regulamentares pela Companhia e suas
controladas:
i.

Avaliar a qualidade e a efetividade dos sistemas de controles internos e de
administração de riscos existentes, além do cumprimento dos dispositivos legais e
normas internas aplicáveis;

ii.

Estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações
sobre erros ou fraudes relevantes referentes à contabilidade, auditoria e controles
internos, bem como sobre o descumprimento de dispositivos legais e normas
internas, prevendo procedimentos específicos para proteção do informante, tais
como seu anonimato e a confidencialidade da informação;

iii.

Recomendar à administração a correção ou o aprimoramento de políticas, práticas e
procedimentos identificados no âmbito das atribuições do Comitê de Auditoria;

iv.

Avaliar e monitorar, juntamente com a administração e a área de auditoria interna, a
adequação das transações com partes relacionadas.
Relativamente aos auditores independentes e à auditoria interna da Companhia e

c.

suas controladas:
i.

Recomendar ao Conselho de Administração a contratação ou destituição dos auditores
independentes, no Brasil e no exterior, para prestação dos serviços de auditoria
independente, outros serviços de natureza contábil, bem como as respectivas
remunerações;

ii.

Supervisionar o trabalho da auditoria interna e dos auditores independentes, de forma
a avaliar sua efetividade e verificar o cumprimento da legislação e das normas internas;

iii.

Avaliar a implementação de recomendações feitas pelos auditores independentes, pela
auditoria interna e pelo próprio Comitê de Auditoria;
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iv.

Estabelecer e divulgar os procedimentos para contratação dos serviços a serem
prestados pelos auditores independentes, bem como revisar, atualizar e definir: (1)
serviços que não podem ser prestados por tais auditores independentes, por afetarem
sua independência e/ou objetividade, (2) serviços a serem prestados pelos auditores
independentes, cuja contratação já se encontra pré-aprovada pelo Comitê de Auditoria
e (3) serviços a serem prestados pelos auditores independentes, que devem ser
previamente submetidos à aprovação do Comitê de Auditoria;

v.

Avaliar permanentemente e em conjunto com os auditores independentes, (1) os
procedimentos de controles internos de qualidade dos auditores independentes, (2)
sua independência, (3) eventuais questionamentos de autoridades governamentais e
órgãos reguladores; (4) os relacionamentos entre tais auditores independentes e a
Companhia e suas controladas; e (5) o relatório mais recente de revisão de controle de
qualidade de tais auditores independentes (peer review);

vi.

Revisar, em conjunto com os auditores independentes, o escopo, o planejamento e o
quadro de pessoal a ser alocado para a realização dos seus trabalhos;

vii.

Decidir sobre a contratação de empregados e/ou de prestadores de serviço que tenham
trabalhado para os auditores independentes e que tenham prestado serviços de
auditoria à Companhia e suas controladas nos 12 (doze) meses anteriores à respectiva
contratação;

viii.

Aprovar o planejamento e supervisionar a atuação e os resultados dos trabalhos da
auditoria interna, bem como a qualificação técnica dos seus empregados; e

ix.

Recomendar a eleição, a substituição ou a dispensa dos responsáveis pela auditoria
interna.

Conforme explicitado no Artigo 15 do Regimento Interno que trata das normas de seu funcionamento;
o Comitê de Auditoria deverá se reunir, em caráter ordinário, de acordo com o calendário anual de
reuniões ordinárias, mas, no mínimo, 1 (uma) vez ao mês, exceção feita aos meses de janeiro e julho, e,
em caráter extraordinário, quando o Coordenador entender necessário ou demandado pelo Conselho
de Administração. As reuniões serão convocadas, por escrito, pelo Coordenador, com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias úteis, por correio eletrônico (e-mail). As convocações deverão indicar a data, a
hora, o local e a ordem do dia da reunião, bem como conter todos os materiais relativos aos assuntos
que forem objeto da ordem do dia da reunião.
Comitê de Finanças
Em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 06 de outubro de 2017, foi aprovada a criação
do Comitê de Finanças cujos membros estão descritos no capítulo 12.7. O Comitê de Finanças é um
órgão interno de caráter de assessoramento, permanente e não estatutário, que possui funções técnicas
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e reporta diretamente ao Conselho de Administração da Companhia, sendo que suas recomendações
não têm caráter vinculante.
No Artigo 3º que trata das Competências do Comitê de Finanças, em seu Regimento Interno, compete
ao Comitê de Finanças as seguintes tarefas:
a. Elaborar e revisar periodicamente as políticas financeiras da Companhia, incluindo políticas de
hedge, de derivativos e de endividamento, recomendando eventuais ajustes e submetendo-as
para aprovação pelo Conselho de Administração, bem como acompanhar e analisar a sua
efetividade e implementação pela Diretoria;
b. Avaliar o orçamento anual e acompanhar sua execução financeira;
c. Acompanhar a execução financeira dos projetos de capital e sua aderência aos valores orçados;
d. Analisar as Demonstrações Financeiras;
e. Analisar as transações entre partes relacionadas que possuam montante significativo,
assegurando a aderência às melhores práticas de governança corporativa; e
f.

Emitir

recomendações sobre

as

demais matérias

de

natureza

financeira, encaminhadas a esse Comitê de Finanças.
O Regimento interno do Comitê de Finanças poderá ser consultado na rede mundial de computadores
pelo endereço de website de Relações com Investidores da Alpargatas: http://ri.alpargatas.com.br.
Comitê de Estratégia
Em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 06 de outubro de 2017, foi aprovada a criação
do Comitê de Estratégia cujos membros estão descritos no capítulo 12.7. O Comitê de Estratégia, órgão
interno de caráter de assessoramento, permanente e não estatutário, possui funções técnicas e reporta
diretamente ao Conselho de Administração da Companhia, sendo que suas recomendações não têm
caráter vinculante.
No Artigo 3º que trata das Competências do Comitê de Estratégia, em seu Regimento Interno compete
ao Comitê de Estratégia promover e zelar pelas discussões, no âmbito do Conselho de Administração,
de assuntos relevantes de natureza comercial e mercadológica com elevado impacto para a Companhia
e suas controladas, cabendo-lhe ainda as seguintes tarefas:
a. Relativamente às diretrizes estratégicas:

i.

Revisar as diretrizes estratégicas apresentadas pela Diretoria em temas comerciais,
mercadológicos e de expansão;

ii.

Emitir recomendações sobre as diretrizes estratégicas, com o objetivo de subsidiar as
decisões do Conselho de Administração; e

iii.

Liderar, no âmbito do Conselho de Administração, as discussões sobre assuntos
relevantes e de elevado impacto para a Companhia e suas controladas.
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b. Relativamente às diretrizes de investimentos

i.

Revisar as oportunidades de investimentos apresentadas pela Diretoria; e

ii.

Emitir recomendações sobre as oportunidades de investimentos, com o objetivo de
subsidiar as decisões do Conselho de Administração.

c.

Relativamente às diretrizes orçamentárias

i.

Propor diretrizes orçamentárias para o Conselho de Administração;

ii.

Conduzir as discussões com a Diretoria de definição das diretrizes orçamentárias;

iii.

Apresentar para o Conselho de Administração, após discussão com a Diretoria,
recomendação sobre orçamento do exercício social seguinte; e

iv. Aconselhar a Diretoria no monitoramento da estratégia corporativa do orçamento.
d. Relativamente às diretrizes de sustentabilidade:

i.

Liderar, no âmbito do Conselho de Administração, as discussões sobre os principais
desafios e tendências do mercado.

e. Relativamente ao Plano de Negócios da Companhia

i.

Emitir recomendações sobre o Plano de Negócios da Companhia.

O Regimento interno do Comitê de Estratégia poderá ser consultado na rede mundial de computadores
pelo endereço de website de Relações com Investidores da Alpargatas: http://ri.alpargatas.com.br.
Comitê de Gente
Em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 06 de outubro de 2017, foi aprovada a criação
do Comitê de Gente cujos membros estão descritos no capítulo 12.7. O Comitê de Gente, órgão interno
de caráter de assessoramento, permanente e não estatutário, possui funções técnicas e reporta
diretamente ao Conselho de Administração da Companhia, sendo que suas recomendações não têm
caráter vinculante.
No Artigo 3º que trata das Competências do Comitê de Gente, em seu Regimento Interno compete ao
Comitê de Gente promover e zelar pelas discussões, no âmbito do Conselho de Administração, de
assuntos relevantes de natureza organizacional e de recursos humanos com elevado impacto para a
Companhia e suas controladas, cabendo-lhe ainda as seguintes tarefas:
a. Estrutura Organizacional
i. Apoiar o Diretor Presidente na avaliação e otimização da estrutura organizacional, incluindo
as definições do organograma da Diretoria da Companhia e do modelo de gestão das
unidades de negócio no Brasil e no exterior.
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b.

Processo de Avaliação e Política de Remuneração
i.

Discutir com o Diretor Presidente e com a área de recursos humanos o formato e o processo
do sistema de avaliação de funcionários da Companhia;

ii.

Definir a política de remuneração da Companhia a partir das recomendações do Diretor
Presidente e da área de recursos humanos. A política de remuneração definida pelo Comitê
de Gente deverá abranger todos aspectos de remuneração direta e indireta, incluindo o
plano de cargos e salários, benefícios, eventuais prêmios e remunerações por desempenho
e eventuais estruturas de incentivo de longo prazo. A política de remuneração definida pelo
Comitê de Gente deverá ser submetida à aprovação do Conselho de Administração; e

iii.

Caso o Comitê de Gente julgue necessário, poderão ser contratadas consultorias
especializadas para auxiliar no desenho dos processos de avaliação e da política de
remuneração.

c. Recrutamento
i.

Discutir com o Diretor Presidente e com a área de recursos humanos as diretrizes de
recrutamento, incluindo os processos de atração de talentos, os processos de seleção e as
atividades de treinamento e integração;

ii.

Apoiar o Diretor Presidente e a área de recursos humanos em contratações para cargos
chave; e

iii.

Ser regularmente informado sobre os resultados do processo de recrutamento e evolução
dos novos contratados.

d. Sucessão
i.

Acompanhar as opções de sucessão para as posições chave da Companhia; e

ii.

Sugerir ações para otimizar a qualidade dos processos de sucessão e melhorar o estoque de
talentos.

e. Política de Concessão de Fianças para Empregados:
i. Definir a política interna de concessão de fiança nos contratos de locação residencial
celebrados pelos empregados da Companhia.
f.

Código de Ética e Conduta:
i. Revisar periodicamente o Código de Ética e Conduta da Companhia, submetendo eventuais
alterações para aprovação pelo Conselho de Administração, bem como acompanhar e analisar
a sua efetividade e implementação pela Diretoria;
ii. Receber e analisar eventuais descumprimentos do Código de Ética e Conduta e/ou desvios de
conduta por parte dos administradores e empregados da Companhia, incluindo por meio do
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recebimento de relatórios periódicos preparados e apresentados pela Comissão de Ética e
Conduta sobre eventuais fatos, eventos e/ou ocorrências que tenham chegado ao
conhecimento da Comissão de Ética e Conduta e que estejam em desacordo com o Código
de Ética e Conduta da Companhia.
O Regimento interno do Comitê de Gente, devidamente alterado na Reunião do Conselho de
Administração realizada em 27 de abril de 2018, poderá ser consultado na rede mundial de
computadores

pelo

endereço

de

website

de

Relações

com

Investidores

da

Alpargatas:

http://ri.alpargatas.com.br.
Comissão de Ética
A Comissão de Ética da Alpargatas é um órgão independente, responsável pela Gestão da Ética e
Integridade. Não possui regimento formalizado próprio, apenas uma política interna denominada
“Política da Comissão de Ética e Compliance”. Os membros estão descritos no item 12.7. Dentre as
principais atribuições da Comissão de Ética destacam-se:
•

Promover e zelar pelo cumprimento dos Valores e Diretrizes de Conduta Empresarial
estabelecidos pelos Princípios de Conduta e Ética da Alpargatas, acompanhando e
monitorando sua divulgação, disseminação, aplicação e desenvolvimento nas empresas do
Grupo Alpargatas;

•

Garantir que, periodicamente, sejam aplicados testes (vide 5.4) e questionários visando aferir
o grau de conhecimento dos empregados e parceiros sobre os Princípios de Conduta e Ética
da Alpargatas, e do seu Manual Anticorrupção e de Boas Práticas;

•

Monitorar e acompanhar a efetividade dos canais estabelecidos para que os profissionais,
empregados, dirigentes e parceiros da Alpargatas possam apresentar consultas à Comissão
de Ética, receber orientações sobre a aplicação das normas de conduta ética e integridade em
situações específicas, ou mesmo apresentar denúncias sobre desvios éticos (vide 5.4).

(a)

De que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente,

indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra auditoria com o
auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado.
Os trabalhos de auditoria independente são supervisionados e avaliados pelo Comitê de Auditoria, de
forma a verificar o cumprimento da legislação e das normas internas, que reporta o resultado de suas
avaliações e recomendações ao Conselho de Administração, conforme competências estabelecidas no
Regimento do Comitê de Auditoria. A Companhia não possui uma Política específica de contratação de
serviços extra-auditoria. O tema, porém, está abordado na Política de Contratação de Auditor
Independente, aprovada em 20 de setembro de 2019 pelo Conselho de Administração. Referida Política
está disponível no website da Companhia; http://ri.alpargatas.com.br.
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(b)

Em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes individuais,

indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em caso positivo, órgão
responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na
rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
Diretoria Estatutária
A Diretoria é o órgão responsável pela administração cotidiana da Companhia. A Diretoria possui
regimento interno próprio, conforme aprovado por meio da Reunião do Conselho de Administração
realizada

em

30

de

junho

de

2021,

o

qual

encontra-se

disponível

em

nosso

site

https://ri.alpargatas.com.br/. Dentro dos limites fixados pela lei, pelo seu regimento interno e pelo
Estatuto Social, a Diretoria fica investida de poderes de gestão que possibilitam o funcionamento
normal da Companhia podendo, para tanto, praticar todos os atos jurídicos necessários à criação,
modificação ou extinção de obrigações em nome da Companhia.
As competências individuais por cargo da Diretoria estão previstas no Artigo 22 do Estatuto Social da
Companhia, que estabelece as seguintes atribuições aos cargos de Presidente, Vice-Presidente de
Finanças e Relações com Investidores e Vice-Presidente sem designação específica:
a.

Presidente: dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho
de Administração (i) a responsabilidade pela fiel execução das políticas e diretrizes
estabelecidas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração; (ii) a presidência
das Reuniões de Diretoria; e (iii) a determinação de funções específicas de cada um dos
demais Vice-Presidentes, observando os limites que lhe forem determinados pelo
Conselho de Administração da Companhia;

b.

Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores: dentre outras atribuições que
lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração, gestão da área de
relações com investidores, conforme legislação aplicável; e

c.

Vice-Presidente sem designação específica: dentre outras atribuições que lhe venham as
ser estabelecidas pelo Conselho de Administração, a execução das diretrizes estabelecidas
pelo Conselho de Administração em suas respectivas áreas de atuação.

O Conselho de Administração poderá estabelecer atribuições e competências adicionais às descritas
acima, bem como atribuições e competências aos Diretores sem designação específica, de acordo com
os interesses da Companhia.
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O Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia prevê que quaisquer atos e documentos que importem
em responsabilidade ou obrigação para a Companhia serão obrigatoriamente assinados:
a.

Por quaisquer 2 (dois) Diretores;

b.

Por qualquer 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador, desde que mediante
procuração outorgada com poderes específicos, nomeado por quaisquer 2 (dois) Diretores
em conjunto; ou

c.

Por 2 (dois) procuradores, desde que mediante procuração outorgada com poderes
específicos, nomeado por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto.

A representação da Companhia será sempre exercida com observância das seguintes normas do Artigo
23 do Estatuto Social:
a.

O parágrafo 1º prevê que a Companhia poderá ser representada por apenas 1 (um) Diretor
ou 1 (um) procurador nos casos da prática de atos de simples rotina administrativa,
inclusive os praticados perante repartições públicas, sociedades de economia mista,
Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretarias das Fazendas Estaduais, Secretarias das
Fazendas Municipais, Juntas Comerciais, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos
arrecadadores e outros de idêntica natureza.

b.

O parágrafo 2º prevê que o Conselho de Administração poderá autorizar a prática de
outros atos não previstos no parágrafo 1º acima por apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um)
procurador, agindo isoladamente, ou ainda, por meio da aprovação de critérios de
delimitação de competência, que permitam, em determinados casos, a representação da
Companhia por apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador.

c.

O parágrafo 3º prevê que a Companhia será representada isoladamente por qualquer dos
membros da Diretoria, sem as formalidades previstas neste Artigo, nos casos de
recebimento de citações ou notificações judiciais e extrajudiciais e na prestação de
depoimento pessoal.

Conforme disposição do Estatuto Social da Alpargatas, a Diretoria poderá ser composta por, no mínimo,
2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) membros, acionistas ou não, residentes no País, sendo 1 (um) Presidente,
1 (um) Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores, e os demais Vice Presidentes sem
designação específica. Os membros da Diretoria serão eleitos pelo Conselho de Administração pelo
prazo de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição. O Conselho de Administração poderá designar até
1/3 (um terço), do total de seus membros para exercer cargos na Diretoria, sendo permitido a qualquer
um deles acumular a função exercida no Conselho com a que vier a exercer na Diretoria, observado o
disposto no parágrafo 3°, do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. A Diretoria, conforme disposto
no Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, se reúne validamente com a presença de 2 (dois)
Diretores, sendo um deles sempre o Presidente, e delibera pelo voto da maioria dos presentes, sendo
atribuído ao Presidente o voto de qualidade no caso de empate da votação. O parágrafo 1º do Artigo
26 diz que a Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou pela maioria de
seus membros.

PÁGINA: 228 de 470

Formulário de Referência - 2022 - ALPARGATAS S.A.

Versão : 8

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

(c)

Data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se possui

regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo conselho
fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado:
O Conselho Fiscal da Companhia é um órgão não permanente, tendo atuado de 1998 até abril/2018.
Foi dissolvido na Assembleia Geral Ordinária de 27 de abril de 2018.
O Conselho Fiscal possui Regimento Interno próprio não disponibilizado na rede mundial de
computadores. Conforme previsto no Artigo 1º do seu Regimento Interno, compete ao Conselho Fiscal,
quando este for instituído por uma Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária, as seguintes funções:
a.

Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;

b.

Analisar, discutir e opinar a respeito do relatório anual da Administração;

c.

Analisar, discutir e opinar a respeito de propostas dos órgãos da administração a serem
submetidas à assembleia geral, relativas à modificação do capital social, emissão de
debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento, orçamento de capital,
distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão e cisão da companhia;

d.

Analisar, discutir e opinar a respeito das demonstrações financeiras do exercício;

e.

Denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não
tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à
assembleia geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis
à companhia;

f.

Convocar assembleia geral ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais
de um mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou
urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias;

g.

Analisar, ao menos trimestralmente, os balancetes e demais demonstrações financeiras
elaboradas periodicamente pela companhia;

h.
i.

Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar;
Exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vistas as disposições especiais
que a regulam

(d) Se há mecanismos de avaliação de desempenho do Conselho de Administração e de cada
órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso positivo:
i.

Periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente

em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros
Na Alpargatas não existe um mecanismo de avaliação de desempenho do Conselho de Administração,
bem como dos seus membros. Os Comitês mencionados no item 12.1, (a), também não têm um
mecanismo de avaliação.
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ii.

Metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação

Não há metodologia porque não há mecanismos de avaliação de desempenho do Conselho de
Administração e Comitês.
iii.

Como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o

funcionamento deste órgão; e
Vide resposta no item 12.1.(d).ii.
iv.

Se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos

Não foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos.
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às Assembleias Gerais
(a) Prazos de convocação
Nós não adotamos prática diferenciada quanto aos prazos de convocação em relação ao previsto na
legislação societária. De acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), as
Assembleias Gerais da Alpargatas são convocadas por meio de anúncio publicado por 3 (três) vezes, no
mínimo, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Valor Econômico, com antecedência
mínima de 21 (vinte e um) dias para a primeira convocação, e 8 (oito) dias para a segunda convocação,
podendo tais prazos serem alterados, de acordo com as matérias a serem deliberadas na respectiva
Assembleia.
(b) Competências:
Nas nossas Assembleias Gerais de Acionistas regularmente convocadas e instaladas, nossos acionistas
estão autorizados a deliberar sobre as matérias de sua competência, conforme previstas na Lei das
Sociedades por Ações e em nosso Estatuto Social.
A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá dentro dos quatro primeiros meses após o encerramento do
exercício social para deliberar sobre as matérias previstas no Artigo 132 da Lei das Sociedades por
Ações, que são matérias de competência exclusiva das Assembleias Gerais de Acionistas. Será realizada
Assembleia Geral Extraordinária sempre que os interesses sociais assim o exigirem. A Assembleia Geral
Extraordinária poderá ser realizada simultaneamente à Assembleia Geral Ordinária.
São competências da Assembleia Geral:
(a) Tomar as contas dos administradores relativas ao último exercício social;
(b) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
(c) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos;
(d) Eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
(e) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, bem
como dos membros do Conselho Fiscal;
(f) Eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
(g) Reformar o Estatuto Social da Companhia;
(h) Deliberar sobre fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão, total ou parcial, e
transformação;
(i) Deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM ou alteração
do nível de governança;
(j) Atribuir bonificações em ações de emissão da Companhia, bem como deliberar sobre eventuais
resgates, amortizações, grupamentos e desdobramentos de ações de emissão da Companhia;
(k) Deliberar sobre dissolução e liquidação da Companhia, bem como a eleição e destituição de
liquidantes da Companhia e a aprovação de suas contas;
(l) Deliberar sobre o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de autofalência
pela Companhia; e
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(m) Escolher a instituição ou a empresa especializada responsável pela avaliação da Companhia nas
hipóteses previstas na Lei nº 6.404/76 e no Estatuto Social da Companhia.
(c) Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão
à disposição dos acionistas para análise:
Os documentos físicos estarão disponíveis na sede da Alpargatas na Capital do Estado de São Paulo, na
Avenida das Nações Unidas nº 14.261, 10º andar, CEP 04794-000, Vila Gertrudes, e os documentos
eletrônicos

no

endereço

eletrônico

de

relações

com

investidores

da

Alpargatas

S.A.

(http://ri.alpargatas.com.br/).
(d) Identificação e administração de conflitos de interesses
A Companhia possui uma Política de Conflito de Interesses, que estabelece regras para identificar,
gerenciar e mitigar potenciais ou efetivos conflitos de interesses, com a finalidade de preservar e
proteger os interesses da Companhia e assegurar a transparência e independência em suas relações, a
qual

está

disponível

em

nosso

endereço

eletrônico

de

relações

com

investidores

(http://ri.alpargatas.com.br/). Nos termos de referida Política de Conflito de Interesses, a administração
dos conflitos de interesses são de responsabilidade da Área de Compliance e Comissão de Ética de
Disciplina. Adicionalmente, todos os Colaboradores da Companhia, ao identificar um conflito de
interesses, devem informá-lo ao seu gestor, à Área de Compliance ou ao gerente de People ou de forma
anônima no Canal de Denúncias, para que possam ser tomadas as ações cabíveis.
(e) Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
Não possuímos regras específicas, além daquelas previstas em lei e na regulação aplicável, políticas ou
práticas para solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto nas
Assembleias Gerais. Nossos acionistas podem ser representados na Assembleia Geral por procurador
constituído há menos de um ano, seja ele acionista ou membro da nossa administração, advogado ou
uma instituição financeira ou administrativo de fundos de investimento que represente os condôminos,
conforme instruções contidas no manual da administração para Assembleia Geral.
(f) Formalidades necessárias para aceitação de procuração outorgados por acionistas, indicando
se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e
tradução juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio
eletrônico;
Para as Assembleias Gerais realizadas de forma presencial, a Alpargatas solicita que seus acionistas
pessoas jurídicas compareçam munidos de: (i) cópia autenticada do Estatuto Social, contrato social ou
do regulamento; (ii) cópia autenticada do instrumento de eleição ou indicação do representante legal
que comparecer à Assembleia, ou que outorgar poderes a procurador, e (iii) documento de identificação
com foto do representante legal ou procurador que comparecer à Assembleia, além de original ou cópia
autenticada da própria procuração. Os instrumentos de mandato deverão também obedecer ao
disposto no Artigo 126, Parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76 e deverão ser depositados na sede da
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Sociedade, preferencialmente, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas da realização da
respectiva Assembleia. Sem prejuízo do disposto anteriormente, o acionista que comparecer à
Assembleia Geral munido dos documentos referidos, até o momento da abertura dos trabalhos em
assembleia, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente.
Esclarece-se, ainda, que a Alpargatas exige reconhecimento de firma, notorização, consularização e
tradução juramentada dos documentos que comprovam a representação de seus acionistas.
Para as Assembleias Gerais realizadas na forma exclusivamente digital, nos termos do Art. 10 do Estatuto
Social da Companhia e da Instrução CVM nº 481/2009 (a “ICVM 481”), a Companhia solicita aos
Acionistas habilitação prévia por meio eletrônico seguindo as instruções expostas na Proposta da
Administração e Manual de Participação (“Proposta da Administração”) enviando: (i) pessoa física –
documento de identificação com foto. Exemplos: serão aceitos os seguintes documentos de identidade:
RG, RNE, CNH, passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas;(ii) pessoa
jurídica – documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is) do Acionista,
acompanhado de cópia do último Estatuto ou Contrato social consolidado, devidamente registrado, e
da documentação societária suficiente para demonstrar os poderes de representação do procurador ou
representante legal; e (iii) acionista constituído sob a forma de Fundo de Investimento – documento de
identificação com foto do(s) representante(s) legal(is) do administrador do Fundo de Investimento (ou
do gestor, conforme o caso), acompanhado de cópia do último Regulamento do Fundo e do Estatuto
Social ou Contrato Social do seu administrador (ou do gestor, conforme o caso), juntamente com a ata
de eleição do representante legal, devidamente registrados.
Alpargatas exige reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução juramentada dos
documentos que comprovam a representação de seus acionistas, sendo que tais exigência podem ser
flexibilizadas a exclusivo critério da Companhia e divulgadas com antecedência aos Acionistas na
Proposta da Administração.
Esclarece-se que a Proposta da Administração é disponibilizada aos Acionistas pelos mesmos meios
mencionados acima na letra “c” com a antecedência mínima legal.
(g) Formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados
diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de
firma, notarização e consularização
O Boletim de Voto à Distância (“Boletim”) deve ser preenchido na hipótese de o acionista optar por
exercer seu direito de voto à distância, nos termos da ICVM 481.
Para que este Boletim seja considerado válido e os votos nele proferidos sejam contabilizados como
parte integrante dos quóruns da Assembleia:
1.

Todos os campos deverão ser devidamente preenchidos;

2.

Todas as suas páginas deverão ser rubricadas pelo acionista (ou por seu representante legal,
conforme o caso);
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3.

Ao final, o acionista (ou seu representante legal, conforme o caso e nos termos da legislação
vigente) deverá assiná-lo; e

4.

Será exigido o reconhecimento das firmas apostas no Boletim, bem como sua consularização,
sendo que tal exigência poderá ser flexibilizada a exclusivo critério da Companhia e divulgadas
com antecedência aos Acionistas na Proposta da Administração.

O Acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância poderá fazê-lo por meio do
escriturador, seguindo as regras e condições por ele determinadas, ou, alternativamente, diretamente
à Companhia, devendo, para tanto, encaminhar os seguintes documentos:
(i) Via física ou digital original ou digitalização da via física original do Boletim, devidamente
preenchido, rubricado e assinado;
(ii) Comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais nos termos
do art. 40 da Lei das S.A., para fins de comprovar sua qualidade de Acionista (a Companhia
dispensará a apresentação do comprovante pelo titular de ações escriturais constante da
relação de acionistas fornecida pela instituição financeira depositária); e
(iii) Cópia autenticada ou digitalização da via original dos seguintes documentos:
a)

Para pessoas físicas:
•

b)

Documento de identidade com foto do acionista.

Para pessoas jurídicas:
•

Último Estatuto ou Contrato Social consolidado, e os documentos societários que
comprovem a representação legal do acionista; e

•
c)

Documento de Identidade com foto do representante legal.

Para Fundos de Investimento:
•

Último Regulamento consolidado do Fundo;

•

Estatuto ou Contrato Social do seu administrador ou gestor, conforme o caso,
observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os
poderes de representação; e

•

Documento de identidade com foto do representante legal.

A Companhia exigirá a tradução juramentada de documentos não tenham sido originalmente lavrados
em língua portuguesa sendo que tal exigência poderá ser flexibilizada a exclusivo critério da Companhia
e divulgadas com antecedência aos Acionistas na Proposta da Administração.
Uma vez recebidos os documentos referidos nos itens (i), (ii) e (iii) acima, a Companhia avisará ao
Acionista acerca de seu recebimento e de sua aceitação ou não, nos termos da Instrução CVM nº 481/09,
conforme alterada.
Caso o boletim de voto seja eventualmente encaminhado diretamente à Companhia e não esteja
integralmente preenchido ou não venha acompanhado dos documentos comprobatórios descritos nos
itens (ii) e (iii) acima, este será desconsiderado e tal informação será enviada ao Acionista por meio do
endereço eletrônico indicado no Boletim.
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A Companhia comunicará ao Acionista, no prazo de até 3 (três) dias contados do recebimento do
Boletim, se os documentos recebidos são suficientes ou não para que o voto seja considerado válido e
os procedimentos e prazos para eventual retificação e reenvio, caso necessário.
Caso o acionista, após a transmissão da instrução do voto ou envio do Boletim, opte por comparecer à
Assembleia (pessoalmente ou por procurador), a instrução de voto à distância poderá ser
desconsiderada, caso solicite exercer o voto presencialmente.
(h) Se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a
distância ou de participação a distância
A Companhia não disponibiliza sistema eletrônico de recebimento de voto à distância ou de
participação à distância próprio, porém utilizará as prerrogativas da Instrução CVM 561 para viabilizar
o processo de voto à distância.
(i)

Instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas
ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de
voto a distância;

O acionista ou o grupo de acionistas que desejar incluir proposta de deliberação, chapas ou candidatos
a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância deverá
observar o procedimento e as formalidades previstas na Seção IV do Capítulo III-A da Instrução CVM
481, e enviar por correspondência para a nossa sede, localizada na sede da Companhia (Av. das Nações
Unidas, nº 14.261, 10º andar, São Paulo, SP), os cuidados do Diretor de Relação com Investidores,
juntamente com os documentos pertinentes a proposta, ou por meio do endereço eletrônico:
assembleia@alpargatas.com.br.
Nos termos da Instrução CVM 481, a solicitação de inclusão de proposta de deliberação no boletim de
voto a distância deve ser recebida pela Diretoria de Relação com Investidores no período entre o
primeiro dia útil do exercício social em que se realizara a Assembleia Geral Ordinária e até 45 dias antes
da data de sua realização. Já a solicitação de inclusão de proposta de chapas ou candidatos a membros
do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal no boletim de voto a distância deve ser recebida
pelo Diretor de Relação com Investidores no período entre (i) o primeiro dia útil do exercício social em
que se realizara a Assembleia Geral e até 25 dias antes da data de sua realização, na hipótese de
Assembleia Geral Ordinária; ou (ii) o primeiro dia útil após a ocorrência de evento que justifique a
convocação de Assembleia Geral para eleição de membros do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal e até 25 (vinte e cinco) dias antes da data de realização da Assembleia, na hipótese de
Assembleia Geral Extraordinária convocada para esse fim.
(j) Se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados
a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias;
A Companhia não disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias.
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(k) Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a
distância.
Não há outras informações complementares.
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
(a)

Número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número

de reuniões ordinárias e extraordinárias
No ano de 2021, foram realizadas 14 reuniões do Conselho de Administração da Companhia, sendo
10 reuniões ordinárias e 4 reuniões extraordinárias.
(b)

Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou

vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
Para informações sobre disposições do Acordo de Acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação
ao exercício do direito de voto de membros do Conselho de Administração, vide seção 15.5, letra “g”
deste Formulário de Referência.
(c)

Regras de identificação e administração de conflitos de interesses

De acordo com o nosso Estatuto Social e a Lei das Sociedades por Ações, não poderá ser eleito como
administrador, salvo dispensa da Assembleia Geral de acionistas, aquele que tiver interesse conflitante
com o nosso. O membro do Conselho de Administração que tiver interesse conflitante com o nosso
deverá cientificar os demais membros do seu impedimento e fazer consignar, em ata da reunião do
Conselho de Administração, a natureza e a extensão do seu impedimento.
Ainda, em caso de conflito de interesse o conselheiro deverá observar a Política de Conflito de
Interesses, a qual está disponível em nosso endereço eletrônico de relações com investidores
(http://ri.alpargatas.com.br/) e determina que em caso de conflitos de interesses os conselheiros
devem informá-lo à área de Compliance ou por meio do Canal de Denúncias. A área de Compliance
será responsável por avaliar, de acordo com o caso, se há ou não conflito de interesse. Em havendo,
deve encaminhar o caso à Comissão de Ética e Compliance.
Caso seja identificada em uma reunião do Conselho de Administração uma matéria que envolva
conflito de interesse de conselheiros, estes devem manifestar seu potencial conflito de interesses,
ausentar-se das discussões sobre o tema e abster-se de votar a respeito.
Adicionalmente, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, os administradores que
também forem nossos acionistas não poderão votar nas deliberações de assembleia geral relativas:
(i) ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social; (ii) à aprovação
de suas contas como administrador; e (iii) quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo
particular, ou em que tiver interesse conflitante com o nosso.
(d)

Se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de

administração formalmente aprovada:
A Companhia não possui política para indicação e preenchimento de cargos do conselho de
administração formalmente aprovada.
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
No Estatuto Social da Alpargatas vigente não há cláusula compromissória para a resolução dos
conflitos entre acionistas e entre estes e a Alpargatas por meio de arbitragem.
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Roberto Funari

12/05/1966

Pertence apenas à Diretoria

28/04/2022

Até 1ª RCA após AGO/2023 4

114.862.418-08

Administrador de Empresas

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

28/04/2022

Não

0.00%

José Roberto Martinez Daniello

13/06/1972

Pertence apenas à Diretoria

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2023

3

172.597.348-09

Engenheiro

19 - Outros Diretores

28/04/2022

Não

0.00%

Julian Garrido Del Val Neto

22/07/1967

Pertence apenas à Diretoria

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2023

4

112.057.538-93

Administrador

19 - Outros Diretores

28/04/2022

Não

0.00%

Membro dos Comitês de Estratégia e de
Gente.

Vice-Presidente de Pessoas

Diretor Financeiro, e membro efetivo do
Comitê de Finanças

Vice-Presidente de Finanças e
Relações com Investidores

Adalberto Fernandes Granjo

26/09/1967

Pertence apenas à Diretoria

28/04/2022

Até 1ª RCA após AGO/2023 11

100.669.848-58

Advogado

19 - Outros Diretores

28/04/2022

Sim

0.00%

Vice-Presidente Jurídico e Relações
Governamentais
Alfredo Egydio Setubal

01/09/1958

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27/04/2022

Até AGO/2023

5

014.414.218-07

Administrador de Empresas

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

27/04/2022

Sim

100.00%

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros

04/05/1960

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27/04/2022

Até AGO/2023

5

022.725.508-94

Engenheiro Civil

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

27/04/2022

Sim

100.00%

Rodolfo Vilela Marino

14/11/1975

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27/04/2022

Até AGO/2023

5

271.943.018-81

Administrador

22 - Conselho de Administração (Efeti

27/04/2022

Sim

100.00%

Membro do Comitê de Estratégia

Membro dos Comitês de Estratégia e de
Gente
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Número de Mandatos
Consecutivos

Descrição de outro cargo / função

Membro dos Comitês de Auditoria desde
2018 e dos Comitês de Estratégia e de
Gente desde 2017
Silvio Tini de Araújo

02/07/1946

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27/04/2022

Até AGO/2023

8

064.065.488-68

Empresário

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

27/04/2022

Não

100.00%

Pedro Moreira Salles

20/10/1959

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27/04/2022

Até AGO/2023

5

551.222.567-72

Economista

20 - Presidente do Conselho de
Administração

27/04/2022

Sim

100.00%

Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond

15/04/1966

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27/04/2022

Até AGO/2023

4

010.537.007-09

Engenheiro

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

27/04/2022

Não

100.00%

Stacey Kirkpatrick Brown

12/04/1958

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27/04/2022

Até AGO/2023

3

000.000.000-00

B.A.

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

27/04/2022

Sim

100.00%

João Moreira Salles

11/04/1981

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27/04/2022

Até AGO/2023

0

295.520.008-58

Economista

20 - Presidente do Conselho de
Administração

27/04/2022

Não

0.00%

Membro do Comitê de Finanças

Membro do Comitê de Estratégia e do
Comitê de Gente

Coordenador do Comitê de Gente e
Membro do Comitê de Estratégia

Coordenadora do Comitê de Estratégia e
membro do Comitê de Gente desde 2019

Membro dos Comitês de Gente, Estratégia
e Finanças
Experiência profissional / Critérios de Independência
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Roberto Funari - 114.862.418-08
Fez parte da Reckitt Benckiser – Saúde do Consumidor e Produtos de Higiene e Limpeza como Vice-Presidente Executivo América Latina, Ásia e Ásia Pacifico (Fev. 2013 – Jan. 2014); e Vice-Presidente Executivo
Desenvolvimento de Categorias (Jan. 2014- Março 2018).
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
José Roberto Martinez Daniello - 172.597.348-09
AB InBev – Bens de Consumo – Bebidas
Vice-presidente global de gente e gestão
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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./19.
Julian Garrido Del Val Neto - 112.057.538-93
O Sr. Julian Del Val Neto é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, possuindo sólida carreira na área de Finanças. Foi Vice Presidente de Finanças da SKY Brasil, CFO da
General Electric Healthcare no Brasil, e atuou nas empresa Saint Gobain e Dow Química.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
Adalberto Fernandes Granjo - 100.669.848-58
Ingressou na Alpargatas em 2005 como Gerente Jurídico
Em 2011, tornou-se Diretor de Negócios Jurídicos da Alpargatas
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
- Diretor da Alpargatas S.A.I.C
– Administrador da Fibrasil Agrícola e Comercial Ltda.
- Administrador da Alpargatas Imobiliária Ltda.
- Membro efetivo do Conselho de Administração do Instituto Alpargatas
- Diretor da ÁPICE – Associação pela Indústria e Comércio Esportivo
Alfredo Egydio Setubal - 014.414.218-07
Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Itaúsa Investimentos Itaú S.A., desde maio de 2015. Diretor Vice-Presidente do Itaú Unibanco Holding S.A., foi Diretor de Relações com Investidores e Diretor
Vice- Presidente da Wealth Management & Services do Itaú Unibanco S. A., de março de 1996 a maio de 2015. Foi Presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores – IBRI (2000 a 2003)
e Presidente da Associação Nacional de Bancos de Investimentos – ANBID (2003 a 2008). Membro dos Conselhos de Administração da ITAÚSA S. A., do Itaú Unibanco Holding S. A., DURATEX S. A. e
ALPARGATAS S. A., do Instituto Itaú Cultural - IIC, Instituto de Arte Contemporânea – IAC, Presidente do Conselho de Administração do Museu de Arte de São Paulo – MASP, Vice-Presidente do Conselho de
Administração da Fundação Bienal de São Paulo – BIENAL e, ainda Diretor Financeiro do Museu de Arte Moderna de São Paulo– MAM.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros - 022.725.508-94
O Sr. Marcelo Pereira Lopes de Medeiros é sócio e co-presidente da Cambuhy Investimentos Ltda. (setor de gestão de recursos), sócio da Lanx Capital Investimentos Ltda (setor de gestão de recursos ); conselheiro
da Eneva S.A., conselheiro da Votorantim S.A. e conselheiro da Pravaler S.A. (crédito estudantil). 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); Companhia Hering (setor têxtil e varejo); 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); TAM S.A. (companhia aérea); América Latina Logística S.A. (setor de transportes); e Springs Global S.A.
(setor têxtil e varejo). 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). Nos últimos 5 anos, não foi
envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
Rodolfo Vilela Marino - 271.943.018-81
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Administrador de Empresas formado pela EAESP-FGV, com mestrados em Economia e Filosofia e em Estudos do Desenvolvimento pela London School of Economics (LSE).
Diretor Vice-Presidente e Conselheiro da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A; Conselheiro da Duratex S.A. (Materiais de Construção) e da Itautec S.A. (TI).
Foi Presidente do Conselho da Elekeiroz S.A. (Produtos Químicos).
Vice Presidente do Conselho do IEDI – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial; Conselheiro da ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas; Membro do MEI – Movimento
Empresarial pela Inovação / CNI – Confederação Nacional da Indústria.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
Silvio Tini de Araújo - 064.065.488-68
Bacharel em Ciências Jurídicas e Econômicas, graduado e pós-graduado em Direito Civil pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP, com extensão em Macroeconomia pela New York Institute of Finance –
NYIF. É Presidente e Controlador da Bonsucex Holding desde sua fundação em 1982, Presidente do Conselho de Administração da Terra Santa S.A. e Membro do Conselho de Administração da Alpargatas S.A. Foi
membro do Conselho de Administração da Paranapanema S.A., Metalúrgica Barbará, Companhia Paraibuna de Metais, Eluma Indústria e Comércio S. A., Caraíba Metais S.A., e Presidente do Conselho de
Administração da Mineração Buritirama S.A.. Atualmente é Vice-Presidente de Honra do Museu Brasileiro da Escultura (MUBE), Conselheiro do Museu de Arte de São Paulo (MASP), e Conselheiro da Sociedade
Hípica Paulista (SHP). Foi Conselheiro do São Paulo Golf Clube (SPGC), fundador e Presidente da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Andaluz-Brasileiro (ABCAB). É Sócio remido e benfeitor do Sport
Club Corinthians Paulista (SCCP). A empresa Bonsucex Holding S.A. possui mais de 5% de uma mesma classe de ações da Alpargatas S.A.. Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal,
tampouco em qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer.
Pedro Moreira Salles - 551.222.567-72
Co-presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco Holding, presidente do conselho de administração do Instituto Unibanco, presidente do Conselho Diretor da FEBRABAN – Federação Brasileira de
Bancos, presidente do Conselho de Administração da CBMM – Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração e presidente do Conselho de Administração da Alpargatas S.A. Pedro é membro do Conselho
Deliberativo e da Assembleia de Associados do INSPER e membro do Conselho Orientador da Fundação Osesp.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond - 010.537.007-09
Foi CEO da Anheuser-Busch, membro do Conselho de Administração da Ambev e do Conselho do Beer Insitute ate 2015. Co-Fundador e Socio da Dreampact Ventures, faz parte do Board of Directors da Life Equals
e Membro do Board of Trustees do MICDS (Mary Institute and Country Day School).
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
Stacey Kirkpatrick Brown - 000.000.000-00
Apple Inc.
Trabalha na Apple Inc. desde Outubro/2000.
Posições nos últimos 5 anos:
-2016–atual: Diretora Sr. de Varejo
-2013-2016: Diretora Sr. para Austrália, Japão e Norte e Sudeste da Ásia
A Companhia não é parte do mesmo grupo econômico da Alpargatas. Nos últimos 5 anos, não foi envolvida em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas, tampouco em 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.
João Moreira Salles - 295.520.008-58
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Itaú Unibanco Holding S.A.: Membro do Conselho de Administração desde junho de 2017; Membro do Comitê de Estratégia desde maio de 2017. Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira
comercial. Banco Itaú BBA Creditanstalt S.A.: Economista (2002 a 2003). Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira de investimento. Iupar - Itaú Unibanco Participações S.A.: Diretor desde junho
de 2018; Membro do Conselho de Administração de junho de 2015 a junho de 2018. Atividade principal da empresa: Holding. Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A.: Diretor (cargo atual). Desde
2013 é corresponsável pela gestão da BW Gestão de Investimentos (BWGI) e membro dos Comitês de Investimentos (CO-CIO), Risco e Operacional; membro do Conselho Consultivo da Cambuhy Agrícola e
responsável pelo acompanhamento, das demais subsidiárias da BWSA. Atividade principal da empresa: Holding de instituições não financeiras. Cambuhy Investimentos: Sócio desde 2013; membro do Comitê de
Investimentos desde 2013; membro do Conselho de Administração da investida Parnaíba Gás Natural, entre 2014 e 2017. Atividade principal da empresa: Consultoria em gestão empresarial. J.P. Morgan Chase, NY,
EUA: Banqueiro de Investimentos (2011 a 2013). ForeSee Asset Management, SP, Brasil: Economista-chefe (2003 a 2005). Formação acadêmica: Graduado em Economia pela INSPER (IBMEC-SP), SP, Brasil
(2003); Mestre em Economia pela Columbia University, GSAS, NY, EUA (2007); Mestre em Finanças pela Columbia University, GSB, NY, EUA (2009); e Doutor em Teoria Econômica pela Universidade de São Paulo,
FEA, SP, Brasil (2012). Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Roberto Funari - 114.862.418-08
N/A
José Roberto Martinez Daniello - 172.597.348-09
N/A
Julian Garrido Del Val Neto - 112.057.538-93
N/A
Adalberto Fernandes Granjo - 100.669.848-58
N/A
Alfredo Egydio Setubal - 014.414.218-07
N/A
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros - 022.725.508-94
N/A
Rodolfo Vilela Marino - 271.943.018-81
N/A
Silvio Tini de Araújo - 064.065.488-68
N/A
Pedro Moreira Salles - 551.222.567-72
N/A
Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond - 010.537.007-09
N/A
Stacey Kirkpatrick Brown - 000.000.000-00
N/A
João Moreira Salles - 295.520.008-58
N/A
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Membro do Comitê (Efetivo)

14/11/1975

27/04/2018

5 anos

27/04/2018

0

92.00%

24/04/1975

27/04/2018

5 anos

27/04/2018

0

100.00%

23/07/1980

27/04/2018

5 anos

27/04/2018

0

100.00%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Rodolfo Vilela Marino

Comitê de Auditoria

271.943.018-81

Administrador

Membro efetivo do Conselho de Administração, do Comitê de Estratégia e Comitê de Gente da Alpargatas S.A.
Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto

Comitê de Auditoria

275.224.438-06

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Membro do Comitê (Efetivo)

Advogado

Não aplicável
Carlos Augusto Reis de Athayde
Fernandes

Comitê de Auditoria

293.525.618-21

Ricardo Baldin

Comitê de Auditoria

Outros

14/07/1954

11/02/2021

5 anos

Contador

Membro do Comitê (Efetivo) e
Coordenador

27/04/2018

0

100.00%

Membro do Comitê (Efetivo)

30/05/1983

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2024

28/04/2022

3

100.00%

22/09/1979

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2024

28/04/2022

3

100.00%

03/02/1946

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2024

Administrador

Comitê Financeiro

278.422.008-74

Henri Penchas

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Comitê Financeiro

310.154.298-74

Guilherme Bottura

Membro do Comitê (Efetivo)

Advogado

163.678.040-72

Frederico de Souza Queiroz Pascowitch

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Membro do Comitê (Efetivo)
Engenheiro

Comitê Financeiro

Membro do Comitê (Efetivo)
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

28/04/2022

3

90.00%

11/04/1981

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2024

28/04/2022

3

100.00%

22/07/1967

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2024

28/04/2022

2

100.00%

02/07/1946

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2024

28/04/2022

2

90.00%

20/10/1959

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2024

28/04/2022

3

100.00%

12/05/1966

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2024

28/04/2022

2

100.00%

12/05/1966

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2024

28/04/2022

2

100.00%

14/11/1975

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2024

28/04/2022

3

100.00%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
061.738.378-20

João Moreira Salles

Engenheiro

Comitê Financeiro

295.520.008-58

Julian Garrido Del Val Neto

Membro do Comitê (Efetivo)
Economista

Comitê Financeiro

112.057.538-93

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador

Diretor de Relações com Investidores; Vice-Presidente de Finanças, além de ser membro efetivo do Comitê de Finançase da Comissão de Ética da Alpargatas S.A.
Silvio Tini de Araújo

Comitê Financeiro

064.065.488-68

Membro do Comitê (Efetivo)
Empresário

Pedro Moreira Salles

Outros Comitês

551.222.567-72

Comitê de Gente

Membro do Comitê (Efetivo)
Economista

Presidente do Conselho de Administração e membro efetivo do Comitê de Estratégia da Alpargatas S.A.
Roberto Funari

Outros Comitês

114.862.418-08

Comitê de Estratégia

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador de Empresas

Diretor-Presidente e membro efetivo do Comitê de Gente e da Comissão de Ética da Alpargatas S.A.
Roberto Funari

Outros Comitês

114.862.418-08

Comitê de Gente

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador de Empresas

Diretor-Presidente e membro efetivo do Comitê de Gente e de Estratégia e da Comissão de Ética da Alpargatas S.A.
Rodolfo Vilela Marino

Outros Comitês

271.943.018-81

Comitê de Estratégia

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Membro do Comitê (Efetivo)

14/11/1975

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2024

28/04/2022

3

100.00%

Outros

12/04/1958

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2024

Coordenadora do Comitê

28/04/2022

2

100.00%

Membro do Comitê (Efetivo)

12/04/1958

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2024

28/04/2022

2

100.00%

01/09/1958

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2024

28/04/2022

3

75.00%

15/04/1966

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2024

28/04/2022

2

100.00%

15/04/1966

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2024

28/04/2022

2

100.00%

04/05/1960

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2024

28/04/2022

3

100.00%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Membro efetivo do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e Comitê de Gente da Alpargatas S.A.
Rodolfo Vilela Marino

Outros Comitês

271.943.018-81

Comite de Gente

Administrador

Membro efetivo do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e do Comitê de Estratégia da Alpargatas S.A.
Stacey Kirkpatrick Brown

Outros Comitês

000.000.000-00

Comitê de Estratégia

B.A.

Membro efetivo do Conselho de Administração e do Comitê de Gente da Alpargatas S.A
Stacey Kirkpatrick Brown

Outros Comitês

000.000.000-00

Comitê de Gente

B.A.

Membro efetivo do Conselho de Administração e do Comitê de Estratégia da Alpargatas S.A.
Alfredo Egydio Setubal

Outros Comitês

014.414.218-07

Comitê de Estratégia

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador de Empresas

Membro efetivo do Conselho de Administração da Alpargatas S.A.
Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond

Outros Comitês

010.537.007-09

Comitê de Estratégia

Membro do Comitê (Efetivo)
Engenheiro

Membro efetivo do Conselho de Administração e do Comitê de Gente da Alpargatas S.A.
Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond

Outros Comitês

010.537.007-09

Comitê de Gente

Membro do Comitê (Efetivo)
Engenheiro

Membro efetivo do Conselho de Administração e do Comitê de Estratégia da Alpargatas S.A.
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros

Outros Comitês

022.725.508-94

Comitê de Estratégia

Membro do Comitê (Efetivo)
Engenheiro Civil

Membro efetivo do Conselho de Administração e do Comitê de Gente da Alpargatas S.A.
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Membro do Comitê (Efetivo)

04/05/1960

28/04/2022

Até a 1ª RCA após
AGO/2024

28/04/2022

3

100.00%

20/10/1959

05/05/2020

Até a 1ª RCA após
AGO/2022

05/05/2020

2

67.00%

26/09/1967

03/12/2012

indeterminado

03/12/2012

1

100.00%

12/05/1966

01/01/2019

indeterminado

01/01/2019

1

100.00%

13/06/1972

01/04/2019

indeterminado

01/04/2019

1

100.00%

22/07/1967

16/08/2018

indeterminado

16/08/2018

1

100.00%

08/11/1966

03/12/2012

indeterminado

03/12/2012

1

100.00%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros

Outros Comitês

022.725.508-94

Comitê de Estratégia

Engenheiro Civil

Membro efetivo do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e do Comitê de Estratégia da Alpargatas S.A.
Pedro Moreira Salles

Outros Comitês

551.222.567-72

Comitê de Estratégia

Membro do Comitê (Efetivo)
Economista

Presidente do Conselho de Administração e membro efetivo do Comitê de Gente da Alpargatas S.A.
Adalberto Fernandes Granjo

Outros Comitês

100.669.848-58

Comissão de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)
Advogado

Vice-Presidente Jurídico e Relações Corporativas e membro da Comissão de Ética da Alpargatas S.A.
Roberto Funari

Outros Comitês

114.862.418-08

Comissão de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador de Empresas

Diretor-Presidente e membro efetivo dos Comitês de Gente e de Estratégia da Alpargatas S.A.
José Roberto Martinez Daniello

Outros Comitês

172.597.348-09

Comissão de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)
Engenheiro

Vice-Presidente de People e membro da Comissão de Ética da Alpargatas S.A.
Julian Garrido Del Val Neto

Outros Comitês

112.057.538-93

Comissão de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador

Diretor de Relações com Investidores; Vice Presidente de Finanças, além de ser membro efetivo do Comitê de Finançase da Comissão de Ética da Alpargatas S.A.
Edson Rubião Gonzales

Outros Comitês

109.158.058-80

Comissão de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)
Engenheiro

Vice-Presidente Industrial da Alpargatas S.A. e membro da Comissão de Ética da Alpargatas S.A.
Experiência profissional / Critérios de Independência
Rodolfo Vilela Marino - 271.943.018-81
Rodolfo Vilela Marino - 271.943.018-81
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Rodolfo Vilela Marino - 271.943.018-81
Administrador de Empresas formado pela EAESP-FGV, com mestrados em Economia e Filosofia e em Estudos do Desenvolvimento pela London School of Economics (LSE).
Diretor Vice-Presidente e Conselheiro da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A; Conselheiro da Duratex S.A. (Materiais de Construção) e da Itautec S.A. (TI).
Foi Presidente do Conselho da Elekeiroz S.A. (Produtos Químicos).
Vice Presidente do Conselho do IEDI – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial; Conselheiro da ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas; Membro do MEI – Movimento
Empresarial pela Inovação / CNI – Confederação Nacional da Indústria.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto - 275.224.438-06
Advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP) e pós-graduado em Direito Imobiliário pela Universidade SECOVI-SP é sócio fundador do escritório Sampaio, Katalan e Lazzareschi
Sociedade de Advogados, membro do Comitê de Auditoria da Alpargatas S.A., e membro do Conselho Fiscal da Porto Seguro S.A., Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A., Itaú Seguros S.A. e Azul
Companhia de Seguros Gerais S.A. Atua também como Conselheiro do CONJUR (Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos da FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), e foi
Coordenador Jurídico do Grupo Victor Malzoni (2012 a 2017) e Vice-Presidente da Comissão de Mercado de Capitais e Governança Corporativa da OAB-SP (2011 a 2015). Atuou também como Membro do
Conselho de Administração da PomiFrutas S.A. (abril de 2016 a junho de 2017), e é ex-membro do Conselho Diretor da AASP – Associação dos Advogados de São Paulo e ex-sócio do escritório Lazzareschi, Hilal,
Bolina e Rocha Advogados (de 1998 a 2012). Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em
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.
Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes - 293.525.618-21
Advogado. Bacharel em Direito pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP. Cursou LLM em Direito Societário pelo Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa. Realizou os Cursos de Conselho Fiscal na Prática
e Secretaria de Governança Corporativa pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Foi estagiário e advogado em escritórios de advocacia de renome. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil,
seção de São Paulo. Associado da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP). É membro do Conselho de Administração da Azevedo & Travassos S.A. e Terra Santa Agro S.A. É membro do Comitê de
Auditoria da Alpargatas S.A. Foi membro efetivo do Conselho Fiscal da Alpargatas S.A., dos Comitês de Inovação e de Auditoria da Terra Santa Agro S.A. É membro do Comitê de Gente da Terra Santa Agro S.A.
Foi secretário do Conselho de Administração da Mineração Buritirama S.A. Foi membro Suplente do Conselho Fiscal da Companhia Paranapanema S.A. e atualmente é membro suplente do Conselho Fiscal da
Bombril S.A. Ocupa o cargo de Advogado da Bonsucex Holding S.A. Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas, tampouco em 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.
Ricardo Baldin - 163.678.040-72
Coordenador do Comitê de Auditoria da Alpargatas S.A. (desde abril de 2018), é bacharel em ciências contábeis, auditor independente há 31 anos e ex-sócio da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
Foi Diretor Executivo de auditoria interna do Banco Itaú Unibanco por seis anos, Diretor de Controladoria, Tecnologia e Risco do BNDES por um ano e um mês, membro do Conselho de Administração da
Ecorodovias e coordenador do Comitê de Auditoria, desde abril de 2018. Atualmente, atua como conselheiro independente, eleito para o Conselho de Administração da Alpargatas por indicação da Petrobras,
conselheiro fiscal suplente do Fundo Garantidor de Crédito (desde maio de 2018), e consultor de empresas na RMB Assessoria e Consultoria Empresarial e Contábil EIRELI. Nos últimos 5 anos, não foi envolvido
em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
Frederico de Souza Queiroz Pascowitch - 310.154.298-74
Experiência Profissional durante os últimos cinco anos: Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.: Membro das Comissões de Investimentos e de Sustentabilidade e Riscos desde abril de 2017, tendo sido Consultor de
Investimentos de fevereiro de 2016 a abril de 2017. Setor de Atuação: Holding . Empresas que integram o grupo econômico do emissor: Itaúsa Empreendimentos S.A.: Diretor Gerente desde maio de 2017. Setor de
Atuação: atividades de consultoria em gestão empresarial . Cargos em outras sociedade ou em organizações do terceiro setor Gávea Investimentos: Sócio de 2008 a 2015: membro do conselho de administração
da Energisa, membro do conselho de administração da Cell Site Solutuions, acompanhamento de diversos ativos do portfolio como: Unidas, Azul Linhas Aéreas, Paschoalotto, Time for Fun, Arcos Dorados, entre
outras. Setor de Atuação: administração de recursos Formação Acadêmica: Graduação em Administração de Empresas em 2005 pela Insper. Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal,
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
Guilherme Bottura - 278.422.008-74
Diretor da BW Gestão de Investimentos desde janeiro de 2018 e Sócio da Cambuhy Investimentos, onde ingressou em julho de 2011. Formado em Engenharia de Produção na Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo, atuou como Gestor de “Portfolio” na Lanx Capital entre agosto de 2009 e junho de 2011. Anteriormente, ocupou o cargo de “Vice President” na Goldman Sachs entre janeiro de 2005 e julho de 2009 e
de Superintendente da ABN AMRO entre janeiro de 2003 e dezembro de 2004. Atua como Membro do Conselho de Administração da Eneva desde 2016 e fez parte do Conselho de Administração da Parnaíba Gás
Natural durante o período de 2014 e 2016. Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em
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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Henri Penchas - 061.738.378-20
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. (Conselheiro não Executivo): Presidente do Conselho de Administração da Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. desde abril de 2017 e Membro do Conselho de Administração desde maio
de 2015; Membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde abril de 2005, Coordenador da Comissão de Finanças e Membro das Comissões de Investimentos, de Pessoas e Ética, e de Sustentabilidade e
Riscos desde abril de 2017. Alpargatas S.A.: Coordenador do Comitê de Finanças desde outubro de 2017. Elekeiroz S.A.: Membro do Conselho de Administração desde abril de 2013, dos Comitês de Auditoria e de
Gerenciamento de Riscos, de Pessoas e Governança e de Divulgação desde junho de 2013 e do Comitê de Estratégia e Inovação desde abril de 2015. Itautec S.A. – Grupo Itautec: Membro do Conselho de
Administração e do Comitê de Divulgação desde abril de 2013, tendo sido Diretor Presidente de abril de 2013 a abril de 2014. Cargos de Administração que ocupa em outras sociedades ou em organizações do
terceiro setor: Fundação José Luiz Setubal: Membro do Conselho de Administração desde outubro de 2005; Instituto Alana: Conselheiro Fiscal desde abril de 2002; Instituto Itaú Cultural: Membro do Conselho de
Administração; HIG Brasil Ass. de Invest. Ltda.: Membro do Conselho Consultivo desde abril de 2015; Nova Transportadora do Sudeste S.A – NTS: Membro do Conselho de Administração da desde abril de 2017.
Formação Acadêmica: Engenheiro Mecânico, formado pela Universidade Mackenzie em 1968, e pós-graduado em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer
condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
João Moreira Salles - 295.520.008-58
Itaú Unibanco Holding S.A.: Membro do Conselho de Administração desde junho de 2017; Membro do Comitê de Estratégia desde maio de 2017. Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira
comercial. Banco Itaú BBA Creditanstalt S.A.: Economista (2002 a 2003). Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira de investimento. Iupar - Itaú Unibanco Participações S.A.: Diretor desde junho
de 2018; Membro do Conselho de Administração de junho de 2015 a junho de 2018. Atividade principal da empresa: Holding. Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A.: Diretor (cargo atual). Desde
2013 é corresponsável pela gestão da BW Gestão de Investimentos (BWGI) e membro dos Comitês de Investimentos (CO-CIO), Risco e Operacional; membro do Conselho Consultivo da Cambuhy Agrícola e
responsável pelo acompanhamento, das demais subsidiárias da BWSA. Atividade principal da empresa: Holding de instituições não financeiras. Cambuhy Investimentos: Sócio desde 2013; membro do Comitê de
Investimentos desde 2013; membro do Conselho de Administração da investida Parnaíba Gás Natural, entre 2014 e 2017. Atividade principal da empresa: Consultoria em gestão empresarial. J.P. Morgan Chase,
NY, EUA: Banqueiro de Investimentos (2011 a 2013). ForeSee Asset Management, SP, Brasil: Economista-chefe (2003 a 2005). Formação acadêmica: Graduado em Economia pela INSPER (IBMEC-SP), SP, Brasil
(2003); Mestre em Economia pela Columbia University, GSAS, NY, EUA (2007); Mestre em Finanças pela Columbia University, GSB, NY, EUA (2009); e Doutor em Teoria Econômica pela Universidade de São
Paulo, FEA, SP, Brasil (2012). Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
Julian Garrido Del Val Neto - 112.057.538-93
Julian Garrido Del Val Neto - 112.057.538-93
O Sr. Julian Del Val Neto é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, possuindo sólida carreira na área de Finanças. Foi Vice Presidente de Finanças da SKY Brasil, CFO da
General Electric Healthcare no Brasil, e atuou nas empresa Saint Gobain e Dow Química.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
Silvio Tini de Araújo - 064.065.488-68
Bacharel em Ciências Jurídicas e Econômicas, graduado e pós-graduado em Direito Civil pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP, com extensão em Macroeconomia pela New York Institute of Finance –
NYIF. É Presidente e Controlador da Bonsucex Holding desde sua fundação em 1982, Presidente do Conselho de Administração da Terra Santa S.A. e Membro do Conselho de Administração da Alpargatas S.A. Foi
membro do Conselho de Administração da Paranapanema S.A., Metalúrgica Barbará, Companhia Paraibuna de Metais, Eluma Indústria e Comércio S. A., Caraíba Metais S.A., e Presidente do Conselho de
Administração da Mineração Buritirama S.A.. Atualmente é Vice-Presidente de Honra do Museu Brasileiro da Escultura (MUBE), Conselheiro do Museu de Arte de São Paulo (MASP), e Conselheiro da Sociedade
Hípica Paulista (SHP). Foi Conselheiro do São Paulo Golf Clube (SPGC), fundador e Presidente da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Andaluz-Brasileiro (ABCAB). É Sócio remido e benfeitor do Sport
Club Corinthians Paulista (SCCP). A empresa Bonsucex Holding S.A. possui mais de 5% de uma mesma classe de ações da Alpargatas S.A.. Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação
criminal, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Pedro Moreira Salles - 551.222.567-72
Pedro Moreira Salles - 551.222.567-72
Co-presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco Holding, presidente do conselho de administração do Instituto Unibanco, presidente do Conselho Diretor da FEBRABAN – Federação Brasileira de
Bancos, presidente do Conselho de Administração da CBMM – Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração e presidente do Conselho de Administração da Alpargatas S.A. Pedro é membro do Conselho
Deliberativo e da Assembleia de Associados do INSPER e membro do Conselho Orientador da Fundação Osesp.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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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Roberto Funari - 114.862.418-08
Roberto Funari - 114.862.418-08
Roberto Funari - 114.862.418-08
Fez parte da Reckitt Benckiser – Saúde do Consumidor e Produtos de Higiene e Limpeza como Vice-Presidente Executivo América Latina, Ásia e Ásia Pacifico (Fev. 2013 – Jan. 2014); e Vice-Presidente Executivo
Desenvolvimento de Categorias (Jan. 2014- Março 2018).
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
Stacey Kirkpatrick Brown - 000.000.000-00
Stacey Kirkpatrick Brown - 000.000.000-00
Apple Inc.
Trabalha na Apple Inc. desde Outubro/2000.
Posições nos últimos 5 anos:
-2016–atual: Diretora Sr. de Varejo
-2013-2016: Diretora Sr. para Austrália, Japão e Norte e Sudeste da Ásia
A Companhia não é parte do mesmo grupo econômico da Alpargatas. Nos últimos 5 anos, não foi envolvida em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas, tampouco em 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.
Alfredo Egydio Setubal - 014.414.218-07
Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Itaúsa Investimentos Itaú S.A., desde maio de 2015. Diretor Vice-Presidente do Itaú Unibanco Holding S.A., foi Diretor de Relações com Investidores e Diretor
Vice- Presidente da Wealth Management & Services do Itaú Unibanco S. A., de março de 1996 a maio de 2015. Foi Presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores – IBRI (2000 a 2003)
e Presidente da Associação Nacional de Bancos de Investimentos – ANBID (2003 a 2008). Membro dos Conselhos de Administração da ITAÚSA S. A., do Itaú Unibanco Holding S. A., DURATEX S. A. e
ALPARGATAS S. A., do Instituto Itaú Cultural - IIC, Instituto de Arte Contemporânea – IAC, Presidente do Conselho de Administração do Museu de Arte de São Paulo – MASP, Vice-Presidente do Conselho de
Administração da Fundação Bienal de São Paulo – BIENAL e, ainda Diretor Financeiro do Museu de Arte Moderna de São Paulo– MAM.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond - 010.537.007-09
Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond - 010.537.007-09
Foi CEO da Anheuser-Busch, membro do Conselho de Administração da Ambev e do Conselho do Beer Insitute ate 2015. Co-Fundador e Socio da Dreampact Ventures, faz parte do Board of Directors da Life
Equals e Membro do Board of Trustees do MICDS (Mary Institute and Country Day School).
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros - 022.725.508-94
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Marcelo Pereira Lopes de Medeiros - 022.725.508-94
O Sr. Marcelo Pereira Lopes de Medeiros é sócio e co-presidente da Cambuhy Investimentos Ltda. (setor de gestão de recursos), sócio da Lanx Capital Investimentos Ltda (setor de gestão de recursos );
conselheiro da Eneva S.A., conselheiro da Votorantim S.A. e conselheiro da Pravaler S.A. (crédito estudantil). 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); Companhia Hering (setor têxtil e varejo); 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); TAM S.A. (companhia aérea); América Latina Logística S.A. (setor de transportes); e Springs Global
S.A. (setor têxtil e varejo). 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). Nos últimos 5 anos,
não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
Adalberto Fernandes Granjo - 100.669.848-58
Ingressou na Alpargatas em 2005 como Gerente Jurídico
Em 2011, tornou-se Diretor de Negócios Jurídicos da Alpargatas
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
- Diretor da Alpargatas S.A.I.C
– Administrador da Fibrasil Agrícola e Comercial Ltda.
- Administrador da Alpargatas Imobiliária Ltda.
- Membro efetivo do Conselho de Administração do Instituto Alpargatas
- Diretor da ÁPICE – Associação pela Indústria e Comércio Esportivo
José Roberto Martinez Daniello - 172.597.348-09
AB InBev – Bens de Consumo – Bebidas
Vice-presidente global de gente e gestão
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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./19.
Edson Rubião Gonzales - 109.158.058-80
Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Paulo (USP), possui MBA Executivo na Fundação Dom Cabral. Desenvolveu sua carreira profissional em grandes empresas iniciando-se como
Trainee no Grupo Unilever onde ocupou diversos cargos gerenciais no Brasil. Na Coca-Cola SABB atuou na direção industrial da companhia. Em 2012, ingressou na Alpargatas S.A. ocupando o cargo de Diretor
Industrial. Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em 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.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Rodolfo Vilela Marino - 271.943.018-81
Rodolfo Vilela Marino - 271.943.018-81
Rodolfo Vilela Marino - 271.943.018-81
N/A
Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto - 275.224.438-06
N/A
Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes - 293.525.618-21
N/A
Ricardo Baldin - 163.678.040-72
N/A
Frederico de Souza Queiroz Pascowitch - 310.154.298-74
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N/A
Guilherme Bottura - 278.422.008-74
N/A
Henri Penchas - 061.738.378-20
N/A
João Moreira Salles - 295.520.008-58
N/A
Julian Garrido Del Val Neto - 112.057.538-93
Julian Garrido Del Val Neto - 112.057.538-93
N/A
Silvio Tini de Araújo - 064.065.488-68
N/A
Pedro Moreira Salles - 551.222.567-72
Pedro Moreira Salles - 551.222.567-72
N/A
Roberto Funari - 114.862.418-08
Roberto Funari - 114.862.418-08
Roberto Funari - 114.862.418-08
N/A
Stacey Kirkpatrick Brown - 000.000.000-00
Stacey Kirkpatrick Brown - 000.000.000-00
N/A
Alfredo Egydio Setubal - 014.414.218-07
N/A
Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond - 010.537.007-09
Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond - 010.537.007-09
N/A
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros - 022.725.508-94
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros - 022.725.508-94
N/A
Adalberto Fernandes Granjo - 100.669.848-58
N/A
José Roberto Martinez Daniello - 172.597.348-09
N/A
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Edson Rubião Gonzales - 109.158.058-80
N/A
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas
A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Para melhor entendimento, as informações requeridas neste item encontram-se disponíveis no item 12.12.
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E
Controladas, Controladores E Outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Para melhor entendimento, as informações requeridas neste item encontram-se disponíveis no item 12.12.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
A Alpargatas e suas controladas possuem apólice de seguro de responsabilidade civil geral de
administradores (D&O) contratada com a AXA Seguros S.A., com limite máximo de cobertura de R$
200 milhões. A vigência de tal apólice é por prazo determinado, com início em 29 de outubro de 2021
e término em 29 de outubro de 2022. A cobertura inclui processos administrativos, arbitrais e judiciais
de qualquer natureza (cíveis, trabalhistas e criminais), e outras despesas expressamente previstas,
respeitadas as limitações e exclusões determinadas pela respectiva apólice.
O valor total do prêmio do seguro contratado a ser pago + IOF é de R$ 162.540,21 (cento e sessenta
e dois mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e um centavos).
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12.12 - Outras informações relevantes
(a) Informações referentes às assembleias realizadas nos últimos 3 (três) anos pela Alpargatas S.A.:

DATA DE REALIZAÇÃO

MODALIDADE

FORMA DE
INSTALAÇÃO

QUORUM

20.03.2019

Extraordinária

1ª Convocação

Acionistas representando 96,23% das
ações ordinárias, 31,08% das ações
preferenciais e 64,54% do capital
social total, quórum superior ao legal
para instalação da Assembleia.

17.04.2019

Ordinária e Extraordinária

1ª Convocação

Acionistas representando 96,2% do
capital ordinário, quórum superior ao
legal para instalação da Assembleia

1ª Convocação

Acionistas representando 96,23% das
ações ordinárias, 37,09% das ações
preferenciais e 67,46% do capital
social total, quórum superior ao legal
para instalação da Assembleia.

1ª Convocação

Acionistas representando 96,23 % das
ações ordinárias, 35,15% das ações
preferenciais e 66,52% do capital
social total, quórum superior ao legal
para instalação da Assembleia.

1ª Convocação

Acionistas representando 86,62% das
ações ordinárias, 52,28% das ações
preferenciais e 69,91% do capital
social total

1ª Convocação

em Assembleia Geral Ordinária,
acionistas representando 96,48% das
ações ordinárias, 64,61% das ações
preferenciais e 80,98% do capital
social total, e em Assembleia Geral
Extraordinária,
acionistas
representando 96,48% das ações
ordinárias,
46,63%
das
ações
preferenciais e 72,23% do capital
social total, quórum superior ao legal
para instalação da Assembleia.

30.08.2019

15.10.2019

30.04.2020

22.04.2021

Extraordinária

Extraordinária

Ordinária

Ordinária e Extraordinária

(b) Atribuições dos órgãos e comitês de assessoramento do Conselho de Administração não estatutários
A Companhia possui comitês de assessoramento do Conselho de Administração não estatutários: (i) Comitê de Finanças; (ii)
Comitê de Estratégia; (iii) Comitê de Gente; e (iv) Comitê de Ética. As atribuições dos órgãos e comitês de assessoramento do
Conselho de Administração estão descritas no item 12.1 deste Formulário de Referência.
(c) Processo de Avaliação dos Membros do Conselho de Administração, Diretoria e Comitês
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Na Alpargatas não existe um mecanismo de avaliação de desempenho do Conselho de Administração, dos Comitês, bem
como dos seus membros. Não há um programa formal de treinamento dos membros do Conselho de Administração, da
Diretoria, do Conselho Fiscal e dos Comitês mencionados no item 12.1 deste Formulário de Referência.
Especificamente com relação à Diretoria, o Diretor-Presidente e os demais Diretores da Companhia contratam anualmente
metas coletivas (financeiras) e metas individuais, sendo submetidas para análise e aprovação do Comitê de Gente e Gestão
e do Conselho de Administração. Os resultados de desempenho de cada uma das metas também são acompanhados e
validados pelo Comitê de Gente e Gestão e pelo Conselho de Administração. Também foi implementada avaliação 360º da
Diretoria Executiva, cabendo ao Conselho de Administração a avaliação do Diretor-Presidente.
(d) Segmento de Listagem – Nível 1
A Alpargatas pertence ao grupo de empresas que seguem o regulamento e exigências de disclosure do Nível 1 de Governança
Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. Quanto às reuniões do Conselho de Administração, a Companhia divulga as
datas em que ocorrerão no Calendário de Eventos Societários no início do ano. Aproximadamente uma semana antes da data
de cada reunião, os Conselheiros de Administração recebem o material para leitura prévia e preparação para sua discussão
na reunião. Após o encerramento da reunião, a Ata com os temas tratados na reunião é lavrada em livro próprio e, quando
necessário, a Companhia divulga ao mercado um extrato da ata com as resoluções sobre os principais temas discutidos.Nível
1 de Governança Corporativa:
Em 2000, a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão introduziu três segmentos de negociação, com níveis diferenciados de práticas de
governança corporativa, denominados Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado, com o objetivo de estimular as companhias a seguir
melhores práticas de governança corporativa e adotar um nível de divulgação de informações adicional em relação ao exigido
pela legislação.
Os segmentos de listagem são destinados à negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam
voluntariamente a oberservar práticas de governança corporativa e exigências de divulgação de informações, além daquelas
já impostas pela legislação brasileira. Em geral, tais regras ampliam os direitos dos acionistas e elevam a qualidade das
informações fornecidas aos acionistas.
O Nível 1 de Governança Corporativa é um segmento especial de listagem do mercado de ações da B3, destinado
exclusivamente a companhias que atendam a requisitos mínimos e aceitem submeter-se a regras de governança corporativa
diferenciadas, incluindo, entre outros:
•

Ações que representem, no mínimo, 25% do capital social devem estar em circulação;

•

Exigência de que os novos membros do Conselho de Administração e da Diretoria assinem Termos de Anuência dos

Administradores, condicionanda a posse nos respectivos cargos à assinatura desses documentos, por meio dos quais os
novos administradores obrigam-se a agir em conformidade com o Contrato de Adesão ao Nível 1 e com o Regulamento do
Nível 1;
•

Vedação à emissão ou manutenção de partes beneficiárias;

•

Exigência de que o adquirente, em caso de alienação de controle da companhia, subscreva o termo de anuência dos

controladores, sendo que enquanto o adquirente não subscrever o referido termo: (i) o acionista controlador alienante não
transferirá a propriedade de suas ações e (ii) a companhia não registrará qualquer transferência de ações para o adquirente
ou para aqueles que vierem a deter o poder de contorle, devendo referido termo ser protocolado na B3 em até 15 (quinze)
dias da data de sua assinatura.
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O regulamento de Listagem do Nível 1, contendo as regras de governança aplicáveis ao Banco, pode ser acessado no seguinte
endereço: https://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/listagem/.

Demais práticas de governança:
Quanto às reuniões do Conselho de Administração, a Companhia divulga as datas em que ocorrerão no Calendário de Eventos
Societários no início do ano. Aproximadamente uma semana antes da data de cada reunião, os Conselheiros de
Administração recebem o material para leitura prévia e preparação para sua discussão na reunião. Após o encerramento da
reunião, a Ata com os temas tratados na reunião é lavrada em livro próprio e, quando necessário, a Companhia divulga ao
mercado um extrato da ata com as resoluções sobre os principais temas discutidos.
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A Companhia apresenta, abaixo, as informações referentes aos itens 12.9 e 12.10 deste Formulário de Referência:
Controladoras Diretas
Nome

CPF

Bloco VILLELA
1) Maria de Lourdes Egydio Villela ...........................................
007.446.978-91
Filhos:
Ricardo Villela Marino ........................................................
252.398.288-90
Rodolfo Villela Marino (*) .............................................................
271.943.018-81

Alpa Fundo de
Itaúsa S.A.
Investimento em Ações
CNPJ
CNPJ
61.532.644/0001-15
19.250.770/0001-40
Relação de Controle

-o-

Conselheiro Suplente
Conselheiro Titular
Diretor Vice-Presidente

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

Diretor Presidente

-o-o-

-o-o-

Diretor Executivo "A"
-o-

-o-

-o-

Diretor Executivo "B"

-o-o-o-

-o-o-o-

-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-

-o-o-o-

-o-o-o-

-o-

-o-

Diretor Vice-Presidente

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-

-o-o-

-o-o-

Gestor
Maior quotista

Conselheiro Titular
Maior acionista

-o-

-oquotista
quotista
quotista

-oacionista
acionista
acionista

-o-o-o-o-

-o-

Conselheiro Titular

-o-

-o-o-

-o-o-

-o-o-

Filhos:
João Moreira Salles (*)........................................................
295.520.008-58
-oJoão Moreira Salles .......................................................
667.197.397-00
-oFernando Roberto Moreira Salles....................................................
002.938.068-53
-oWalther Moreira Salles Júnior....................................................
406.935.467-00
-oBloco MEDEIROS
Marcelo Pereira Lopes Medeiros (*) (***) ........................................................................................
022.725.508-94
-oRelação de Subordinação

1) Alfredo Egydio Setubal (*) .............................................................
014.414.218-07
2) Rodolfo Villela Marino (*) .............................................................
271.943.018-81

-o-

-o-

1) Pedro Moreira Salles (*) ........................................................................................
551.222.567-72
-o-

1)

CNPJ
52.117.397/0001-08

Companhia Esa

-o-

Irmãos:
2) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho .......................................................................
066.530.838-88
Diretor Vice-Presidente
3) Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela ...................................................................
066.530.828-06
Vice-Presidente do CA
Bloco SETUBAL
Irmãos:
Coselheiro Titular
1) Alfredo Egydio Setubal (*) .............................................................
014.414.218-07
Diretor Presidente
Filhos:
Alfredo Egydio Nugent Setubal........................................................
407.919.708-09
-oMarina Nugent Setubal .....................................................................
384.422.518-80
-o2) José Luiz Egydio Setubal .............................................................
011.785.508-18
-oFilhos:
Beatriz de Mattos Setubal ..........................................
316.394.318-70
-oGabriel de Mattos Setubal .......................................
348.338.808-73
-oOlavo Egydio Mutarelli Setubal............
394.635.348-73
-o3) Maria Alice Setubal ...................................................................
570.405.408-00
-oFilhos:
Fernando Setubal Souza e Silva ................................
311.798.878-59
-oGuilherme Setubal Souza e Silva ...............................
269.253.728-92
-oTide Setubal Souza e Silva Nogueira...................................................
296.682.978-81
-o4) Olavo Egydio Setubal Júnior ................................................................
006.447.048-29
-oFilhos:
Bruno Rizzo Setubal ...........................................................
299.133.368-56
-oCamila Setubal Lenz Cesar............................................................
350.572.098-41
-oLuiza Rizzo Setubal .................................................................
323.461.948-40
-o5) Paulo Setubal Neto ..................................................................................
638.097.888-72
-oFilhos:
Carolina Marinho Lutz Setubal ...................................
077.540.228-18
-oJúlia Guidon Setubal Winandy...........................
336.694.358-08
-oPaulo Egydio Setubal ............................................
336.694.318-10
-oConselheiro Suplente
6) Ricardo Egydio Setubal ......................................................................................
033.033.518-99
Diretor Vice-Presidente
Filhos:
Marcelo Ribeiro do Valle Setubal............
230.936.378-21
-oPatrícia Ribeiro do Valle Setubal.............
230.936.328-62
-oRodrigo Ribeiro do Valle Setubal.............
230.936.298-02
-o7) Roberto Egydio Setubal ........................................................................................
007.738.228-52
Vice-Presidente do CA
Filhas:
Mariana Lucas Setubal ......................................................................
227.809.998-10
-oPaula Lucas Setubal...............................
295.243.528-69
-oBloco MOREIRA SALLES

2)
2)
3)

Controladora Indireta
Cambuhy
Alpa Holding S.A.
CNPJ
47.236.650/001-84

Conselheiro Titular
Conselheiro Titular

(*) atuais administradores da Companhia eleitos na AGO de 27.04.2022
(**) atual membro do Comitê de Finanças
(***) atual membro do Comitê de Estratégia e do Comitê de Gente
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Controladoras Diretas
Nome

CPF

Bloco VILLELA
1) Maria de Lourdes Egydio Villela ...........................................
007.446.978-91
Filhos:
Ricardo Villela Marino ........................................................
252.398.288-90
Rodolfo Villela Marino (*) .............................................................
271.943.018-81

Alpa Fundo de
Itaúsa S.A.
Investimento em Ações
CNPJ
CNPJ
61.532.644/0001-15
19.250.770/0001-40
Relação de Controle

-o-

Conselheiro Suplente
Conselheiro Titular
Diretor Vice-Presidente

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

Diretor Presidente

-o-o-

-o-o-

Diretor Executivo "A"
-o-

-o-

-o-

Diretor Executivo "B"

-o-o-o-

-o-o-o-

-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-

-o-o-o-

-o-o-o-

-o-

-o-

Diretor Vice-Presidente

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-

-o-o-

-o-o-

Gestor
Maior quotista

Conselheiro Titular
Maior acionista

-o-

quotista
quotista
quotista
quotista

acionista
acionista
acionista
acionista

-o-o-o-o-

-o-

Conselheiro Titular

-o-

-o-o-

-o-o-

-o-o-

Filhos:
João Moreira Salles (**)........................................................
295.520.008-58
-oJoão Moreira Salles .......................................................
667.197.397-00
-oFernando Roberto Moreira Salles....................................................
002.938.068-53
-oWalther Moreira Salles Júnior....................................................
406.935.467-00
-oBloco MEDEIROS
Marcelo Pereira Lopes Medeiros (*) (***) ........................................................................................
022.725.508-94
-oRelação de Subordinação

1) Alfredo Egydio Setubal (*) .............................................................
014.414.218-07
2) Rodolfo Villela Marino (*) .............................................................
271.943.018-81

-o-

-o-

1) Pedro Moreira Salles (*) ........................................................................................
551.222.567-72
-o-

1)

CNPJ
52.117.397/0001-08

Companhia Esa

-o-

Irmãos:
2) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho .......................................................................
066.530.838-88
Diretor Vice-Presidente
3) Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela ...................................................................
066.530.828-06
Vice-Presidente do CA
Bloco SETUBAL
Irmãos:
Coselheiro Titular
1) Alfredo Egydio Setubal (*) .............................................................
014.414.218-07
Diretor Presidente
Filhos:
Alfredo Egydio Nugent Setubal........................................................
407.919.708-09
-oMarina Nugent Setubal .....................................................................
384.422.518-80
-o2) José Luiz Egydio Setubal .............................................................
011.785.508-18
-oFilhos:
Beatriz de Mattos Setubal ..........................................
316.394.318-70
-oGabriel de Mattos Setubal .......................................
348.338.808-73
-oOlavo Egydio Mutarelli Setubal............
394.635.348-73
-o3) Maria Alice Setubal ...................................................................
570.405.408-00
-oFilhos:
Fernando Setubal Souza e Silva ................................
311.798.878-59
-oGuilherme Setubal Souza e Silva ...............................
269.253.728-92
-oTide Setubal Souza e Silva Nogueira...................................................
296.682.978-81
-o4) Olavo Egydio Setubal Júnior ................................................................
006.447.048-29
-oFilhos:
Bruno Rizzo Setubal ...........................................................
299.133.368-56
-oCamila Setubal Lenz Cesar............................................................
350.572.098-41
-oLuiza Rizzo Setubal .................................................................
323.461.948-40
-o5) Paulo Setubal Neto ..................................................................................
638.097.888-72
-oFilhos:
Carolina Marinho Lutz Setubal ...................................
077.540.228-18
-oJúlia Guidon Setubal Winandy...........................
336.694.358-08
-oPaulo Egydio Setubal ............................................
336.694.318-10
-oConselheiro Suplente
6) Ricardo Egydio Setubal ......................................................................................
033.033.518-99
Diretor Vice-Presidente
Filhos:
Marcelo Ribeiro do Valle Setubal............
230.936.378-21
-oPatrícia Ribeiro do Valle Setubal.............
230.936.328-62
-oRodrigo Ribeiro do Valle Setubal.............
230.936.298-02
-o7) Roberto Egydio Setubal ........................................................................................
007.738.228-52
Vice-Presidente do CA
Filhas:
Mariana Lucas Setubal ......................................................................
227.809.998-10
-oPaula Lucas Setubal...............................
295.243.528-69
-oBloco MOREIRA SALLES

2)
2)
3)

Controladora Indireta
Cambuhy
Alpa Holding S.A.
CNPJ
47.236.650/001-84

Conselheiro Titular
Conselheiro Titular

(*) atuais administradores da Companhia eleitos na AGO de 22.04.2021
(**) atual membro do Comitê de Finanças
(***) atual membro do Comitê de Estratégia e do Comitê de Gente
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Controladas Diretas
Nome

CPF

Bloco VILLELA
1) Maria de Lourdes Egydio Villela ...........................................
007.446.978-91
Filhos:
Ricardo Villela Marino ........................................................
252.398.288-90
Rodolfo Villela Marino (*) .............................................................
271.943.018-81

Alpa Fundo de
Itaúsa S.A.
Investimento em Ações
CNPJ
CNPJ
61.532.644/0001-15
19.250.770/0001-40
Relação de Controle

CNPJ
52.117.397/0001-08

-o-

Companhia Esa

-o-

-o-

-o-

Conselheiro Suplente
Conselheiro Titular
Diretor Vice-Presidente

-o-

-o-

Diretor Presidente

-o-

-o-

Diretor Executivo "A"

-o-o-

-o-o-

-oDiretora Presidente

-o-

-o-

Diretor Presidente

-o-o-o-

-o-o-o-

-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-oDiretor Executivo "A"

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-oDiretor Vice-Presidente

-o-o-

-o-o-

-o-o-

Gestor
Maior quotista

Conselheiro Titular
Maior acionista

-o-

-o-

Administrador

-o-

-o-

Conselheiro Titular

-o-

-o-o-

-o-o-

-o-o-

Irmãos:
2) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho .......................................................................
066.530.838-88 Diretor Vice-Presidente
3) Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela ...................................................................
066.530.828-06 Vice-Presidente do CA
Bloco SETUBAL
Irmãos:
Vice-Presidente do CA
1) Alfredo Egydio Setubal (*) .............................................................
014.414.218-07
Diretor Presidente
Filhos:
Alfredo Egydio Nugent Setubal........................................................
407.919.708-09
-oMarina Nugent Setubal .....................................................................
384.422.518-80
-o2) José Luiz Egydio Setubal .............................................................
011.785.508-18
-oFilhos:
Beatriz de Mattos Setubal ..........................................
316.394.318-70
-oGabriel de Mattos Setubal .......................................
348.338.808-73
-oOlavo Egydio Mutarelli Setubal............
394.635.348-73
-o3) Maria Alice Setubal ...................................................................
570.405.408-00
-oFilhos:
Fernando Setubal Souza e Silva ................................
311.798.878-59
-oGuilherme Setubal Souza e Silva ...............................
269.253.728-92
-oTide Setubal Souza e Silva Nogueira...................................................
296.682.978-81
-o4) Olavo Egydio Setubal Júnior ................................................................
006.447.048-29
-oFilhos:
Bruno Rizzo Setubal ...........................................................
299.133.368-56
-oCamila Setubal Lenz Cesar............................................................
350.572.098-41
-oLuiza Rizzo Setubal .................................................................
323.461.948-40
-o5) Paulo Setubal Neto ..................................................................................
638.097.888-72
Conselheiro Titular
Filhos:
Carolina Marinho Lutz Setubal ...................................
077.540.228-18
-oJúlia Guidon Setubal Winandy...........................
336.694.358-08
-oPaulo Egydio Setubal ............................................
336.694.318-10
-o6) Ricardo Egydio Setubal ......................................................................................
033.033.518-99
Conselheiro Suplente
Filhos:
Marcelo Ribeiro do Valle Setubal............
230.936.378-21
-oPatrícia Ribeiro do Valle Setubal.............
230.936.328-62
-oRodrigo Ribeiro do Valle Setubal.............
230.936.298-02
-o7) Roberto Egydio Setubal ........................................................................................
007.738.228-52 Diretor Vice-Presidente
Filhas:
Mariana Lucas Setubal ......................................................................
227.809.998-10
-oPaula Lucas Setubal...............................
295.243.528-69
-oBloco MOREIRA SALLES
1) Pedro Moreira Salles (*) ........................................................................................
551.222.567-72
-oFilhos:
João Moreira Salles (**)........................................................
295.520.008-58
-oBloco MEDEIROS
1) Marcelo Pereira Lopes Medeiros (*) (***) ........................................................................................
022.725.508-94
-oRelação de Subordinação
1) Alfredo Egydio Setubal (*) .............................................................
014.414.218-07
2) Rodolfo Villela Marino (*) .............................................................
271.943.018-81

Controladora Indireta
Cambuhy
Alpa Holding S.A.
CNPJ
47.236.650/001-84

Conselheiro Titular
Conselheiro Titular

(*) administradores da Companhia eleitos na AGO de 30.04.2020
(**) membro do Comitê de Finanças
(***) membro do Comitê de Estratégia e do Comitê de Gente
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Controladas Diretas
Nome

CPF

Itaúsa S.A.
CNPJ
61.532.644/0001-15
Relação de Controle

Cambuhy
Alpa Holding S.A.
CNPJ
47.236.650/001-84

CNPJ
52.117.397/0001-08

-o-

-o-

-o-

-o-o-

-o-o-

Diretor Presidente
Diretor Executivo "B"

-o-o-

-o-o-

-oDiretora Vice-Presidente

-o-

-o-

Diretor Presidente

-o-o-o-

-o-o-o-

-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-oDiretor Executivo "A"

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-oDiretor Presidente

-o-o-

-o-o-

-o-o-

Gestor
Maior quotista

Conselheiro Titular
Maior acionista

-o-

-o-

Administrador

-o-

-o-

Conselheiro Titular

-o-

-o-o-

-o-o-

-o-o-

Bloco VILLELA
1) Maria de Lourdes Egydio Villela ...........................................
007.446.978-91
-oFilhos:
Ricardo Villela Marino ........................................................
252.398.288-90
-oRodolfo Villela Marino (*) .............................................................
271.943.018-81
Conselheiro Titular
Irmãos:
2) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho .......................................................................
066.530.838-88
-o3) Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela ...................................................................
066.530.828-06
-oBloco SETUBAL
Irmãos:
1) Alfredo Egydio Setubal (*) .............................................................
014.414.218-07
Conselheiro Titular
Filhos:
Alfredo Egydio Nugent Setubal........................................................
407.919.708-09
-oMarina Nugent Setubal .....................................................................
384.422.518-80
-o2) José Luiz Egydio Setubal .............................................................
011.785.508-18
-oFilhos:
Beatriz de Mattos Setubal ..........................................
316.394.318-70
-oGabriel de Mattos Setubal .......................................
348.338.808-73
-oOlavo Egydio Mutarelli Setubal............
394.635.348-73
-o3) Maria Alice Setubal ...................................................................
570.405.408-00
-oFilhos:
Fernando Setubal Souza e Silva ................................
311.798.878-59
-oGuilherme Setubal Souza e Silva ...............................
269.253.728-92
-oTide Setubal Souza e Silva Nogueira...................................................
296.682.978-81
-o4) Olavo Egydio Setubal Júnior ................................................................
006.447.048-29
-oFilhos:
Bruno Rizzo Setubal ...........................................................
299.133.368-56
-oCamila Setubal Lenz Cesar............................................................
350.572.098-41
-oLuiza Rizzo Setubal .................................................................
323.461.948-40
-o5) Paulo Setubal Neto ..................................................................................
638.097.888-72
-oFilhos:
Carolina Marinho Lutz Setubal ...................................
077.540.228-18
-oJúlia Guidon Setubal Winandy...........................
336.694.358-08
-oPaulo Egydio Setubal ............................................
336.694.318-10
-o6) Ricardo Egydio Setubal ......................................................................................
033.033.518-99
-oFilhos:
Marcelo Ribeiro do Valle Setubal............
230.936.378-21
-oPatrícia Ribeiro do Valle Setubal.............
230.936.328-62
-oRodrigo Ribeiro do Valle Setubal.............
230.936.298-02
-o7) Roberto Egydio Setubal ........................................................................................
007.738.228-52
-oFilhas:
Mariana Lucas Setubal ......................................................................
227.809.998-10
-oPaula Lucas Setubal...............................
295.243.528-69
-oBloco MOREIRA SALLES
1) Pedro Moreira Salles (*) ........................................................................................
551.222.567-72
-oFilhos:
João Moreira Salles (**)........................................................
295.520.008-58
-oBloco MEDEIROS
1) Marcelo Pereira Lopes Medeiros (*) (***) ........................................................................................
022.725.508-94
-oRelação de Subordinação
1) Alfredo Egydio Setubal (*) .............................................................
014.414.218-07
2) Rodolfo Villela Marino (*) .............................................................
271.943.018-81

Conselheiro Titular
Conselheiro Titular

Controladora Indireta

Alpa Fundo de
Investimento em Ações
CNPJ
19.250.770/0001-40

Companhia Esa

(*) atuais administradores da Companhia eleitos na AGO/E de 17.04.2019
(**) atual membro do Comitê de Finanças
(***) atual membro do Comitê de Estratégia e do Comitê de Gente
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Controladas Diretas
Nome

CPF

Bloco VILLELA
1) Maria de Lourdes Egydio Villela ...........................................
007.446.978-91
Filhos:
Ricardo Villela Marino ........................................................
252.398.288-90
Rodolfo Villela Marino (*) .............................................................
271.943.018-81

Alpa Fundo de
Investimento em Ações
CNPJ
CNPJ
61.532.644/0001-15
19.250.770/0001-40
Relação de Controle
Itaúsa S.A.

Cambuhy
Alpa Holding S.A.
CNPJ
47.236.650/001-84

CNPJ
52.117.397/0001-08

-o-

Companhia Esa

-o-

-o-

-o-

Conselheiro Suplente
Conselheiro Titular
Diretor Vice-Presidente

-o-

-o-

Diretor Presidente

-o-

-o-

Diretor Executivo "A"

-o-o-

-o-o-

-oDiretora Presidente

-o-

-o-

Diretor Presidente

-o-o-o-

-o-o-o-

-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-oDiretor Executivo "A"

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-o-oDiretor Vice-Presidente

-o-o-

-o-o-

-o-o-

Gestor
Maior quotista

Conselheiro Titular
Maior acionista

-o-

-o-

Administrador

-o-

-o-

Conselheiro Titular

-o-

-o-o-

-o-o-

-o-o-

Irmãos:
2) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho .......................................................................
066.530.838-88 Diretor Vice-Presidente
3) Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela ...................................................................
066.530.828-06 Vice-Presidente do CA
Bloco SETUBAL
Irmãos:
Vice-Presidente do CA
1) Alfredo Egydio Setubal (*) .............................................................
014.414.218-07
Diretor Presidente
Filhos:
Alfredo Egydio Nugent Setubal........................................................
407.919.708-09
-oMarina Nugent Setubal .....................................................................
384.422.518-80
-o2) José Luiz Egydio Setubal .............................................................
011.785.508-18
-oFilhos:
Beatriz de Mattos Setubal ..........................................
316.394.318-70
-oGabriel de Mattos Setubal .......................................
348.338.808-73
-oOlavo Egydio Mutarelli Setubal............
394.635.348-73
-o3) Maria Alice Setubal ...................................................................
570.405.408-00
-oFilhos:
Fernando Setubal Souza e Silva ................................
311.798.878-59
-oGuilherme Setubal Souza e Silva ...............................
269.253.728-92
-oTide Setubal Souza e Silva Nogueira...................................................
296.682.978-81
-o4) Olavo Egydio Setubal Júnior ................................................................
006.447.048-29
-oFilhos:
Bruno Rizzo Setubal ...........................................................
299.133.368-56
-oCamila Setubal Lenz Cesar............................................................
350.572.098-41
-oLuiza Rizzo Setubal .................................................................
323.461.948-40
-o5) Paulo Setubal Neto ..................................................................................
638.097.888-72
Conselheiro Titular
Filhos:
Carolina Marinho Lutz Setubal ...................................
077.540.228-18
-oJúlia Guidon Setubal Winandy...........................
336.694.358-08
-oPaulo Egydio Setubal ............................................
336.694.318-10
-o6) Ricardo Egydio Setubal ......................................................................................
033.033.518-99
Conselheiro Suplente
Filhos:
Marcelo Ribeiro do Valle Setubal............
230.936.378-21
-oPatrícia Ribeiro do Valle Setubal.............
230.936.328-62
-oRodrigo Ribeiro do Valle Setubal.............
230.936.298-02
-o7) Roberto Egydio Setubal ........................................................................................
007.738.228-52 Diretor Vice-Presidente
Filhas:
Mariana Lucas Setubal ......................................................................
227.809.998-10
-oPaula Lucas Setubal...............................
295.243.528-69
-oBloco MOREIRA SALLES
1) Pedro Moreira Salles (*) ........................................................................................
551.222.567-72
-oFilhos:
João Moreira Salles (**)........................................................
295.520.008-58
-oBloco MEDEIROS
1) Marcelo Pereira Lopes Medeiros (*) (***) ........................................................................................
022.725.508-94
-oRelação de Subordinação
1) Alfredo Egydio Setubal (*) .............................................................
014.414.218-07
2) Rodolfo Villela Marino (*) .............................................................
271.943.018-81

Controladora Indireta

Conselheiro Titular
Conselheiro Titular

(*) atuais administradores da Companhia eleitos na AGO de 30.04.2020
(**) atual membro do Comitê de Finanças
(***) atual membro do Comitê de Estratégia e do Comitê de Gente
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária
(a) Objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração
foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso
o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento
pode ser consultado.
A Alpargatas possui uma política de remuneração formalmente aprovada. A prática de remuneração,
administrada pelo Vice-Presidente de Pessoas Global em conjunto com o Diretor Presidente e aplicável
a todos os administradores e colaboradores da Alpargatas, tem por objetivo oferecer um pacote de
remuneração que garanta um salário competitivo além de estimular o empreendedorismo e a
meritocracia, por meio de um modelo de incentivos de curto e longo prazo atrelados aos resultados e
à geração de valor, além dos benefícios normais de mercado.
As movimentações, tais como, concessões de reajustes por mérito, promoções, levam em consideração
o desempenho diferenciado e qualquer proposta de revisão, seja no salário, honorários, benefícios e ou
até mesmo alterações dos desenhos dos incentivos de curto e longo prazo, devem ser submetidos à
avaliação do Comitê de Assessoramento e posterior aprovação do Conselho de Administração.
As remunerações têm por objetivo:


Remuneração Fixa: reconhecer e refletir o valor do cargo internamente e externamente, bem
como o desempenho individual, experiência, formação e conhecimento do executivo;



Remuneração Variável: premiar o atingimento e superação de metas da Companhia e
individuais, alinhadas ao orçamento, planejamento estratégico e mercado;




Benefícios: promover benefícios assistenciais compatível com as práticas do mercado; e
Remuneração baseada em ações: (a) reforçar nossa capacidade para atrair e reter talentos; (b)
alinhar os interesses dos colaboradores aos interesses de nossos acionistas; (c) compartilhar
nossos riscos e ganhos com nossos colaboradores; e (d) balancear as formas de remuneração
a curto e longo prazo, visando a continuidade dos nossos negócios.

Para os membros do Conselho de Administração e para os membros das Comissões de Assessoramento,
oferecemos honorários mensais fixos e, adicionalmente para os membros independentes, que além da
participação no Conselho, também coordenam uma das Comissões de assessoramento, participação
em nosso programa de Incentivo de Longo Prazo.
A partir de 2018, o Conselho Fiscal não foi mais instalado em Assembleia Geral de acionistas.
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(b) composição da remuneração, indicando:
(i) descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
Conselho de Administração
Os membros efetivos do Conselho de Administração recebem, como remuneração fixa, honorários
mensais. O montante total anual da remuneração do Conselho de Administração é aprovado em
Assembleia Geral Ordinária de acionistas. Apenas aos membros independentes do Conselho, além dos
honorários, também participam de nosso programa de Incentivo de Longo Prazo. Para nenhum dos
membros são oferecidos benefícios.
Comitês Internos
Os membros efetivos dos Comitês internos recebem, como remuneração fixa, honorários mensais. Os
montantes totais anuais da remuneração dos Comitês são aprovados em Assembleia Geral Ordinária
de acionistas. Não são oferecidos benefícios e incentivos aos membros dos Comitês, exceto se também
participam do Conselho de Administração.
Diretorias estatutária e não-estatutária
Os membros das Diretorias estatutária e não-estatutária recebem um salário fixo mensal e uma
remuneração variável (incentivos de curto e longo prazo). Além dos parâmetros de mercado, a
determinação da remuneração dos diretores considera a experiência necessária para o exercício do
cargo, a complexidade da função, a responsabilidade e o impacto nos resultados. Os benefícios
recebidos pelos diretores estão atrelados ao mercado.
Conselho Fiscal
Na data deste Formulário de Referência, não possuímos Conselho Fiscal instalado.
Para o nosso Conselho Fiscal, busca-se assegurar remuneração compatível com os limites definidos na
legislação aplicável, garantindo-se adequada retribuição destes pelo exercício de suas funções. Os
membros do nosso Conselho Fiscal receberão uma remuneração fixa, equivalente a, pelo menos o
mínimo legal estabelecido pelo artigo 162, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações, conforme alterada.
Os membros do Conselho Fiscal são, também, obrigatoriamente reembolsados pelas despesas de
locomoção e estadia necessárias ao desempenho de suas funções.
Conselho de Administração
Remuneração fixa anual, segregada em:


Salário ou pró-labore – os membros efetivos do Conselho de Administração recebem, como
remuneração fixa, honorários mensais estipulados com base em práticas de mercado e tem
como objetivo, recompensar a disponibilidade e a responsabilidade da função. O montante
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total anual da remuneração do Conselho de Administração é aprovado em Assembleia Geral
Ordinária de acionistas.


Benefícios diretos e indiretos – aos membros do Conselho não oferecemos benefícios da
empresa.



Remuneração por participação em comissões de assessoramento – os Coordenadores das
comissões de assessoramento, recebem honorários mensais fixos estipulados com base em
práticas de mercado e tem como objetivo recompensar a disponibilidade e a responsabilidade
da função. O montante total anual da remuneração do Conselho de Administração é aprovado
em Assembleia Geral Ordinária de acionistas.



Outros – não se aplica.

Remuneração variável, segregada em:


Bônus – não se aplica.



Participação nos resultados – não se aplica.



Remuneração por participação em reuniões – não se aplica.



Comissões – não se aplica.



Outros – não se aplica.

Benefícios pós-emprego – não se aplica.
Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo – não se aplica.
Remuneração baseada em ações, incluindo opções – participam do Programa de Sócios,
especificamente no plano discricionário, os Coordenadores de Comitês que também são membros do
Conselho de Administração. Essa participação limitada e não a todos os membros, tem como finalidade
atrair de mercado conselheiros independentes. Adicionalmente, os membros independentes do
Conselho de Administração participam do nosso programa de Incentivo de Longo Prazo.
Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração
Remuneração fixa anual, segregada em:


Salário ou pró-labore – os membros efetivos dos Comitês de assessoramento ao Conselho de
Administração recebem, como remuneração fixa, honorários mensais. Os montantes totais
anuais da remuneração dos Comitês são aprovados em Assembleia Geral Ordinária de
acionistas.



Benefícios diretos e indiretos – não são oferecidos benefícios.



Remuneração por participação em comitês – não se aplica.



Outros – não se aplica.
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Remuneração variável, segregada em:


Bônus – não se aplica.



Participação nos resultados – não se aplica.



Remuneração por participação em reuniões – não se aplica



Comissões – não se aplica



Outros – não se aplica

Benefícios pós-emprego – não se aplica.
Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo – não se aplica.
Remuneração baseada em ações, incluindo opções – participam do Programa de Sócios,
especificamente no plano discricionário, os Coordenadores de Comitês que também são membros do
Conselho de Administração. Essa participação limitada e não a todos os membros, tem como finalidade
atrair de mercado conselheiros independentes.
Diretorias estatutária e não-estatutária
Remuneração fixa anual, segregada em:


Salário ou pró-labore – os membros das Diretorias estatutária e não-estatutária recebem salário
fixo mensal. Além das comparações de mercado, a determinação da remuneração dos diretores
considera a experiência necessária para o exercício do cargo, a complexidade da função, a
responsabilidade e o impacto nos resultados.



Benefícios diretos e indiretos – concedemos aos diretores estatutários e não estatutários os
seguintes benefícios:


Assistência médica;



Seguro de vida;



Check up anual;



Voucher refeição;



Plano de previdência privada.



Remuneração por participação em comitês – não se aplica.



Outros – não se aplica.

Remuneração variável, segregada em:


Bônus – para os Diretores Estatutários faz parte do pacote de remuneração a participação no
Incentivo de Curto Prazo - Programa de Bônus. Esse programa oferece a oportunidade aos
executivos de alavancar a premiação desde que as metas coletivas e individuais sejam
superadas. As metas coletivas são compostas por indicadores financeiros da empresa, enquanto
as metas individuais, além dos indicadores financeiros, também podem fazer parte metas
qualitativas, tais como participação e liderança em projetos estratégicos.
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Participação nos resultados – para os Diretores não Estatutários, faz parte do pacote de
remuneração, a participação no Incentivo de Curto Prazo - PPR. Esse programa oferece a
oportunidade aos executivos de alavancar a premiação desde que as metas coletivas e
individuais sejam superadas. As metas coletivas são compostas por indicadores financeiros da
empresa, enquanto as metas individuais, além dos indicadores financeiros, também podem
fazer parte metas qualitativas, tais como participação e liderança em projetos estratégicos.



Remuneração por participação em reuniões – não se aplica.



Comissões – não se aplica.



Outros – não se aplica.

Benefícios pós-emprego – como mencionado no item benefícios, ofereceremos a todos colaboradores
plano de previdência privada que será melhor explorada no item especifico.
Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo – não se aplica.
Remuneração baseada em ações, incluindo opções – todos os Diretores Estatutários e não
Estatutários participam do Programa de Sócios composto pelos planos discricionário e de matching.
Esses programas têm por objetivo, além da atração e retenção de talentos por longo prazo, também
fortalecer sentimento de dono, um de nossos princípios. As outorgas respeitam as metas de cada plano
e são submetidos à aprovação do Comitê de Gente e Gestão para avaliação e submissão ao Conselho
as devidas aprovações.
(ii) em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na
remuneração total
REMUNERAÇÃO TOTAL POR ÓRGÃO 2021
REMUNERAÇÃO FIXA
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL REMUN.
BASEADA
EM AÇÕES
Salários e Benefícios
ICP
ILP UVV

REMUN.
TOTAL

Pro-Labore
67%

0%

(bônus)
0%

0%

33%

100%

Comitês Internos

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Diretoria Estatutária

30%

2%

30%

-3%

41%

100%

REMUN.
BASEADA
EM AÇÕES

REMUN.
TOTAL

100%

COMPOSIÇÃO

Conselho
Administração

de

REMUNERAÇÃO TOTAL POR ÓRGÃO 2020
COMPOSIÇÃO

REMUNERAÇÃO FIXA

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

Salários e
Pro-Labore

Benefícios

ICP
(bônus)

ILP
UVV

70%

0%

0%

0%

30%

Comitês Internos

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Diretoria Estatutária

32%

2%

14%

5%

47%

100%

Composição

REMUNERAÇÃO FIXA

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

Salários e
Pro-Labore

ICP
(bônus)

REMUN.
BASEADA
EM AÇÕES

REMUN.
TOTAL

Conselho
Administração

de

REMUNERAÇÃO TOTAL POR ÓRGÃO 2019

Benefícios

ILP
UVV
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Conselho
Administração

de

99%

0%

0%

1%

0%

100%

Conselho Fiscal

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Comitês Internos

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Diretoria Estatutária

24%

2%

29%

22%

23%

100%

(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
Conselhos de Administração e Fiscal, e Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração
Remuneração fixa anual:


Salário ou pró-labore – os honorários dos membros efetivos do Conselho de Administração e
Comitês de Assessoramento sofrem reajustes após análises de mercado. As pesquisas anuais,
são adquiridas através de Consultorias especializadas no tema. Com relação ao Conselho Fiscal,
caso este seja instalado, sua remuneração está alinhada às regras estipuladas pela Lei das
Sociedades por Ações.



Benefícios diretos e indiretos – não se aplica.



Remuneração por participação em comitês – os honorários dos Coordenadores dos Comitês
de Assessoramento sofrem reajustes após análises de mercado. As pesquisas anuais são
adquiridas através de Consultorias especializadas no tema.



Outros – não se aplica.

Remuneração variável, segregada em:


Bônus – não se aplica.



Participação nos resultados – não se aplica.



Remuneração por participação em reuniões – não se aplica.



Comissões – não se aplica.



Outros – não se aplica.

Benefícios pós-emprego – não se aplica.
Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo – não se aplica.
Remuneração baseada em ações, incluindo opções – Concedido exclusivamente aos membros do
Conselho de Administração que também coordenam um dos Comitês de Assessoramento, os targets
salariais, são definidos com base nas pesquisas anuais de mercado, contratados através de Consultorias
especializadas.
A Vice-Presidência de Pessoas é a responsável pela gestão da remuneração total, considerando a
definição da estratégia da remuneração, parâmetros para as comparações (média, mediana, 3ºQ e P90),
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mercado, composição dos benefícios, desenhos dos incentivos de curto e longo prazos. As revisões,
propostas para alterações de desenhos, mudança em sua composição, são submetidas à análise do
Comitê de Gente e Gestão para posterior aprovação do Conselho de Administração.
Diretorias estatutária e não estatutária
A responsabilidade pela gestão da prática de remuneração dos diretores estatutários e não estatutários
é da Vice-Presidência de Pessoas. A prática contempla o acompanhamento da remuneração fixa frente
ao mercado, parâmetros da remuneração variável, concessões e administração dos benefícios. A
Alpargatas utiliza a metodologia da Consultoria Korn Ferry | HayGroup, especializada em remuneração,
para avaliar os cargos e funções existentes na estrutura organizacional. Anualmente, as bases da
remuneração são atualizadas a partir de pesquisa salarial elaborada por esta consultoria junto a
empresas do mesmo porte da Alpargatas e, sempre que possível, do mesmo setor ou mercado de
atuação. A concessão de reajustes ou mudança do pacote de remuneração seguirá as tendências de
mercado, acompanhadas pela equipe de Recursos Humanos, bem como o nível de competência e o
desempenho e performance dos executivos.
Remuneração fixa anual:


Salário ou pró-labore – anualmente atualizamos as tabelas salariais, com base nas pesquisas
anuais de mercado contratadas através de Consultorias Especializada. Os cargos são avaliados
seguindo a metodologia de pontos da Korn Ferry|HayGroup. A aplicação de eventuais reajustes,
estão atrelados ao posicionamento na faixa salarial, performance individual e budget. As
propostas são submetidas à análise do Comitê de Gente e Gestão para posterior aprovação do
Conselho de Administração.



Benefícios diretos e indiretos – acompanhamos através de participação em pesquisas anuais
especializadas no tema, a composição de nosso pacote de benefícios frente ao mercado,
identificando qualquer necessidade de ajustes, as propostas são submetidas à análise do
Comitê de Gente e Gestão para posterior aprovação do Conselho de Administração.



Remuneração por participação em comitês – não se aplica.



Outros – não se aplica.

Remuneração variável, segregada em:


Bônus – especificamente para a Diretoria Estatutária, acompanhamos as práticas de mercado,
principalmente os targets salariais aplicados para esse programa. Os desenhos e forma de
remunerar são ligadas as estratégias da empresa e visam impulsionar o atingimento e
superação dos resultados no curto prazo.



Participação nos resultados – especificamente para a Diretoria não Estatutária, são
acompanhadas as práticas de mercado, principalmente os targets salariais aplicados para esse
programa. Os desenhos e forma de remunerar são ligadas as estratégias da empresa e visam
impulsionar o atingimento e superação dos resultados no curto prazo.



Remuneração por participação em reuniões – não se aplica.



Comissões – não se aplica.
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Outros – não se aplica.

Benefícios pós-emprego – seguem o regulamento de elegibilidade vigente em nosso plano de
previdência complementar Privada.
Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo – não se aplica.
Remuneração baseada em ações, incluindo opções – são acompanhadas as práticas de mercado,
principalmente os targets salariais aplicados para esse programa. Os desenhos e forma de remunerar
são ligadas as estratégias da empresa e visam, além de atrair e reter talentos, ampliar o sentimento de
dono um de nossos princípios.
A Vice-Presidência de Pessoas é a responsável pela gestão da remuneração total, considerando a
definição da estratégia da remuneração, parâmetros para as comparações (média, mediana, 3ºQ e P90),
mercado, composição dos benefícios, desenhos dos incentivos de curto e longo prazos.
(iv) razões que justificam a composição da remuneração
A remuneração total é composta por:
Remuneração Fixa


Salários/Pró-labore/Honorários: aplicável ao Conselho de Administração, Comissões de
Assessoramento, Diretoria Estatutária e Diretoria não Estatutária é estabelecida de acordo com
as atribuições e responsabilidades inerentes ao exercício da função e de acordo com as
pesquisas salariais. Objetiva garantir aos executivos um valor que traga conforto e segurança
financeira aos seus familiares.



Benefícios: tem como objetivo assegurar aos executivos e seus familiares conforto e
tranquilidade nas questões de saúde e aposentadoria. Este componente é aplicável somente
para a Diretoria Estatutária e Diretoria não Estatutária

Remuneração Variável


Incentivo de Curto Prazo (Bônus): Este componente, aplicável somente para a Diretoria
Estatutária e Diretoria não Estatutária, concedido anualmente, tem os valores são definidos com
base no alcance de metas pré-estabelecidas para um exercício social. Tem como objetivo
motivar os executivos a conquistar melhores resultados para a empresa, com visão no curto
prazo.



Incentivo de Longo Prazo: Até 2015, a Companhia praticava um plano de remuneração
baseada em ações, o qual foi substituído pelo plano atrelado à unidade virtual de valor (Plano
UVV), que considera, dentre outros indicadores, o pagamento de dividendos e o crescimento
do EBITDA. Este programa tem como objetivo o vínculo dos executivos com o plano plurianual
de 5 anos e a retenção destes participantes. Este programa (UVV) foi encerrado em 2017. Em
2018 foi outorgado, em caráter extraordinário, o Incentivo de Aquisição no modelo de restricted
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shares com o objetivo de fomentar a permanência na empresa e a valorização das ações nos
próximos 5 anos. Em 2019, lançamos o Programa de Sócios composto pelo Plano Discricionário
com vesting de 5 anos e pelo Plano de Matching, que considera a aquisição de ações por parte
dos Executivos com a correspondente contrapartida por parte da Alpargatas. Este plano
considera vesting de 3 anos. O total outorgado entre os 2 planos devem respeitar a meta da
remuneração. Este componente é aplicável aos membros das Comissões de Assessoramento
na função de Coordenadores e que também compõem o Conselho de Administração, Diretoria
Estatutária e Diretoria não Estatutária.
(v)

a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato

A Alpargatas não possui membros não remunerados.
(c) principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de
cada elemento da remuneração
Para a determinação do salário fixo, são utilizados os dados obtidos da pesquisa salarial realizada
anualmente conforme mencionado no item 13.1.b.(iii). Os indicadores de desempenho utilizados na
determinação do incentivo de curto prazo podem variar anualmente, sendo que os financeiros mais
comuns são a geração de EBITDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), e a
obtenção de uma determinada receita líquida no ano. No Incentivo de Longo Prazo, planos
extraordinário, discricionário e de Matching) consideramos a valorização das ações.
(d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
No caso da remuneração fixa, ela poderá refletir em concessões de reajustes, respeitando a faixa salarial
de um determinado cargo, por méritos concedidos em razão do bom desempenho do executivo no
exercício de sua função. No incentivo de curto prazo, com base no crescimento do indicador de
resultado principal da Companhia, reflete diretamente no aumento ou na redução do target do
incentivo, além disto este target sofre impacto direto dos resultados coletivos (indicadores financeiros)
e das metas individuais estabelecidas para o exercício social. No Incentivo de Longo Prazo, Programa
de Sócios, a outorga de ações no Plano Discricionário está totalmente atrelada ao desempenho e
avaliação do Executivo. No tocante ao Plano de Matching, está atrelado ao valor recebido no ICP que
permite a reversão de uma parcela em ações para receber o Matching da Companhia.
(e) como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses de curto, médio e longo
prazo
O incentivo de curto prazo está alinhado ao plano operacional anual da Companhia, portanto remunera
o desempenho alcançado em um determinado exercício social. O incentivo de médio e longo prazo
estão alinhados ao plano plurianual (5 anos). Espera-se que a execução das ações estratégicas definidas
para os negócios em seu plano de longo prazo resulte em resultados positivos para a Companhia ao
longo dos anos.
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(f) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos
ou indiretos.
Conselhos de Administração e Fiscal, e Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração
Não há remuneração de nossos administradores que seja suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores.
(g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado
evento societário, tal como a alienação do controle societário
Não há remuneração ou benefícios vinculado a ocorrências de quaisquer eventos societários.
(h) práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a
remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:
(i) os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de
que forma participam:
A gestão da remuneração é feita pela Vice-Presidência de Pessoas Global que, em conjunto com o
Diretor Presidente, avaliam as necessidades e submetem ao Comitê de Gente e Gestão as propostas
que dentro das responsabilidades, estão:
Processo de Avaliação e Prática de Remuneração:
i. Discutir com o Diretor Presidente e com a área de recursos humanos o formato e o processo do
sistema de avaliação de funcionários da Companhia;
ii. Definir a prática de remuneração da Companhia a partir das recomendações do Diretor Presidente e
da área de recursos humanos. A prática de remuneração definida pelo Comitê de Gente deverá abranger
todos aspectos de remuneração direta e indireta, incluindo o plano de cargos e salários, benefícios,
eventuais prêmios e remunerações por desempenho e eventuais estruturas de incentivo de longo prazo.
A política de remuneração definida pelo Comitê de Gente deverá ser submetida à aprovação do
Conselho de Administração; e
iii. Caso o Comitê de Gente julgue necessário, poderão ser contratadas consultorias especializadas para
auxiliar no desenho dos processos de avaliação e da política.
(ii) critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se
há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os
critérios de comparação e a abrangência desses estudos
Para a Diretoria Estatutária e não Estatutária, para definir a remuneração de cada cargo, adotamos a
metodologia de pontos que levam em consideração o conhecimento requerido para a função, a
responsabilidade e impacto nos resultados, bem como a autonomia para tomada de decisão. Esses fatores são
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obtidos através da descrição de cargos que resultam em uma pontuação. Essa pontuação é aplicada na
equação de mercado e com isso apuramos o valor da remuneração. A equação é atualizada anualmente.
Para o Conselho de Administração e Comissões de Assessoramento, adquirimos pesquisas de mercado
para auxiliar na definição da remuneração.
(iii) com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da
política de remuneração do emissor
Anualmente o Vice-Presidente de Pessoas em conjunto com o Diretor Presidente, recebem estudo das
práticas de Mercado e, se cabíveis, recomendações para revisão. Essas recomendações, são submetidas
ao Comitê de Gente e Gestão que se entender aplicável, deverá submeter ao Conselho de Administração
para aprovação de eventuais mudanças na prática de remuneração da Companhia.
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2022 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

4,00

0,00

11,00

Nº de membros remunerados

7,00

4,00

0,00

11,00

3.501.000,00

6.305.500,00

0,00

9.806.500,00

Benefícios direto e indireto

0,00

484.400,00

0,00

484.400,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

7.282.800,00

0,00

7.282.800,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

124.400,00

0,00

0,00

124.400,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Outros
Descrição de outras
remunerações variáveis

A linha de Remuneração Variável
‘Outros’ se refere ao Incentivo de
Longo Prazo (Plano UVV).

A linha de Remuneração
Variável ‘Outros’ se refere ao
Incentivo de Longo Prazo (Plano
UVV).

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

11.075.300,00

0,00

11.075.300,00

0,00

28.773.400,00

Observação

Total da remuneração

O número de membros do Conselho
de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia foram
calculados em linha com as
disposições do Ofício-Circular
CVM/SEP nº 01/2021.

O número de membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021.

3.625.400,00

25.148.100,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

4,00

0,00

11,00

Nº de membros remunerados

7,00

4,00

0,00

11,00

3.890.400,00

7.434.900,00

0,00

11.325.300,00

Benefícios direto e indireto

0,00

444.300,00

0,00

444.300,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

7.561.900,00

0,00

7.561.900,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

1.908.200,00

-625.700,00

0,00

1.282.500,00

Outros
Descrição de outras
remunerações variáveis

A linha de Remuneração Variável
‘Outros’ se refere ao Incentivo de
Longo Prazo (Plano UVV).

A linha de Remuneração
Variável ‘Outros’ se refere ao
Incentivo de Longo Prazo (Plano
UVV).

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

10.117.600,00

0,00

10.117.600,00

0,00

30.731.500,00

Observação

Total da remuneração

O número de membros do Conselho
de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia foram
calculados em linha com as
disposições do Ofício-Circular
CVM/SEP nº 01/2021.

O número de membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021.

5.798.500,00

24.932.900,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

4,00

0,00

11,00

Nº de membros remunerados

7,00

4,00

0,00

11,00

3.578.700,00

7.284.700,00

0,00

10.863.400,00

Benefícios direto e indireto

0,00

457.300,00

0,00

457.300,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

3.127.800,00

0,00

3.127.800,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

1.543.500,00

1.237.600,00

0,00

2.781.100,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Outros
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A linha de Remuneração
Variável ‘Outros’ se refere ao
Incentivo de Longo Prazo (Plano
UVV).

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

10.694.500,00

0,00

10.694.500,00

0,00

27.924.100,00

Observação

Total da remuneração

O número de membros do Conselho
de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia foram
calculados em linha com as
disposições do Ofício-Circular
CVM/SEP nº 01/2021.

O número de membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021.

5.122.200,00

22.801.900,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,25

4,58

0,00

10,83

Nº de membros remunerados

6,00

4,58

0,00

10,58

3.024.000,00

9.441.900,00

0,00

12.465.900,00

Benefícios direto e indireto

0,00

622.300,00

0,00

622.300,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

11.303.400,00

0,00

11.303.400,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

26.700,00

8.578.600,00

0,00

8.605.300,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Outros
Descrição de outras
remunerações variáveis

A linha de Remuneração Variável
‘Outros’ se refere ao Incentivo de
Longo Prazo (Plano UVV).

A linha de Remuneração
Variável ‘Outros’ se refere ao
Incentivo de Longo Prazo (Plano
UVV).

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

9.076.300,00

0,00

9.076.300,00
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Total da remuneração

O número de membros do Conselho
de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia foram
calculados em linha com as
disposições do Ofício-Circular
CVM/SEP nº 01/2021.
3.050.700,00

Versão : 8

O número de membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021.
39.022.500,00

0,00

42.073.100,00
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
A política de remuneração da Alpargatas não contempla programas de remuneração variável para os
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e nem para os membros dos Comitês de
Assessoramento ao Conselho de Administração. No quadro abaixo seguem infor mações adicionais
referentes à remuneração variável (bônus), atribuída à Diretoria Estatutária:
Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2022)
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

4,00

-

11,00

Nº de membros remunerados

7,00

4,00

-

11,00

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-

4.464.570,00

-

4.464.570,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

13.393.700,00

-

13.393.700,00

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas

-

8.929.130,00

-

8.929.130,00

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

Participação nos resultados
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Remuneração variável - exercício social encerrado em 31/12/2021
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

4,00

-

11,00

Nº de membros remunerados

7,00

4,00

-

11,00

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-

4.264.820,00

-

4.264.820,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

12.794.450,00

-

12.794.450,00

-

8.529.640,00

-

8.529.640,00

7.561.940,00

-

7.561.940,00

Bônus

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente reconhecido no
resultado do exercício social
Participação nos resultados

-

-

-

-

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor efetivamente reconhecido no
resultado do exercício social

0,00

0,00

0,00

0,00
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Remuneração variável - exercício social encerrado em 31/12/2020
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

4,00

-

11,00

Nº de membros remunerados

7,00

4,00

-

11,00

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-

4.378.900,00

-

4.378.900,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

13.136.700,00

-

13.136.700,00

-

8.757.800,00

-

8.757.800,00

-

3.127.800,00

-

3.127.800,00

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor efetivamente reconhecido no
resultado do exercício social

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente reconhecido no
resultado do exercício social
Participação nos resultados
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Remuneração variável - exercício social encerrado em 31/12/2019
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,25

4,58

-

10,83

Nº de membros remunerados

6,25

4,58

-

10,83

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-

5.787.750,00

-

5.787.750,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

17.363.250,00

-

17.363.300,00

-

11.575.500,00

-

11.575.500,00

-

11.303.400,00

-

11.303.400,00

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor efetivamente reconhecido no
resultado do exercício social

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente reconhecido no
resultado do exercício social
Participação nos resultados
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
Até 2015, a Companhia praticava um plano de remuneração baseada em ações, o qual foi substituído
pelo plano atrelado à unidade virtual de valor (Plano UVV), que considera, dentre outros indicadores, o
pagamento de dividendos e o crescimento do EBITDA. Este programa tem como objetivo o vínculo dos
executivos com o plano plurianual de 5 anos e a retenção destes participantes. Este programa (UVV) foi
encerrado em 2017. Em 2018 foi outorgado, em caráter extraordinário, o Incentivo de Aquisição no
modelo de restricted shares com o objetivo de fomentar a permanência na empresa e a valorização das
ações nos próximos 5 anos. Em 2019, lançamos o Programa de Sócios composto pelo Plano
Discricionário com vesting de 5 anos e pelo Plano de Matching, que considera a aquisição de ações por
parte dos Executivos com a correspondente contrapartida por parte da Alpargatas. Este plano considera
vesting de 3 anos. O total outorgado entre os 2 planos devem respeitar o target da remuneração. Este
componente é aplicável aos membros das Comissões de Assessoramento na função de Coordenadores
e que também compõem o Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Diretoria não Estatutária.
Plano Matching
(a) Termos e Condições Gerais
Foi outorgado um novo plano de outorga de ações, denominado “Plano de Outorga da Ações (Plano
Matching)”, aprovado pelo Conselho de Administração da Alpargatas, em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 15 de outubro de 2019 (“Plano de Matching” ou “Plano”).
São elegíveis ao Plano os administradores e empregados da Companhia eleitos pelo Conselho de
Administração para participarem do Plano (“Beneficiários”) - a base será os empregados que receberam
bônus anual líquido (“Incentivo de Curto Prazo”) no ano da outorga - e que manifestaram a vontade de
aderir ao Plano, mediante a celebração do respectivo instrumento particular de outorga de Ações de
Matching (conforme definido abaixo) (“Contrato de Outorga”), em favor dos quais a Companhia
outorgará ações preferenciais de emissão da Companhia negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3 S.A.”), sob o código ALPA4 (“Ações de Matching”).
(b) Principais objetivos do plano
O Plano tem por objetivo conceder aos Beneficiários selecionados pelo Conselho de Administração a
oportunidade de receber Ações de Matching na medida em que, dentre outras condições, os referidos
Beneficiários invistam um montante equivalente a 30% (trinta por cento) do Incentivo de Curto Prazo
recebido pelo Beneficiário, exceto se outro percentual for aprovado pelo Conselho de Adminsitração
(“Verbas Autorizadas”), na aquisição e manutenção de ações preferenciais de emissão da Companhia
negociadas na B3 S.A. sob o código ALPA4 (“Ações Próprias”), sob sua conta e risco, de modo a
promover: (a) o alinhamento entre os interesses dos Beneficiários e os interesses dos acionistas da
Companhia sociedades sob o seu controle; e (b) o estímulo da permanência dos Beneficiários na
Companhia ou nas sociedades sob o seu controle.
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(c)

Forma como o plano contribui para esses objetivos

O Plano de Matching contribui com o objetivo de retenção de Beneficiários, à medida que associa o
pagamento das ações à permanência do Beneficiário na Companhia pelo período de carência, além de
incentivar a compra de ações da companhia como forma de entrada no programa – o que os torna
acionistas da empresa já no início da outorga, contribuindo para o alinhamento dos interesses.
(d) Como o plano se insere na política de remuneração da Companhia
O plano se insere na política de remuneração da Companhia de modo a compor a remuneração total
dos beneficiários, sendo complementar à parcela fixa e à parcela variável de curto prazo, quando
aplicável. Em um contexto geral, o Plano de Matching aumenta a competitividade do pacote de
incentivos da Companhia.
(e) Como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, médio e
longo prazo
A necessidade de investimento para adquirir ações da companhia para ingresso na outorga já os torna
acionistas da Companhia desde o início do plano. Desta forma, o Plano estimula os beneficiários a
trabalharem por um crescimento consistente da companhia no médio-longo prazo, com seus ganhos
referentes às ações de Matching e valorização de suas ações próprias diretamente ligados ao
desempenho das ações.
(f)

Número máximo de ações abrangidas

Poderão ser entregues aos Beneficiários, no âmbito deste Plano, ações representativas de, no máximo,
1% (um por cento) do capital social total da Companhia na data de aprovação do Plano, o qual poderá
ser ajustado em casos de alteração do número, espécie e classe de ações da Companhia como resultado
de bonificações, desdobramentos, grupamentos ou conversão de ações de uma espécie ou classe em
outra ou conversão em ações de outros valores mobiliários emitidos pela Companhia, se o Conselho de
Administração avaliar como necessários ajustes no Plano, de modo a evitar distorções e prejuízos à
Companhia ou aos Beneficiários.
(g) Número máximo de opções a serem outorgadas
No âmbito do Plano, a quantidade de opções outorgadas está atrelada ao limite de diluição descrito
no item “f” acima.
(h) Condições de aquisição de ações
O direito do Beneficiários em relação às Ações de Matching, especialmente o direito de efetivamente
receber a propriedade de tais ações, somente será plenamente adquirido se o Beneficiário (i)
permanecer continuamente vinculado como administrador, diretor ou empregado da Companhia ou
de sociedade sob o seu controle, conforme o caso, e, cumulativamente, (ii) mantiverem, sob sua plena
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e legítima titularidade e propriedade, as Ações Próprias, por todo o período compreendido desde a
data de assinatura do respectivo Contrato de Outorga (“Data de Outorga”) até o terceiro aniversário da
Data de Outorga, quando 100% (cem por cento) das Ações de Matching serão vestidas.
Além disso, uma vez cumpridas as condições previstas no Plano, a quantidade de Ações de Matching a
ser entregues ao Beneficiário será (i) aumentada no montante equivalente ao total, por ação preferencial
de emissão da Companhia negociada na B3 S.A. sob o código ALPA4, de proventos distribuídos pela
Companhia como dividendos e/ou juros sobre capital próprio, declarados e pagos entre a Data de
Outorga e a data de transferência das Ações de Matching ao Beneficiário, multiplicado pela quantidade
de Ações de Matching outorgada ao Beneficiário em questão (“Proventos Acumulados”), nos termos do
Plano; e (ii) reduzida no montante equivalente ao valor dos tributos que devem ser retidos, nos termos
do Plano.
(i)

Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

O preço de aquisição equivale ao valor das Verbas Autorizadas investidos na aquisição de Ações
Próprias, que permitirão o outorgado ser elegível para a participação no Plano.
(j)

Critérios para fixação do prazo de exercício

Não há prazo de exercício das outorgas pelo Beneficiário, uma vez satisfeitas as condições previstas no
Plano, após o Período de Carência, e desde que observados os requisitos legais e regulamentares
aplicáveis, a Companhia transferirá, a título não oneroso, por meio de operação privada, para o nome
dos Beneficiários, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do término de cada Período de Carência,
ou outra data prevista no Contrato de Outorga, conforme aplicável, a quantidade de Ações de Matching
a que os Beneficiários façam jus, observado que a Companhia arcará com eventuais custos operacionais
junto ao agente escriturador para a transferência de tais Ações de Matching. Caso contrário, haverá a
prescrição das ações restritas. Assim, não há a necessidade de se solicitar o resgate das ações restritas,
ou mesmo a necessidade de se exercer algo, já que o Plano de Ações Restritas não utiliza o conceito de
opções.
(k) Forma de liquidação
A liquidação é feita por meio da transferência, a título não oneroso, por meio de operação privada, para
o nome dos Beneficiários, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do término de cada Período de
Carência, ou outra data prevista no Contrato de Outorga, conforme aplicável, a quantidade de Ações
de Matching a que os Beneficiários façam jus, observado que a Companhia arcará com eventuais custos
operacionais junto ao agente escriturador para a transferência de tais Ações de Matching.
Alternativamente, caso, a cada data de aquisição de direitos relacionados às Ações de Matching,
conforme previsto no Plano, a Companhia não possua ações em tesouraria suficientes para satisfazer o
recebimento das Ações de Matching pelos respectivos Beneficiários, a Companhia poderá, mediante
decisão do Conselho de Administração ou do Comitê, conforme aplicável, pagar aos Beneficiários em
moeda corrente nacional o valor bruto equivalente a tais Ações de Matching, sendo que o valor de
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referidas Ações de Matching será calculado considerando o preço de cotação da Ação de Matching
definido pelo Conselho de Administração, que poderá ser uma média de determinado período de
negociação, sendo certo que o referido valor será líquido dos tributos eventualmente incidentes,
inclusive o IRRF, os quais serão retidos pela Companhia.
(l)

Restrições à transferência de ações

O Contrato de Outorga poderá impor restrições à transferência das Ações de Matching, bem como
poderá também reservar para a Companhia opções de recompra a valor de mercado e/ou direitos de
preferência em caso de alienação pelos Beneficiários dessas mesmas Ações de Matching. Para que não
pairem dúvidas, uma vez celebrado o Contrato de Outorga com o Beneficiário, as condições lá
estabelecidas não poderão ser alteradas sem o consentimento do Beneficiário. Na primeira outorga
realizada nos termos do Plano, não há período de restrição à transferência de ações (lock-up), ou demais
particularidades em relação à transferência das ações.
(m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção
do plano
O Plano pode ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral.
Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por ações, às
companhias abertas, na legislação trabalhista e/ou aos efeitos fiscais do Plano, poderá levar à revisão
integral do Plano.
Em caso de ocorrência de operações de reorganização societária, tais como transformação,
incorporação, fusão, cisão e incorporação de ações, deverá ser respeitado o Plano, cabendo ao Conselho
de Administração avaliar se será necessário realizar qualquer ajuste no Plano, de forma a manter o
equilíbrio das relações entre as partes, sem prejuízos à Companhia ou aos Beneficiários.
Nos casos de alteração do número, espécie e classe de ações da Companhia como resultado de
bonificações, desdobramentos, grupamentos ou conversão de ações de uma espécie ou classe em outra
ou conversão em ações de outros valores mobiliários emitidos pela Companhia, caberá ao Conselho de
Administração, avaliar a necessidade de ajustes no Plano, de modo a evitar distorções e prejuízos à
Companhia ou aos Beneficiários.
(n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos previstos no
plano de remuneração baseado em ações
Se o Beneficiário (i) desligar-se da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu emprego,
ou renunciando ao seu cargo de administrador; ou (ii) for desligado da Companhia por vontade desta,
mediante demissão sem justa causa, ou destituição do seu cargo sem violação dos deveres e atribuições
de administrador ou não recondução ao cargo de administrador sem violação dos deveres e atribuições
de administrador; (a) após o término do Período de Carência e desde que tenha cumprido a condição
de manter a plena propriedade das Ações Próprias nos termos do Plano, o Beneficiário terá direito a
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receber as Ações de Matching, inclusive as decorrentes dos Proventos Acumulados nos termos do Plano,
as quais serão transferidas ao Beneficiário pela Companhia nos termos do Plano, ou (b) antes do término
do Período de Carência, as Ações de Matching outorgadas ao Beneficiário serão automaticamente
canceladas, independentemente de aviso ou notificação, sem que o Beneficiário tenha direito a
qualquer indenização, prêmio ou benefício de qualquer natureza.
Se o Beneficiário for desligado da Companhia por vontade desta em virtude da aposentadoria do
Beneficiário, nos termos do Plano, mediante demissão ou destituição do seu cargo ou não recondução
ao cargo de administrador, as Ações de Matching outorgadas ao Beneficiário se tornarão imediatamente
vestidas e o Beneficiário terá direito a receber as Ações de Matching, inclusive aquelas decorrentes dos
Proventos Acumulados, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias do seu desligamento.
Se o Desligamento do Beneficiário se der em virtude de sua morte, as Ações de Matching outorgadas
ao Beneficiário se tornarão imediatamente vestidas e os herdeiros do Beneficiário se sub-rogarão nos
direitos do Beneficiário e terão direito a receber as Ações de Matching, inclusive decorrentes dos
respectivos Proventos Acumulados, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias do seu desligamento.
Se o Beneficiário for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão por justa causa,
ou destituição do seu cargo (ou não recondução ao cargo) por violar os deveres e atribuições de
administrador, tais como os previstos nos arts. 153 a 157 da Lei 6.404/76; desídia do Beneficiário no
exercício das atribuições decorrentes do seu mandato de administrador; condenação penal relacionada
a crimes dolosos; a prática, pelo Beneficiário, de atos desonestos ou fraudulentos contra a Companhia
ou contra as sociedades sob o seu controle; qualquer ato ou omissão decorrente de dolo ou culpa do
Beneficiário e que seja prejudicial aos negócios, imagem, ou situação financeira da Companhia, de seus
acionistas, ou de quaisquer sociedades sob o seu controle; violação significativa do instrumento que
regule o exercício do mandato de administrador estatutário celebrado pelo Beneficiário com a
Companhia e/ou com as sociedades sob o seu controle, se aplicável; ou ainda o descumprimento do
Estatuto Social da Companhia e/ou das sociedades sob o seu controle e demais disposições societárias
aplicáveis; o Beneficiário nada receberá a título de Ações de Matching, inclusive decorrentes dos
respectivos Proventos Acumulados, tenha cumprido ou não o Período de Carência, e todas as Ações de
Matching serão automaticamente canceladas, independentemente de aviso ou notificação, sem que o
Beneficiário tenha direito a qualquer indenização ou benefício de qualquer natureza.
Não obstante o disposto acima, o Conselho de Administração poderá, a seu exclusivo critério, sempre
que julgar que os interesses sociais serão melhor atendidos por tal medida, estabelecer regras
específicas ou deixar de observar as regras estipuladas nas cláusulas do Plano, conferindo tratamento
diferenciado a determinado Beneficiário.
Plano Discricionário
(a) Termos e Condições Gerais
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Foi outorgado um novo plano de outorga de ações, denominado “Plano de Outorga de Ações Restritas
(Programa Discricionário)”, aprovado pelo Conselho de Administração da Alpargatas, em Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 15 de outubro de 2019 (“Plano Discricionário” ou “Plano”).
São elegíveis ao plano os administradores e empregados da Companhia admitidos até julho de cada
ano em que ocorra outorga de ações preferenciais de emissão da Companhia negociadas na B3 S.A.
sob o código ALPA4, nos termos do Plano (“Ações Restritas”), eleitos pelo Conselho de Administração
para participarem do Plano e que manifestaram a vontade de aderir ao presente Plano mediante a
celebração do respectivo instrumento particular de outorga de Ações Restritas (“Contrato de Outorga”
e “Beneficiários”, respectivamente.
(b) Principais objetivos do plano
O Plano tem por objetivo conceder aos Beneficiários selecionados pelo Conselho de Administração a
oportunidade de receber Ações Restritas, de modo a promover: (a) a retenção dos Beneficiários; e (b) o
conceito de meritocracia e valorização da performance e potencial crescimento da Companhia.
(c) Forma como o plano contribui para esses objetivos
O Plano Discricionário, além de contribuir para a atração e retenção dos Beneficiários, com outorgas de
ações com prazo aquisitivo de 5 anos, tornando todos acionistas da empresa, contribuindo para o
alinhamento dos interesses e busca pelos resultados que valorizam a empresa no mercado.
(d) Como o plano se insere na política de remuneração da Companhia
O plano se insere na política de remuneração da Companhia de modo a compor a remuneração total
dos beneficiários, sendo complementar à parcela fixa e à parcela variável de curto prazo, quando
aplicável. Em um contexto geral, o Plano de Discricionário aumenta a competitividade do pacote de
incentivos da Companhia.
(e) Como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, médio e
longo prazo
O Plano estimula os beneficiários a trabalharem por um crescimento consistente da companhia no
médio-longo prazo, pois neste plano existe a condição de performance, ou seja, o preço de outorga
deve superar a valorização mínima da inflação acrescida de um spread definido no mesmo momento
da outorga e somente com esse resultado poderá exercer o direito de transferência para sua
titularidade.
(f)

Número máximo de ações abrangidas

Poderão ser entregues aos Beneficiários, no âmbito deste Plano, ações representativas de, no máximo,
1% (um por cento) do capital social total da Companhia na data de aprovação do Plano, o qual poderá
ser ajustado em casos de alteração do número, espécie e classe de ações da Companhia como resultado

PÁGINA: 289 de 470

Formulário de Referência - 2022 - ALPARGATAS S.A.

Versão : 8

13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
de bonificações, desdobramentos, grupamentos ou conversão de ações de uma espécie ou classe em
outra ou conversão em ações de outros valores mobiliários emitidos pela Companhia, se o Conselho de
Administração avaliar como necessários ajustes no Plano, de modo a evitar distorções e prejuízos à
Companhia ou aos Beneficiários.
(g) Número máximo de opções a serem outorgadas
No âmbito do Plano, a quantidade de opções outorgadas está atrelada ao limite de diluição descrito
no item “f” acima.
(h) Condições de aquisição de ações
Exceto se de outra forma previsto no Plano e respectivos Contratos de Outorga, os direitos dos
Beneficiários em relação às Ações Restritas, especialmente o direito de efetivamente receber a
propriedade de tais ações, somente serão plenamente adquiridos se os Beneficiários
(i) permanecerem continuamente vinculados como administradores, diretores ou empregados da
Companhia ou de sociedade sob o seu controle, conforme o caso, durante um período de 05 (cinco)
anos, contados da data de outorga, exceto se de outra forma estabelecido no Contrato de Outorga
(“Período de Carência”) e, cumulativamente,
(ii) o preço de cotação da ação preferencial de emissão da Companhia (código ALPA4) na data de
término do Período de Carência em questão (ou o primeiro dia útil seguinte, se tal data não cair em um
dia útil) deverá representar uma valorização, em relação ao preço equivalente à média de cotação da
ação preferencial (código ALPA4) nos 30 (trinta) pregões imediatamente anteriores à data da reunião
do Conselho de Administração que aprovar a outorga de Ações Restritas - exceto se de outra forma
prevista por este órgão - em montante superior à variação do IPCA/IBGE no Período de Carência em
questão, acrescido de 3% (três por cento) ao ano, sujeito a ajustes decorrentes de desdobramento de
ações, grupamento de ações e/ou outros eventos que possam afetar a comparação entre os preços
acima, conforme calculado e definido pelo Conselho de Administração (“Meta de Valorização da Ação”).
(i)

Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

O preço de cotação da ação preferencial de emissão da Companhia (código ALPA4) na data de término
do Período de Carência em questão (ou o primeiro dia útil seguinte, se tal data não cair em um dia útil)
deverá representar uma valorização, em relação ao preço equivalente à média de cotação da ação
preferencial (código ALPA4) nos 30 (trinta) pregões imediatamente anteriores à data da reunião do
Conselho de Administração que aprovar a outorga de Ações Restritas - exceto se de outra forma
prevista por este órgão - em montante superior à variação do IPCA/IBGE no Período de Carência em
questão, acrescido de 3% (três por cento) ao ano, sujeito a ajustes decorrentes de desdobramento de
ações, grupamento de ações e/ou outros eventos que possam afetar a comparação entre os preços
acima, conforme calculado e definido pelo Conselho de Administração (“Meta de Valorização da Ação”).
(j)

Critérios para fixação do prazo de exercício
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Ao fim da carência, caso todas as condições tenham sido atingidas, as ações são automaticamente
entregues aos beneficiários. Caso contrário, haverá a prescrição das ações restritas. Assim, não há a
necessidade de se solicitar o resgate das ações restritas, ou mesmo a necessidade de se exercer algo, já
que o Plano de Ações Restritas não utiliza o conceito de opções.
(k) Forma de liquidação
A liquidação é feita por meio da transferência, a título não oneroso, por meio de operação privada, para
o nome dos Beneficiários, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do término de cada Período de
Carência, ou outra data prevista no Contrato de Outorga, conforme aplicável, a quantidade de Ações
Restritas a que os Beneficiários façam jus, observado que a Companhia arcará com eventuais custos
operacionais junto ao agente escriturador para a transferência de tais Ações Restritas
Alternativamente, caso, a cada data de aquisição de direitos relacionados às Ações Restritas, conforme
previsto no Plano, a Companhia não possua ações em tesouraria suficientes para satisfazer o
recebimento das Ações Restritas pelos respectivos Beneficiários, a Companhia poderá, mediante
decisão do Conselho de Administração ou do Comitê de Gente e Gestão da Companhia (“Comitê”),
conforme aplicável, pagar aos Beneficiários em moeda corrente nacional o valor bruto equivalente a
tais Ações Restritas, sendo que o valor de referidas Ações Restritas será calculado considerando o preço
de cotação da Ação Restrita definido pelo Conselho de Administração, que poderá ser uma média de
determinado período de negociação, sendo certo que o referido valor será líquido dos tributos
eventualmente incidentes, inclusive o IRRF, os quais serão retidos pela Companhia
(l)

Restrições à transferência de ações

O Contrato de Outorga poderá impor restrições à transferência das Ações Restritas, bem como poderá
também reservar para a Companhia opções de recompra a valor de mercado e/ou direitos de
preferência em caso de alienação pelos Beneficiários dessas mesmas Ações Discricionárias. Para que
não pairem dúvidas, uma vez celebrado o Contrato de Outorga com o Beneficiário, as condições lá
estabelecidas não poderão ser alteradas sem o consentimento do Beneficiário. Na primeira outorga
realizada nos termos do Plano, não há período de restrição à transferência de ações (lock-up), ou demais
particularidades em relação à transferência das ações.
(m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção
do plano
O Plano pode ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral.
Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por ações, às
companhias abertas, na legislação trabalhista e/ou aos efeitos fiscais do Plano, poderá levar à revisão
integral do Plano.
Em caso de ocorrência de operações de reorganização societária, tais como transformação,
incorporação, fusão, cisão e incorporação de ações, deverá ser respeitado o Plano, cabendo ao Conselho

PÁGINA: 291 de 470

Formulário de Referência - 2022 - ALPARGATAS S.A.

Versão : 8

13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
de Administração ou ao Comitê, conforme aplicável, avaliar se será necessário realizar qualquer ajuste
no Plano, de forma a manter o equilíbrio das relações entre as partes, sem prejuízos à Companhia ou
aos Beneficiários.
Nos casos de alteração do número, espécie e classe de ações da Companhia como resultado de
bonificações, desdobramentos, grupamentos ou conversão de ações de uma espécie ou classe em outra
ou conversão em ações de outros valores mobiliários emitidos pela Companhia, caberá ao Conselho de
Administração, avaliar a necessidade de ajustes no Plano, de modo a evitar distorções e prejuízos à
Companhia ou aos Beneficiários.
(n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos previstos no
plano de remuneração baseado em ações
Se o Beneficiário (i) desligar-se da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu emprego,
ou renunciando ao seu cargo de administrador; ou (ii) for desligado da Companhia por vontade desta,
mediante demissão sem justa causa, ou destituição do seu cargo sem violação dos deveres e atribuições
de administrador ou não recondução ao cargo de administrador sem violação dos deveres e atribuições
de administrador;
(a) após o término do Período de Carência e desde que tenha cumprido a condição de manter a plena
propriedade das Ações Próprias nos termos deste Plano, o Beneficiário terá direito a receber as Ações
Restritas, inclusive as decorrentes dos respectivos Proventos Acumulados nos termos do Plano, as quais
serão transferidas ao Beneficiário pela Companhia nos termos do Plano, ou (b) antes do término do
Período de Carência, as Ações Restritas outorgadas ao Beneficiário serão automaticamente canceladas,
independentemente de aviso ou notificação, sem que o Beneficiário tenha direito a qualquer
indenização, prêmio ou benefício de qualquer natureza.
Se o Beneficiário for desligado da Companhia por vontade desta em virtude da aposentadoria do
Beneficiário, nos termos do Plano, mediante demissão ou destituição do seu cargo ou não recondução
ao cargo de administrador, as Ações Restritas outorgadas ao Beneficiário se tornarão imediatamente
vestidas e o Beneficiário terá direito a receber as Ações Restritas, inclusive aquelas decorrentes dos
Proventos Acumulados, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias do seu desligamento.
Se o desligamento do Beneficiário se der em virtude de sua morte, as Ações Restritas outorgadas ao
Beneficiário se tornarão imediatamente vestidas e os herdeiros do Beneficiário se sub-rogarão nos
direitos do Beneficiário e terão direito a receber as Ações Restritas, inclusive decorrentes dos respectivos
Proventos Acumulados, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias do seu desligamento.
Se o Beneficiário for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão por justa causa,
ou destituição do seu cargo (ou não recondução ao cargo) por violar os deveres e atribuições de
administrador, tais como os previstos nos arts. 153 a 157 da Lei 6.404/76; desídia do Beneficiário no
exercício das atribuições decorrentes do seu mandato de administrador; condenação penal relacionada
a crimes dolosos; a prática, pelo Beneficiário, de atos desonestos ou fraudulentos contra a Companhia
ou contra as sociedades sob o seu controle; qualquer ato ou omissão decorrente de dolo ou culpa do
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Beneficiário e que seja prejudicial aos negócios, imagem, ou situação financeira da Companhia, de seus
acionistas, ou de quaisquer sociedades sob o seu controle; violação significativa do instrumento que
regule o exercício do mandato de administrador estatutário celebrado pelo Beneficiário com a
Companhia e/ou com a sociedades sob o seu controle, se aplicável; ou ainda o descumprimento do
Estatuto Social da Companhia e/ou das sociedades sob o seu controle e demais disposições societárias
aplicáveis; o Beneficiário nada receberá a título de Ações Restritas, inclusive decorrentes dos respectivos
Proventos Acumulados, tenha cumprido ou não o Período de Carência, e todas as Ações Restritas serão
automaticamente canceladas, independentemente de aviso ou notificação, sem que o Beneficiário
tenha direito a qualquer indenização ou benefício de qualquer natureza.
Não obstante o disposto acima, o Conselho de Administração poderá, a seu exclusivo critério, sempre
que julgar que os interesses sociais serão melhor atendidos por tal medida, estabelecer regras
específicas ou deixar de observar as regras estipuladas nas cláusulas do Plano, conferindo tratamento
diferenciado a determinado Beneficiário.
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária
Os quadros a seguir demonstram as concessões de UVVs, ações diferidas, ações restritas e Matching a
membros administradores da Companhia dos três últimos exercícios sociais e a prevista para o exercício
social corrente. O Plano de Opções de Compra de Ações teve suas últimas opções encerradas ao longo
de 2016, portanto não serão mais demonstrados nesta seção.
Como o Plano Matching foi outorgado em 2020, não há informações passadas disponíveis.

PLANO DE UVVs

Previsão para fim em 31/12/2022

a) Órgão

Diretoria Estatutária Diretoria Estatutária

b) Número total de membros

4

c) Número de membros remunerados

1

d) Em relação a cada outorga de UVVs de compra de ações:
i. Data de Outorga

01/01/2015

01/01/2016

460.751

645.051

iii. Quantidade de UVVs em aberto no início do
período

0

0

iv. Prazo para que as UVVs se tornem exercíveis

‐

‐

v. Prazo máximo para exercício das UVVs

‐

‐

ii. Quantidade de UVVs outorgada

vi. Prazo de restrição à transferência das ações

Não se aplica

vii. Valor médio ponderado de exercício das
UVVs
∙ em aberto no início do exercício social

Não há

Não há

∙ perdidas durante o exercício social

Não há

Não há

∙ exercidas durante o exercício social

Não há

Não há

∙ expiradas durante o exercício social

Não há

Não há

1o lote ‐ R$ 1,76

1o lote ‐ R$ 2,84

2o lote ‐ R$ 1,17

2o lote ‐ R$ 3,38

3o lote ‐ R$ 0,74

3o lote ‐ R$ 3,62

Não se aplica
(liquidação em
dinheiro)

Não se aplica
(liquidação em
dinheiro)

e) Valor justo das UVVs na data da outorga

f) Diluição potencial em caso de exercício de
todas as UVVs
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PLANO DE UVVs

Previsão para fim em 31/12/2021

a) Órgão

Diretoria Estatutária

b) Número total de membros

4

c) Número de membros remunerados

1

d) Em relação a cada outorga de UVVs de compra de ações:
i. Data de Outorga

01/01/2015

01/01/2016

460.751

645.051

0

0

iv. Prazo para que as UVVs se tornem exercíveis

153.584 em
01/01/2018
153.584 em
01/01/2019
153.583 em
01/01/2020

215.017 em
01/01/2019
215.017 em
01/01/2020
215.017 em
01/01/2021

v. Prazo máximo para exercício das UVVs

01/04/2020

01/04/2021

ii. Quantidade de UVVs outorgada
iii. Quantidade de UVVs em aberto no início do
período

vi. Prazo de restrição à transferência das ações

Não se aplica

vii. Valor médio ponderado de exercício das
UVVs
∙ em aberto no início do exercício social

Não há

R$ 15,78

∙ perdidas durante o exercício social

Não há

Não há

∙ exercidas durante o exercício social

Não há

R$ 15,78

∙ expiradas durante o exercício social

Não há

Não há

1o lote ‐ R$ 1,76

1o lote ‐ R$ 2,84

2o lote ‐ R$ 1,17

2o lote ‐ R$ 3,38

3o lote ‐ R$ 0,74

3o lote ‐ R$ 3,62

e) Valor justo das UVVs na data da outorga

f) Diluição potencial em caso de exercício de
todas as UVVs

Não se aplica (liquidação em dinheiro)
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PLANO DE UVVs

Previsão para fim em 31/12/2020

a) Órgão

Diretoria Estatutária

b) Número total de membros

4

c) Número de membros remunerados

1

d) Em relação a cada outorga de UVVs de compra de ações:
i. Data de Outorga

01/01/2015

01/01/2016

ii. Quantidade de UVVs outorgada

460.751

645.051

iii. Quantidade de UVVs em aberto no início do
período

460.751

645.051

153.584 em
01/01/2018
153.584 em
01/01/2019
153.583 em
01/01/2020
460.751 em
01/04/2020

215.017 em
01/01/2019
215.017 em
01/01/2020
215.017 em
01/01/2021
460.751 em
01/04/2021

iv. Prazo para que as UVVs se tornem exercíveis

v. Prazo máximo para exercício das UVVs

Não se aplica

vi. Prazo de restrição à transferência das ações
vii. Valor médio ponderado de exercício das UVVs
∙ em aberto no início do exercício social

R$ 15,21

R$ 13,43

∙ perdidas durante o exercício social

Não há

Não há

∙ exercidas durante o exercício social

460.751

430.034

∙ expiradas durante o exercício social

Não há

Não há

1o lote ‐ R$ 1,76

1o lote ‐ R$ 2,84

2o lote ‐ R$ 1,17

2o lote ‐ R$ 3,38

3o lote ‐ R$ 0,74

3o lote ‐ R$ 3,62

e) Valor justo das UVVs na data da outorga

f) Diluição potencial em caso de exercício de
todas as UVVs

Não se aplica (liquidação em dinheiro)
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PLANO DE UVVs

Previsão para fim em 31/12/2019

a) Órgão

Diretoria Estatutária

b) Número total de membros

4,83

c) Número de membros remunerados

2,08

d) Em relação a cada outorga de UVVs de compra de ações:
i. Data de Outorga

01/01/2015

01/01/2016

ii. Quantidade de UVVs outorgada

2.303.754

2.303.754

iii. Quantidade de UVVs em aberto no início do
período

2.303.754

2.303.754

767.920 em
01/01/2018
767.918 em
01/01/2019
767.916 em
01/01/2020
2.303.754 em
01/04/2020

767.920 em
01/01/2019
767.917 em
01/01/2020
767.917 em
01/01/2021
2.303.754 em
01/04/2021

iv. Prazo para que as UVVs se tornem exercíveis

v. Prazo máximo para exercício das UVVs
vi. Prazo de restrição à transferência das ações

Não se aplica

vii. Valor médio ponderado de exercício das
UVVs
∙ em aberto no início do exercício social

R$ 15,21

R$ 13,43

∙ perdidas durante o exercício social

Não há

Não há

∙ exercidas durante o exercício social

460.751

430.034

∙ expiradas durante o exercício social

Não há

Não há

1o lote ‐ R$ 1,76

1o lote ‐ R$ 2,84

2o lote ‐ R$ 1,17

2o lote ‐ R$ 3,38

3o lote ‐ R$ 0,74

3o lote ‐ R$ 3,62

e) Valor justo das UVVs na data da outorga

f) Diluição potencial em caso de exercício de
todas as UVVs

Não se aplica (liquidação em dinheiro)
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PLANO DE AÇÕES DIFERIDAS
a ) Órgã o

Previ s ã o com fi m em 31/12/2022
Di retori a Es ta tutá ri a

b) Número tota l de membros

4

c) Número de membros remunera dos

1

d) Em rela çã o a ca da outorga de Ações de compra de a ções :
i . Da ta de Outorga
i i . Qua nti da de de Ações outorga da
i i i . Qua ntida de de Ações em a berto
no início do período
i v. Pra zo pa ra que a s Ações s e tornem
exercívei s
v. Pra zo má xi mo pa ra res ga te da s
Ações
vi . Pra zo de res tri çã o à tra ns ferênci a
da s a ções

05/11/2018
41.290
11.394
11.394 em 01/09/2022
11.394 em 30/09/2022
Nã o há

vi i. Cota çã o média pondera da em ca da um dos s egui ntes grupos de a ções :
∙ em a berto no i níci o do exercíci o
s ocia l
∙ perdi da s dura nte o exercíci o
s ocia l
∙ exerci da s dura nte o exercíci o
s ocia l
∙ expi ra da s dura nte o exercíci o
s ocia l
e) Va l or jus to da s Ações na da ta da
outorga
f) Di l ui çã o potenci a l em ca s o de
exercíci o de toda s a s Ações

PLANO DE AÇÕES DIFERIDAS
a) Órgã o

R$ 36,88
Nã o há
Nã o há
Nã o há
R$9,06 por a çã o
0,00%

Previ s ão com fi m em 31/12/2021
Di retori a Es ta tutári a

b) Número total de membros

4

c) Número de membros remunera dos

1

d) Em rel a çã o a ca da outorga de Ações de compra de a ções :
i . Da ta de Outorga
i i . Qua nti dade de Ações outorga da *
i i i . Qua nti dade de Ações em a berto
no i níci o do período

05/11/2018
41.290
24.983

i v. Pra zo para que a s Ações s e tornem
exercívei s

13.589 em 01/09/2021

v. Pra zo máxi mo para res ga te das
Ações

13.589 em 30/09/2021

11.394 em 01/09/2022

11.394 em 30/09/2022
vi . Pra zo de res tri çã o à tra ns ferênci a
Nã o há
das ações
vi i . Cota ção médi a pondera da em ca da um dos s egui ntes grupos de a ções :
∙ em a berto no i níci o do exercíci o
s oci al
∙ perdi das durante o exercíci o
s oci al
∙ exerci da s dura nte o exercíci o
s oci al
∙ expi radas durante o exercíci o
s oci al
e) Val or jus to da s Ações na da ta da
outorga
f) Di l ui çã o potenci al em cas o de
exercíci o de toda s as Ações

R$ 42,00
Nã o há
R$ 59,87
Nã o há
R$9,06 por a çã o
0,00%
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PLANO DE AÇÕES DIFERIDAS
a) Órgã o

Período fi s ca l com fi m em 31/12/2020
Di retori a Es ta tutá ri a

b) Número total de membros

4

c) Número de membros remunera dos

1

d) Em rel a çã o a ca da outorga de Ações de compra de a ções :
i . Da ta de Outorga

05/11/2018

i i . Qua nti da de de Ações outorgada

38.940

i i i . Qua nti da de de Ações em aberto
no i níci o do período

38.940
15.405 em 01/09/2020

i v. Pra zo pa ra que a s Ações s e tornem
exercívei s

12.838 em 01/09/2021
10.697 em 01/09/2022

v. Pra zo má xi mo pa ra res ga te da s
Ações

15.405 em 30/09/2020
12.838 em 30/09/2021
10.697 em 30/09/2022

vi . Pra zo de res tri çã o à tra ns ferênci a
da s a ções

Nã o há

vi i . Cota çã o médi a pondera da em ca da um dos s egui ntes grupos de a ções :
∙ em aberto no i níci o do exercíci o
s oci a l
∙ perdi da s dura nte o exercíci o
s oci a l
∙ exerci da s durante o exercíci o
s oci a l
∙ expi ra da s dura nte o exercíci o
s oci a l
e) Va l or jus to da s Ações na da ta da
outorga
f) Di l ui çã o potenci a l em ca s o de
exercíci o de toda s a s Ações

R$ 32,66
Nã o há
R$ 36,71
Nã o há
R$9,06 por açã o
0,00%
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações
PLANO DE AÇÕES DIFERIDAS

Período fis ca l com fi m em 31/12/2019

a) Órgã o

Di retori a Es ta tutá ri a

b) Número tota l de membros

4,83

c) Número de membros remunerados

2,08

d) Em rel açã o a cada outorga de a ções :
i . Da ta de Outorga

05/11/2018

i i . Quanti da de de ações outorgada

347.894

i i i . Qua nti da de de ações em a berto
no i níci o do período

347.894

i v. Prazo pa ra que as a ções s e tornem
exercívei s

115.966 em 01/09/2020
115.964 em 01/09/2021
115.964 em 01/09/2022

v. Prazo má xi mo pa ra exercíci o das
a ções

115.966 em 30/09/2020
115.964 em 30/09/2021
115.964 em 30/09/2022

vi . Prazo de res tri çã o à tra ns ferênci a
das a ções
vi i . Va l or médi o ponderado de exercíci o da s ações
∙ em a berto no i nício do exercíci o
s oci a l
∙ perdida s durante o exercíci o
s oci a l
∙ exerci das durante o exercíci o
s oci a l
∙ expi ra da s dura nte o exercíci o
s oci a l
e) Val or jus to das a ções na da ta da
outorga
f) Di l uiçã o potenci a l em cas o de
exercíci o de toda s a s ações

Não há

R$ 0,00
R$ 0,00
Não há
Não há
R$9,06 por a ção
0,06%
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações
Previ s ã o pa ra período com fi m em 31/12/2022
Di retori a
Es ta tutá ri a

Di retori a
Es ta tutá ri a

Cons el ho de
Admi ni s tra çã o

Di retori a
Es ta tutá ri a

Cons el ho de
Admi ni s tra çã o

Di retori a
Es ta tutá ri a

Cons el ho de
Admi ni s tra çã o

b) Número tota l de membros

4

4

7

4

7

4

7

c) Número de membros remunera dos

1

3

2

3

2

3

2

01/01/2019

31/10/2019

31/10/2019

01/10/2020

01/10/2020

01/10/2021

01/10/2021

3.780.902

229.904

29.984

58.741

28.274

40.994

29.620

3.780.902

229.904

29.984

58.741

28.274

40.994

29.620

a ) Órgã o

d) Em rel a çã o a ca da outorga de Opções de compra de a ções :
i . Da ta de Outorga
i i . Qua nti da de de opções outorga da
i i i . Qua nti da de de opções em a berto
no i níci o do período
i v. Pra zo pa ra que a s opções s e
tornem exercívei s
v. Pra zo má xi mo pa ra exercíci o da s
opções
vi . Pra zo de res tri çã o à tra ns ferênci a
da s a ções

1.890.451 em
31/12/2023
1.890.451 em
31/12/2028
3.780.902 em
31/12/2028

229.904em
31/10/2024

29.984 em
31/10/2020

58.741 em
01/10/2025

28.274 em
01/10/2021

40.994 em
01/10/2026

29.620 em
01/10/2026

229.904em
31/10/2024

29.984 em
31/10/2024

58.741 em
01/10/2025

28.274 em
01/10/2025

40.994 em
01/10/2026

29.620 em
01/10/2026

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

vi i . Cota çã o médi a pondera da em ca da um dos s egui ntes grupos de a ções :
∙ em a berto no i níci o do exercíci o
s oci a l
∙ perdi da s dura nte o exercíci o
s oci a l
∙ exerci da s dura nte o exercíci o
s oci a l
∙ expi ra da s dura nte o exercíci o
s oci a l
e) Va l or jus to da s opções na da ta da
outorga
f) Di l ui çã o potenci a l em ca s o de
exercíci o de toda s a s opções

R$ 36,88

R$ 36,88

R$ 36,88

R$ 36,88

R$ 36,88

R$ 36,88

R$ 36,88

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

R$11,88 por
a çã o

R$24,71 por
a çã o

R$24,71 por
a çã o

R$ 30,74 por
a çã o

R$ 26,89 por
a çã o

R$ 56,85 por
a çã o

R$ 56,85 por
a çã o

0,64%

0,04%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações
Previ s ã o pa ra período com fi m em 31/12/2021
Di retori a
Es ta tutá ri a

Di retori a
Es ta tutá ri a

Cons el ho de
Admi ni s tra çã o

Di retori a
Es ta tutá ri a

Cons el ho de
Admi ni s tra çã o

Di retori a
Es ta tutá ri a

Cons el ho de
Admi ni s tra çã o

b) Número tota l de membros

4

4

7

4

7

4

7

c) Número de membros remunera dos

1

3

2

3

2

3

2

01/01/2019

31/10/2019

31/10/2019

01/10/2020

01/10/2020

01/10/2021

01/10/2021

3.780.902

229.904

29.984

58.741

28.274

40.994

29.620

3.780.902

229.904

29.984

58.741

28.274

40.994

29.620

a ) Órgã o

d) Em rel a çã o a ca da outorga de Opções de compra de a ções :
i . Da ta de Outorga
i i . Qua nti da de de opções outorga da
i i i . Qua nti da de de opções em a berto
no i níci o do período
i v. Pra zo pa ra que a s opções s e
tornem exercívei s
v. Pra zo má xi mo pa ra exercíci o da s
opções
vi . Pra zo de res tri çã o à tra ns ferênci a
da s a ções

1.890.451 em
31/12/2023
1.890.451 em
31/12/2028
3.780.902 em
31/12/2028

229.904em
31/10/2024

29.984 em
31/10/2020

58.741 em
01/10/2025

28.274 em
01/10/2021

40.994 em
01/10/2026

29.620 em
01/10/2026

229.904em
31/10/2024

29.984 em
31/10/2024

58.741 em
01/10/2025

28.274 em
01/10/2025

40.994 em
01/10/2026

29.620 em
01/10/2026

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

vi i . Cota çã o médi a pondera da em ca dvi i . Cota çã o médi a pondera da em ca da um dos s egui ntes grupos de a ções :
∙ em a berto no i níci o do exercíci o
s oci a l
∙ perdi da s dura nte o exercíci o
s oci a l
∙ exerci da s dura nte o exercíci o
s oci a l
∙ expi ra da s dura nte o exercíci o
s oci a l
e) Va l or jus to da s opções na da ta da
outorga
f) Di l ui çã o potenci a l em ca s o de
exercíci o de toda s a s opções

R$ 42,00

R$ 42,00

R$ 42,00

R$ 42,00

R$ 42,00

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

R$ 53,32

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

R$11,88 por
a çã o

R$24,71 por
a çã o

R$24,71 por
a çã o

R$ 30,74 por
a çã o

R$ 26,89 por
a çã o

R$ 56,85 por
a çã o

R$ 56,85 por
a çã o

0,64%

0,04%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações
Previ s ã o pa ra período com fi m em 31/12/2020
a ) Órgã o

Di retori a
Es ta tutá ri a

Di retori a
Es ta tutá ri a

Cons el ho de
Di retori a
Admi ni s tra çã o Es ta tutá ri a

Cons el ho de
Admi ni s tra çã o

b) Número tota l de membros

4

4

7

4

7

c) Número de membros remunera dos

1

3

2

3

2

01/01/2019

31/10/2019

31/10/2019

01/10/2020

01/10/2020

3.750.000

228.028

29.928

58.372

28.096

3.750.000

228.028

29.928

0

0

Di retori a
Es ta tutá ri a

Cons el ho de
Admi ni s tra çã o

d) Em rel a çã o a ca da outorga de Opções de compra de a ções :
i . Da ta de Outorga
i i . Qua nti da de de opções outorga da
i i i . Qua nti da de de opções em a berto
no i níci o do período
i v. Pra zo pa ra que a s opções s e
tornem exercívei s
v. Pra zo má xi mo pa ra exercíci o da s
opções
vi . Pra zo de res tri çã o à tra ns ferênci a
da s a ções

1.875.000 em
31/12/2023
1.875.000 em
31/12/2028
3.750.000 em
31/12/2028

228.028 em
31/10/2024

29.928 em
31/10/2020

58.372 em
01/10/2025

28.096 em
01/10/2021

228.028 em
31/10/2024

29.928 em
31/10/2024

58.372 em
01/10/2025

28.096 em
01/10/2025

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

vi i . Cota çã o médi a pondera da em ca dvi i . Cota çã o médi a pondera da em ca da um dos s egui ntes grupos de a ções :
∙ em a berto no i níci o do exercíci o
s oci a l
∙ perdi da s dura nte o exercíci o
s oci a l
∙ exerci da s dura nte o exercíci o
s oci a l
∙ expi ra da s dura nte o exercíci o
s oci a l
e) Va l or jus to da s opções na da ta da
outorga
f) Di l ui çã o potenci a l em ca s o de
exercíci o de toda s a s opções

R$ 32,66

R$ 32,66

R$ 32,66

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

R$11,88 por
a çã o

R$24,71 por
a çã o

R$24,71 por
a çã o

R$ 30,74 por
a çã o

R$ 26,89 por
a çã o

0,64%

0,04%

0,01%

0,01%

0,01%
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações
Previ s ã o pa ra período com fi m em 31/12/2019
a ) Órgã o
b) Número tota l de membros
c) Número de membros remunera dos

Di retori a
Es ta tutá ri a

Di retori a
Es ta tutá ri a

Cons el ho de
Admi ni s tra çã o

4,83

4,83

7

1

2,75

2

d) Em rel a çã o a ca da outorga de Opções de compra de a ções :
i . Da ta de Outorga
i i . Qua nti da de de opções outorga da
i i i . Qua nti da de de opções em a berto
no i níci o do período
i v. Pra zo pa ra que a s opções s e
tornem exercívei s
v. Pra zo má xi mo pa ra exercíci o da s
opções
vi . Pra zo de res tri çã o à tra ns ferênci a
da s a ções

01/01/2019

31/10/2019

31/10/2019

3.750.000

228.028

29.928

3.750.000

228.028

29.928

1.875.000 em
31/12/2023
1.875.000 em
31/12/2028
3.750.000 em
31/12/2028

228.028 em
31/10/2024

29.928 em
31/10/2020

228.028 em
31/10/2024

29.928 em
31/10/2024

Nã o há

Nã o há

Nã o há

vi i . Cota çã o médi a pondera da em ca dvi i . Cota çã o médi a pondera da em ca da um dos s egui ntes grupos de a ções :
∙ em a berto no i níci o do exercíci o
s oci a l
∙ perdi da s dura nte o exercíci o
s oci a l
∙ exerci da s dura nte o exercíci o
s oci a l
∙ expi ra da s dura nte o exercíci o
s oci a l
e) Va l or jus to da s opções na da ta da
outorga
f) Di l ui çã o potenci a l em ca s o de
exercíci o de toda s a s opções

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

Nã o há

R$11,88 por
a çã o

R$24,71 por
a çã o

R$24,71 por
a çã o

0,64%

0,04%

0,01%
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações
PLANO DE MATCHING
a ) Órgã o

Previ s ã o pa ra período
com fi m em 31/12/2022
Di retori a Es ta tutá ri a

Di retori a Es ta tutá ri a

b) Número tota l de membros

4

4

Di retori a Es ta tutá ri a
4

c) Número de membros remunera dos

3

1

3

d) Em rel açã o a ca da outorga de Opções de compra de a ções :
i . Data de Outorga

01/04/2020

Di vers as da tas ,
deta l ha das no i tem
d(i i )
15.123 em 27/8/2019

01/04/2021

12.522 em 6/9/2019
13.914 em 18/9/2019
36.439 em 13/3/2020
3.623 em 7/5/2020
784 em 11/5/2020
5.193 em 13/5/2020
6.431 em 14/5/2020
7.970 em 15/5/2020
60 em 4/6/2020
10.717 em 5/6/2020
2.173 em 9/6/2020
2.234 em 15/6/2020
8.211 em 26/6/2020
i i . Quanti da de de opções outorga da

23.462

12.137 em 3/7/2020

17.719

12.137 em 6/7/2020
4.166 em 22/9/2020
23.427 em 28/9/2020
16.091 em 29/9/2020
1.751 em 30/9/2020
16.604 em 7/10/2020
15.095 em 8/10/2020
15.064 em 9/10/2020
1.570 em 12/11/2020
7.698 em 18/11/2020
4.740 em 19/11/2020
3.774 em 20/11/2020
5.706 em 1/12/2020
34.080 em 02/03/2021
i i i . Quanti da de de opções em aberto no
i níci o do período

23.462

297.690

i v. Pra zo pa ra que a s opções s e tornem
exercívei s

23.462 em 01/04/2023

297.690 em 31/12/2028

v. Pra zo má xi mo pa ra exercíci o da s opções

23.462 em 01/04/2023

297.690 em 31/12/2028

vi . Pra zo de res tri çã o à tra ns ferênci a da s
Nã o há
a ções
vi i . Cota çã o médi a pondera da em ca da um dos s egui ntes grupos de a ções :

17.719
17.608 em
01/04/2024
17.608 em
01/04/2024

Nã o há

Nã o há

∙ em a berto no i níci o do exercíci o s oci a l

R$ 36,88

R$ 36,88

R$ 36,88

∙ perdi das durante o exercíci o s oci a l

Nã o há

Nã o há

Nã o há

∙ exerci da s dura nte o exercíci o s oci a l

Nã o há

Nã o há

Nã o há

∙ expi ra da s dura nte o exercíci o s oci a l

Nã o há

Nã o há

Nã o há

R$24,13 em 27/8/2019
R$23 em 6/9/2019
R$24,29 em 18/9/2019
R$26,98 em 13/3/2020
R$24,87 em 7/5/2020
R$24,76 em 11/5/2020
R$24,07 em 13/5/2020
R$23,59 em 14/5/2020
R$22,15 em 15/5/2020
R$27,41 em 4/6/2020
R$27,54 em 5/6/2020
R$28,24 em 9/6/2020
R$28,06 em 15/6/2020
e) Va l or jus to da s opções na data da
outorga

R$28,94 em 26/6/2020
R$22,49 por a çã o

R$29,3 em 3/7/2020

R$36,05 por a çã o

R$29,58 em 6/7/2020
R$36,24 em 22/9/2020
R$37,92 em 28/9/2020
R$37,72 em 29/9/2020
R$38,2 em 30/9/2020
R$40,28 em 7/10/2020
R$40,39 em 8/10/2020
R$40,27 em 9/10/2020
R$38,88 em 12/11/2020
R$39,81 em 18/11/2020
R$40,02 em 19/11/2020
R$39,82 em 20/11/2020
R$38,66 em 1/12/2020
R$35,35 em 2/3/2021
f) Di l ui çã o potenci al em ca s o de exercíci o
de toda s a s opções

0,00%

0,05%

0,00%
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações
PLANO DE MATCHING
a ) Órgã o

Período fi s ca l com fi m em 31/12/2021
Di retori a Es ta tutá ri a

Di retori a Es ta tutá ri a

b) Número tota l de membros

4

4

Di retori a Esta tutá ri a
4

c) Número de membros remunera dos

3

1

3

d) Em rel a çã o a ca da outorga de Opções de compra de a ções :
i . Da ta de Outorga

01/04/2020

Di vers a s da ta s ,
deta l ha da s no i tem
d(i i )
15.123 em 27/8/2019

01/04/2021

12.522 em 6/9/2019
13.914 em 18/9/2019
36.439 em 13/3/2020
3.623 em 7/5/2020
784 em 11/5/2020
5.193 em 13/5/2020
6.431 em 14/5/2020
7.970 em 15/5/2020
60 em 4/6/2020
10.717 em 5/6/2020
2.173 em 9/6/2020
2.234 em 15/6/2020
8.211 em 26/6/2020
i i . Qua nti da de de opções outorga da *

23.462

12.137 em 3/7/2020

17.719

12.137 em 6/7/2020
4.166 em 22/9/2020
23.427 em 28/9/2020
16.091 em 29/9/2020
1.751 em 30/9/2020
16.604 em 7/10/2020
15.095 em 8/10/2020
15.064 em 9/10/2020
1.570 em 12/11/2020
7.698 em 18/11/2020
4.740 em 19/11/2020
3.774 em 20/11/2020
5.706 em 1/12/2020
34.080 em 02/03/2021
i i i . Qua nti da de de opções em a berto no
i níci o do período

23.462

297.690

i v. Pra zo pa ra que a s opções s e tornem
exercívei s

23.462 em 01/04/2023

297.690 em 31/12/2028

v. Pra zo má xi mo pa ra exercíci o da s opções

23.462 em 01/04/2023

297.690 em 31/12/2028

vi . Pra zo de res tri çã o à tra ns ferênci a da s
Nã o há
a ções
vi i . Cota çã o médi a pondera da em ca da um dos s egui ntes grupos de a ções :

0
17.608 em
01/04/2024
17.608 em
01/04/2024

Nã o há

Nã o há

∙ em a berto no i níci o do exercíci o s oci a l

R$ 42,00

R$ 42,00

R$ 42,00

∙ perdi da s dura nte o exercíci o s oci a l

Nã o há

Nã o há

Nã o há

∙ exerci da s dura nte o exercíci o s oci a l

Nã o há

Nã o há

Nã o há

∙ expi ra da s dura nte o exercíci o s oci a l

Nã o há

Nã o há

Nã o há

R$24,13 em 27/8/2019
R$23 em 6/9/2019
R$24,29 em 18/9/2019
R$26,98 em 13/3/2020
R$24,87 em 7/5/2020
R$24,76 em 11/5/2020
R$24,07 em 13/5/2020
R$23,59 em 14/5/2020
R$22,15 em 15/5/2020
R$27,41 em 4/6/2020
R$27,54 em 5/6/2020
R$28,24 em 9/6/2020
R$28,06 em 15/6/2020
e) Va l or jus to da s opções na da ta da
outorga

R$28,94 em 26/6/2020
R$22,49 por a çã o

R$29,3 em 3/7/2020

R$36,05 por a çã o

R$29,58 em 6/7/2020
R$36,24 em 22/9/2020
R$37,92 em 28/9/2020
R$37,72 em 29/9/2020
R$38,2 em 30/9/2020
R$40,28 em 7/10/2020
R$40,39 em 8/10/2020
R$40,27 em 9/10/2020
R$38,88 em 12/11/2020
R$39,81 em 18/11/2020
R$40,02 em 19/11/2020
R$39,82 em 20/11/2020
R$38,66 em 1/12/2020
R$35,35 em 2/3/2021
f) Di l ui çã o potenci a l em ca s o de exercíci o
de toda s a s opções

0,00%

0,05%

0

PÁGINA: 306 de 470

Formulário de Referência - 2022 - ALPARGATAS S.A.

Versão : 8

13.5 - Remuneração Baseada em Ações
PLANO DE MATCHING
a) Órgã o

Período fi s ca l com fi m
em 31/12/2020
Di retori a Es tatutári a

Di retori a Es ta tutá ri a

b) Número tota l de membros

4

4

c) Número de membros remunera dos

3

1

d) Em rel a çã o a ca da outorga de Opções de compra de a ções :
i . Data de Outorga

01/04/2020

Di vers a s datas ,
deta l hada s no i tem
d(i i )
15.028 em 27/8/2019
12.443 em 6/9/2019
13.826 em 18/9/2019
36.210 em 13/3/2020
3.600 em 7/5/2020
780 em 11/5/2020
5.160 em 13/5/2020
6.390 em 14/5/2020
7.920 em 15/5/2020
60 em 4/6/2020
10.650 em 5/6/2020
2.160 em 9/6/2020
2.220 em 15/6/2020

i i . Quanti da de de opções outorga da

23.315

8.160 em 26/6/2020
12.060 em 3/7/2020
12.060 em 6/7/2020
4.140 em 22/9/2020
23.280 em 28/9/2020
15.990 em 29/9/2020
1.740 em 30/9/2020
16.500 em 7/10/2020
15.000 em 8/10/2020
14.970 em 9/10/2020
1.560 em 12/11/2020
7.650 em 18/11/2020
4.710 em 19/11/2020
3.750 em 20/11/2020
5.670 em 1/12/2020

i i i . Qua nti dade de opções em a berto no
i níci o do período
i v. Pra zo pa ra que a s opções s e tornem
exercívei s
v. Pra zo máxi mo pa ra exercíci o da s opções

0

41.297

23.315 em 01/04/2023

263.687 em 31/12/2028

23.315 em 01/04/2023

263.687 em 31/12/2028

vi . Pra zo de res tri çã o à tra ns ferênci a da s
Nã o há
ações
vi i . Cota ção médi a pondera da em ca da um dos s egui ntes grupos de a ções :

Nã o há

∙ em a berto no i níci o do exercíci o s oci al

Nã o há

Nã o há

∙ perdi da s durante o exercíci o s oci a l

Nã o há

Nã o há

∙ exerci das dura nte o exercíci o s oci a l

Nã o há

Nã o há

∙ expi ra das dura nte o exercíci o s oci a l

Nã o há

Nã o há
R$24,13 em 27/8/2019
R$23 em 6/9/2019
R$24,29 em 18/9/2019
R$26,98 em 13/3/2020
R$24,87 em 7/5/2020
R$24,76 em 11/5/2020
R$24,07 em 13/5/2020
R$23,59 em 14/5/2020
R$22,15 em 15/5/2020
R$27,41 em 4/6/2020
R$27,54 em 5/6/2020
R$28,24 em 9/6/2020
R$28,06 em 15/6/2020

e) Va l or jus to da s opções na da ta da
outorga

R$22,49 por a çã o

R$28,94 em 26/6/2020
R$29,3 em 3/7/2020
R$29,58 em 6/7/2020
R$36,24 em 22/9/2020
R$37,92 em 28/9/2020
R$37,72 em 29/9/2020
R$38,2 em 30/9/2020
R$40,28 em 7/10/2020
R$40,39 em 8/10/2020
R$40,27 em 9/10/2020
R$38,88 em 12/11/2020
R$39,81 em 18/11/2020
R$40,02 em 19/11/2020
R$39,82 em 20/11/2020
R$38,66 em 1/12/2020

f) Di l ui çã o potenci a l em ca s o de exercíci o
de toda s as opções

0,00%

0,05%
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13.6 - Opções em Aberto
13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela
diretoria estatuária
As informações sobre o Plano baseado em UVVs, Plano Extraordinário de Ações Diferidas, Plano de
Ações Restritas e Plano de Matching são apresentadas nas tabelas a seguir.
Não existe remuneração baseada em ações disponível para o Conselho Fiscal. Apenas a Diretoria
Estatutária e Conselho de Administração (no Plano de Ações Restritas) são contempladas:
PLANO DE UVVs
a ) Órgã o

Período fi s ca l com fi m em 31/12/2021
Di retori a Es tatutári a

b) Número Total de Membros

4

C) Número de Membros Remunera dos

1

d) Em rel a çã o à s UVVs a i nda nã o exercívei s
i.

Qua ntida de

ii.

Da ta em que s e torna rã o exercívei s

iii.

Pra zo má xi mo pa ra exercíci o

i v.

Nã o há a ções em ca rênci a em
31/12/2021

Pra zo de res tri çã o à tra ns ferênci a da s a ções

v.
Preço médi o pondera do de exercíci o
vi .
Va l or jus to da s UVVs no úl timo di a do
exercíci o s oci a l
e) Em rel a çã o à s UVVs exercívei s
i.

Qua ntida de

iii.

Pra zo má xi mo pa ra exercíci o

iii.

Pra zo de res tri çã o à tra ns ferênci a da s a ções

i v.
Preço médi o pondera do de exercíci o
v.
Va l or jus to da s UVVs no úl timo di a do
exercíci o s oci a l
vi .
Va l or jus to do total da s UVVs no úl timo di a
do exercíci o s oci a l

Nã o s e a pl i ca

Nã o há a ções em a berto exercívei s
em 31/12/2021

Nã o s e a pl i ca

O Pl a no de UVVs foi l i qui da do total mente em 2021 por i s s o nã o há a ções em a berto. Há
um pa ga mento pendente a s er l i qui da do previ s to em contra to ma s já es tá refl etido em
va l ores monetári os e nã o i ns trumento de pa tri môni o.

As informações sobre o Plano Extraordinário de Ações Diferidas são apresentadas na tabela a seguir.
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PLANO DE AÇÕES DIFERIDAS
a ) Órgã o

Período fi s ca l com fi m em 31/12/2021
Di retori a Es tatutári a

b) Número Total de Membros

4

C) Número de Membros Remunera dos

1

d) Em rel a çã o à s Ações a i nda nã o exercívei s
i.

Qua ntida de

ii.

Da ta em que s e torna rã o exercívei s

11.394 em 01/09/2022

iii.

Pra zo má xi mo pa ra exercíci o

11.394 em 01/09/2022

i v.

Pra zo de res tri çã o à tra ns ferênci a da s a ções

v.

Preço médi o pondera do de exercíci o

vi .
Va l or jus to da s Ações no úl timo di a do
exercíci o s oci a l
e) Em rel a çã o à s Ações exercívei s
i.

Qua ntida de

ii.

Pra zo má xi mo pa ra exercíci o da s Ações

iii.

Pra zo de res tri çã o à tra ns ferênci a da s a ções

i v.

11.394

Nã o s e a pl i ca a a ções di feri da s
R$ 0
R$ 420.211,72

Nã o há a ções em a berto exercívei s em
31/12/2021

Preço médi o pondera do de exercíci o

v.
Va l or jus to da s Ações no úl timo di a do
exercíci o s oci a l
vi .
Va l or jus to do total da s Ações no úl timo di a
do exercíci o s oci a l

R$ 420.211,72

As informações sobre o Plano de Ações Restritas são apresentadas na tabela a seguir.
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PLANO DE AÇÕES RESTRITAS

Período fi s ca l com fi m em 31/12/2021

b) Número Total de Membros

4

Cons el ho de
Admi ni s tra çã o
7

C) Número de Membros Remunera dos

4

2

4.110.541

29.620

a ) Órgã o

Di retori a Es tatutári a

d) Em rel a çã o à s Ações a i nda nã o exercívei s
i.

Qua ntida de

1.890.451 em 31/12/2023
229.904 em 31/10/2024
ii.

Da ta em que s e torna rã o exercívei s

58.741 em 01/10/2025

01/10/2026

40.994 em 01/10/2026
1.890.451 em 31/12/2028
229.904 em 31/10/2024
iii.

Pra zo má xi mo pa ra exercíci o

229.904 em 01/10/2025

01/10/2026

3.780.902 em 31/12/2028
i v.

Pra zo de res tri çã o à tra ns ferênci a da s a ções

Nã o s e a pl i ca

Nã o s e a pl i ca

v.

Preço médi o pondera do de exercíci o

Nã o s e a pl i ca

Nã o s e a pl i ca

R$ 54.734.250,84

R$ 1.683.897,00

vi .
Va l or jus to da s Ações no úl timo di a do
exercíci o s oci a l
e) Em rel a çã o à s Ações exercívei s
i.

Qua ntida de

ii.

Pra zo má xi mo pa ra exercíci o da s Ações

iii.

Pra zo de res tri çã o à tra ns ferênci a da s a ções

i v.

28.274
01/10/2026
Nã o há a ções em a berto
exercívei s em 31/12/2021

Preço médi o pondera do de exercíci o

v.
Va l or jus to da s Ações no úl timo di a do
exercíci o s oci a l
vi .
Va l or jus to do total da s Ações no úl timo di a
do exercíci o s oci a l

Nã o s e a pl i ca
Nã o s e a pl i ca
R$ 760.287,86

Nã o há

R$ 2.444.184,86

As informações sobre o Plano de Matching são apresentadas na tabela a seguir.
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PLANO DE MATCHING
a ) Órgã o

Período fi s ca l com fi m em 31/12/2021
Di retori a Es tatutári a

b) Número Total de Membros

4

C) Número de Membros Remunera dos

4

d) Em rel a çã o à s Ações a i nda nã o exercívei s
i.

Qua ntida de

340.831
23.462 em 01/04/2023

ii.

Da ta em que s e torna rã o exercívei s

17.719 em 01/04/2024
299.650 em 32/12/2028
23.462 em 01/04/2023

iii.

Pra zo má xi mo pa ra exercíci o

17.719 em 01/04/2024
299.650 em 32/12/2028

i v.

Pra zo de res tri çã o à tra ns ferênci a da s a ções

v.
Preço médi o pondera do de exercíci o
vi .
Va l or jus to da s Ações no úl timo di a do
exercíci o s oci a l
e) Em rel a çã o à s Ações exercívei s
i.

Qua ntida de

ii.

Pra zo má xi mo pa ra exercíci o da s Ações

Nã o s e a pl i ca
Nã o s e a pl i ca
R$ 10.815.022,86

Pra zo de res tri çã o à tra ns ferênci a da s a ções Nã o há a ções em a berto exercívei s
em 31/12/2021
i v.
Preço médi o pondera do de exercíci o
v.
Va l or jus to da s Ações no úl timo di a do
exercíci o s oci a l
vi .
Va l or jus to do total da s Ações no úl timo di a
R$ 10.815.022,86
do exercíci o s oci a l

iii.
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de
administração e da diretoria estatuária
Não existe remuneração baseada em ações disponível para o Conselho Fiscal. Apenas a Diretoria Estatutária e
Conselho de Administração são contemplados por estes planos.
Em relação ao plano de Matching, ainda não houveram ações entregues e o Plano baseado em Opções foi
encerrado em 2016.
As informações sobre os exercícios do Plano baseado em UVVs, do Plano de Ações diferidas e o Plano de Ações
Restritas estão listadas nas tabelas a seguir. Nos planos de UVVs e no Plano de Ações diferidas não houveram
exercícios anteriores à 2020. Para o Plano de Ações Restritas não houve exercício anterior à 2021.
PLANO DE UVVs
a ) Órgã o

Período fi s ca l com fi m em 31/12/2021
Di retori a Es ta tutá ri a

b) Número Tota l de Membros

4

c) Número de Membros Remunera dos

1

d) Em rel a çã o à s UVVs exerci da s
i . Qua ntida de

215.017

i i . Preço médi o de exercíci o
i i i . Va l or tota l da di ferença entre o va l or de
exercíci o e o va l or ca l cul a do da s UVVs
exerci da s
e) Em rel a çã o à s a ções entregues

R$ 15,78
R$ 4.083.817,88

i . Número de a ções
i i . Preço médi o de a qui s i çã o
Nã o a pl i cá vel pa ra UVVs
i i i . Va l or tota l da di ferença entre o va l or de
a qui s i çã o e o va l or de merca do da s a ções

PLANO DE UVVs
a ) Órgã o

Período fi s ca l com fi m em 31/12/2020
Di retori a Es ta tutá ri a

b) Número Tota l de Membros

4

c) Número de Membros Remunera dos

1

d) Em rel a çã o à s UVVs exerci da s
i . Qua ntida de

890.785

i i . Preço médi o de exercíci o
i i i . Va l or tota l da di ferença entre o va l or de
exercíci o e o va l or ca l cul a do da s UVVs
exerci da s
e) Em rel a çã o à s a ções entregues

R$ 14,35
R$ 4.154.743,86

i . Número de a ções
i i . Preço médi o de a qui s i çã o
Nã o a pl i cá vel pa ra UVVs
i i i . Va l or tota l da di ferença entre o va l or de
a qui s i çã o e o va l or de merca do da s a ções
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PLANO DE AÇÕES DIFERIDAS
a ) Órgã o

Período fi s ca l com fi m em 31/12/2021
Di retori a Es ta tutá ri a

b) Número Tota l de Membros

4

c) Número de Membros Remunera dos

1

d) Em rel a çã o à s a ções fa nta s ma exerci da s
i . Qua ntida de
i i . Preço médi o de exercíci o (va l or da a çã o
fa nta s ma )
i i i . Va l or tota l da di ferença entre o va l or de
exercíci o e o va l or de merca do da s a ções
rel a tiva s à s opções exerci da s
e) Em rel a çã o à s a ções entregues
i . Número de a ções

12.838
R$ 59,87
Nã o a pl i cá vel pa ra a ções fa nta s ma

0

i i . Preço médi o de a qui s i çã o

R$ 0

i i i . Va l or tota l da di ferença entre o va l or de
a qui s i çã o e o va l or de merca do da s a ções

R$ 0

PLANO DE AÇÕES DIFERIDAS

Período fi s ca l com fi m em 31/12/2020
Di retori a Es ta tutá ri a

b) Número Tota l de Membros

4

c) Número de Membros Remunera dos

1

d) Em rel a çã o à s a ções fa nta s ma exerci da s
i . Qua ntida de
i i . Preço médi o de exercíci o (va l or da a çã o
fa nta s ma )
i i i . Va l or tota l da di ferença entre o va l or de
exercíci o e o va l or de merca do da s a ções
rel a tiva s à s opções exerci da s
e) Em rel a çã o à s a ções entregues
i . Número de a ções

15.405
R$ 36,71
Nã o a pl i cá vel pa ra a ções fa nta s ma

0

i i . Preço médi o de a qui s i çã o

R$ 0

i i i . Va l or tota l da di ferença entre o va l or de
a qui s i çã o e o va l or de merca do da s a ções

R$ 0

PLANO DE AÇÕES RESTRITAS
a ) Órgã o

Período fi s ca l com fi m em 31/12/2021
Cons el ho de Admi ni s tra çã o

b) Número Tota l de Membros

7

c) Número de Membros Remunera dos

2

e) Em rel a çã o à s a ções entregues
i . Número de a ções
i i . Preço médi o de a qui s i çã o
i i i . Va l or tota l da di ferença entre o va l or de
a qui s i çã o e o va l or de merca do da s a ções

29.928
R$ 53,32
Nã o a pl i cá vel pa ra a ções res tri ta s
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a 13.7 Método de precificação do valor das ações e das opções
As informações divulgadas nos itens 13.5 a 13.7 são referentes à remuneração baseada em ações dos
órgãos administrativos da Companhia (Diretoria Estatutária e Conselho Administrativo).
Como o Plano Opções de Compra de Ações foi encerrado em 2016, apresentamos apenas informações
referentes ao Plano de UVVs, Plano Extraordinário de Ações Diferidas, Plano de Ações Restritas
(Discricionário) e Plano de Matching.
Plano baseado em UVVs
(a) Modelo de precificação
Para a mensuração do valor justo dos ativos outorgados no plano baseado em UVVs, a Companhia
utilizou o modelo matemático de aproximação para opções seguindo o método de Simulação de Monte
Carlo. Isso foi realizado por conta da natureza da UVV que se assemelha a uma opção, porém com a
liquidação em caixa. A escolha deste método específico se deveu à necessidade de simular não apenas
a dinâmica do valor das ações da Companhia no Futuro, mas também as outras variáveis que compõem
o valor da UVV.
(b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado
das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos
esperados e a taxa de juros livre de risco
A tabela a seguir detalha as premissas utilizadas no cálculo do valor das UVVs no fechamento de 2020
(por ser um plano liquidado em dinheiro, seu valor justo deve ser atualizado a cada divulgação de
resultados).

Data
de
Outorga

Média
Ponderada
dos Preços
da Ação na
outorga

Preço
de
Exercício
(valor
da
UVV
do
acionista em
31/12/2020)

Preço base
do
ativo
(valor
da
UVV real em
31/12/2020)

Volatilidade
esperada

Vida da
Opção

Dividendos
esperados

Taxa
de
Juros
Livre
de
Risco

Programa
2015

01/01/2015

R$ 8,05

R$ 15,21

R$ 16,27

29,35%

Igual à
vida da
opção

2,00%

6,50%

Programa
2016

01/01/2016

R$ 9,88

R$ 13,43

R$ 16,27

29,35%

Igual à
vida da
opção

2,00%

6,50%

Programa
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(c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado
Seguindo os conceitos previstos no modelo Binomial de Hull & White, o qual foi utilizado na Simulação
de Monte Carlo, consideramos dois métodos para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado. (i) O primeiro deles diz respeito à valorização da ação que faz com que o beneficiário exerça
sua opção. Nesse caso, consideramos uma valorização de 10% em relação ao preço de exercício para
as outorgas em aberto. Isso porque, como a correção anual do preço de exercício é significativa
(15%a.a.), entendemos que o beneficiário tende a exercer caso consiga um retorno mínimo. (ii) Já o
segundo diz respeito à taxa de saída de beneficiários que já adquiriam o direito de exercício das opções,
mas que deixam a companhia e devem exercer as opções imediatamente. Para essa premissa,
consideramos que 2% dos beneficiários que adquirem o direito das opções, saem antes do vencimento
das mesmas.
(d) Forma de determinação da volatilidade esperada
Para os planos baseados em UVVs, utilizamos o método GARCH para a estimativa da volatilidade,
utilizando uma série histórica de retornos similar à vida da opção calculada.
(e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo
Como o valor da UVV depende de outras variáveis, foi necessário considerar também projeções para o
EBITDA, dívida líquida e lucro distribuível para todos os anos até o fim da vida da opção. As estimativas
seguiram o planejamento estratégico da Companhia.
Plano Extraordinário de Ações Diferidas
(a) Modelo de precificação
Como o plano é de ações e foi criado como um incentivo extraordinário de aquisição, o fair value
considerado é correspondente ao Preço da ação preferencial Alpa4 na aquisição da Alpargatas pelo
consórcio formado por Itausa, Cambhuy e BW (20/09/2017), com o valor de referência de R$ 11,32.
Como é um plano com opção de pagamento em dinheiro ou ações, a contabilização deve ser feita
conforme planos liquidados em dinheiro, ou seja, seu valor justo deve ser atualizado a cada divulgação
de resultados. Ao final de 2020, o fair value atualizado foi de R$40,03.
(b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado
das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos
esperados e a taxa de juros livre de risco
Não se aplica por ser um plano de ações
(c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado
Não se aplica por ser um plano de ações
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(d) Forma de determinação da volatilidade esperada
Não se aplica por ser um plano de ações
(e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo
Não se aplica por ser um plano de ações
Plano Ações Restritas (Discricionário)
(a) Modelo de precificação
Para o cálculo do fair value do Plano de Ações Restritas foi utilizado um modelo de simulação de Monte
Carlo, desenvolvido para refletir as premissas e condições da outorga. Optou-se pela utilização do
modelo de Monte Carlo pois trata-se de um modelo mais flexível que o modelo de Black-ScholesMerton e o modelo Binomial, que permite inclusão de premissas para simulação de performance com
condição de mercado.
(b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado
das ações, preço do exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos
esperados e a taxa de juros livre de risco
Foram utilizados os seguintes dados e premissas no modelo de precificação:
Outorga

01/01/2019

31/10/2019

01/10/2020

Preço médio ponderado das Ações

R$11,70

R$ 26,55

R$35,93

Preço de Exercício

NA

NA

NA

Volatilidade Esperada do preço da Ação

37,49%

37,49%

49,13%

Dividendos Esperados

0%

0%

0%

Taxa de Juros Livre de Risco

6,50%

6,27%

6,96%

Foi considerada uma taxa de Distribuição de Dividendos (Dividend Yield) já que os dividendos
distribuídos durante o período de carência serão entregues em forma de ações adicionais aos
beneficiários.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções
Existem outorgas que tem a opção de serem pagas em dinheiro. Portanto, as premissas e fair value
devem ser recalculadas para os lotes em aberto. Foram utilizados os seguintes dados e premissas no
modelo de precificação:
Outorga
Preço médio ponderado das Ações
Preço de Exercício
Volatilidade Esperada do preço da Ação
Dividendos Esperados
Taxa de Juros Livre de Risco

01/10/2020
R$35,93
NA
70,24%
0%
2,66%

(c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado
Não há premissas para considerar os efeitos de exercício antecipado porque o beneficiário não pode
antecipar o resgate do plano e também porque, uma vez atingidas as condições de carência, o resgate
do plano é feito automaticamente.
(d) Forma de determinação da volatilidade esperada
A volatilidade foi calculada pelo método de desvio padrão, utilizando um período de 5 anos anteriores
à outorga (dado que este é o tempo de vida das ações).
(e) Se alguma outra característica da ação foi incorporada na mensuração de seu valor justo
Foi incorporada, através da simulação de Monte Carlo, a probabilidade de atingimento da meta
associada a condições de mercado: a possibilidade de valorização acumulada da ação ser maior do que
o valor acumulado do IPCA mais 3% ao ano desde a data de outorga até o fim da carência.
Plano de Matching
(a) Modelo de precificação
Como o plano é de ações liquidado em instrumentos patrimoniais, o fair value utilizado na
contabilização é igual ao Preço da ação preferencial Alpa4 na data de outorga correspondente.
(b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado
das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos
esperados e a taxa de juros livre de risco
Não se aplica por ser um plano de ações
(c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado
Não se aplica por ser um plano de ações
(d) Forma de determinação da volatilidade esperada
Não se aplica por ser um plano de ações
(e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo
Não se aplica por ser um plano de ações
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
DENOMINAÇÃO DA COMPANHIA: ALPARGATAS S.A.
Órgão
Conselho de Administração

Ações ON
(ALPA3)

Ações PN
(ALPA4)

31.562.390

Conselho Fiscal

-

Diretoria Estatutária

-

Total em 31/12/2021

31.562.390

Total ações

38.085.683

69.648.073

-

-

1.040.923

1.040.923

39.126.606

70.688.996

DENOMINAÇÃO DA CONTROLADORA: ITAÚSA S.A.
Órgão
Conselho de Administração

Ações ON
(ITSA3)

Ações PN
ITSA4)

302.733.022

Total ações

246.948.363

549.681.385

Conselho Fiscal

-

-

-

Diretoria Estatutária

-

-

-

Total em 31/12/2021

302.733.022

246.948.363

549.681.385
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
DIRETORIA ESTATUTÁRIA
DADOS

INFORMAÇÕES

Número de membros

4

Número de membros remunerados

4

Nome do plano
Quantidade de administradores que reúnem as condições
para de aposentar
Condições para se aposentar antecipadamente

Alpaprev - Sociedade de Previdência Complementar
1
Idade mínima de 55 anos e tempo de serviço mínimo de 10
anos

Valor atualizado das contribuições acumuladas até o
encerramento do último exercício social, descontada a
parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos
administradores

R$ 2.323.472,00

Valor total acumulado das contribuições realizadas durante
o último exercício social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos administradores

R$ 360.439,96

Possibilidade de resgate antecipado e quais as condições

Após 3 anos de empresa e, em caso de rescisão contratual,
o executivo poderá optar pelo resgate de 100% de suas
contribuições, acrescidas de 2% do saldo da Patrocinadora
por ano completo trabalhado, limitado a 40%.
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2021

31/12/2020

Conselho de Administração
31/12/2019

31/12/2021

31/12/2020

Conselho Fiscal

31/12/2019

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

Nº de membros

4,00

4,00

3,00

7,00

7,00

6,25

0,00

0,00

0,00

Nº de membros
remunerados

4,00

4,00

3,00

7,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

13.492.700,00

13.670.800,00

14.692.200,00

1.640.000,00

1.384.800,00

504.000,00

0,00

0,00

0,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

3.134.400,00

2.600.900,00

3.221.000,00

504.000,00

504.000,00

504.000,00

0,00

0,00

0,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

6.233.200,00

5.766.100,00

7.793.000,00

828.400,00

733.900,00

504.000,00

0,00

0,00

0,00

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2021

O valor da maior, menor e média remuneração anual individual considera a somatória das remunerações fixas e variáveis atribuídas aos Diretores da Companhia, acrescida de benefícios e
encargos suportados pela Companhia.

31/12/2020

O valor da maior, menor e média remuneração anual individual considera a somatória das remunerações fixas e variáveis atribuídas aos Diretores da Companhia, acrescida de benefícios e
encargos suportados pela Companhia.

31/12/2019

O valor da maior, menor e média remuneração anual individual considera a somatória das remunerações fixas e variáveis atribuídas aos Diretores da Companhia, acrescida de benefícios e
encargos suportados pela Companhia.

Conselho de Administração
31/12/2021

1. O valor da maior, menor e média remuneração anual individual considera a somatória da remuneração fixa atribuída aos conselheiros, acrescida dos encargos suportados pela Companhia.

31/12/2020

1. O valor da maior, menor e média remuneração anual individual considera a somatória da remuneração fixa atribuída aos conselheiros, acrescida dos encargos suportados pela Companhia.

31/12/2019

1. O valor da maior, menor e média remuneração anual individual considera a somatória da remuneração fixa atribuída aos conselheiros, acrescida dos encargos suportados pela Companhia.
2. Para os exercícios sociais de 2019, 2018, 2017 os valores da menor remuneração e da média foram apurados com a exclusão dos membros que exerceram o cargo por menos de 12 meses.

Conselho Fiscal
31/12/2021

A Companhia não possuía Conselho Fiscal instalado.

31/12/2020

A Companhia não possuía Conselho Fiscal instalado.

31/12/2019

A Companhia não possuía Conselho Fiscal instalado.
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
A Alpargatas mantém para seus executivos apólice de seguros sobre responsabilidade civil, conhecido
como seguro D&O, com o objetivo de proteger contra ações individuais. Esta apólice, renovada
anualmente, estipula limites de cobertas e cláusulas especificas para acionamento. O impacto
financeiro para a empresa é o custo anual da apólice.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho
fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

ORGÃO

2021

2020

2019

Conselho Administração

39%

44%

67%

Comtês de Assessoramento

0%

0%

0%

Diretoria Estatutária

0%

0%

0%

Nota: O Conselho Fiscal não é instalado desde 2018.
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão,
recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Nos últimos três exercícios sociais não houve remuneração paga pela Alpargatas aos membros do
Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária por qualquer razão
que não a função que ocupam.
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor
No exercício social 2021, não foram reconhecidos valores nos resultados de controladores, diretos
ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas da Companhia, como remuneração
de membros do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária, nem para o Conselho Fiscal,
por não ter sido instalado.
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13.16 - Outras Informações Relevantes

13.16 - Outras informações relevantes
Abaixo, encontram-se descritos os encargos que deverão ser alvo de despesas no decorrer do exerício
social de 2022.
ENCARGOS SOBRE SALÁRIOS, INCENTIVOS DE CURTO E LONGO PRAZOS
R$ / mil
Conselho de Administração
700,19
Comitês Internos
350,19
Diretoria Estatutária
3.095,43
Total
4.145,81

Os quadros previstos no item 13.2 deste Formulário de Referência relativos aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 foram apresentados considerando o efeito
caixa da remuneração; ou seja os valores efetivamente pagos de remuneração aos membros do
conselho de administração e da diretoria estatutária da Companhia.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos
14.1 - Descrições dos recursos humanos
(a)

Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica);

As informações apresentadas nos quadros abaixo correspondem à Alpargatas e às empresas
controladas.
BRASIL 2021
Unidade
Negócio
Industrial

de
PB

MG

PE

10.583

2.916

1.177

Osklen
Brasil
People
Supply Chain
Marketing
Global
Ioasys

RJ

SP

SE CE PR RN RS BA TO AL DF SC RO

Total

31

14.707

1.014

24

1.038

37

4

1

2

260

304

67

18

13

155

253

126

16

8

84

234

133

232

99
2

95

4

30

12

5

63

110

7

1

2

87

97

Juridico

18

18

Latam

15

15

Presidencia

3

3

Havaianas Int

3

3

Na&C

2

2

Financas
Tecnologia

Total

10.918

3.059

1.211

5

1.056

22

13

900 13

7

7

5

5

5

5

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

173

17.189
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

EXTERIOR 2021
Unidade de Negócio

DE

CO

ES

Apac
Emeia

CN

FR

GB

GR

18

17

8

5
2

96

Havaianas Int

IT

PT

23

11

1

175
2

8

1
2

8

9
8

38

Growth

Total
28

Na&C

Total

US

23

6

Latam

HK

103

38
1

5

18

18

8

23

23

11

40

259

TOTAL 2021
Escopo

Total

Nacional

17.189

Internacional
Total

259
17.448
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

BRASIL 2020
Unidade de
Negócio

CE

SP

Total
geral

244

285

9

82

163

1.096

29

14.326

17

17

113

194

56

82

MG

PB

PE

RJ

Havaianas Brasil

1

4

2

34

Finanças

17

55

Industrial

2.65
5

10.54
6

SC

Jurídico
Marketing Global

81

Mizuno

8

9

1

8

Osklen

1.091

People

21

70

1.091

14

Presidência

103

208

3

3

Supply Chain

23

153

8

112

296

Tecnologia

1

9

2

67

79

2.72
7

10.91
9

1.131

1.125

8

826

16.744

HKG

ITA

PRT

USA

Total
geral

Total geral

8

EXTERIOR 2020
Unidade de
Negócio

CH
N

APAC

4

CO
L

DE
U

FR
A

GBR

GRC

19

EMEIA

2

LATAM

ES
P

95

18

20

5

23
22

16

26

26

NA&C
Total geral

178

4

26

2

95

18

20

5

19

22

16

44

44

44

271

TOTAL 2020
Unidade de
Negócio

Total
geral

Brasil

16.744

Exterior

271

Total geral

17.015
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

BRASIL 2019
Unidade de
Negócio

CE

MG

PB

PE

Brasil

RJ

SC

40

Finan. Estrat & Ri
Industrial

SP

Total
geral

235

275
173

20

58

10

85

2.225

10.95
1

1.085

21

14.282

Jurídico

15

15

Latam

12

12

85

158

76

124

Marketing Global
Mizuno

8

1

70

2

19

8

5

Osklen

8
1.212

People

19

67

1.212

12

102

200

Presidência

3

3

Sandálias

1

1

Supply Chain

20

194

7

164

385

Tecnologia

1

8

2

52

63

2.305

11.35
6

1.123

1.252

8

851

16.903

HKG

ITA

PRT

USA

Total
geral

Total geral

8

EXTERIOR 2019
Unidade de
Negócio

COL

DEU

ESP

FRA

GBR

GRC

APAC

17

EMEIA
LATAM

1

91

23

19

5

17
26

17

10

10

NA&C
Total geral

182

10

1

91

23

19

5

17

26

17

85

85

85

294

TOTAL 2019
Unidade de
Negócio

Total
geral

Brasil

16.903

Exterior

294

Total geral

17.197
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos
(b) Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica);
BRASIL 2021
ATIVIDADE

SP

MG

PE

PB

Total

Alimentação

23

121

144

Carga e Descarga

18

18

5

5

Coleta de Resíduos
Facilities

8

8

Jardinagem

5

Limpeza e Conservação

6

Manutenção
Mensageria

1

9

15

32

16

165

219

3

129

48

180

2

1

Portaria

5

Recepção

4

1

Saúde

5

10

1

6

5

Segurança e Vigilância

35

5

12

113

160

Serviços Administrativos

1

3

4

Transportes

1

14

15

217

479

792

Total

(c)

3

20

76

Índice de rotatividade;
ANO

HEADCOUNT

ADMITIDOS

DEMITIDOS

ÍNDICE

2021

16.536

372

404

4,7%

2020

15.843

264

265

3,30%

2019

15.732

224

258

3,10%
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos
As movimentações de headcount nos últimos 3 exercícios sociais e no exercício social corrente não
apresentaram alterações relevantes, somente a rotatividade normal do negócio.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
(a)

política de salários e remuneração variável

A política de remuneração da Alpargatas tem como objetivo atrair e reter profissionais. Para tanto,
são atualizadas anualmente as pesquisas e parâmetros com base no mercado onde a Companhia
concorre. O objetivo é ter um pacote de remuneração que garanta um salário base competitivo além
de estimular o empreendedorismo e a meritocracia, por meio de um modelo de incentivos de curto
prazo atrelados aos resultados, ao crescimento e a geração de valor para a Alpargatas. Para isto são
utilizados programas de participação nos resultados, conforme previsto em lei. A política de
remuneração da Companhia respeita todos os parâmetros trabalhistas, previdenciários e sindicais nas
localidades onde atua e está continuamente atenta ao bem-estar social de seus empregados, à sua
liquidez e à geração de riqueza aos seus stakeholders.
(b)

política de benefícios

Além do pacote de remuneração equilibrado, a Alpargatas oferece benefícios específicos para atender
aos diferentes públicos, regiões e negócios. Destaca-se, como compromisso com o futuro dos seus
empregados, o plano de previdência privada ALPAPREV por meio do qual cada participante poderá
optar por um percentual de contribuição, respeitando os limites do regulamento. Como contrapartida
a Alpargatas aporta no mínimo 50% e no máximo 150% do valor por ele depositado, seguindo uma
escala que privilegia a proximidade ao momento de aposentadoria.
(c)

características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados nãoadministradores, identificando: (i) grupos de beneficiários; (ii) condições para exercício;
(iii) preços de exercício; (iv) prazos de exercício; (v) quantidade de ações comprometidas
pelo plano.

Termos e condições gerais dos planos de remuneração baseado em ações dos empregados nãoadministradores:
(i) Grupos de beneficiários: Para empregados que ocupam funções gerenciais a Companhia possui
um Plano de Incentivos de Longo Prazo (ILP), atrelado ao preço da ação da Companhia, com
pagamento em moeda corrente: o plano baseado em UVVs, e um Plano Extraordinário de Ações
Diferidas, com pagamento em ações ou caixa.
Plano baseado em UVVs
A Companhia passou a outorgar em 2015 o plano baseado em Unidades Virtuais de Valor (“UVV”), as
quais têm seu valor calculado com base na média de 60 pregões da ação da Companhia, do valor de
juros sobre capital próprio (JCP) e dividendos distribuídos aos acionistas e do resultado operacional
da Companhia (medido pelo EBTIDA e pela dívida líquida). Todos os beneficiários do Plano têm a
liquidação em caixa das UVVs.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

Plano Extraordinário de Ações Diferidas
A Companhia outorgou em 2018 o plano extraordinário de ações diferidas. Os beneficiários do Plano
têm a possibilidade de escolher entre a liquidação em caixa ou em ações.
Plano de Ações Restritas
A Companhia outorgou em 2019 o plano de ações restritas (Discricionário), com as mesmas regras
do Programa concedido aos administradores.

(i) Condições para exercício:
Plano baseado em UVVs
Depois de outorgadas, as UVVs podem ser exercidas pelos beneficiários desde que eles cumpram o
prazo de carência estipulado:
•

33% das opções – 3 anos após a data de outorga

•

33% das opções – 4 anos após a outorga

•

34% das opções – 5 anos após a outorga

Plano Extraordinário de Ações Diferidas
Depois de outorgadas, as ações diferidas podem ser resgatadas pelos beneficiários desde que eles
cumpram o prazo de carência estipulado:
•

33% das opções – 1,82 anos após a data de outorga

•

33% das opções – 2,82 anos após a outorga

•

34% das opções – 3,82 anos após a outorga

É importante ressaltar, que os prazos de carência são de 3,4 e 5 anos contratualmente quando
comparados à data de referência, em setembro/2017. Com relação à outorga, os prazos são menores,
conforme relatado acima.
Plano de Ações Restritas
O direito dos Beneficiários em relação às Ações Restritas, especialmente o direito de efetivamente
receberem a propriedade de tais ações, somente será plenamente adquirido se o Beneficiário (i)
permanecer continuamente vinculado como administrador, diretor ou empregado da Companhia ou
de sociedade sob o seu controle, conforme o caso, durante o Período de Carência (5 anos) e,
cumulativamente, (ii) o preço de cotação da ação preferencial de emissão da Companhia na data de
término do Período de Carência em questão (ou o primeiro dia útil seguinte, se tal data não cair em
um dia útil) deverá representar uma valorização, em relação ao preço equivalente à média de cotação
da ação preferencial (ALPA4) nos 30 (trinta) pregões imediatamente anteriores à Data de Outorga, em
montante superior à variação do IPCA/IBGE no Período de Carência em questão, acrescido de 3% (três
por cento) ao ano, sujeito a ajustes decorrentes de desdobramento de ações, grupamento de ações
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e/ou outros eventos que possam afetar a comparação entre os preços acima, conforme calculado e
definido pelo Conselho de Administração.

(iii, iv e v) Preços de exercício, prazos de exercício e quantidade de instrumentos em aberto:
Plano

Programa

Plano UVVs

Programa
2015

Plano UVVs
Plano UVVs
Plano UVVs
Plano UVVs
Plano UVVs
Plano
Extraordinário
de
Ações
Diferidas
Plano
Extraordinário
de
Ações
Diferidas
Plano
Extraordinário
de
Ações
Diferidas
Plano
de
Ações
Restritas
Plano
de
Ações
Restritas
Plano
de
Matching
Plano
Ações
Restritas
Plano
Matching

de

de

Data
de
Outorga
01/01/2015

Data fim da
Carência
01/01/2018

Data
de
Expiração
01/04/2020

Quantidade
Disponível
0

Preço
Exercício
R$ 15,21

Programa
2015
Programa
2015
Programa
2016
Programa
2016
Programa
2016
Programa
2018

01/01/2015

01/01/2019

01/04/2020

0

R$ 15,21

01/01/2015

01/01/2020

01/04/2020

0

R$ 15,21

01/01/2016

01/01/2019

01/04/2021

0

R$ 13,43

01/01/2016

01/01/2020

01/04/2022

0

R$ 13,43

01/01/2016

01/01/2021

01/04/2023

0

R$ 13,43

05/11/2018

01/09/2020

31/10/2020

0

R$ 0

Programa
2018

05/11/2018

01/09/2021

31/10/2021

0

R$ 0

Programa
2018

05/11/2018

01/09/2022

31/10/2022

171.559

R$ 0

Programa
Discricionário
2019
Programa
Discricionário
2020
Programa
Matching
2020
Programa
Discricionário
2021
Programa
Matching
2021

31/10/2019

31/10/2024

31/10/2024

410.612

R$ 0

01/10/2020

31/10/2024

31/10/2024

444.112

R$ 0

01/04/2020

01/04/2023

01/04/2023

70.033

R$ 0

01/10/2021

01/10/2026

01/10/2026

462.459

R$ 0

01/04/2021

01/04/2024

01/04/2024

130.125

R$ 0

de
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
A Alpargatas mantém bom relacionamento profissional com vários sindicatos representativos dos seus
empregados, em todo o território nacional, nas diversas categorias profissionais, bem como com
instituições representativas das empresas (associações, sindicatos patronais e federações), tais como:
FIESP –Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, FIEP -Federação das Indústrias no Estado da
Paraíba e FIEMG -Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais.
A credibilidade da empresa junto às entidades sindicais decorre da sua postura de valorização do
processo de negociação coletiva de trabalho, do respeito às normas legais e coletivas de trabalho, da
sua participação efetiva nas discussões de interesse da categoria econômica e profissional, bem como
da liberdade de filiação sindical dos seus empregados.
Os respectivos acordos e convenções coletivas de trabalho trazem cláusulas sociais e econômicas que
refletem os entendimentos mantidos com os representantes das categorias profissionais envolvidas.
Seguem alguns órgãos representativos dos empregados das unidades da Alpargatas: Sindicato dos
Mestres e Contra-Mestres, Pessoal de Escritório e Cargos de Chefia na Indústria de Fiação e Tecelagem
no Estado de São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Calçados de São Paulo, Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados de Campina Grande, Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Fabricação de Calçados de Santa Rita, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do
Vestuário, Calçados e Confecções de Roupas no Estado da Paraíba, Sindicato Intermunicipal dos
Trabalhadores nas Indústrias de Calçados, Luvas e Bolsas de Carpina e região, Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário do Estado de Minas Gerais, Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias do Vestuário e Calçados de Capitão Enéas e Região, Sindicato dos Empregados no Comércio
de São Paulo, Sindicato dos Empregados no Comércio de Aracaju, Sindicato dos Empregados no
Comércio de Campina Grande e Região, Sindicato dos Empregados no Comércio de João Pessoa,
Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado de Alagoas, Sindicato dos Empregados no Comércio
de Moji Guaçu e região, Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado do Rio Grande do Norte,
Sindicato dos Empregados no Comércio do Recife, Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de
Janeiro, Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo, Sindicato dos Empregados
no Comércio de Montes Claros e Região, Sindicato dos Empregados no Comércio de Belo Horizonte e
Região Metropolitana, Sindicato dos Empregados Vendedores Viajantes do Comércio no Estado de São
Paulo, Sindicato dos Empregados no Comércio dos Municípios de Limoeiro e Carpina e Sindicato dos
Trabalhadores no Comércio Varejista e Atacadista de Contagem.
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14.5 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes sobre a seção 14, além daquelas divulgadas nos itens anteriores
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Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira-SP

Sim

Cambuhy Alpa Holding Ltda
04.723.665/0001-84

Sim

24/02/2022

Não
119.241.412
Classe ação
TOTAL

35,120%

34.589.109

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

10,070%

153.830.521

22,520%

447.475

0,070%

447.475

0,070%

Walther Moreira Salles Junior
406.935.467-00

Brasil

Sim

Sim

18/03/2020

Não
0
Classe ação
TOTAL

0,000%

447.475

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

0,130%

Pedro Moreira Salles
551.222.567-72

Brasil

Sim

Sim

18/03/2020

Não
0
Classe ação
TOTAL

0,000%

447.475

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

0,130%
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Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

ATMOS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
10.957.035/0001-77

Brasileira-RJ

Não

Não

15/06/2022

Não
0
Classe ação
TOTAL

0,000%

17.538.392

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

5,110%

17.538.392

2,570%

15.042.000

2,630%

4.722.756

0,690%

Constellation Investimentos e Participações S.A.
06.182.127/0001-55

Não

Não

27/09/2021

Não
0
Classe ação
TOTAL

0,000%

15.042.000

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

5,260%

Santo Aldo Participações Ltda.
26.993.340/0001-54

Não

Sim

24/02/2022

Não
0
Classe ação
TOTAL

0,000%

4.722.756

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

1,370%
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Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasil

Sim

Alpa Fundo de Investimentos em Ações
35.727.406/0001-55

Sim

24/02/2022

Não
26.715.585
Classe ação
TOTAL

7,870%

6.179.448

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

1,800%

32.895.033

4,820%

35.322.882

5,170%

199.355.304

29,190%

Dynamo Administração de Recursos Ltda.
72.116.353/0001-62

Não

Não

18/03/2020

Não
0
Classe ação
TOTAL

0,000%

35.322.882

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

10,250%

Itaúsa S.A.
61.532.644/0001-15

Brasileira-SP

Sim

Sim

24/02/2022

Não
148.274.505
Classe ação
TOTAL

43,670%

51.080.799

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

14,870%
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Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasil

Sim

João Moreira Salles
667.197.397-00

Sim

18/03/2020

Não
0
Classe ação
TOTAL

0,000%

447.475

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

0,130%

447.475

0,070%

23.594.882

3,450%

36.793.989

5,390%

Silvio Tini de Araújo
064.065.488-68

Brasileira-SP

Não

Não

03/06/2020

Não
18.525.917
Classe ação
TOTAL

5,460%

5.068.965

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

1,480%

BONSUCEX HOLDING LTDA
52.839.420/0001-60

Brasileira-SP

Não

Não

26/03/2019

Não
13.036.473
Classe ação
TOTAL

3,840%

23.757.516

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

6,920%
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Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasil

Sim

Fernando Roberto Moreira Salles
002.938.068-53

Sim

18/03/2020

Não
0
Classe ação

0,000%

447.475

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

TOTAL

0,130%

447.475

0,070%

39,790%

153.381.864

22,000%

2,560%

8.794.699

1,290%

100,000%

683.062.222

100,000%

OUTROS
13.716.765
Classe ação

4,040%

139.665.099

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

0,000%

8.794.667

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

100,000%

343.551.533

TOTAL
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:
32
Classe ação
TOTAL
TOTAL
339.510.689
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Alpa Fundo de Investimentos em Ações

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

35.727.406/0001-55

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Brasil

Não

Não

02/02/2022

2,280

0

0,000

5.246

Brasil

Não

Não

02/02/2022

2,280

0

0,000

5.246

2,280

0

0,000

521

0,210

Fernando Roberto Moreira Salles
002.938.068-53
Não
5.246
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

2,280

João Moreira Salles
667.197.397-00
Não
5.246
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

521

0,210
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Alpa Fundo de Investimentos em Ações

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

35.727.406/0001-55

Pedro Moreira Salles
551.222.567-72

Brasil

Não

Não

02/02/2022

2,280

0

0,000

5.246

Não

Sim

02/02/2022

0

0,000

208.944

90,670

100,000

0

0,000

230.449

100,000

Brasil

Não

Não

02/02/2022

2,280

0

0,000

5.246

Não
5.246
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

2,280

Porto III de FIA Investimento no Exterior
28.081.127/0001-00
Não
208.944

90,670

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

230.449

Walther Moreira Salles Junior
406.935.467-00
Não
5.246
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

2,280
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

BONSUCEX HOLDING LTDA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.839.420/0001-60

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

006.071.358-59

Brasil

Não

Não

31/03/2017

0,001

0

0,000

1

Brasil

Não

Não

28/02/2018

0,001

0

0,000

1

0,001

0

0,000

0

0,000

Darci de Araújo

Não
1
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,001

Maria Fernanda Oliveira de Araújo Pinheiro
293.717.578-33
Não
1
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

BONSUCEX HOLDING LTDA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.839.420/0001-60

Silvio Tini de Araújo
064.065.488-68

Brasileira-SP

Não

Sim

31/03/2018

99,998

0

0,000

52.631.577

99,998

0

0,000

52.631.579

100,000

Não
52.631.577
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

52.631.579

100,000

PÁGINA: 345 de 470

Formulário de Referência - 2022 - ALPARGATAS S.A.

Versão : 8

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cambuhy Alpa Holding Ltda

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

04.723.665/0001-84

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Brasil

Não

Não

31/08/2020

20,160

0

0,000

151.731.953

Brasil

Não

Não

31/08/2020

20,160

0

0,000

151.731.953

20,160

0

0,000

0

0,000

Fernando Roberto Moreira Salles
002.938.068-53
Não
151.731.953
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

20,160

João Moreira Salles
667.197.397-00
Não
151.731.953
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cambuhy Alpa Holding Ltda

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

04.723.665/0001-84

Pedro Moreira Salles
551.222.567-72

Brasil

Não

Não

31/08/2020

39,520

0

0,000

297.432.157

39,520

100,000

0

0,000

752.628.016

100,000

Brasil

Não

Não

31/08/2020

20,160

0

0,000

151.731.953

Não
297.432.157
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

752.628.016

Walther Moreira Salles Junior
406.935.467-00
Não
151.731.953
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

20,160
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

3.492.300

0,111

8.400.000

0,144

11.892.300

Brasil

Sim

Sim

23/12/2021

12,771

226.975.746

3,915

614.495.957

Brasil

Sim

Sim

23/12/2021

0,001

220

0,001

2.405

Brasil

Sim

Sim

23/12/2021

3,578

43.145.428

0,744

151.727.173

0,134

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
066.530.838-88
Não
387.520.211
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

6,958

Alfredo Egydio Nugent Setubal
407.919.708-09
Não
2.185
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,001

Alfredo Egydio Setubal
014.414.218-07
Não
108.581.745
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

1,718
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela
066.530.828-06

Brasil

Sim

Sim

23/12/2021

12,771

211.756.213

3,653

599.276.397

Sim

Sim

23/12/2021

302.863

0,005

5.256.343

Não

23/12/2021

Não
387.520.184
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

6,786

Beatriz de Mattos Setubal
316.394.318-70

Brasil

Não
4.953.480

0,163

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,060

BlackRock Inc.
05.838.687/0001-52

Não

Sim

Citibank DTVM S.A.

0

0,000

Juridica
290.508.650

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

5,011

33.868.597/0001-40
290.508.650

3,290
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Bruno Rizzo Setubal
299.133.368-56

Brasil

Sim

Sim

23/12/2021

1,082

19.946

0,001

32.859.942

Sim

Sim

23/12/2021

22.249

0,001

32.862.246

Sim

Sim

23/12/2021

5.320.159

0,092

46.548.221

Não
32.839.996
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,372

Camila Setubal Lenz Cesar
350.572.098-41

Brasil

Não
32.839.997

1,082

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,372

Carolina Marinho Luiz Setubal
077.540.228-18

Brasil

Não
41.228.062

1,359

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,527
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Companhia ESA
52.117.397/0001-08

Brasil

Sim

Sim

23/12/2021

0,629

0

0,000

19.080.102

Sim

Sim

23/12/2021

6.881.604

0,119

29.302.924

Sim

Não

23/12/2021

116.261.731

2,006

582.749.999

Não
19.080.102
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,216

Fernando Setubal Souza e Silva
311.798.878-59

Brasil

Não
22.421.320

0,739

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,332

Fundação Antonio e Helena Zarrenner Instituição Nacional de Beneficiência
60.480.480/0001-67

Brasileira-SP

Não
466.488.268

15,374

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

6,599
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Fundação Itaú para a Educação e Cultura
59.573.030/0001-30

Brasil-SP

Não

Não

23/12/2021

11,685

43.546.977

0,751

398.109.882

Sim

Sim

23/12/2021

302.863

0,005

5.256.343

Sim

Sim

23/12/2021

6.451.113

0,111

28.872.546

Não
354.562.905
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

4,508

Gabriel de Mattos Setubal
348.338.808-73

Brasil

Não
4.953.480

0,163

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,060

Guilherme Setubal Souza e Silva
269.253.728-92

Brasil

Não
22.421.433

0,739

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,327
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

José Luiz Egydio Setubal
011.785.508-18

Brasil

Sim

Sim

23/12/2021

3,087

41.288.277

0,712

134.964.546

Sim

Sim

23/12/2021

5.320.159

0,092

46.548.221

Sim

Sim

23/12/2021

29.334

0,001

32.869.334

Não
93.676.269
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

1,528

Julia Guidon Setubal Winandy
336.694.358-08

Brasil

Não
41.228.062

1,359

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,527

Luiza Rizzo Setubal Kairalla
323.461.948-40

Brasil

Não
32.840.000

1,082

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,372
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Marcelo Ribeiro do Valle Setubal
230.936.378-21

Brasil

Sim

Sim

23/12/2021

0,001

305.518

0,005

307.736

Sim

Sim

23/12/2021

28.857.825

0,498

28.857.825

Sim

Sim

23/12/2021

9.840.829

0,170

36.093.014

Não
2.218
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,006

Maria Alice Setubal
570.405.408-00

Brasil-SP

Não
0

0,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,327

Mariana Lucas Setubal
227.809.998-10

Brasil

Não
26.252.185

0,865

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,409
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Marina Nugent Setubal
384.422.518-80

Brasil

Sim

Sim

23/12/2021

0,001

220

0,001

2.405

Sim

Sim

19/06/2019

8

0,000

14

Sim

Sim

23/12/2021

302.863

0,004

5.256.343

Não
2.185
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,001

O. E. Setubal S.A.
61.074.456/0001-90

Brasil

Não
6

0,001

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,001

Olavo Egydio Mutarelli Setubal
394.635.348-73

Brasil

Não
4.953.480

0,163

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,060
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Olavo Egydio Setubal Júnior
006.447.048-29

Brasil

Sim

Sim

23/12/2021

0,362

44.209.013

0,763

55.201.620

0,625

9,553

4.290.630.924

74,014

4.580.506.455

51,860

Brasil

Sim

Sim

23/12/2021

0,001

305.518

0,005

307.736

Brasil

Sim

Sim

23/12/2021

0,865

9.840.829

0,170

36.093.014

Não
10.992.607
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

OUTROS

289.875.531

Patricia Ribeiro do Valle Setubal
230.936.328-62
Não
2.218
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,003

Paula Lucas Setubal
295.243.528-69
Não
26.252.185
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,409
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Paulo Egydio Setubal
336.694.318-10

Brasil

Sim

Sim

23/12/2021

1,359

5.320.159

0,092

46.548.221

Sim

Sim

23/12/2021

26.626.937

0,459

26.660.049

Sim

Sim

12/01/2022

43.542.330

0,751

152.074.346

Não
41.228.062
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,527

Paulo Setubal Neto
638.097.888-72

Brasil

Não
33.112

0,001

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,302

Ricardo Egydio Setubal
033.033.518-99

Brasil

Não
108.532.016

3,577

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

1,722
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Ricardo Vilela Marinho
252.398.288-90

Brasil

Sim

Sim

23/12/2021

6,393

149.813.689

2,584

343.793.626

Sim

Sim

23/12/2021

21.209.080

0,366

77.791.054

Sim

Sim

23/12/2021

149.907.666

2,586

343.945.179

Não
193.979.937
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

3,893

Roberto Egydio Setubal
007.738.228-52

Brasil

Não
56.581.974

1,865

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,881

Rodolfo Vilela Marino
271.943.018-81

Brasil

Não
194.037.513

6,395

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

3,895
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Rodrigo Ribeiro do Valle Setubal
230.936.298-02

Brasil

Sim

Sim

23/12/2021

0,001

287.748

0,005

289.966

Sim

Sim

23/12/2021

1.997.577

0,034

4.528.010

Sim

Sim

14/04/2022

7.493.753

0,129

29.915.533

0,339

5.797.026.018

100,000

8.831.355.677

100,000

Não
2.218
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,002

Rudric ITH Participações Ltda
67.569.061/0001-45

Brasil-SP

Não
2.530.433

0,083

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,051

Tide Setubal Souza e Silva Nogueira
296.682.978-81

Brasil

Não
22.421.780

0,739

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

TOTAL

3.034.329.659

100,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Santo Aldo Participações Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

26.993.340/0001-54

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Brasileira-SP

Não

Sim

24/01/2022

100,000

0

0,000

51.558.330

100,000

Cambuhy Alpa Holding Ltda
04.723.665/0001-84
Não
51.558.330
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

51.558.330

100,000

0

0,000

51.558.330

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Brasil

Sim

Sim

31/12/2021

20,387

0

0,000

387.520.211

Brasil

Sim

Sim

31/12/2021

0,001

0

0,000

2.185

Brasil

Sim

Sim

31/12/2021

5,712

0

0,000

108.581.745

0,000

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
066.530.838-88
Não
387.520.211
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

20,387

Alfredo Egydio Nugent Setubal
407.919.708-09
Não
2.185
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,001

Alfredo Egydio Setubal
014.414.218-07
Não
108.581.745
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

5,712
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela
066.530.828-06

Brasil

Sim

Sim

31/12/2021

20,387

0

0,000

387.520.184

Sim

Sim

31/12/2021

0

0,000

4.953.480

Sim

Sim

31/12/2021

0

0,000

32.839.996

Não
387.520.184
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

20,387

Beatriz de Mattos Setubal
316.394.318-70

Brasil

Não
4.953.480

0,260

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,260

Bruno Rizzo Setubal
299.133.368-56

Brasil

Não
32.839.996

1,727

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

1,727
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Camila Setubal Lenz Cesar
350.572.098-41

Brasil

Sim

Sim

31/12/2021

1,727

0

0,000

32.839.997

Sim

Sim

31/12/2021

0

0,000

41.228.062

Sim

Sim

31/12/2021

0

0,000

22.421.320

Não
32.839.997
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

1,727

Carolina Marinho Luiz Setubal
077.540.228-18

Brasil

Não
41.228.062

2,168

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

2,168

Fernando Setubal Souza e Silva
311.798.878-59

Brasil

Não
22.421.320

1,180

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

1,180
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Gabriel de Mattos Setubal
348.338.808-73

Brasil

Sim

Sim

31/12/2021

0,260

0

0,000

4.953.480

Sim

Sim

31/12/2021

0

0,000

22.421.433

Sim

Sim

31/12/2021

0

0,000

93.676.269

Não
4.953.480
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,260

Guilherme Setubal Souza e Silva
269.253.728-92

Brasil

Não
22.421.433

1,180

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

1,180

José Luiz Egydio Setubal
011.785.508-18

Brasil

Não
93.676.269

4,928

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

4,928
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Julia Guidon Setubal Winandy
336.694.358-08

Brasil

Sim

Sim

31/12/2021

2,168

0

0,000

41.228.062

Sim

Sim

31/12/2021

0

0,000

32.840.000

Sim

Sim

31/12/2021

0

0,000

2.218

Não
41.228.062
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

2,168

Luiza Rizzo Setubal Kairalla
323.461.948-40

Brasil

Não
32.840.000

1,727

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

1,727

Marcelo Ribeiro do Valle Setubal
230.936.378-21

Brasil

Não
2.218

0,001

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,001
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Mariana Lucas Setubal
227.809.998-10

Brasil

Sim

Sim

31/12/2021

1,381

0

0,000

26.252.185

Sim

Sim

31/12/2021

0

0,000

2.185

Sim

Sim

19/10/2010

0

0,000

6

Não
26.252.185
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

1,381

Marina Nugent Setubal
384.422.518-80

Brasil

Não
2.185

0,001

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,001

O. E. Setubal S.A.
61.074.456/0001-90

Brasil

Não
6

0,001

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,001
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Olavo Egydio Mutarelli Setubal
394.635.348-73

Brasil

Sim

Sim

31/12/2021

0,260

0

0,000

4.953.480

Sim

Sim

31/12/2021

0

0,000

10.992.607

0,578

0,000

0

0,000

0

0,000

Brasil

Sim

Sim

31/12/2021

0,001

0

0,000

2.218

Não
4.953.480
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,260

Olavo Egydio Setubal Júnior
006.447.048-29

Brasil

Não
10.992.607

0,578

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

Patricia Ribeiro do Valle Setubal
230.936.328-62
Não
2.218
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,001
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Paula Lucas Setubal
295.243.528-69

Brasil

Sim

Sim

31/12/2021

1,381

0

0,000

26.252.185

Sim

Sim

31/12/2021

0

0,000

41.228.062

Sim

Sim

31/12/2021

0

0,000

33.112

Não
26.252.185
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

1,381

Paulo Egydio Setubal
336.694.318-10

Brasil

Não
41.228.062

2,168

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

2,168

Paulo Setubal Neto
638.097.888-72

Brasil

Não
33.112

0,002

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,002
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Ricardo Egydio Setubal
033.033.518-99

Brasil

Sim

Sim

31/12/2021

5,710

0

0,000

108.532.016

Sim

Sim

31/12/2021

0

0,000

193.979.937

Sim

Sim

31/12/2021

0

0,000

56.581.974

Não
108.532.016
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

5,710

Ricardo Vilela Marinho
252.398.288-90

Brasil

Não
193.979.937

10,205

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

10,205

Roberto Egydio Setubal
007.738.228-52

Brasil

Não
56.581.974

2,977

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

2,977
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Rodolfo Vilela Marino
271.943.018-81

Brasil

Sim

Sim

31/12/2021

10,208

0

0,000

194.037.513

Sim

Sim

31/12/2021

0

0,000

2.218

Sim

Sim

31/12/2021

0

0,000

2.530.433

Não
194.037.513
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

10,208

Rodrigo Ribeiro do Valle Setubal
230.936.298-02

Brasil

Não
2.218

0,001

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,001

Rudric ITH Participações Ltda
67.569.061/0001-45

Brasil-SP

Não
2.530.433

0,133

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,133
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Tide Setubal Souza e Silva Nogueira
296.682.978-81

Brasil

Sim

Sim

31/12/2021

1,180

0

0,000

22.421.780

1,180

0

0,000

1.900.830.553

100,000

Não
22.421.780
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

1.900.830.553

100,000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

O. E. Setubal S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.074.456/0001-90

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Brasil

Sim

Sim

28/04/2017

14,286

0

0,000

100.000

Brasil

Sim

Sim

28/04/2017

14,285

0

0,000

100.000

Brasil-SP

Sim

Sim

28/04/2017

14,286

0

0,000

100.000

0,000

Alfredo Egydio Setubal
014.414.218-07
Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

14,286

José Luiz Egydio Setubal
011.785.508-18
Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

14,285

Maria Alice Setubal
570.405.408-00
Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

14,286
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

O. E. Setubal S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.074.456/0001-90

Olavo Egydio Setubal Júnior
006.447.048-29

Brasil

Sim

Sim

28/04/2017

14,285

0

0,000

100.000

14,285

0,000

0

0,000

0

0,000

Brasil

Sim

Sim

28/04/2017

14,286

0

0,000

100.000

Brasil

Sim

Sim

28/04/2017

14,286

0

0,000

100.000

Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

Paulo Setubal Neto
638.097.888-72
Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

14,286

Ricardo Egydio Setubal
033.033.518-99
Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

14,286
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

O. E. Setubal S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.074.456/0001-90

Roberto Egydio Setubal
007.738.228-52

Brasil

Sim

Sim

28/04/2017

14,286

0

0,000

100.000

14,286

0

0,000

700.000

100,000

Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

700.000

100,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Porto III de FIA Investimento no Exterior

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

28.081.127/0001-00

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Brasil

Não

Não

30/04/2021

12,500

0

0,000

34.612.415

Brasil

Não

Não

30/04/2021

12,500

0

0,000

34.612.416

12,500

0

0,000

0

0,000

Fernando Roberto Moreira Salles
002.938.068-53
Não
34.612.415
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

12,500

João Moreira Salles
667.197.397-00
Não
34.612.416
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Porto III de FIA Investimento no Exterior

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

28.081.127/0001-00

Pedro Moreira Salles
551.222.567-72

Brasil

Não

Não

30/04/2021

62,500

0

0,000

173.063.322

62,500

100,000

0

0,000

276.900.636

100,000

Brasil

Não

Não

30/04/2021

12,500

0

0,000

34.612.483

Não
173.063.322
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

276.900.636

Walther Moreira Salles Junior
406.935.467-00
Não
34.612.483
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

12,500
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Rudric ITH Participações Ltda

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

67.569.061/0001-45

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Brasil

Não

Sim

20/01/2021

0

0,000

37.507.724

Não

Sim

20/01/2021

0

0,000

37.507.724

OUTROS

Ricardo Vilela Marinho
252.398.288-90
Não
37.507.724

50,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

50,000

Rodolfo Vilela Marino
271.943.018-81

Brasil

Não
37.507.724

50,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

50,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Rudric ITH Participações Ltda

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

67.569.061/0001-45

TOTAL

75.015.448

100,000

0

0,000

75.015.448

100,000
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

24/02/2022

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

17.862

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1.082

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

175

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

13.716.765

4,040%

Quantidade preferenciais (Unidades)

202.765.994

59,021%

Total

216.482.759

31,693%
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte
ITAÚSA S.A. (CNPJ nº 61.532.644/0001-15), Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia (CNPJ nº 19.250.704/0001-40) e Cambuhy Alpa Holding S.A. (CNPJ nº 04.723.665/000184).
Em razão da transferência da totalidade das ações de emissão da Companhia pelo Cambuhy I Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia para a Alpa Fundo de Investimento em Ações (CNPJ
19.250.704/0001-40), esta aderiu ao Acordo de Acionistas por meio da celebração de Termo de Adesão
em 12 de maio de 2020.
No Acordo de Acionistas aditado, Cambuhy Alpa Holding S.A. e Alpa Fundo de Investimento em Ações
são designados, em conjunto, “Grupo MS”; e, Alpa Fundo de Investimento em Ações, Cambuhy Alpa
Holding S.A. e ITAÚSA S.A. são designados, em conjunto, como “Partes”.
(a)

Data de celebração

Acordo de Acionistas celebrado em 20 de setembro de 2017, conforme aditado em 04 de novembro de
2021.
(b)

Prazo de vigência

20 anos prorrogável automaticamente por novos e sucessivos períodos de 10 anos.
(c)

descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle

As descrições relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle encontram-se expressas
no capítulo 3 do Acordo de Acionistas arquivado na CVM em 20 de setembro de 2017, cuja transcrição
é a seguinte:
3.1.

Instalação e Competência do Conselho de Administração. As Reuniões do Conselho de
Administração da Alpargatas somente instalar-se-ão com a presença da maioria de seus membros
efetivos, ou respectivos suplentes. Sem prejuízo das disposições acerca da Reunião Prévia
previstas na Cláusula 3.2, o Estatuto Social da Alpargatas deverá prever que as matérias abaixo
relacionadas constituem competência privativa do Conselho de Administração:

I.

Eleição e destituição dos Diretores da Alpargatas, fixação das suas atribuições e fiscalização
da respectiva gestão, bem como manifestação prévia sobre a eleição dos membros do
Conselho de Administração de suas controladas;

II.

Definição das políticas e das questões estratégicas relevantes para o sucesso do
empreendimento explorado pela Alpargatas e por suas controladas, incluindo, mas não se
limitando, à aprovação de projetos industriais e fixação de planos anuais de investimento;
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III.

Apresentação, à Assembleia Geral, de propostas envolvendo a realização de operações
que importem

alteração

do capital

social da Alpargatas,

fusão, incorporação,

incorporação de ações, cisão ou quaisquer outras formas de reorganização societária
envolvendo a Alpargatas e suas controladas;
IV.

Definição do voto com relação às matérias a serem deliberadas nas Assembleias Gerais e
em Reuniões do Conselho de Administração das empresas nas quais a Alpargatas detenha
participação;

V.

Designação e destituição dos auditores independentes da Alpargatas e de suas
controladas;

VI.

Criação ou extinção de comitês consultivos e de assessoramento do Conselho, fixandolhes atribuição e eventual remuneração;

VII.

Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Alpargatas e das suas
controladas;

VIII.

Aprovação de investimentos e desinvestimentos diretos ou

indiretos

em participações

societárias, bem como sobre a constituição de controladas, inclusive subsidiária integral,
nos casos em que representem valor superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido
conforme balanço patrimonial referente ao exercício social imediatamente anterior da
Companhia;
IX.

Autorização para aquisição de ações de emissão da Companhia para efeito de
cancelamento o u

permanência em tesouraria, bem como posterior alienação e

aprovação de aumento do capital no limite do capital autorizado;
X.

Manifestação sobre o relatório da administração e sobre as contas da diretoria com o parecer
dos auditores independentes;

XI.

Deliberação prévia sobre a alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade, nos casos
que representem valor superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido conforme balanço
patrimonial referente ao exercício social imediatamente anterior da Companhia;

XII.

Deliberação prévia sobre a constituição de ônus, gravames, prestação de avais, fianças ou
quaisquer outras garantias fidejussórias ou reais a favor de terceiros, inclusive de controladas,
exceto se subsidiária integral;

XIII.

Celebração, aditamento, aceleração, pré-pagamento de empréstimos ou financiamentos
(inclusive por meio de emissão de dívida) que resulte em (i) dívida líquida consolidada da
Companhia superior a 3x (três vezes) o EBITDA consolidado da Companhia, e/ou (ii) no caso
de contratação realizada por controlada, dívida líquida consolidada da controlada superior a
3x (três vezes) o EBITDA consolidado da controlada em questão;
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XIV.

Contratos com partes relacionadas (tal como este termo é definido pelas regras contábeis),
independentemente do valor envolvido; e

XV.

Celebração, rescisão ou aditamento de contratos de qualquer natureza , inclusive com clientes
e fornecedores, cujo valor , por operação ou série de operações, seja superior a 10% (dez por
cento) do patrimônio líquido conforme balanço patrimonial referente ao exercício social
imediatamente anterior da Companhia.

3.2.

Reunião Prévia. Deverá ser realizada previamente a toda Assembleia Geral ou toda Reunião do
Conselho de Administração da Alpargatas uma reunião prévia das Partes ("Reunião Prévia"), a fim
de deliberar sobre os votos a serem proferidos uniformemente pelos representantes das Partes
nas Assembleias Gerais e pelos conselheiros indicados pelas Partes nas Reuniões do Conselho de
Administração da Alpargatas, incluindo, mas não se limitando, às matérias previstas na Cláusula
3.1 e nos arts. 136 e 142 da Lei das S.A.

3.2.1. O voto a ser proferido pelas Ações Adicionais em Assembleia Geral deve obedecer ao
quanto decidido em Reunião Prévia, de modo que o voto a ser proferido pelo titular de
Ações Adicionais deverá ser idêntico ao voto que deve ser proferido pelo titular de Ações,
inclusive em relação ao quanto disposto na Cláusula Segunda. As Partes se comprometem
a fazer com que o disposto nesta Cláusula seja cumprido pelos respectivos acionistas
diretos sempre que as Ações Adicionais sejam detidas indiretamente, seja por meio de
qualquer pessoa física agindo por conta e ordem da Parte, seja por qualquer Veículo.

3.2.2. A Cambuhy representará o Grupo MS nas Reuniões Prévias. Na hipótese de substituição
da Cambuhy como gestora do CMBY I, o Grupo MS será representado pelo novo gestor
que vier a ser nomeado, ou na forma indicada às demais Partes pela CMBY I ou CMBY
ALPA, conforme o caso.

3.2.3. A convocação das Reuniões Prévias deverá ser feita por escrito, nos termos das Cláusulas
7.11 e 7.12, por qualquer das Partes, com antecedência de, no mínimo, 2 (dois) dias úteis
em relação à data de sua realização que, por sua vez, deve ter antecedência de, no
mínimo, 2 (dois) dias úteis em relação à data de realização da respectiva Assembleia Geral
ou Reunião do Conselho de Administração.
3.2.3.1. As Reuniões Prévias somente serão instaladas com a presença de
representantes da ltaúsa e do Grupo MS.
3.2.3.2.

Deverá ser obrigatoriamente elaborada uma ata de toda Reunião Prévia.

3.2.3.3. As Reuniões Prévias poderão ser dispensadas caso as Partes cheguem a um
consenso, por escrito, sobre as deliberações, aplicando-se então o disposto
na Cláusula 3.6.
3.2.3.4. As Reuniões Prévias serão realizadas presencialmente na sede social da
Alpargatas ou mediante conferência telefônica ou outro meio que assegure a
participação dos representantes das Partes.
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3.3.

Nas Reuniões Prévias, a ltaúsa e o Grupo MS terão direito a um voto cada, no total de 2 (dois)
votos nas Reuniões Prévias. Nas Reuniões Prévias, as deliberações somente serão consideradas
aprovadas com o voto favorável de ambas.

3.4.

A ltaúsa e o Grupo MS comprometem-se a solucionar de forma harmônica as questões
submetidas à Reunião Prévia que gerarem maior debate ou discussão, atendendo sempre, na
decisão, ao estrito interesse da Alpargatas, de forma a evitar impasses que possam prejudicar o
bom andamento dos negócios.

3.5.

Os membros do Conselho de Administração da Alpargatas eleitos pela ltaúsa e pelo Grupo MS
(incluindo aquele eleito por consenso, nos termos da Cláusula 2.1.5), assim como os
representantes das Partes nas Assembleias Gerais da Companhia, estarão obrigados a exercer o
direito de voto nas Reuniões do Conselho de Administração e nas Assembleias Gerais de acordo
com os termos previamente definidos nas Reuniões Prévias.

3.6.

Para que possam ser produzidos os efeitos previstos nas Cláusulas 3.2.3.3 e 3.5 deste Acordo,
qualquer das Partes poderá entregar ou enviar por fax ou por e-mail o documento contendo a
deliberação de consenso, por escrito, entre as Partes, ou a ata da Reunião Prévia da Alpargatas:
(i) aos membros do Conselho de Administração da Alpargatas que tenham sido indicados pela
Itaúsa ou pelo Grupo MS, para que esses exerçam o direito de voto nas Reuniões do Conselho de
Administração da Alpargatas de acordo com os termos definidos nas Reuniões Prévias; (ii) ao
Presidente da Assembleia Geral em questão e (iii) ao Presidente do Conselho de Administração
da Alpargatas.

3.7.

Na hipótese de determinada deliberação submetida à Reunião Prévia não ser aprovada, tanto o
voto a ser proferido nas Reuniões do Conselho de Administração pelos membros do Conselho de
Administração da Alpargatas que tenham sido indicados pela ltaúsa e pelo Grupo MS, quanto o
voto dos representantes das Partes nas Assembleias Gerais, será no sentido de rejeitar as
propostas submetidas à deliberação.

3.8.

A ltaúsa e o Grupo MS obrigam-se a fazer com que seus representantes e os conselheiros por
eles eleitos, nas Assembleias Gerais ou nas Reuniões do Conselho de Administração, conforme o
caso, não tomem qualquer decisão e não pratiquem qualquer ato que dependa de realização de
Reunião Prévia enquanto esta não for realizada ou dispensada, na forma da Cláusula 3.2.3.3.
3.8.1. Caso, por qualquer motivo, não seja realizada ou dispensada, na forma da Cláusula 3.2.3.3,
a Reunião Prévia antes de determinada Reunião do Conselho de Administração ou
Assembleia Geral da Alpargatas, os representantes da Itaúsa e do Grupo MS na
Assembleia Geral e os membros do Conselho de Administração indicados pela Itaúsa e
pelo Grupo MS estarão obrigados a comparecer a tal Assembleia ou Reunião e rejeitar as
propostas submetidas à deliberação.
3.8.2. Na hipótese prevista na Cláusula 3.8, as Partes deverão tomar todas as providências para
que a Reunião Prévia seja realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a fim de permitir
a tomada de decisão no âmbito do Conselho de Administração ou Assembleia Geral da
Alpargatas.
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3.9.

A Itaúsa e o Grupo MS obrigam-se a tomar todas as medidas necessárias para substituir
imediatamente seus representantes e os membros do Conselho de Administração da Alpargatas
indicados e eleitos em virtude do presente Acordo que não atenderem a determinação de votar
em bloco conforme deliberado nas Reuniões Prévias.

3.10. O Presidente das Reuniões do Conselho de Administração e o Presidente da Assembleia Geral da
Alpargatas não deverão computar os votos proferidos com infração ao disposto no presente
Acordo, conforme previsto no artigo 118, § 8°, da Lei das S.A.
3.10.1. O não comparecimento dos representantes da ltaúsa ou do Grupo MS às Assembleias
Gerais da Alpargatas, ou o não comparecimento dos conselheiros eleitos pela ltaúsa ou
pelo Grupo MS às Reuniões do Conselho de Administração da Alpargatas , bem como as
abstenções de voto, assegurará aos acionistas e conselheiros presentes à Assembleia
Geral ou Reunião do Conselho de Administração , conforme o caso, o direito de
manifestar o voto do acionista ou conselheiro ausente, ou que se absteve, nos termos do
disposto no artigo 118, § 9°, da Lei das S.A. Não obstante, tais votos não poderão ser
dados caso (i) tal matéria não tenha sido objeto de Reunião Prévia, ou (ii) esteja em
desacordo com o previamente decidido em Reunião Prévia.
3.10.2. Caso qualquer dos representantes da Itaúsa ou do Grupo MS, ou qualquer conselheiro
indicado pela Itaúsa ou pelo Grupo MS nas Assembleias Gerais da Alpargatas, ou
Reuniões do Conselho de Administração da Alpargatas, conforme o caso, venha a proferir
voto em sentido contrário ao estabelecido na Reunião Prévia e o Presidente da
Assembleia Geral ou Presidente da Reunião do Conselho de Administração, conforme o
caso, decida não computá-lo, nos termos previstos na Cláusula 3.10, referido voto será
considerado não emitido e, consequentemente, os representantes da outra Parte terão o
direito de manifestar o voto no lugar da outra Parte, nos termos do disposto no artigo
118, § 9°, da Lei das S.A., ou do membro do Conselho de Administração, conforme o caso,
que estiver descumprindo a obrigação de votar no sentido determinado pelo presente
Acordo, nos termos previstos na Cláusula 3.10.1.
3.11. Reunião Prévia – Controladas. Nos termos da Cláusula 3.1(d), combinada com a Cláusula 3.2,
deverá ser realizada, previamente a toda Assembleia Geral ou a toda Reunião do Conselho de
Administração das controladas da Alpargatas, uma Reunião Prévia, a fim de deliberar sobre os
votos a serem uniformemente proferidos pela Alpargatas na Assembleia Geral ou pelos
conselheiros indicados pela Alpargatas na Reunião do Conselho de Administração da controlada.
3.11.1.

Os representantes da Alpargatas nas Assembleias Gerais das suas controladas e os

membros do Conselho de Administração das controladas da Alpargatas que tenham sido
indicados pela Alpargatas estarão obrigados a exercer o direito de voto nessas Assembleias e
Reuniões do Conselho de Administração, conforme o caso, de acordo com os termos
previamente definidos na Reunião Prévia.
3.11.2.

Para que possam ser produzidos os efeitos previstos na Cláusula 3.11.1 deste Acordo,

qualquer das Partes poderá entregar ou enviar por fax ou por e-mail a ata da Reunião Prévia da
Alpargatas imediatamente: (i) à Diretoria da Alpargatas , para que a Alpargatas exerça o direito
de voto nas Assembleias Gerais das suas controladas de acordo com os termos definidos nas
Reuniões Prévias; ou (ii) aos conselheiros das sociedades controladas pela Alpargatas que
tenham sido eleitos pela Alpargatas , para que esses exerçam o direito de voto nas Reuniões do
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Conselho de Administração das referidas controladas de acordo com os termos definidos nas
Reuniões Prévias; e (iii) aos Presidentes das Assembleias Gerais e das Reuniões do Conselho de
Administração das sociedades controladas pela Alpargatas.
Em 04 de novembro de 2021, o Acordo de Acionistas foi aditado (conforme aditivo
arquivado na CVM em 05 de novembro de 2021) para, dentre outros assuntos, alterar,
temporariamente, a forma de registro do consenso prévio para alinhamento do voto nas
Assembleias Gerais e reuniões do Conselho de
Administração da Companhia e suas controladas, conforme cláusula do aditivo transcrita
abaixo:
IV As Partes, neste ato, ratificam a sua obrigação de alinhamento prévio dos votos a serem
proferidos uniformemente pelos seus representantes nas Assembleias Gerais e pelos
conselheiros indicados pelas Partes nas Reuniões do Conselho de Administração da
Alpargatas, bem como dos votos a serem proferidos uniformemente pela Alpargatas nas
Assembleias Gerais das suas controladas e pelos conselheiros indicados pela Alpargatas
nas Reuniões do Conselho de Administração das suas controladas, nos termos da Cláusula
3.2 e seguintes do Acordo Original. Sem prejuízo do disposto acima, as Partes, de mútuo
acordo, decidem suspender temporariamente, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021,
a necessidade de que referido alinhamento prévio de votos seja formalizado em ata de
Reuniões Prévias ou consenso por escrito, conforme disposto nas Cláusulas 3.2.3.2 e 3.2.3.3
do Acordo Original. Referida suspensão temporária poderá ser revogada a qualquer
momento por qualquer das Partes, mediante simples notificação à outra Parte, de modo
que as deliberações de alinhamento de votos das Partes passem a ser novamente
formalizadas em ata de Reuniões Prévias ou consenso por escrito, conforme aplicável, nos
exatos termos das Cláusulas 3.2.3.2 e 3.2.3.3 do Acordo Original. Para que não restem
dúvidas, exceto pela necessidade de formalização das Reuniões Prévias em atas ou
consenso por escrito, a presente cláusula não representa qualquer tipo de novação ou
renúncia a qualquer direito, faculdade ou obrigação estabelecidos no Acordo Original, e
nem excluirá o exercício, a qualquer tempo, de tais direitos, faculdades ou obrigações.
(d)

Descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores, membros de comitês
estatutários ou de pessoas que assumam posições gerenciais

As descrições relativas à indicação de administradores, membros de comitês estatutários ou de pessoas
que assumam posições gerenciais encontram-se expressas no capítulo 2 do Acordo de Acionistas
arquivado na CVM em 20 de setembro de 2017, conforme aditado pelo aditivo arquivado na CVM em
05 de novembro de 2021, cuja transcrição é a seguinte:
2.1

Composição do Conselho de Administração. O Conselho de Administração da Alpargatas será
composto por até 7 (sete) membros efetivos e respectivos suplentes, sendo no mínimo 2 (dois)
titulares e seus suplentes eleitos e destituídos por indicação da Itaúsa, na qualidade de titular das
Ações Itaúsa, e no mínimo 2 (dois) titulares e seus suplentes eleitos e destituídos por indicação
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do Grupo MS, na qualidade de titular das Ações MS. Nos casos de ausência ou impedimento de
membros efetivos, cada um será substituído pelo seu respectivo suplente.
2.1.1

Dos 2 (dois) membros titulares e seus suplentes eleitos e destituídos por indicação da
ltaúsaz, I (um) será eleito e somente poderá ser destituído por indicação da Família Villela
e 1 (um) será eleito e somente poderá ser destituído por indicação da Família Setubal.

2.1.2

O Conselho de Administração da Alpargatas terá um Presidente, que será escolhido, por
consenso, entre Itaúsa e Grupo MS, em Reunião Prévia. O Conselho de Administração da
Alpargatas não terá Vice-Presidente.

2.1.3

O Sr. Pedro Moreira Salles exercerá o cargo de Presidente do Conselho de Administração
da Alpargatas até a Assembleia Geral Ordinária de 2020 que eleger o Conselho de
Administração, devendo, dessa forma, ser eleito pelos representantes do Grupo MS e da
ltaúsa. A substituição do Presidente do Conselho de Administração durante o prazo acima
mencionado ou após tal prazo dar-se-á por consenso entre a Itaúsa e o Grupo MS,
levando-se em conta o critério de competência e formação profissional, experiência,
produtividade e desempenho no exercício do cargo tendo em vista estritamente o
interesse das atividades sociais da Alpargatas.

2.1.4

ltaúsa e Grupo MS devem votar nas Assembleias Gerais da Alpargatas no sentido de
eleger o maior número possível de membros do Conselho de Administração , devendo o
número de conselheiros eleitos pelas Partes corresponder ao menos à maioria dos
membros do Conselho de Administração da Alpargatas. A Itaúsa, de um lado, e o Grupo
MS, de outro lado, terão sempre o direito de eleger o mesmo número de membros do
Conselho de Administração da Alpargatas.

2.1.5

Caso as Partes tenham a oportunidade de indicar mais 1 (um) membro do Conselho de
Administração da Alpargatas além dos 4 (quatro) membros referidos na Cláusula 2.1,
então tal conselheiro será eleito e destituído por indicação da ltaúsa e do Grupo MS, por
consenso, em Reunião Prévia. Caso as Partes tenham a oportunidade de indicar mais 2
(dois) membros do Conselho de Administração da Alpargatas além dos 4 (quatro)
membros referidos na Cláusula 2.1, então 1 (um) conselheiro será eleito e destituído por
indicação da ltaúsa e 1 (um) conselheiro será eleito e destituído por indicação do Grupo
MS, e assim sucessivamente.

2.1.6

A ltaúsa, de um lado, e o Grupo MS, de outro, terão o direito de requerer, a qualquer
tempo, a destituição dos membros que tiverem indicado, respectivamente, na forma
prevista nas Cláusulas acima, para o Conselho de Administração da Alpargatas. Nesta
hipótese, as Partes e seus representantes nos órgãos da administração da Alpargatas
estarão obrigados a prontamente adotar todas as medidas necessárias para a destituição
de tal conselheiro e para a sua substituição pelo respectivo suplente, se houver, ou pela
pessoa indicada pela Itaúsa ou pelo Grupo MS, conforme aplicável. O quanto previsto
nesta Cláusula será aplicável ao membro do Conselho de Administração indicado pela
Família Villela e ao indicado pela Família Setubal, sempre por intermédio da ltaúsa. A
destituição do membro do Conselho de Administração que tenha sido indicado por
consenso pela Itaúsa e pelo Grupo MS, na forma prevista na primeira parte da Cláusula
2.1.5, também dependerá do consenso entre ltaúsa e Grupo MS.

2.1.7

Composição da Diretoria. A Diretoria da Alpargatas será composta por até 5 (cinco)
Diretores, sendo um deles Diretor Presidente. O Diretor Presidente será escolhido e
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destituído por indicação da Itaúsa e do Grupo MS, por consenso, em Reunião Prévia. Os
demais membros da Diretoria serão serão eleitos pelo Conselho de Administração, nos
termos do Estatuto Social, estando sujeitos à aprovação ou rejeição pela Reunião Prévia,
por consenso.

(e)

Descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las

As descrições relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las encontram-se expressas
no capítulo 4 do Acordo de Acionistas arquivado na CVM em 20 de setembro de 2017, cuja transcrição
é a seguinte:

4.1

Alienação de Ações. As Ações não poderão ser direta ou indiretamente vendidas, cedidas ou
transferidas, gratuita ou onerosamente, nem conferidas ao capital de outra sociedade, dadas em
usufruto ou fideicomisso, ou de qualquer outra maneira oneradas, alienadas ou prometidas a
alienar ou onerar, de forma parcial ou total (todas as operações anteriormente referidas serão
doravante designadas por "Alienar" ou "Alienação") sem a estrita observância das regras previstas
nesta Cláusula Quarta.
4.1.1

Alienações Diretas e Alienações Indiretas. Este Acordo regula de forma distinta (a) a
Alienação de Ações de emissão da Alpargatas (isto é, as alienações diretas, doravante
"Alienações Diretas"), nos termos das Cláusulas 4.2 e seguintes; e (b) a Alienação de
Ações/quotas de Veículos (inclusive de Ações de emissão da ltaúsa, quotas de emissão
de CMBY I e ações de emissão da CMBY ALPA) que, por sua vez, direta ou
indiretamente, detêm Ações de emissão da Alpargatas (isto é, alienações indiretas,
doravante "Alienações Indiretas"), nos termos das Cláusulas 4.11 e seguintes.

Alienações Diretas

4.2

Lock-Up. Exceto pelo disposto nas Cláusulas 4.2.3, 4.12 e 4.13, as Partes comprometem-se a, pelo
período de 10 (dez) anos contados desta data, a não realizar Alienações Diretas, tampouco
prometer, negociar ou prometer negociar uma Alienação Direta ainda que a efetiva transferência
esteja condicionada ao final do prazo ora previsto (“Lock-Up”). Para fins de esclarecimento, o LockUp não se aplica às Alienações Indiretas.
4.2.1

Alienação da Totalidade das Ações. Exceto pelo disposto nas Cláusulas 4.2.3, 4.12
e 4.13, e observado o Lock-Up , a realização de Alienações Diretas pela ltaúsa ou pelo
Grupo MS deverá envolver a totalidade (e não menos que a totalidade) das
Ações de emissão da Companhia de propriedade da respectiva Parte, sendo certo
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que, para fins de esclarecimento, CMBY I e CMBY ALPA somente poderão realizar
Alienações Diretas em conjunto (exceto pelo disposto nas Cláusulas 4.2.3, 4.12 e 4.13).
4.2.2

[Excluída pelo Aditivo ao Acordo de Acionistas].

4.2.2.1
4.2.3

[Excluída pelo Aditivo ao Acordo de Acionistas].

Exceção-Alienações Diretas Permitidas. Além de outras hipóteses previstas nesta
Cláusula Quarta (tal como nas Cláusulas 4.12 e 4.13), as Alienações Diretas abaixo
indicadas não estão sujeitas às obrigações estabelecidas nesta Cláusula Quarta:

(i)

Alienações Diretas de Ações de emissão da Companhia de propriedade da Itaúsa para
quaisquer integrantes da Família Villela, da Família Setubal, ou para Veículos controlados
por quaisquer integrantes da Família Villela ou da Família Setubal, e vice-versa;

(ii)

Alienações Diretas entre quaisquer integrantes da Família Villela e/ou da Família Setubal,
ou para Veículos controlados por quaisquer integrantes da Família Villela e/ou da Família
Setubal;

(iii)

Alienações Diretas de Ações de emissão da Companhia de propriedade do Grupo MS para
quaisquer integrantes da Família Moreira Salles, ou para Veículos controlados por
quaisquer integrantes da Família Moreira Salles, e vice-versa;

(iv)

Alienações Diretas entre quaisquer integrantes da Família Moreira Salles, ou para Veículos
controlados por quaisquer integrantes da Família Moreira Salles;

(v)

Alienações Diretas entre CMBY I e CMBY ALPA;

(vi)

Alienações Diretas para Veículos controlados, direta ou indiretamente, pela respectiva Parte, e
vice-versa;

(vii)

Para sucessores legais, em caso de morte, ou doações em adiantamento de legítima.

4.2.3.1

Para fins desta Cláusula e da Cláusula·4.2.3, o termo "controlado" significará, sem
prejuízo da definição de controle e controlada dispostos na lei aplicável, (a) quando
o Veículo em questão for uma sociedade limitada, necessariamente a detenção de
mais de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social do Veículo; (b) quando o
Veículo em questão for uma sociedade por ações, necessariamente a detenção de
mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social votante do Veículo; e (c) quando
o Veículo em questão for um fundo, necessariamente a detenção de mais de 50%
(cinquenta por cento) das quotas votantes do Veículo.
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4.3

Comunicação de Oferta. Caso a ltaúsa ou o Grupo MS deseje Alienar a totalidade das Ações de
sua propriedade ("Acionista Ofertante") - observadas as Cláusulas 4.2.1, 4.2.3 e 4.13 -, deverá
comunicar o fato ao Grupo MS ou à Itaúsa, conforme o caso ("Acionista Ofertado"), mediante
carta entregue contra recibo ou remetida pelo Registro de Títulos e Documentos, acompanhada
de cópia da proposta firme e de boa-fé recebida de terceiro interessado ("Proposta"), da qual
constarão, obrigatoriamente, (i) o nome e a qualificação do eventual adquirente , (ii) a quantidade
de Ações Diretas a serem Alienadas, (iii) o preço e as condições de pagamento, e (iv) todas as
demais condições a que estiver sujeita a Proposta.

4.4

Direito de Preferência. O Acionista Ofertado terá prazo improrrogável de 90 (noventa) dias,
contados do recebimento da comunicação de que trata a Cláusula 4.3, para se manifestar,
irrevogável e irretratável, por notificação escrita enviada ao Acionista Ofertante, mediante carta
entregue contra recibo ou remetida pelo Registro de Títulos e Documentos , no sentido de,
alternativamente: (a) exercer seu direito de preferência para adquirir a totalidade das ações
ofertadas pelo mesmo preço e nas mesmas condições constantes da Proposta; (b) renunciar à
preferência sobre a aquisição das ações ofertadas; ou (c) exercer a faculdade de vender a
totalidade das Ações de sua titularidade para o terceiro adquirente, pelo mesmo preço e nas
mesmas condições do Acionista Ofertante, em acréscimo às Ações ofertadas.

4.5

Exercício do Direito de Preferência. A Alienação Direta das Ações ao Acionista Ofertado, caso este
exerça seu direito de preferência, deverá ser efetivada dentro de 60 (sessenta) dias da data em
que o Acionista Ofertado comunicar ao Acionista Ofertante a decisão de que trata a Cláusula
4.4(a).
4.5.1

Caso a Alienação Direta de Ações ao Acionista Ofertado necessite de aprovação prévia
pelo Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE), o prazo previsto na
Cláusula 4.5 será reduzido para 15 (quinze) dias e somente será contado após aprovada
a Alienação Direta pelo CADE e transcorrido o prazo para que a decisão se torne definitiva.

4.5.2

Não exercido o direito de preferência pelo Acionista Ofertado no prazo fixado na Cláusula
4.4, ficará o Acionista Ofertante liberado para proceder à Alienação Direta da totalidade
das Ações de sua propriedade, nos exatos termos e condições da Proposta, respeitada a
eventual venda conjunta das Ações de propriedade do Acionista Ofertado prevista na
Cláusula 4.4(c) e do disposto na Cláusula 4.9, nos 60 (sessenta) dias imediatamente
subsequentes (i) ao recebimento da comunicação mencionada na referida Cláusula
4.4, ou (ii) ao decurso do prazo de 90 (noventa) dias ali estabelecido, na hipótese de a
mencionada comunicação não ter sido enviada.

4.5.3

Findo o prazo mencionado na Cláusula 4.4 sem que tenha sido concluída a Alienação
Direta das Ações objeto da Proposta, ou na hipótese de ser alterada qualquer das
condições previstas na Proposta, o Acionista Ofertante ficará impedido de Alienar as
Ações de sua propriedade, devendo notificar novamente o Acionista Ofertado, repetindo
o procedimento previsto nesta Cláusula Quarta, o que somente poderá ocorrer após o
decurso do prazo de 3 (três) meses a contar do final do prazo aplicável mencionado na
Cláusula 4.5.
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4.6

Outros Valores Mobiliários. É permitida a Alienação a terceiros do direito de subscrição de Ações
de emissão da Companhia em aumentos de capital, de bônus de subscrição, de direitos ao
recebimento de bonificações de Ações ou de outros títulos ou valores mobiliários que assegurem
o direito de aquisição ou subscrição de Ações ou que sejam conversíveis em Ações, desde que
ltaúsa e Grupo MS detenham e continuem a deter, após a Alienação a que se refere esta Cláusula
e após a emissão/recebimento das Ações decorrentes do exercício dos direitos de subscrição ou
conversão previstos nesta Cláusula, pelo menos (i) enquanto o capital social da Companhia for
formado por ações com e sem direito de voto, 51% (cinquenta e um por cento) do total de ações
de emissão da Alpargatas, ou (ii) caso o capital social da Companhia vier a ser formado apenas
por ações com direito de voto, 51% (cinquenta e um por cento) do total de ações com direito de
voto de emissão da Alpargatas.

4.7

Vedação a constituição de ônus nas Ações da Alpargatas. Com exceção às Ações Adicionais,
conforme já previsto na Cláusula 4.13, as Ações ou outros valores mobiliários de emissão da
Companhia de propriedade da ltaúsa ou do Grupo MS não poderão ser gravadas, oneradas ou
dadas em penhor, caução, alienação fiduciária ou qualquer outra forma de garantia, sem prévia e
expressa aprovação por escrito da outra Parte.
4.7.1

Caso quaisquer das Ações ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia de
propriedade de qualquer das Partes sejam, por motivos alheios à vontade destas,
penhoradas , arrestadas ou sequestradas, a Parte titular

dessas ações ou valores

mobiliários deverá envidar, prontamente, todos os seus esforços para que o gravame
seja desconstituído. Caso essa não tenha sucesso, a outra Parte terá, no momento da
execução do gravame, direito de preferência para adquiri Ias.
4.8

Adesão ao Acordo de Acionistas. Constitui condição prévia e necessária de qualquer Alienação
Direta, inclusive aquelas admitidas pela Cláusula 4.2.3 (excluídas, porém aquelas permitidas pelas
Cláusulas 4.12 e 4.13), que o adquirente, sucessor ou cessionário adira prévia e expressamente,
por escrito e sem restrições, aos termos do presente Acordo, assumindo todas as obrigações da
Parte alienante.

4.9

Alienação para Terceiros. Sem prejuízo do direito de preferência previsto nesta Cláusula Quarta,
a ltaúsa e o Grupo MS poderão, individualmente, vetar a Alienação Direta para terceiros que, na
opinião da outra Parte, (i) não tenham, notoriamente, reputação, perfil comercial e mercadológico
e experiência técnica compatível com a importância e responsabilidade da Alpargatas, e/ou (ii)
possam ser considerados concorrentes da Alpargatas, desde que tal veto seja justificado e seja
manifestado no prazo e na forma prevista na Cláusula 4.4.

4.10 Alienações Diretas em Descumprimento ao Acordo de Acionistas. As Alienações Diretas, bem
como a constituição de qualquer ônus ou gravames em desacordo com o disposto nesta Cláusula

PÁGINA: 391 de 470

Formulário de Referência - 2022 - ALPARGATAS S.A.

Versão : 8

15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
Quarta, não serão válidas ou eficazes, ficando a Alpargatas e sua administração obrigada a não
as registrar em seus livros sociais.

Alienações Indiretas

4.11 Alienação Indireta. Sem prejuízo da Opção de Compra prevista na Cláusula 4.12, será permitida
livremente a Alienação Indireta (inclusive de ações de emissão da Itaúsa, de quotas de emissão
de CMBY I ou de ações de emissão da CMBY ALPA e de ações/quotas de Veículo que vier a deter
parte ou a totalidade das Ações). No caso de Alienações Indiretas, a Parte que não estiver
realizando a Alienação Direta, entendida como ltaúsa, de um lado, e Grupo MS do outro: (a) não
terá direito de preferência nos termos da Cláusula 4.4 (a); (b) não terá o direito de venda conjunta
nos termos da Cláusula 4.4(c); e (c) se houver uma Troca de Controle, terá direito de exercer a
Opção de Compra prevista na Cláusula 4.12.

4.12 Opção de Compra em caso de Troca de Controle. Nas hipóteses de ocorrência de uma Troca de
Controle de urna Parte ("Vendedora"), a outra Parte ("Compradora"), entendida como Itaúsa, de
um lado, e Grupo MS do outro, terá direito (mas não a obrigação) de adquirir a totalidade das
Ações de propriedade da Vendedora (sendo certo que tal opção recairá sobre as ações e valores
mobiliários diretamente de emissão da Alpargatas): (i) pelo valor correspondente à média
aritmética das cotações diárias no fechamento das Ações em bolsa de valores nos 90 (noventa)
dias imediatamente anteriores ao primeiro anúncio ao mercado sobre a operação de Troca de
Controle, caso a Alpargatas se mantenha como companhia aberta com no mínimo 25% de suas
ações negociadas em bolsa de valores, ou (ii) pelo valor de mercado apurado na forma das
cláusulas abaixo, caso a Alpargatas não tenha mais suas ações admitidas à negociação em bolsa
de valores ou tenha menos de 25% de suas ações negociadas em bolsa de valores ("Opção de
Compra"). A Opção de Compra ora pactuada não engloba eventuais Ações Adicionais detidas
pela Vendedora.
4.12.1 Para fins da Opção de Compra, "Troca de Controle" significa qualquer operação ou
negócio jurídico que resulte em uma situação na qual (i) em relação ao Grupo MS, as
pessoas físicas (ou seus sucessores legais) integrantes da Família Moreira Salles deixem
de deter, em conjunto ou isoladamente, direta ou indiretamente (inclusive por meio de
Veículos), a maioria das Ações MS ou a maioria das quotas de emissão do CMBY I, das
ações de emissão da CMBY ALPA ou de qualquer Veículo que venha, no futuro, de acordo
com este Acordo, a deter a maioria das Ações MS; ou (ii) em relação à Itaúsa, as
pessoas físicas (ou seus sucessores legais) integrantes da Família Villela ou da
Família Setubal deixem de deter, em conjunto ou isoladamente, indiretamente
(inclusive por meio de Veículos), a maioria das Ações ltaúsa ou das ações com
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direito de voto de emissão da ltaúsa ou de qualquer Veículo que venha, no futuro, de
acordo com este Acordo, a deter a maioria das Ações Itaúsa.
4.12.2 A Opção de Compra poderá ser exercida em até 30 (trinta) dias contados da efetiva Troca
de Controle. A data de fechamento da transferência decorrente do exercício da Opção de
Compra será 60 (sessenta) dias após o envio da notificação informando acerca do
exercício da Opção de Compra. Tal notificação será irrevogável e irretratável, sendo que
a Compradora não poderá deixar de exercêla ou desistir em razão do resultado apurado
para o preço das Ações sob a Opção de Compra. Aplicar-se-á o quanto disposto na
Cláusula 4.5.1 ao fechamento da Opção de Compra.
4.12.3 Para apuração do preço de venda referido na Cláusula 4.12.2, cada Parte deverá nomear,
no prazo de até 15 (quinze) dias após envio da notificação neste sentido pela
Compradora, um banco de investimento ou outra empresa de primeira linha
especializados ("Perito"), que deverão encaminhar, em até 30 (trinta) dias, a ambas as
Partes, laudo de avaliação das Ações com base no preço justo de mercado (fair market
value). Qualquer avaliação por Peritos deverá fixar o preço por Ação de emissão da
Alpargatas para a aquisição da totalidade do capital social da Alpargatas, adicionando a
tal preço valor compatível com as então condições de mercado, a título de prêmio pela
consolidação de controle.
4.12.4 As Partes terão o prazo de 10 (dez) dias para determinar, de boa-fé, o preço de alienação
das Ações com base nos laudos apresentados pelos Peritos, sendo desde já acordado
que, caso a diferença de preços entre os dois laudos seja de até 20% (vinte por cento)
(considerando o menor preço em relação ao maior preço), o preço de alienação será
correspondente à média aritmética dos preços apresentados nos laudos, sendo final e
vinculativo. Caso qualquer Perito indique um intervalo (range) de preços em sua análise
de avaliação, considerar-se-á como preço de avaliação de tal Perito a mediana de tal
intervalo. Caso o Perito de uma das Partes não apresente seu laudo na forma e prazo
acima estabelecidos, o laudo do outro Perito será final e vinculativo.
4.12.5 Se o preço de avaliação for superior a 20% (vinte por cento) ou se ambos Peritos deixarem
de apresentar seus laudos na forma e prazo acima estabelecidos, então as Partes deverão
(com ou sem a assistência dos Peritos) indicar um terceiro Perito para apresentar, no
prazo de até 20 (vinte dias) contados do final do prazo de 1O (dez) dias mencionado na
Cláusula 4.12.4, urna terceira avaliação das Ações. Caso ltaúsa e Grupo MS não tenham
chegado a um consenso a respeito da escolha do terceiro Perito ao final do prazo de 7
(sete) dias contados do final do prazo de 10 (dez) dias mencionado na Cláusula 4.12.4, tal
terceiro Perito será PwC, Deloitte, EY ou KPMG, necessariamente nesta ordem, excluindose aquelas que tiverem sido contratadas por quaisquer das Partes como Perito.
4.12.6 Se a diferença de preço das Ações apresentada pelo terceiro Perito for de até 10% (dez
por cento) em relação à média aritmética apurada pelos dois outros Peritos, o preço de
alienação das Ações corresponderá à referida média aritmética. Se, no entanto, a
diferença for maior do que 10% (dez por cento), prevalecerá o preço de alienação das
Ações apurado pelo terceiro Perito.
4.12.7 O preço da Opção de Compra será corrigido pelo CDI, pro rata die, desde a data base
para sua fixação até a data de seu efetivo pagamento.
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4.12.8 Custos. Cada Parte arcará com os honorários e despesas de seu respectivo Perito. Caso o
terceiro Perito seja contratado, os honorários e despesas do terceiro Perito serão
divididos igualmente entre ltaúsa e Grupo MS.
4.12.9 Caso a Alienação Indireta que der base para o exercício da Opção de Compra referir-se a
Alienação Indireta de um Veículo que possua como único ativo (ou como ativo
representando mais de 90% (noventa por cento) do total de ativos do Veículo registrados
em sua última demonstração financeira anual aprovada) as Ações de emissão da
Companhia, então, em caráter excepcional, (i) o preço da Opção de Compra será igual ao
preço pago pelo terceiro para adquirir as ações/quotas do Veículo, e (ii) a forma de
definição do preço da Opção de Compra prevista nas Cláusulas 4.12.3 a 4.12.7 não será
aplicável.

Alienação e Oneração das Ações Adicionais

4.13 Alienação e Oneração das Ações Adicionais. As Ações Adicionais poderão ser Alienadas, gravadas
ou oneradas livremente e a qualquer tempo, e a qualquer pessoa, sociedade ou entidade, de
forma total ou parcial, observada apenas a Cláusula 4.9. As demais restrições desta Cláusula
Quarta, inclusive o Lock-Up, o direito de preferência e o direito de venda conjunta não serão
aplicáveis em caso de Alienação Direta de Ações Adicionais.
4.13.1 Caso Ações Adicionais sejam Alienadas (incluindo Alienações Diretas e Alienações
Indiretas) para Itaúsa, Grupo MS, para quaisquer integrantes da Família Villela, da
Família Setubal e da Família Moreira Salles (ou Veículos por eles controlados), então
o adquirente estará obrigado a aderir previamente ao presente Acordo de
Acionistas como condição para Alienação, exceto se já for parte do Acordo de
Acionistas.

Na hipótese de Ações Adicionais serem Alienadas (incluindo Alienações Diretas e
Alienações Indiretas) a terceiros que não uma das pessoas mencionadas na Cláusula
4.13.1, então o adquirente não ingressará no presente Acordo de Acionistas, de modo
que a ele não serão aplicáveis o direito de preferência e o direito de venda conjunta
estabelecidos na Cláusula 4.4, tampouco a Opção de Compra, ou qualquer outro
direito ou obrigação previsto neste Acordo de Acionistas.
Em adição ao disposto acima, em 04 de novembro de 2021, o Acordo de Acionistas foi aditado
(conforme aditivo arquivado na CVM em 05 de novembro de 2021) para, dentre outros assuntos,
permitir que todas as ações de emissão da Companhia excedentes a 51% (cinquenta e um por
cento) do capital total e do capital votante da Companhia possam ser alienadas, gravadas ou
oneradas livremente e a qualquer tempo, pela Itaúsa e pelo Grupo MS, conforme alteração na
Cláusula 1.1.2 do Acordo de Acionistas transcrita abaixo:
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1.1.2. Não obstante o conceito de Ações englobar o quanto disposto na Cláusula 1.1(ii):
(a) o Grupo MS poderá Alienar, gravar ou onerar livremente e a qualquer tempo as Ações MS, antes
ou após o Lock Up, direta ou indiretamente, nos termos e condições previstos na Cláusula 4.13,
desde que permaneça com, no mínimo, ações de emissão da Companhia que representem (i) 25,5%
(vinte e cinco vírgula cinco por cento) do capital social votante da Companhia; e, cumulativamente,
(ii) enquanto o capital social da Companhia for formado por ações com e sem direito de voto,
25,5% (vinte e cinco vírgula cinco por cento) do capital social total da Companhia; e
(b) a Itaúsa poderá Alienar, gravar ou onerar livremente e a qualquer tempo as Ações Itaúsa, antes
ou após o Lock Up, direta ou indiretamente, nos termos e condições previstos na Cláusula 4.13,
desde que permaneça com, no mínimo, ações de emissão da Companhia que representem (i) 25,5%
(vinte e cinco vírgula cinco por cento) do capital votante da Companhia; e, cumulativamente, (ii)
enquanto o capital social da Companhia for formado por ações com e sem direito de voto, 25,5%
(vinte e cinco vírgula cinco por cento) do capital social total da Companhia, de forma que Grupo
MS e Itaúsa sempre detenham, em conjunto, ao menos (i) 51% (cinquenta e um por cento) do
capital votante da Companhia; e, cumulativamente, (ii) enquanto o capital social da Companhia for
formado por ações com e sem direito de voto, 51% (cinquenta e um por cento) do capital social
total da Companhia.
As Ações MS e as Ações Itaúsa que, respectivamente, excederem aos percentuais previstos na
Cláusula 1.1.2(a) e (b) serão doravante referidas como “Ações Adicionais”, em relação às quais se
aplicam todos os direitos e obrigações previstos para as Ações, observada a Cláusula 4.13.
Para fins de clareza, o conceito de Ações Adicionais englobará ações adquiridas por qualquer
forma, incluindo, mas não se limitando à compra, doação, subscrição, desdobramento ou
distribuição de bonificações, bem como qualquer outra forma de aquisição ou participação
societária, inclusive em outras sociedades que venham a substituir, suceder ou adquirir a
Alpargatas, desde que tais ações excedam os percentuais previstos na Cláusula 1.1.2(a) e (b)
II. Devido ao aditamento da Cláusula 1.1.2, as Partes decidem excluir e tornar sem efeito as
Cláusulas 4.2.2 e 4.2.2.1 do Acordo Original (bem como quaisquer referências cruzadas a tais
Cláusulas contidas no Acordo Original), sem renumeração das demais Cláusulas.
(f)

Descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do
conselho de administração ou de outros órgãos de fiscalização e controle

As informações deste item encontram-se no item (d) acima.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
Conforme o artigo 12 da Resolução CVM nº 44/21, em 03 de março de 2022, a Companhia recebeu
correspondência informando que seus acionistas controladores Itaúsa S.A., Cambuhy Alpa Holding
LTDA., Alpa Fundo de Investimentos em Ações, e Santo Aldo Participações LTDA., passaram a deter (i)
294.231.502 ações ordinárias, representativas de 86,66% do total de ações ordinárias de emissão da
Companhia, e (ii) 98.362.012 ações preferenciais que representam aproximadamente 28,63% do total
das ações preferenciais de emissão da Companhia.
Ademais, não foram realizadas alterações (aquisições ou alienações) relevantes, conforme definidas no
artigo 12 da Resolução CVM nº 44/21 nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores da Companhia nos últimos três exercícios sociais.

1
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15.7 - Principais operações societárias

Osklen
Assinatura do contrato prevendo a alienação da totalidade da
participação societária detida pela Companhia no capital social
(a) evento

da Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A.
(“Osklen”), correspondente a 60% do capital social da Osklen
para a DASS Nordeste Calçados e Artigos Esportivos
S.A.(“DASS” e “Operação”, respectivamente).
Foi assinado em 30 de dezembro de 2021 o Contrato de
Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, entre a
Companhia e a DASS, para prever a alienação da totalidade da
participação da Companhia no capital social da Osklen
considerando um Enterprise Value (“EV”) de 100% da Osklen
no valor de R$400 milhões, o que representa um múltiplo
EV/EBITDA LTM de 16,4x. Considerando que a Companhia
alienou 60% do capital social da Osklen, o preço de aquisição
será de R$240 milhões.
O preço total será composto de (i) uma parte fixa,

(b) principais

representando 75% do preço, que será paga em 3 parcelas,

condições do

sendo a primeira no primeiro aniversário do fechamento da

negócio

Operação, e as demais no segundo e terceiro aniversários do
fechamento da Operação, sendo todas corrigidas pela
variação positiva do CDI, desde a data de celebração do
Contrato até o pagamento de cada uma das parcelas; e (ii) uma
parte variável, representando até 25% do preço de aquisição,
condicionada ao atingimento pela Osklen de determinadas
métricas de desempenho nos exercícios de 2022 e 2023.
O fechamento da Operação está sujeito ainda ao cumprimento
de terminadas condições precedentes, usuais a esse tipo de
transação,

incluindo

a

aprovação

pelo

Conselho

Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
(c) sociedades

envolvidas

Alpargatas S.A., Terras de Aventura Indústria de Artigos
Esportivos S.A. e DASS Nordeste Calçados e Artigos Esportivos
S.A.
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(d) efeitos resultantes

da operação no
quadro acionário
(e) quadro societário

antes e depois da
operação

Não houve efeitos no quadro acionário da Alpargatas
resultantes da operação.

Não houve efeitos no quadro societário da Alpargatas
resultantes da operação.

(f) mecanismos

utilizados para
garantir o
tratamento

Não se aplica.

equitativo entre os
acionistas
Rothy’s Inc.
(g) evento

Aquisição de 49,9% do capital social da Rothy’s Inc. (“Rothy’s”)
Em 20 de dezembro de 2021, a Alpargatas S.A. celebrou um
conjunto de documentos (“Transaction Agreements”) para
regular a aquisição de 49,9% das ações em circulação
representativas do capital social da Rothy’s, companhia
atuante na fabricação e comercialização de calçados e
acessórios com sede na Califórnia, Estados Unidos da América.
Os Transaction Agreements foram celebrados entre a
Companhia, a própria Rothy’s, Stephen P. Hawthornthwaite
(“Stephen”) e William Roth Martin (“W. Roth”, e, em conjunto

(h) principais

condições do
negócio

com Stephen, “Fundadores”), o fundo Lightspeed Venture
Partners XI, L.P. ("Lightspeed" e em conjunto com os
Fundadores, "Vendedores Principais") e outros acionistas da
Rothy’s (“Operação”).
A Operação ocorrerá por meio de uma aquisição primária de
ações a serem emitidas pela Rothy’s, no valor total de US$200
milhões em um pre-money equity value da Rothy’s de US$800
milhões (“Aquisição Primária”). A Aquisição Primária ocorrerá
em dois closings, sendo que o primeiro closing foi concluído
em 20 de dezembro de 2021, no valor de US$50 milhões,
tendo sido utilizados recursos próprios da Companhia. O
segundo closing ocorrerá até 31 de março de 2022 mediante
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o pagamento de US$150 milhões e está condicionado à
aprovação da Operação pelas autoridades antitruste norteamericanas competentes.
Ainda no primeiro semestre de 2022, haverá uma outra etapa
da Operação, que compreenderá uma tender offer e uma
aquisição secundária de ações. A Companhia iniciará uma oferta
para acionistas e executivos da Rothy’s (exceto os Vendedores
Principais) nos Estados Unidos da América, por meio da qual a
Companhia poderá adquirir ações, opções ou direitos de
subscrição (warrants) dos acionistas da Rothy’s (excluídos os
Vendedores Principais) que aceitarem tal oferta (“Tender Offer”)
sendo que os acionistas poderão ou não participar desta
Tender Offer. Na hipótese de a Companhia não atingir o
percentual de 49,9% das ações em circulação representativas
do capital social da Rothy’s com a Tender Offer, os Vendedores
Principais alienarão uma quantidade adicional de ações
necessárias para permitir que a Companhia atinja o percentual
de 49,9% das ações em circulação representativas do capital
social da Rothy’s ao final da operação. A Companhia pagará o
valor total de aproximadamente US$275 milhões pela
aquisição secundária total (incluindo a Tender Offer).
Ao final da Operação, a Alpargatas terá direitos de um acionista
minoritário relevante, incluindo, mas a tanto não se limitando,
a indicação individual de quatro membros do conselho de
administração da Rothy's de um total de nove membros. Ainda
de acordo com os Transactions Agreements, a Companhia terá
o direito de adquirir as ações dos Vendedores Principais e outros
acionistas para obter o controle da Rothy’s, no período
compreendido entre 30 de dezembro de 2022 e 30 de dezembro
de 2025, podendo tal aquisição ser paga em dinheiro ou ações
da Alpargatas.

(i) sociedades

envolvidas

Alpargatas S.A. e Rothy’s Inc.
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(j) efeitos resultantes

da operação no
quadro acionário
(k) quadro societário

Não houve efeitos no quadro acionário da Alpargatas
resultantes da Operação.
Antes: Alpargatas não detinha qualquer participação na

antes e depois da

Rothy’s.

operação

Depois: Alpargatas passará a deter 49,9% da Rothy’s.

(l) mecanismos

utilizados para
garantir o
tratamento

Não se aplica.

equitativo entre os
acionistas

Sete Léguas
(m)

evento

Alienação dos ativos relacionados ao negócio de botas profissionais
vendidas sob a marca Sete Léguas.

(n) principais condições
do negócio

Em 10 de janeiro de 2019, a Alpargatas celebrou com o a M2JF
Participações S.A. contrato para a alienação dos ativos relacionados
ao negócio de botas profissionais vendidas sob a marca Sete Léguas,
pelo valor de R$ 5.097.000,00. A negociação incluiu a venda dos
equipamentos e propriedade industrial relacionados a tal negócio,
sendo que a Alpargatas manterá a produção e fornecimento de
produtos por um período de até 18 meses. Como consequência da
transação, a Alpargatas deixará de atuar no segmento de botas
profissionais.

(o) sociedades
envolvidas

Alpargatas S.A. e M2JF Participações S.A.

(p) efeitos resultantes da
operação no quadro
acionário

Não se aplica.

(q) quadro societário
antes e depois da
operação

Não se aplica.
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(r) mecanismos
utilizados para
garantir o tratamento
equitativo entre os
acionistas

Não se aplica.

Topper e Rainha - BRS
(a) evento

Alienação da unidade de negócio relacionada à marca Topper na
Argentina.
Em 3 de novembro de 2015, a Companhia, com o objetivo de
aumentar o foco em seus negócios mais estratégicos, celebrou com
um grupo de investidores liderados pelo Sr. Carlos Roberto Wizard
Martins: (a) Contrato de Compra e Venda para alienação de 100% da
unidade de negócio abarcando a totalidade das operações
relacionadas às marcas Topper no Brasil e Rainha no Brasil e no
mundo; (b) Acordo de Compra e Venda para alienação de 20% da
unidade de negócio compreendendo a totalidade das operações
relacionadas à marca Topper na Argentina e no mundo (exceto
Estados Unidos e China), atualmente desenvolvida pela controlada
Alpargatas S.A.I.C. - Argentina (“ASAIC”); e (c) Acordo de
Licenciamento de Uso da marca Topper, por período de até 15 anos,
nos Estados Unidos e China.
Os fechamentos das operações foram previstos para datas distintas
e sujeitos ao cumprimento de determinadas condições precedentes.

(b) principais condições
do negócio

Como previsto na estruturação da transação, em fevereiro de 2016,
a Alpargatas segregou a unidade de negócios responsável pelas
atividades das marcas Topper e Rainha no Brasil em uma nova
companhia, a BRS Comércio e Indústria de Material Esportivo S.A.
(BRS), adquirida pelos compradores em 2 de maio de 2016 pelo
preço de R$ 49,836 milhões.
Em 14 de setembro de 2018, a Companhia renegociou as condições
da operação de venda da unidade de negócios “Topper” na
Argentina e substituiu o acordo de compra e venda celebrado com
Sr. Carlos Roberto Wizard Martins e demais investidores em 3 de
novembro de 2015. O novo acordo estabeleceu a alienação entre
20,0% e 22,5% do capital social da ASAIC, dependendo da variação
de alguns fatores até a data do fechamento, bem como a alienação
da participação acionária remanescente, sujeita ao exercício da
opção de compra ou da opção de venda, a ser exercida entre 2021 e
2022 previstas no mesmo Acordo.
Em 4 de dezembro de 2018, a Companhia concluiu a alienação de
21,8% do capital social da ASAIC. Nesta mesma data ocorreu a
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alienação de 2,18% do capital da Dialog S.A. (“Dialog”) pertencentes
a controlada Fibrasil Agrícola e Comercial Ltda. (“Fibrasil”).
O preço destas alienações foi de R$ 100 milhões, com valor de
entrada de R$ 40 milhões pagos pelo comprador em dezembro de
2018. Os R$ 60 milhões restantes fariam parte do preço
remanescente a ser determinado no momento de exercício (ou não)
da opção de venda ou de compra.
O preço determinado para o exercício da opção de venda ou de
compra para a participação remanescente do capital social da ASAIC
seria calculado com a aplicação do múltiplo de 6x sobre o EBITDA da
ASAIC no exercício imediatamente anterior ao exercício da opção,
estando sujeito a determinados ajustes usuais em transações deste
tipo, descontado dos R$ 40 milhões pagos em dezembro de 2018.
Ainda no contexto dessa operação a Companhia efetuou a compra
de 7,82% de participação do capital social da Dialog pertencentes à
controlada Fibrasil pelo valor de R$ 1,5 milhão.
Em 27 de dezembro de 2019, Sr. Carlos Roberto Wizard Martins
exerceu antecipadamente, em comum acordo com o a Companhia,
a opção de compra da participação acionária restantes da ASAIC. A
transferência das ações da ASAIC, objeto do exercício da opção de
compra, estava sujeita ao cumprimento de determinadas condições
precedentes inerentes a esse tipo de operação, tais como
inexistência de restrições, formalização das garantias, aprovações
societárias, entre outras. O preço da aquisição pela totalidade das
ações da ASAIC foi determinado em R$ 260 milhões, incluso o valor
de R$ 40 milhões pagos anteriormente, podendo o preço de R$ 220
milhões remanescente ser ajustado de forma positiva ou negativa em
até 25%, caso ocorram determinados eventos extraordinários
previstos no contrato de compra e venda. O preço será pago à
Companhia em 03 (três) parcelas anuais, iguais e consecutivas,
corrigidas, sendo a primeira parcela devida no terceiro aniversário da
data de fechamento da opção de compra.
Após cumpridas todas as condições precedentes inerentes a este
tipo de operação, conforme Fato Relevante publicado pela
Companhia em 04 de março de 2020, a transação ora descrita foi
concluída, tendo a Alpargatas, portanto, alienado sua participação
remanescente na ASAIC, correspondente a 78,2% do capital social da
ASAIC ao Sr. Carlos Roberto Wizard Martins. Tal operação foi
notificada à Comisíon Nacaional de Defensa de la Competencia –
Argentina, nos termos da legislação aplicável.
Informa-se, ainda, que foi celebrado na mesma data um Contrato de
Licença de Uso de Marca entre a ASAIC e a Alpargatas, pelo período
de 1 ano, para que a ASAIC possa utilizar a marca “Alpargatas” na
Argentina e Uruguai.
(c) sociedades
envolvidas

Alpargatas S.A., Alpargatas S.A.I.C. e Grupo Sforza.
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(d) efeitos resultantes da
operação no quadro
acionário

Não houve efeitos no quadro acionário da Alpargatas resultantes da
operação.

Antes: Alpargatas detinha 100% de participação direta na Alpargatas
S.A.I.C.

(e) quadro societário
antes e depois da
operação

Depois: Alpargatas passou não ter mais qualquer participação na
Alpargatas S.A.I.C.

(f) mecanismos
utilizados para
garantir o tratamento
equitativo entre os
acionistas

Não se aplica.

Ioasys
Aquisição de 100% do capital social da Ioasys Desenvolvimento de
Software Ltda. e da Innovation Oasys Desenvolvimento de Sistemas
Ltda.

(a) evento

Foi assinado em 03 de maio de 2021 um Memorando de
Entendimentos com efeito vinculante, com Gilson Almeida Villela
Junior e Walter Galvão Neto, os sócios de Ioasys Desenvolvimento
de Software Ltda. e Innovation Oasys Desenvolvimento de Sistemas
Ltda. (conjuntamente denominadas “Ioasys”) para aquisição de
100% do capital social da Ioasys.

(b) principais
condições
negócio

(c) sociedades
envolvidas

do

O valor atribuído a 100% do capital social da Ioasys é de até R$ 200
milhões, com pagamento ao longo de 5 (cinco) anos, que será pago
parte em dinheiro e parte em ações da Alpargatas.
Em 07 de maio de 2021 se concluiu a operação de aquisição de 100%
do capital social da Ioasys, mediante a assinatura do respectivo
Contrato de Compra e Venda de Quotas e o pagamento da primeira
parcela do preço, no montante de R$ 90 milhões, deduzida a dívida
líquida estimada. O valor remanescente do preço, de até R$ 110
milhões (totalizando o valor de R$ 200 milhões atribuído a Ioasys,
conforme divulgado no Fato Relevante de 3 de maio de 2021), será
pago ao longo de 5 (cinco) anos, parte em dinheiro e parte em ações
da Companhia, sendo que uma parcela de tal valor está atrelada ao
atingimento de determinadas metas.
Alpargatas S.A., Ioasys Desenvolvimento de Software Ltda. e
Innovation Oasys Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
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(d) efeitos resultantes
da operação no
quadro acionário

Não houve efeitos no quadro acionário da Alpargatas resultantes da
operação.

(e) quadro societário
antes e depois da
operação

Não houve efeitos no quadro societário da Alpargatas resultantes
da operação.

(f) Mecanismos
utilizados
para
garantir
o
tratamento
equitativo entre
os acionistas

Não se aplica.
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15.8 - Outras informações relevantes
Informações adicionais ao item 15.2:
Os acionistas Bonsucex Holding S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.839.420 /0001-60, e o Sr. Silvio
Tini de Araújo, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.065.488-68, constituem um grupo de interesse que
age conjuntamente, e por isso estão relacionados individualmente no item 15.2.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações
com partes relacionadas
Em 07 de dezembro de 2018, foi aprovada, em Reunião do Conselho de Administração, a Política de
Transações entre Partes Relacionadas, que visa estabelecer regras e consolidar os procedimentos a
serem observados pela Alpargatas quando da ocorrência de Transações com Partes Relacionadas,
assegurando a comutatividade e transparência das operações e garantindo aos acionistas,
investidores e outras partes interessadas que as transações entre a Alpargatas e suas partes
relacionadas pautem-se pelo disposto nas melhores práticas de Governança Corporativa.
A Política de Transações entre Partes Relacionadas está disponível no website da Companhia
(www.ri.alpargatas.com.br).
DEFINIÇÕES
Partes Relacionadas: São aquelas pessoas assim definidas pela Deliberação CVM nº 642, de 7 de
outubro de 2010 (CPC 05-R1).
Transação com Parte Relacionada: Conforme Deliberação CVM nº 642/10, transação com parte
relacionada é a transferência de recursos, serviços ou obrigações entre uma entidade que reporta
a informação e uma parte relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em
contrapartida.
DESCRIÇÃO DA POLÍTICA
Formalização de Transações com Partes Relacionadas
Caso a Transação com Parte Relacionada se enquadre em quaisquer dos critérios de Transação
Relevante, a diretoria responsável deverá enviar à Diretoria Jurídica documentação contendo o
fundamento, justificativa e material de apoio suficiente para a verificação de que se trata de uma
Transação Relevante com Parte Relacionada.
A diretoria responsável pela contratação de uma Transação com Parte Relacionada deverá avaliar se
a transação ou conjunto de transações correlatas (i) atinge, no período de 1 (um) ano, valor superior
a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); ou (ii) é relevante em razão de suas características, da
natureza da Parte Relacionada com a Companhia, e/ou da natureza e extensão do interesse da Parte
Relacionada na operação e deverá submeter a potencial transação para aprovação prévia pelo Comitê
de Finanças.
Por fim, a Diretoria Jurídica enviará o material para o Conselho de Administração, que avaliará e
deliberará sobre a viabilidade ou não da Transação Relevante com Partes Relacionadas.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
Caso o Conselho de Administração aprove a celebração da Transação Relevante com Partes
Relacionadas, a Diretoria Jurídica informará tal decisão para a respectiva diretoria responsável pela
contratação, e para a Diretoria de Finanças & RI.
Caberá à Diretoria de Finanças & RI manter o devido registro e controle das Transações Relevantes
com Partes Relacionadas aprovadas pelo Conselho de Administração, inclusive para fins de
divulgação, nos termos da Política de Transação com Partes Relacionadas.
Todas as Transações com Partes Relacionadas, conforme definido na Política de Transações com
Partes Relacionadas, devem observar as seguintes condições:
I.

estarem em condições de mercado e de acordo com o estabelecido na Política de Transações
com Partes Relacionadas e, ainda, em consonância com as demais práticas utilizadas pela
Companhia e diretrizes dispostas no Código de Conduta e Ética da Alpargatas; e

II.

serem celebradas por escrito, especificando-se suas principais características e condições, tais
como: preço global, preço unitário, prazos, garantias, condições de rescisão, recolhimento de
tributos, pagamentos de taxas, obtenção de licenças, etc.

Com o intuito de assegurar que a celebração de Transações com Partes Relacionadas seja realizada
sempre no melhor interesse da Companhia e com plena independência, fica vedada a concessão de
empréstimos em favor de acionista controlador e de administradores da Companhia.
Aprovação de Transações com Partes Relacionadas
Caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre uma potencial Transação Relevante com Parte
Relacionada, ou à Assembleia Geral de Acionistas, no caso do art. 122, X, da Lei das Sociedades por
Ações.
O Conselho de Administração poderá convidar outros administradores, gestores de negócios e
empregados da Companhia, bem como assessores externos para participar de suas reuniões que
tiverem como pauta a aprovação de Transação Relevante com Partes Relacionadas.
Compete ao Conselho de Administração:
I.

avaliar o processo de seleção da(s) contraparte(s) e as condições de contratação de qualquer
Transação Relevante com Partes Relacionadas.

II.

aprovar, previamente, a celebração de qualquer Transação Relevante com Partes
Relacionadas.

Transações com Partes Relacionadas realizadas com empresas cujo capital seja integralmente detido,
direta ou indiretamente, pela Companhia não precisarão ser submetidas ao Conselho de
Administração.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
Nas situações nas quais membro do Conselho de Administração envolvido na aprovação da transação
esteja impedido de deliberar a respeito da matéria em virtude de potencial conflito de interesse, este
deverá declarar-se impedido e não poderá ter acesso a informações ou participar de reuniões
relacionadas ao assunto, bem como deverá explicar seu envolvimento na transação e fornecer
detalhes da transação e das partes envolvidas. O impedimento deverá constar da ata que deliberar
sobre a transação.
A administração da Companhia deverá respeitar o fluxo regular para negociação, análise e aprovação
das Transações com Partes Relacionadas, não devendo fazer intervenções que influenciem a
contratação de Partes Relacionadas em desconformidade com tal fluxo.
Relatório de Partes Relacionadas
A Diretoria de Finanças & RI elaborará relatório trimestral no qual deverão constar as informações de
transações com Partes Relacionadas referentes à Alpargatas bem como às sociedades cujas
demonstrações financeiras forem reportadas de forma consolidada com as demonstrações financeiras
da Alpargatas. Tal relatório refletirá a posição patrimonial de ativos e passivos, resultados e despesas
apropriadas no período e quaisquer outras informações relevantes.
A Diretoria de Finanças & RI deverá submeter o relatório trimestral para o Conselho de Administração,
com cópia para a Diretoria Jurídica.
Formulário para Identificação de Partes Relacionadas
Anualmente, a Diretoria de Finanças & RI encaminhará aos administradores (diretores e conselheiros)
da Companhia e de suas controladas, bem como aos seus acionistas controladores, o “Formulário
para Identificação de Partes Relacionadas” ((constante do Anexo A à Política de Transações com Partes
Relacionadas ), para preenchimento, identificação das pessoas vinculadas e assinatura, de modo que
o relatório indicado no item acima possa ser elaborado e encaminhado ao Conselho de Administração
para avaliação das Transações com Partes Relacionadas.
Qualquer alteração nas informações prestadas deverá ser imediatamente comunicada pelos
administradores e acionistas controladores àquela diretoria.
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Banco Itaú BBA S.A.

15/08/2013

337.500,00

59.935,77

Não é possível aferir

15/05/2023

SIM

Relação com o emissor

Empresa do Grupo Controlador

Objeto contrato

Empréstimo FINAME - têm como objetivo financiar equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Garantia e seguros

Alienação Fiduciária de Equipamentos: Transportador Alimentador de Borracha – TAB – Código. FINAME: 3035269

Rescisão ou extinção

Sim. Há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Compra de máquinas e equipamentos - máquinas e equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Posição contratual do emissor

Devedor

3,000000

Especificar
Banco Itaú BBA S.A.

11/09/2013

194.359,50

36.454,41

Não é possível aferir

15/05/2023

SIM

3,000000

Relação com o emissor

Empresa do Grupo Controlador

Objeto contrato

Empréstimo FINAME - têm como objetivo financiar equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Garantia e seguros

Alienação Fiduciária de Equipamentos: Ponte Rolante – Ponte Rolante Apoiada do Tipo Univiga – Código. FINAME: 0635979.

Rescisão ou extinção

Sim. Há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Compra de máquinas e equipamentos - máquinas e equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Banco Itaú BBA S.A.

23/09/2013

57.050,55

10.726,50

Não é possível aferir

15/06/2023

SIM

3,000000

Relação com o emissor

Empresa do Grupo Controlador

Objeto contrato

Empréstimo FINAME - têm como objetivo financiar equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Garantia e seguros

Alienação Fiduciária de Equipamentos: Máquina Universal de Ensaios, Marca EMIC, Capacidade 500 KGF – DL – 500 – Código. FINAME: 07244912

Rescisão ou extinção

Sim. Há condições de rescisão ou extinção
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Compra de máquinas e equipamentos - máquinas e equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Banco Itaú BBA S.A.

12/12/2013

1.314.000,00

260.786,88

Não é possível aferir

15/07/2023

SIM

3,000000

Relação com o emissor

Empresa do Grupo Controlador

Objeto contrato

Empréstimo FINAME - têm como objetivo financiar equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Garantia e seguros

Alienação Fiduciária de Equipamentos: ARB – 800 - Aquecedor de Resíduos de Borracha - Código: 2967232

Rescisão ou extinção

Sim. Há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Compra de máquinas e equipamentos - máquinas e equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Banco Itaú BBA S.A.

27/10/2014

7.020.000,00

2.204.238,03

Não é possível aferir

15/06/2024

SIM

6,000000

Relação com o emissor

Empresa do Grupo Controlador

Objeto contrato

Empréstimo FINAME - têm como objetivo financiar equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Garantia e seguros

Alienação Fiduciária de Equipamentos: Prensa Hidráulica para Artefatos em Geral – Mod. PHB – 450 – 9 x 1100 x 760 – Código. FINAME: 0186139

Rescisão ou extinção

Sim. Há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Compra de máquinas e equipamentos - máquinas e equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Banco Itaú BBA S.A.

24/01/2013

405.000,00

Relação com o emissor

Empresa do Grupo Controlador

51.006,96

Não é possível aferir

15/12/2022

SIM

2,500000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Empréstimo FINAME - têm como objetivo financiar equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Garantia e seguros

Alienação Fiduciária de Equipamentos: 6 - Peneiras Multideck – Código. FINAME: 1964214

Rescisão ou extinção

Sim. Há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Compra de máquinas e equipamentos - máquinas e equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Banco Itaú BBA S.A.

11/03/2013

560.580,57

68.238,92

Não é possível aferir

15/12/2022

SIM

2,500000

Relação com o emissor

Empresa do Grupo Controlador

Objeto contrato

Empréstimo FINAME - têm como objetivo financiar equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Garantia e seguros

Alienação Fiduciária de Equipamentos: Transformadores a Seco – Código.FINAME 02290

Rescisão ou extinção

Sim. Há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Compra de máquinas e equipamentos - máquinas e equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Banco Itaú BBA S.A.

08/04/2013

217.651,50

29.552,63

Não é possível aferir

15/01/2023

SIM

2,500000

Relação com o emissor

Empresa do Grupo Controlador

Objeto contrato

Empréstimo FINAME - têm como objetivo financiar equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Garantia e seguros

Alienação Fiduciária de Equipamentos: Estufa Forno Estabilizador – TV-4 – Código. FINAME: 1455249; 12

Rescisão ou extinção

Sim. Há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Compra de máquinas e equipamentos - máquinas e equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Banco Itaú BBA S.A.

23/12/2014

600.750,00

201.193,80

Não é possível aferir

15/08/2024

SIM

Relação com o emissor

Empresa do Grupo Controlador

Objeto contrato

Empréstimo FINAME - têm como objetivo financiar equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Garantia e seguros

Alienação Fiduciária de Máquinas

Rescisão ou extinção

Sim. Há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Compra de máquinas e equipamentos - máquinas e equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Posição contratual do emissor

Devedor

6,000000

Especificar
Banco Itaú BBA S.A.

28/12/2021

22.000.000,00

Relação com o emissor

Empresa do Grupo Controlador

Objeto contrato

CDB

Garantia e seguros

Não se Aplica

Rescisão ou extinção

Não se Aplica

Natureza e razão para a operação

Não se Aplica

Posição contratual do emissor

Credor

22.022.712,80

Não é possível aferir

28/12/2022

SIM

99,000000

142.974,65

Não é possível aferir

15/01/2023

SIM

2,500000

Especificar
Banco Itaú BBA S.A.

09/04/2013

1.053.000,00

Relação com o emissor

Empresa do Grupo Controlador

Objeto contrato

Empréstimo FINAME - têm como objetivo financiar equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Garantia e seguros

Alienação Fiduciária de Equipamentos: Extrusora Dupla Rosca – MD-130-30 – Código. FINAME 1252437

Rescisão ou extinção

Sim. Há condições de rescisão ou extinção
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Compra de máquinas e equipamentos - - máquinas e equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Banco Itaú BBA S.A.

09/04/2013

171.000,02

23.518,12

Não é possível aferir

15/01/2023

SIM

2,500000

Relação com o emissor

Empresa do Grupo Controlador

Objeto contrato

Empréstimo FINAME - têm como objetivo financiar equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Garantia e seguros

Alienação Fiduciária de Equipamentos: inversor de Carga – ICS 360/20A – Código.FINAME 0382833

Rescisão ou extinção

Sim. Há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Compra de máquinas e equipamentos - - máquinas e equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Banco Itaú BBA S.A.

26/04/2013

315.000,00

49.396,65

Não é possível aferir

15/03/2023

SIM

3,000000

Relação com o emissor

Empresa do Grupo Controlador

Objeto contrato

Empréstimo FINAME - têm como objetivo financiar equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Garantia e seguros

Alienação Fiduciária de Equipamentos: Conjunto Misturador/ Resfriador – M 500 VAR/ RH1750 – Código. FINAME: 2605285

Rescisão ou extinção

Sim. Há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Compra de máquinas e equipamentos- máquinas e equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Banco Itaú BBA S.A.

13/03/2014

153.252,00

Relação com o emissor

Empresa do Grupo Controlador

40.022,62

Não é possível aferir

15/01/2024

SIM

3,500000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Empréstimo FINAME - têm como objetivo financiar equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Garantia e seguros

Alienação Fiduciária de Equipamentos: Balancins Hidráulicos Automáticos – BA 24 – Código.FINAME 0698008

Rescisão ou extinção

Sim. Há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Compra de máquinas e equipamentos - máquinas e equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Itaú Corretora de Valores S.A.

31/12/2021

2.884.581,00

2.884.581,00

Relação com o emissor

Empresa do Grupo Controlador

Objeto contrato

Carteira de Câmbio (Posição Ativa e Passiva)

Garantia e seguros

Não se Aplica

Rescisão ou extinção

Não se Aplica

Natureza e razão para a operação

Não se Aplica

Posição contratual do emissor

Credor

Não é possível aferir

28/12/2022

SIM

0,000000

Não é possível aferir

15/01/2023

SIM

2,500000

Especificar
Banco Itaú BBA S.A.

27/05/2013

172.800,00

23.462,50

Relação com o emissor

Empresa do Grupo Controlador

Objeto contrato

Empréstimo FINAME - têm como objetivo financiar equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Garantia e seguros

Alienação Fiduciária de Equipamentos: Maq Prensa Transfer Dois Cilindros de Prensagem – E070 – Código. FINAME: 2583879

Rescisão ou extinção

Sim. Há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Compra de máquinas e equipamentos - - máquinas e equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Banco Itaú BBA S.A.

15/10/2014

1.773.000,00

593.784,94

Não é possível aferir

15/08/2024

SIM

Relação com o emissor

Empresa do Grupo Controlador

Objeto contrato

Empréstimo FINAME - têm como objetivo financiar equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Garantia e seguros

Alienação Fiduciária de Equipamentos: Balancins Hidráulicos Automáticos – BA 24 – Código.FINAME 0698008

Rescisão ou extinção

Sim. Há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Compra de máquinas e equipamentos - máquinas e equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Posição contratual do emissor

Devedor

6,000000

Especificar
Banco Itaú BBA S.A.

28/05/2013

198.000,00

31.049,27

Não é possível aferir

15/03/2023

SIM

3,000000

Relação com o emissor

Empresa do Grupo Controlador

Objeto contrato

Empréstimo FINAME - têm como objetivo financiar equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Garantia e seguros

Alienação Fiduciária de Equipamentos: Tanques Processadores/ Concentradores – Código. FINAME: 0483435

Rescisão ou extinção

Sim. Há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Compra de máquinas e equipamentos - máquinas e equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Banco Itaú BBA S.A.

19/06/2013

382.500,00

63.938,04

Não é possível aferir

15/04/2023

SIM

3,000000

Relação com o emissor

Empresa do Grupo Controlador

Objeto contrato

Empréstimo FINAME - têm como objetivo financiar equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Garantia e seguros

Alienação Fiduciária de Equipamentos: Sistema de Dosagem – Código. FINAME: 2531115

Rescisão ou extinção

Sim. Há condições de rescisão ou extinção
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Compra de máquinas e equipamentos - máquinas e equipamentos utilizados pela Companhia, para melhorar e aumentar a produção

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração
do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório
adequado
(a)

Identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

Desde a celebração do primeiro contrato com empresas do grupo controlador a Alpargatas não teve
nenhum conflito, porque todos os contratos estão sendo cumpridos de acordo com as suas cláusulas.
Todavia, havendo conflito de interesses em relação a algum dos contratos acima mencionados a
Diretoria Jurídica da Alpargatas analisará, com base nos contratos firmados, as cláusulas conflitantes
e submeterá à apreciação do Conselho de Administração sua opinião a respeito do conflito e a
recomendação em como proceder para a sua resolução. Com base na recomendação apresentada, o
Conselho de Administração orientará a Diretoria Jurídica da Alpargatas em como proceder.
(b)

Demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o

pagamento compensatório adequado
As transações com partes relacionadas da Companhia, mencionadas no item 16.2 deste Formulário
de Referência, possuem caráter estritamente comutativo. A Companhia sempre observa as
condições praticadas no mercado ao contratar qualquer serviço, celebrar acordo ou estabelecer
relação comercial. Entendemos que nossas transações com partes relacionadas são realizadas com
pagamento compensatório adequado. Nossa administração utiliza-se de critérios razoáveis para
estabelecer as condições de nossas operações com partes relacionadas e os pagamentos
compensatórios justos, sempre consultando todos os membros de nossa administração e atuais
acionistas a respeito.
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

16.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes sobre a seção 16, além daquelas divulgadas nos itens
anteriores.
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17.1 - Informações Sobre O Capital Social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
22/02/2022
Tipo de capital
22/02/2022
Tipo de capital
22/02/2022
Tipo de capital
22/02/2022

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

22/02/2022

339.510.689

343.551.533

683.062.222

22/02/2022

339.510.689

343.551.533

683.062.222

339.510.689

343.551.533

683.062.222

0

17.500.000

17.500.000

Capital Emitido
3.998.500.000,00
Capital Subscrito
3.998.500.000,00
Capital Integralizado
3.998.500.000,00
Capital Autorizado
0,00

22/02/2022
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17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de
deliberação
20/03/2019

Orgão que
deliberou o
aumento
Assembleia Geral

Data emissão

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

851.502.769,03

Subscrição
particular

60.402.138

57.210.307

20/03/2019

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
117.612.445

Critério para determinação do
preço de emissão

O custo unitário da bonificação foi determinado com base no valor do aumento do capital e na quantidade de novas ações emitidas

Forma de integralização

Capitalização da Reserva de Incentivo Fiscal de 2008 a 2015 (parcial)

22/02/2022

Reunião do
Conselho de
Administração

22/02/2022

2.498.500.000,00

Subscrição
pública

37.500.000

57.500.000

95.000.000

Fator cotação

25,00000016

7,24

R$ por Unidade

16,15475309

26,30

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço fixado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 22/02/2022 com base no art. 170 § 1º, III da Lei das S.A., no âmbito de "Oferta Restrita”, aprovada pelo órgão em reunião de 10/02/2022.

Forma de integralização

Em moeda corrente nacional.
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)
Data
aprovação

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

241.608.551

228.841.226

470.449.777

302.010.689

286.051.533

588.062.222

Bonificação
20/03/2019
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma vez que nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, bem como no
exercício social corrente, não foram aprovadas reduções de capital pela Companhia.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

17.5 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes a serem divulgadas sobre a seção 17, além daquelas divulgadas
nos itens anteriores.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

80,000000

Direito a dividendos

Mínimo de 25% do lucro líquido ajustado na forma da Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto
Social

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

As ações ordinárias possuem direito a reembolso do capital, no caso de liquidação. Adicionalmente,
os acionistas que dissentirem de certas deliberações tomadas em assembleia geral poderão retirarse da nossa Companhia, mediante reembolso do valor de suas ações com base no seu valor
patrimonial, constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, nos termos e exceções
previstos na Lei das Sociedades por Ações. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o
direito de retirada poderá ser exercido, dentre outras, nas seguintes circunstâncias: (i) nossa cisão;
(ii) redução do nosso dividendo mínimo obrigatório; (iii) mudança do nosso objeto social; (iv) nossa
fusão ou incorporação em outra sociedade; e (v) participação da nossa Companhia em um grupo de
sociedades.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social, tampouco as deliberações
adotadas pelos acionistas em assembleias gerais de sociedade por ações podem privar os
acionistas dos seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a
participar, na proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos
remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição
de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas
circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista
na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) direito de votar nas
assembleias gerais; e (vi) direito a retirar-se da companhia, nos casos previstos na Lei das
Sociedades por Ações. O estatuto social não estabelece condições específicas para alteração dos
direitos assegurados pelos valores mobiliários.

Outras características
relevantes

Não existem outras características relevantes.

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Tag along

0,000000

Direito a dividendos

As ações preferenciais da Alpargatas terão direito ao recebimento de dividendos, por ação
preferencial, 10% (dez por cento) maior que o dividendo atribuído a cada ação ordinária, e terão
prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da companhia, sem prêmio, até o valor da
parcela de capital representado por essas ações.

Direito a voto

Sem Direito

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

As ações preferenciais têm prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da companhia,
sem prêmio, até o valor da parcela de capital representado por essas ações.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Sim
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18.1 - Direitos Das Ações

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate

O resgate consiste no pagamento do valor das ações para retirá-las definitivamente de circulação,
com redução ou não do capital social, ou, ainda, manutenção deste capital, hipótese em que será
atribuído, novo valor nominal às ações remanescentes. O resgate de ações de uma ou mais classes
deve ser aprovado em assembleia geral especial pelos acionistas que representem, no mínimo, a
metade das ações da(s) classe(s) atingida(s).

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social, tampouco as deliberações
adotadas pelos acionistas em assembleias gerais de sociedade por ações podem privar os
acionistas dos seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a
participar, na proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos
remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição
de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas
circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista
na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; e (v) direito a retirar-se da
companhia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações. O estatuto social não estabelece
condições específicas para alteração dos direitos assegurados pelos valores mobiliários.

Outras características
relevantes

Não existem outras características relevantes.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas
significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
Não existem regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos ou que os
obriguem a realizar oferta pública.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
Não aplicável, uma vez que não existem exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos
patrimoniais ou políticos previstos no Estatuto Social da Alpargatas.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
Exercício social

31/12/2021

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2021

Ações

Ordinária

31/03/2021

Ações

Preferencial

30/06/2021

Ações

Ordinária

30/06/2021

Ações

Preferencial

30/09/2021

Ações

Ordinária

30/09/2021

Ações

Preferencial

31/12/2021

Ações

Ordinária

31/12/2021

Ações

Preferencial

Exercício social

31/12/2020

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2020

Ações

Ordinária

31/03/2020

Ações

Preferencial

30/06/2020

Ações

Ordinária

30/06/2020

Ações

Preferencial

30/09/2020

Ações

Ordinária

30/09/2020

Ações

Preferencial

31/12/2020

Ações

Ordinária

31/12/2020

Ações

Preferencial

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

9.044.005

38,10

29,00 R$ por Unidade

33,76

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

3.774.597.920

42,22

33,37 R$ por Unidade

38,06

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

10.408.468

43,51

31,60 R$ por Unidade

38,29

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

4.835.640.840

51,05

36,05 R$ por Unidade

44,01

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

10.809.210

52,72

43,42 R$ por Unidade

47,46

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

8.323.146.080

61,22

49,96 R$ por Unidade

55,90

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

5.773.577

45,09

30,72 R$ por Unidade

35,39

PNA

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

7.144.787.900

53,32

36,35 R$ por Unidade

41,67

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

23.946.066

33,95

14,51 R$ por Unidade

26,75

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

3.983.343.660

37,97

17,60 R$ por Unidade

31,65

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

3.324.967

24,98

18,31 R$ por Unidade

22,12

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

3.607.401.800

30,29

22,15 R$ por Unidade

26,61

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

5.431.533

34,96

24,10 R$ por Unidade

29,53

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

4.055.296.460

38,68

28,76 R$ por Unidade

33,71

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

8.060.467

38,47

33,76 R$ por Unidade

36,61

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

6.912.546.040

42,97

38,50 R$ por Unidade

40,80

Classe

PNA

PNA

PNA

PNA

PNA

PNA

PNA

Mercado

Entidade administrativa

Balcão
Organizado

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
Exercício social

31/12/2019

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2019

Ações

Ordinária

31/03/2019

Ações

Preferencial

30/06/2019

Ações

Ordinária

30/06/2019

Ações

Preferencial

30/09/2019

Ações

Ordinária

30/09/2019

Ações

Preferencial

31/12/2019

Ações

Ordinária

31/12/2019

Ações

Preferencial

Classe

PNA

PNA

PNA

PNA

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

6.259.329

17,57

12,82 R$ por Unidade

15,46

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

781.514.620

16,46

13,62 R$ por Unidade

15,50

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

2.827.601

18,90

14,51 R$ por Unidade

16,19

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

987.783.468

20,78

15,03 R$ por Unidade

17,15

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

6.029.626

23,30

18,75 R$ por Unidade

20,95

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.818.340.380

25,90

20,60 R$ por Unidade

22,79

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

14.640.487

29,03

22,50 R$ por Unidade

25,09

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

2.204.413.620

33,20

24,64 R$ por Unidade

29,23

Mercado

Entidade administrativa

Balcão
Organizado

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures simples, não conversíveis em ações, em 3 (três) séries, da espécie
quirografária.

Data de emissão

15/12/2017

Data de vencimento

15/12/2022

Quantidade
(Unidades)

250.000

Valor total
(Reais)

250.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

50.222.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários entre investidores qualificados, conforme definido no artigo 9º-B da
Instrução da CVM n.º 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Instrução
CVM 539”) e depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data de cada
subscrição ou aquisição por investidores considerados como profissionais, conforme
definidos no artigo 9º-A da Instrução CVM 539 , conforme disposto nos artigos 13 e 15
da Instrução CVM 476 e observado o cumprimento, pela Companhia de suas
obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá realizar, a seu exclusivo critério, a partir do 6º mês a contar da
Data de Emissão, ou seja, a partir de 16 de junho de 2018, o resgate antecipado da
totalidade das Debêntures de uma ou de todas as Séries.
O Resgate Antecipado Facultativo ocorrerá mediante o pagamento do Valor Nominal
Unitário, acrescido da Remuneração das Debêntures da respectiva Série, calculados
pro rata temporis desde a Data de Integralização ou da última Data de Pagamento da
Remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo resgate, acrescido de prêmio
equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, pelo prazo remanescente , a
ser pago aos Debenturistas da respectiva Série, calculado da seguinte forma:
PUprêmio = Prêmio X Prazo Remanescente/252 X PUdebênture
Onde:
PUdebênture = Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração das Debêntures da
respectiva Série, calculados pro rata temporis, desde a Data de Integralização ou a Data
de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do
efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo (“Data do Resgate Antecipado
Facultativo”) e de demais encargos devidos e não pagos até a Data do Resgate
Antecipado Facultativo;
Prêmio = 0,20% (vinte centésimos por cento); e
Prazo Remanescente = quantidade de Dias Úteis contados da respectiva Data do
Resgate Antecipado Facultativo até a Data de Vencimento das Debêntures da
respectiva Série.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Vide item 18.12 abaixo.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Vide item 18.12 abaixo.

Outras características
relevantes

Vide item 18.12 abaixo.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures simples, não conversíveis em ações, em 3 (três) séries, da espécie
quirografária.

Data de emissão

15/12/2017

Data de vencimento

15/12/2022

Quantidade
(Unidades)

250.000

Valor total
(Reais)

250.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

50.000.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários entre investidores qualificados, conforme definido no artigo 9º-B da
Instrução da CVM n.º 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Instrução
CVM 539”) e depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data de cada
subscrição ou aquisição por investidores considerados como profissionais, conforme
definidos no artigo 9º-A da Instrução CVM 539 , conforme disposto nos artigos 13 e 15
da Instrução CVM 476 e observado o cumprimento, pela Companhia de suas
obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá realizar, a seu exclusivo critério, a partir do 6º mês a contar da
Data de Emissão, ou seja, a partir de 16 de junho de 2018, o resgate antecipado da
totalidade das Debêntures de uma ou de todas as Séries.
O Resgate Antecipado Facultativo ocorrerá mediante o pagamento do Valor Nominal
Unitário, acrescido da Remuneração das Debêntures da respectiva Série, calculados
pro rata temporis desde a Data de Integralização ou da última Data de Pagamento da
Remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo resgate, acrescido de prêmio
equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, pelo prazo remanescente , a
ser pago aos Debenturistas da respectiva Série, calculado da seguinte forma:
PUprêmio = Prêmio X Prazo Remanescente/252 X PUdebênture
Onde:
PUdebênture = Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração das Debêntures da
respectiva Série, calculados pro rata temporis, desde a Data de Integralização ou a Data
de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do
efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo (“Data do Resgate Antecipado
Facultativo”) e de demais encargos devidos e não pagos até a Data do Resgate
Antecipado Facultativo;
Prêmio = 0,20% (vinte centésimos por cento); e
Prazo Remanescente = quantidade de Dias Úteis contados da respectiva Data do
Resgate Antecipado Facultativo até a Data de Vencimento das Debêntures da
respectiva Série.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Vide item 18.12 abaixo.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Vide item 18.12 abaixo.

Outras características
relevantes

Vide item 18.12 abaixo.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Valor Mobiliário
Debêntures

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas
0

Investidores Institucionais
0

2
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
As ações ordinárias e preferenciais da Alpargatas são negociadas na B3 S.A. –Brasil, Bolsa, Balcão sob
os códigos ALPA3 e ALPA4, respectivamente.
As Debêntures foram depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 –
Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21"), administrado e operacionalizado pela B3.
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma vez que a Alpargatas não possui valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma vez que a Alpargatas não possui títulos emitidos no exterior.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
Em 22 de fevereiro de 2022, a Companhia realizou uma oferta pública de distribuição primária de
37.500.000 de ações ordinárias e 57.500.000 de ações preferenciais de sua emissão, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames, ao preço de R$ 26,30, totalizando o montante de R$ 2.498.500.000,00, com esforços
restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, coforme
alterada (“Oferta Restrita”).
Para mais informações sobre a Oferta Restrita, ver item 18.12 deste Formulário de Referência.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas
a) Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
Na data deste Formulário de Referência, os recursos obtidos no âmbito da Oferta Restrita
(conforme definida no item 18.9 deste Formulário de Referência) ainda não foram utilizados.
A intenção da Companhia é utilizar os recursos líquidos obtidos com a Oferta Restrita para
financiar o pagamento, no montante de, aproximadamente, US$425 milhões, da aquisição, pela
Companhia, de participação societária na Rothy´s Inc. (“Aquisição”).
Para mais informações sobre a Oferta, a Aquisição e a destinação dos recursos da Oferta Restrita,
ver item 18.12 deste Formulário de Referência.
b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de
aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não aplicável, uma vez que, na data deste Formulário de Referência, os recursos obtidos no
âmbito da Oferta Restrita ainda não foram utilizados.
c) caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Não aplicável, uma vez que, na data deste Formulário de Referência, os recursos obtidos no
âmbito da Oferta Restrita ainda não foram utilizados.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição
Não houve oferta pública de aquisição de valores mobiliários de terceiros pela Alpargatas nos três
últimos exercícios sociais e no exercício social corrente.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

18.12 - Outras informações relevantes
Oferta Pública de Ações de Emissão da Companhia
Em referência aos fatos relevantes divulgados pela Companhia em 10 de fevereiro de 2022 (“Fato
Relevante da Oferta”) e em 22 de de fevereiro de 2022 (“Fato Relevante do Preço por Ação”),
apresentamos abaixo informações adicionais relacionadas à oferta pública de distribuição primária de
ações ordinárias e de ações preferenciais de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e
sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), com esforços
restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 (“Oferta Restrita”):
(Exceto quando especificamente definidos neste item 18.12, os termos iniciados por letra maiúscula
utilizados neste item 18.12 que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no
Fato Relevante da Oferta)
Custos de Distribuição
As despesas, os custos e as comissões relacionados à Oferta Restrita foram ou serão pagos
exclusivamente pela Companhia.
A tabela abaixo indica as despesas, os custos, os tributos e as comissões da Oferta Restrita:
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Despesas, Custos, Tributos e Comissões

Custo
Total(1)

% em relação
ao Valor Total
da Oferta(1)

(em R$)

Custo por
Ação
Ordinárias
(1)

% em
relação ao
Preço por
Ação
Ordinária (1)

(em R$)

Custo por
Ação
Preferenci
al (1)

% em
relação ao
Preço por
Ação
Preferencial
(1)

(em R$)

Comissões da Oferta Restrita ......................

32.855.914,62

1,32%

0,88

3,33%

0,57

2,17%

Comissão de Coordenação(2) ................................

4.693.702,09

0,19%

0,13

0,48%

0,08

0,31%

Comissão de Colocação(2) ......................................

14.081.106,26

0,56%

0,38

1,43%

0,24

0,93%

Comissão de Garantia Firme de Liquidação(2)

4.693.702,09

0,19%

0,13

0,48%

0,08

0,31%

Comissão de Incentivo(3) ........................................

9.387.404,18

0,38%

0,25

0,95%

0,16

0,62%

Despesas da Oferta Restrita(4) .....................

13.539.546,66

0,54%

0,36

1,37%

0,24

0,90%

Tributos e Outras Retenções ................................

3.509.237,15

0,14%

0,09

0,36%

0,06

0,23%

Taxas de registro ANBIMA(5) .................................

76.903,83

0,00%

0,00

0,01%

0,00

0,01%

Taxa de fiscalização da CVM ................................

749.550,00

0,03

0,02

0,08

0,01

0,05%

Custos da B3 ..............................................................

947.355,68

0,04%

0,03

0,10%

0,02

0,06%

Advogados e Consultores(6) ..................................

4.392.500,00

0,18%

0,12

0,45%

0,08

0,29%

Auditores Independentes ......................................

2.950.000,00

0,12%

0,08

0,30%

0,05

0,20%

Outros(7) .......................................................................

914.000,00

0,04%

0,02

0,09%

0,02

0,06%

Total de Comissões e Despesas ...................

46.395.461,28

1,86%

1,24

4,70%

0,81

3,07%

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

Os valores e percentuais apresentados refletem ajustes de arredondamento e, assim, os totais apresentados podem não corresponder à soma
aritmética dos números que os precedem.
Comissão de Coordenação, Comissão de Colocação e Comissão de Garantia Firme de Liquidação (que, conforme descritas no Contrato de
Colocação, constituíram parte da remuneração paga aos Coordenadores da Oferta) corresponderam, respectivamente, a 20%, 60% e 20% da
remuneração base, calculada como um percentual do produto entre (a) a quantidade de Ações efetivamente colocada (excluídas as Ações que
foram subscritas e integralizadas pelos Acionistas Controladores); e (b) o Preço por Ação. A Comissão de Coordenação, a Comissão de
Colocação e a Comissão de Garantia Firme de Liquidação não incidirão sobre as Ações subscritas e integralizdas pelos Acionistas Controladores
no âmbito da Oferta Restrita.
A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga
aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério da Companhia, utilizando como parâmetro, entre outros, a sua percepção acerca do
desempenho dos Coordenadores da Oferta. A Comissão de Incentivo é limitada a 1,00% sobre o produto resultante da multiplicação entre: (i)
a quantidade de Ações efetivamente colocada; e (ii) o Preço por Ação.
Despesas estimadas.
A Oferta Restrita será objeto de registro na ANBIMA, conforme artigo 16 do Código ANBIMA.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos Estados
Unidos.
Outros custos da Oferta Restrita pagos ou a serem pagos pela Companhia, incluídos os custos incorridos pelos Coordenadores da Oferta com
relação às apresentações aos investidores (roadshow).

Além da remuneração prevista acima, nenhuma outra será contratada ou paga aos Coordenadores da
Oferta ou aos Agentes de Colocação Internacional, incluindo ao Coordenador Adicional, direta ou
indiretamente, por força ou em decorrência do Contrato de Colocação ou do Contrato de Colocação
Internacional, bem como não existe nenhum tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação.
Destinação dos Recursos
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Estimamos que o total de recursos líquidos que provenientes Oferta Restrita, com base no Preço por
Ação, será de aproximadamente R$2.452,1 milhões, após dedução das comissões e despesas estimadas
da Oferta Restrita. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta Restrita,
veja o item “Custos de Distribuição” acima.
A intenção da Companhia é utilizar os recursos líquidos obtidos com a Oferta Restrita para financiar o
pagamento, no montante de, aproximadamente, US$425 milhões, da aquisição, pela Companhia, de
participação societária na Rothy´s Inc. (“Rothy’s” e “Aquisição”, respectivamente).
Em 20 de dezembro de 2021, a Companhia celebrou um conjunto de documentos (“Transaction
Agreements”) para a aquisição de 49,9% das ações representativas do capital social da Rothy’, entre a
Companhia, a própria Rothy’s, Stephen P. Hawthornthwaite e William Roth Martin, o fundo Lightspeed
Venture Partners XI, L.P. (os acionistas em conjunto, “Vendedores Principais”) e outros acionistas da
Rothy’s.
A Aquisição ocorrerá por meio de uma aquisição primária de ações a serem emitidas pela Rothy’s, no
valor total de US$200 milhões, em um pre-money equity value da Rothy’s de US$800 milhões (“Aquisição
Primária”). A Aquisição Primária será feita em dois closings, sendo o primeiro closing ocorrido em
20 de dezembro de 2021, no valor de US$50 milhões, pago com recursos próprios da Companhia, e o
segundo, no valor de US$150 milhões, até 31 de março de 2022. O segundo closing está condicionado
à aprovação da Aquisição pelas autoridades antitruste norte-americana competentes.
Haverá uma outra etapa ainda no primeiro semestre de 2022, que compreenderá uma tender offer e
uma aquisição secundária de ações. A Companhia iniciará uma oferta para acionistas e executivos da
Rothy’s (exceto os Vendedores Principais) nos Estados Unidos, por meio da qual a Companhia poderá
adquirir ações, opções ou direitos de subscrição (warrants) dos acionistas da Rothy’s (excluídos os
Vendedores Principais) que aceitarem tal oferta (“Tender Offer”), sendo que os acionistas poderão ou
não participar desta Tender Offer. Na hipótese de a Companhia não atingir o percentual de 49,9% das
ações em circulação representativas do capital social da Rothy’s com a Tender Offer, os Vendedores
Principais alienarão uma quantidade adicional de ações necessárias para permitir que a Companhia
atinja o percentual de 49,9% das ações em circulação representativas do capital social da Rothy’s ao
final da operação. A Companhia pagará o valor total de, aproximadamente, US$275 milhões pela
aquisição secundária total (incluindo a Tender Offer). Ao final da Aquisição, a Companhia terá direitos
de um acionista minoritário relevante, incluindo, mas a tanto não se limitando, a indicação individual
de quatro membros do conselho de administração da Rothy's de um total de nove membros.
A Rothy’s é uma empresa focada em sustentabilidade na fabricação de seus produtos, transformando
materiais reciclados em calçados, bolsas e acessórios modernos. Com uma cadeia de suprimentos
verticalmente integrada, a Rothy’s minimiza o desperdício em seu processo de produção (“tricotando”
cada produto) em sua fábrica em Dongguan, China. Desde o lançamento em 2016, a Rothy’s
transformou mais de 100 milhões de garrafas descartáveis plásticas de água e manteve mais de 122 mil
quilos de plástico fora de rios e mares.
Com mais de dois milhões de clientes, os produtos da Rothy’s são vendidos diretamente online e por

PÁGINA: 442 de 470

Formulário de Referência - 2022 - ALPARGATAS S.A.

Versão : 8

18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários
meio de oito lojas monomarca. A Rothy’s foi reconhecida por premiações que incluem TIME Most
Influential Companies, Fast Company Most Innovative Companies, Forbes Next Billion-Dollar Startups e
Inc. Best Places to Work. Com sede em São Francisco, CA, com escritórios em Nova York, NY e Xangai,
China.
A aquisição de participação societária na Rothy’s representa um passo importante na aceleração da
expansão global da Companhia e na consolidação de sua estratégia em ser uma powerhouse de marcas
desejadas e hiperconectadas, alinhada com seus quatro pilares estratégicos: global, inovadora, digital e
sustentável. A Rothy’s continuará operando de forma independente, e a Companhia terá um papel
estratégico para acelerar o crescimento da base de clientes e ampliar o conhecimento da marca Rothy’s
nos Estados Unidos e nos mercados internacionais.
Para mais informações sobre a aquisição da Rothy’s, ver itens 7.1 e 15.7 deste Formulário de Referência.
Adicionalmente, a aplicação dos recursos captados conforme o aqui exposto depende de vários fatores
que a Companhia não pode garantir que venham a se concretizar, dentre os quais a aprovação da
aquisição da Rothy’s pelas autoridades antitruste dos Estados Unidos competentes, dentre outros
termos e condições previstos nos Transaction Agreements, e ainda, os demais fatores descritos no item
4.1 deste Formulário de Referência. A destinação dos recursos líquidos que a Companhia venha a
receber com a Oferta Restrita baseia-se em análises, estimativas e perspectivas atuais sobre eventos
futuros e tendências da Companhia. Alterações nesses e em outros fatores podem nos obrigar a rever
a destinação dos recursos líquidos da Oferta Restrita quando da sua efetiva utilização.
Para informações adicionais sobre o impacto, em nossa situação patrimonial, dos recursos líquidos a
serem recebidos por nós em decorrência da presente Oferta Restrita, veja os itens “Capitalização” e
“Diluição” abaixo.
CAPITALIZAÇÃO
A tabela abaixo apresenta informações sobre o endividamento financeiro (definido como Empréstimos
e Financiamentos) circulante e não circulante, o patrimônio líquido e a capitalização total da Companhia
em 31 de dezembro de 2021, indicando a situação histórica naquela data e a posição ajustada para
refletir os recursos líquidos captados por meio da Oferta Restrita, estimados em R$2.452,1 milhões após
a dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta Restrita. Para mais informações acerca das
comissões e despesas da Oferta de Restrita, ver item “Custos de Distribuição” acima.
As informações abaixo, referentes à coluna “Histórico”, foram extraídas das Demonstrações Finaceiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro (International
Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). O
investidor deve ler a tabela abaixo em conjunto com Demonstrações Financeiras da Companhia e suas
respectivas notas explicativas, além das seções ”3. Informações Financeiras Selecionadas” e
“10. Comentários dos Diretores” deste Formulário de Referência.
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Histórico em 31 de
dezembro de 2021

Ajustado Pós
Oferta Restrita(2)

(em milhares Reais)

(1)
(2)
(3)

Empréstimos e Financiamentos circulante .............

107.895

107.895

Empréstimos e Financiamentos não circulante .......

2.609

2.609

Dívida bruta(1) ................................................

110.504

110.504

Patrimônio Líquido ........................................

3.467.211

5.919.316

Capitalização Total(3) .....................................

3.557.715

6.029.820

Dívida bruta corresponde a Empréstimos e Financiamentos, circulante e não circulante.
Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita, estimados em R$2.452,1 milhões após a dedução
das comissões e das despesas estimadas como devidas pela Companhia no âmbito da Oferta Restrita.
Capitalização total corresponde à soma total da Dívida Bruta e do Patrimônio Líquido nas datas indicadas.

Não houve alteração relevante na capitalização total da Companhia desde 31 de dezembro de 2021.
Diluição
Os Acionistas que optaram por não participar da Oferta Restrita ou exerceram seu Direito de Prioridade
subscrevendo quantidade de Ações inferior à participação que teriam direito sofreram diluição
societária. Os investidores que participaram da Oferta Restrita podem ter sofrido diluição imediata de
seu investimento, calculada pela diferença entre o Preço por Ação pago no âmbito da Oferta Restrita e
o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta Restrita.
Em 31 de dezembro de 2021, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$3.467,2
milhões e o valor patrimonial por ação de emissão da Companhia, na mesma data, era de R$5,99. O
referido valor patrimonial por ação representa o valor contábil total do passivo da Companhia dividido
pelo número total de ações de nossa emissão (excluídas as ações em tesouraria) em 31 de dezembro
de 2021.
Após considerarmos a colocação das Ações no âmbito da Oferta Restrita pelo Preço por Ação e após a
dedução das comissões e das despesas estimadas da Oferta Restrita, o patrimônio líquido ajustado da
Companhia, em 31 de dezembro de 2021, seria de R$5.919,3 milhões, representando um valor de R$8,78
por ação de emissão da Companhia. Isso significaria um aumento imediato no valor do patrimônio
líquido por ação de emissão da Companhia para os acionistas existentes de R$2,79 por ação, e uma
diluição imediata no valor do patrimônio líquido por ação de emissão da Companhia para novos
investidores que subscreveram Ações no âmbito da Oferta Restrita de R$17,52 por ação de emissão da
Companhia. Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago no âmbito na Oferta
Restrita e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta Restrita. Para mais
informação sobre as comissões de distribuição e das despesas da Oferta Restrita, ver item “Custos de
Distribuição” acima.
O quadro a seguir ilustra a diluição por Ação, com base em nosso patrimônio líquido em
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31 de dezembro de 2021, após a Oferta Restrita:
Após a Oferta

(em Reais, exceto
percentagens)
Valor patrimonial por Ação em 31 de dezembro de 2021(1)

5,99

Valor patrimonial por Ação em 31 de dezembro de 2021 ajustado para
refletir a Oferta Restrita(1)

8,78

Aumento do valor patrimonial por Ação para acionistas antes da Oferta Restrita

2,79

Diluição do valor patrimonial por Ação para investidores que subscreveram
Ações no âmbito da Oferta Restrita(2)

17,52

Percentual de diluição investidores que subscreveram Ações no âmbito da
Oferta Restrita(2)

66,6%

(1)
(2)

Valor patrimonial contábil por ação, sem considerar as ações em tesouraria.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores e o valor patrimonial líquido por
ação de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta Restrita.

O Preço por Ação pago pelos investidores no contexto da Oferta Restrita não guarda relação com o
valor patrimonial das ações de emissão da Companhia, sendo que o Preço por Ação foi fixado tendo
como parâmetro as intenções de investimento manifestadas por Investidores Profissionais,
considerando a qualidade da demanda (por volume e preço), no âmbito do Procedimento de
Bookbuilding. Para uma descrição mais detalhada do procedimento de fixação do Preço por Ação e das
condições da Oferta Restrita, veja seção “Preço por Ação”.
Programa de Sócios
O Programa de Sócios da Companhia é composto pelo Plano de Outorga de Ações – Programa de
Matching (“Plano de Matching”) e pelo Plano de Outorga de Ações Restritas – Programa Discricionário
(“Plano de Ações Restritas”, e, em conjunto, os “Planos”).
Os Planos foram aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em
15 de outubro de 2019, bem como, previamente, pelo Conselho de Administração e pelo Comitê de
Gente e Gestão (“Comitê”), este último composto por, no mínimo, três e, no máximo, seis membros,
sendo pelo menos três necessariamente membros do Conselho de Administração e um deles
necessariamente o Diretor Presidente. O Comitê poderá contar, ainda, com a participação de até dois
membros externos que não sejam integrantes do Conselho de Administração e que possuam
qualificação técnica para o cargo indicado.
No âmbito dos Planos, administradores e empregados da Companhia que ocupam funções gerenciais
são elegíveis a receber ações de matching ou ações restritas de emissão da Companhia, conforme o
caso, desde que tenham sido selecionados para cada Plano pelo Conselho de Administração e que
tenham celebrado seus respectivos Contratos de Outorga (nos termos definidos nos Planos)
(“Beneficiários”).
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No Plano de Matching, a outorga das ações é condicionada ao investimento de Verbas Autorizadas
(conforme definido no Plano de Matching) por parte dos Beneficiários na aquisição de ações
preferenciais de emissão da Companhia a mercado, sendo que tais ações deverão ser integralmente
mantidas sob titularidade e propriedade dos respectivos Beneficiários durante todo o período previsto
nos respectivos Contratos de Outorga, na totalidade que lhes foi outorgada.
Já no Plano de Ações Restritas, os Beneficiários são elegíveis a receber ações preferenciais restritas
(restricted stocks) de emissão da Companhia, de acordo com os termos e condições previstos no
referido Plano e nos respectivos Contratos de Outorga celebrados.
O limite máximo de ações que podem ser entregues aos Beneficiários no âmbito de cada um dos Planos
é de 1% do capital social total da Companhia nas datas de início de suas respectivas vigências. Esse
percentual pode ser ajustado pelo Conselho de Administração em caso de alteração do número, espécie
e classe de ações da Companhia para evitar distorções ou prejuízos à Companhia ou aos Beneficiários.
No âmbito dos Planos, são utilizadas ações mantidas em tesouraria para transferência aos Beneficiários.
Na hipótese de não existirem ações em tesouraria, as obrigações de entrega de ações são liquidadas
em dinheiro, observada a regulamentação aplicável. Portanto, não há diluição dos investidores da Oferta
Restrita em relação aos Planos.
Para mais informações sobre os Planos, ver itens “13.4” a “13.8” e “14.3” deste Formulário de Referência.
Acordo de Restrições à Venda de Ações (Lock-up)
A Companhia, os acionistas controladores, os membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia, se comprometeram perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional por meio do Contrato de Colocação Internacional e dos Instrumentos de Lockup, em não emitir, oferecer, vender, contratar a venda, empenhar, emprestar, dar em garantia, conceder
qualquer opção de compra, realizar qualquer venda a descoberto ou de outra forma onerar ou dispor,
direta ou indiretamente, pelo período de 90 (noventa) dias contados da data da fixação do Preço por
Ação, quaisquer ações ordinárias ou ações preferenciais de emissão da Companhia de que são titulares
desde o momento imediatamente posterior à Oferta Restrita, ou valores mobiliários conversíveis ou
permutáveis por, ou que representem um direito de receber ações ordinárias ou preferenciais de
emissão da Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de ações ordinárias ou de ações
preferenciais de emissão da Companhia, bem como derivativos nelas lastreados, exceto em algumas
hipóteses a previstas nos Instrumentos de Lock-up ou desde que obtenham autorização expressa dos
Agentes de Colocação Internacional. A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das Ações poderá prejudicar o valor de negociação das Ações.
Informações adicionais ao item 18.5
Em adição às informações prestadas no Item 18.5 deste formulário de Referência, seguem abaixo as
descrições das características relevantes das emissões de valores mobiliários realizadas pela Companhia.
Os termos indicados em letra maiúscula que não tiverem a definição expressa neste Formulário de
Referência, terão os significados a eles atribuídos nas respectivas escrituras de emissão:
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Valor Mobiliário

1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis, em 3
séries, da Espécie Quirografária

Identificação do Valor Mobiliário

Debêntures

Quantidade

250.000 (duzentos e cinquenta mil) Debêntures, sendo (i)
100.000 (cem mil) Debêntures da primeira série; (ii) 100.000
(cem mil) Debêntures da segunda série; (iii) 50.000 (cinquenta
mil) Debêntures da terceira série.

Valor Nominal Global

R$250.000.000,00, sendo (i) R$100.000.000,00 (cem milhões de
reais) correspondentes às Debêntures da primeira série; (ii)
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) correspondentes às
Debêntures da segunda série; e (iii) R$50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais) correspondentes às Debêntures da terceira
série.

Data de Emissão

15 de dezembro de 2017

Data de Vencimento

As Debêntures da primeira série venceram em 15 de dezembro
de 2019. As Debêntures da segunda série venceram em 15 de
dezembro de 2020. As Debêntures da terceira série tem prazo
de vencimento de 5 (cinco) anos, vencendo-se, portanto, em
15 de dezembro de 2022.

Possibilidade de resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia pode realizar, a seu exclusivo critério, a partir do
6º mês da data de emissão das Debêntures, ou seja, 16 de
junho de 2018m o resgate antecipado da totalidade das
Debêntures de uma ou de todas as séries.
O resgate antecipado facultativo ocorrerá mediante o
pagamento do valor nominal unitário, acrescido da
remuneração das debêntures da respectiva série, calculados
pro rata temporis desde a data de integralização ou da última
data de pagamento da remuneração, conforme o caso, até a
data do efetivo resgate, acrescido de prêmio equivalente a
0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, pelo prazo
remanescente, a ser pago aos debenturistas da respectiva
série, conforme procedimento adotado pela B3 para as
debêntures custodiadas eletronicamente na B3, calculados de
acordo com a fórmula constante na Escritura de Emissão das
Debêntures.

Características dos valores mobiliários de dívida
Vencimento,
inclusive
as
condições
de
vencimento
antecipado

As Debêntures da Terceira Série têm o prazo de vencimento de
5 (cinco) anos a contar da Data de Emissão, vencendo-se,
portanto, em 15 de dezembro de 2022. São considerados
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"Eventos de Vencimento Antecipado Automático", nos termos
previstos na Escritura de Emissão:
i.
inadimplemento, pela Companhia, de qualquer
obrigação pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão, não
sanado no prazo de 2 (dois) Dias Úteis da data do respectivo
inadimplemento, sem prejuízo da aplicação dos Encargos
Moratórios;
ii.
nulidade, revogação, rescisão, cancelamento ou
declaração de invalidade, ineficácia ou inexequibilidade total
ou parcial de qualquer disposição desta Escritura de Emissão;
iii.
liquidação, dissolução, intervenção ou extinção da
Companhia e/ou de qualquer das sociedades controladas,
direta ou indiretamente, pela Companhia, conforme definição
de controle constante nos artigos 116 e 243, parágrafo 2º, da
Lei das Sociedades por Ações pela Companhia (“Controladas”),
exceto para extinção de Controladas que representem, de
forma individual ou agregada, menos de 10% (dez por cento)
da receita consolidada ou do ativo consolidado da Companhia,
com base nas então mais recentes demonstrações financeiras
consolidadas da Companhia;
iv.
(a) decretação de falência da Companhia e/ou de
qualquer Controlada; (b) pedido de autofalência formulado
pela Companhia e/ou por qualquer Controlada; (c) pedido de
falência da Companhia e/ou de qualquer Controlada,
formulado por terceiros, não elidido no prazo legal; ou (d)
pedido de recuperação judicial e/ou extrajudicial formulado
pela
Companhia
e/ou
por
qualquer
Controlada,
independentemente de deferimento do processamento da
recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente do
respectivo pedido;
v.
transformação da forma societária da Companhia de
sociedade por ações para qualquer outro tipo societário, nos
termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações;
vi.
vencimento antecipado de quaisquer empréstimos,
financiamentos ou operações de dívida ou financeiras (“Dívida
Financeira”) da Companhia e/ou de qualquer Controlada
(ainda que na condição de garantidora), em valor, individual ou
agregado, igual ou superior a R$60.000.000,00 (sessenta
milhões de reais), ou seu equivalente em outras moedas;
vii.
questionamento judicial pela Companhia e/ou por
qualquer Controlada, da validade ou exequibilidade desta
Escritura de Emissão, bem como de quaisquer das obrigações
estabelecidas neste instrumento;
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viii.
alteração ou transferência do controle, direto ou
indireto, da Companhia, exceto se: (a) previamente autorizado
por Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços)
das Debêntures em Circulação; ou (b) a Itaúsa S.A., inscrita no
CNPJ/MF nº 61.532.644/0001-15 (“Itaúsa”) permanecer,
individualmente, titular da maioria das ações representativas
do capital social votante e total da Companhia; ou (c) a Itaúsa
permanecer, cumulativamente, (I) parte de um grupo de
acionistas, vinculados por meio de acordo de acionistas e/ou
de voto, que seja titular, no mínimo, da maioria das ações
representativas do capital social votante e total da Companhia
("Bloco de Controle"); e (II) titular, no mínimo, de 50%
(cinquenta por cento) das ações representativas do capital
social votante e total da Companhia pertencentes ao Bloco de
Controle;
ix.
cisão, fusão ou incorporação (inclusive incorporação
de ações) envolvendo a Companhia, exceto (a) se previamente
autorizado por Debenturistas representando, no mínimo, 2/3
(dois terços) das Debêntures em Circulação; (b) se referida
fusão ou incorporação (inclusive incorporação de ações) for
realizada entre sociedades pertencentes ao seu grupo
econômico ou entre sociedades em que a Companhia possua
ou venha possuir contrato de associação (joint ventures); ou (c)
à cisão ocorrida da Alpargatas S.A.I.C. conforme fato relevante
publicado no site da CVM em 3 de novembro de 2015;
x.
cessão ou qualquer forma de transferência a terceiros,
no todo ou em parte, pela Companhia, de qualquer de suas
obrigações nos termos desta Escritura de Emissão, exceto se
previamente autorizado por Debenturistas representando 2/3
(dois terços) das Debêntures em Circulação; e
xi.
distribuição e/ou pagamento, pela Companhia, de
dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras
distribuições de lucros, exceto pelos dividendos obrigatórios
previstos no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, nos
termos do estatuto social da Companhia vigente na Data de
Emissão, caso (a) a Companhia esteja em mora com qualquer
de suas obrigações estabelecidas nesta Escritura de Emissão;
(b) tenha ocorrido e esteja vigente qualquer Evento de
Vencimento Antecipado; ou (c) caso a Companhia estiver
descumprindo o seguinte índice financeiro com base nas
demonstrações financeiras completas consolidadas da
Companhia relativas ao respectivo trimestre (ITRs) e ao
respectivo exercício social período encerrado, divulgadas
regularmente pela Companhia (“Índice Financeiro”) que será
acompanhado trimestralmente pelo Agente Fiduciário, sendo
a primeira apuração do Índice Financeiro com base no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017:
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Dívida Líquida/EBITDA igual ou inferior a 3,00 vezes.
Para fins do disposto neste item, entende-se por:
(a)
"Dívida Líquida": a Dívida Financeira da Companhia
menos as disponibilidades de caixa e equivalentes (ou seja,
somatório do caixa e aplicações financeiras) da Companhia; e
(b)
"EBITDA": com base nas demonstrações financeiras
consolidadas da Companhia relativas aos 12 (doze) meses
imediatamente anteriores, o resultado líquido do período,
acrescido dos tributos sobre o lucro, dos resultados financeiros
líquidos e das depreciações, amortizações e exaustões,
calculado nos termos da Instrução da CVM n.º 527, de 4 de
outubro de 2012.
São considerados "Eventos de Vencimento Antecipado Não
Automático", nos termos previstos na Escritura de Emissão:
(i)
inadimplemento, pela Companhia, de qualquer
obrigação não pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão,
não sanado no prazo de 20 (vinte) dias contados da data do
respectivo inadimplemento, sendo que o prazo previsto neste
inciso não se aplica às obrigações para as quais tenha sido
estipulado prazo de cura específico ou para qualquer dos
demais Eventos de Vencimento Antecipado;
(ii)
caso qualquer uma das declarações e garantias dadas
pela Companhia nesta Escritura de Emissão não sejam, na data
de sua respectiva assinatura, verdadeiras, corretas,
consistentes e suficientes em todos os seus aspectos;
(iii)
redução de capital social da Companhia, exceto para a
absorção de prejuízos;
(iv)
alteração do objeto social da Companhia, conforme
disposto em seu estatuto social, vigente na Data de Emissão,
que resulte em alteração de suas atividades principais ou que
agregue a essas atividades novos negócios que possam
representar desvios relevantes em relação às atividades
atualmente desenvolvidas;
(v)
protesto de títulos contra a Companhia e/ou qualquer
Controlada (ainda que na condição de garantidora), em valor,
individual ou agregado, igual ou superior a R$60.000.000,00
(sessenta milhões de reais), ou seu equivalente em outras
moedas, exceto se, no prazo legal, tiver sido validamente
comprovado ao Agente Fiduciário que o(s) protesto(s) foi(ram)
(a) cancelado(s), pago(s) ou suspenso(s); ou (b) garantido(s)
por garantias aceitas em juízo;

PÁGINA: 450 de 470

Formulário de Referência - 2022 - ALPARGATAS S.A.

Versão : 8

18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários
(vi)
inadimplemento de quaisquer Dívidas Financeiras da
Companhia e/ou de qualquer Controlada (ainda que na
condição de garantidora), em valor, individual ou agregado,
igual a R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), ou seu
equivalente em outras moedas, exceto se, no prazo previsto no
respectivo contrato, ou, em sua falta, no prazo de até 7 (sete)
Dias Úteis contados da data de sua ocorrência, for validamente
comprovado ao Agente Fiduciário que a Dívida Financeira foi
integralmente quitada, renovada ou renegociada de modo a
impedir sua exigibilidade, nos termos acordados com o credor;
(vii)
descumprimento, pela Companhia e/ou por qualquer
Controlada, de qualquer decisão judicial transitada em julgado
e/ou de qualquer decisão arbitral não sujeita a recurso, em
valor, individual ou agregado, igual ou superior a
R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), ou seu
equivalente em outras moedas;
(viii)
cessão, venda, alienação e/ou qualquer forma de
transferência, pela Companhia e/ou por qualquer Controlada,
por qualquer meio, de forma gratuita ou onerosa, de ativo(s)
operacional(is) e não circulante(s), exceto: (a) pelas vendas no
curso normal de seus negócios, incluindo estoques; ou (b) por
cessão, venda, alienação e/ou transferência de ativo(s)
realizada exclusivamente entre a Companhia e qualquer de
suas Controladas, desde que referida Controlada permaneça
sob o controle da Companhia; ou (c) por cessão, venda,
alienação e/ou transferência de ativo(s) que não se enquadrem
nas alíneas (a) a (b) acima, cujo valor, individual ou agregado,
seja igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do ativo total da
Companhia, com base nas então mais recentes demonstrações
financeiras consolidadas da Companhia;
(ix)
desapropriação, confisco ou qualquer outro ato de
qualquer entidade governamental de qualquer jurisdição que
resulte na perda, pela Companhia e/ou por qualquer
Controlada, da propriedade e/ou da posse, direta ou indireta,
de ativo(s) cujo valor, individual ou agregado seja igual ou
superior a 10% (dez por cento) do ativo total da Companhia,
com base na então mais recente demonstração financeira
consolidada da Companhia;
(x)
pedido de cancelamento ou cancelamento do registro
da Companhia emissora de valores mobiliários categoria A
perante a CVM;
(xi)
questionamento judicial, por qualquer terceiro, da
validade ou exequibilidade desta Escritura de Emissão, bem
como de quaisquer das obrigações estabelecidas em referidos
instrumentos, não sanado de forma definitiva no prazo de até
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20 (vinte) dias contados da data em que a Companhia tomar
ciência do ajuizamento de tal questionamento judicial;
Juros
Sobre o Valor Nominal Unitário incidirão juros correspondentes
à variação acumulada de (i) 106,00% (cento e seis inteiros por
cento) da taxa média diária de juros dos DI - Depósitos
Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na
forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3 no informativo
diário disponível em sua página na rede mundial de
computadores (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”).

Espécie

Quirografária.

Eventuais restrições impostas ao
emissor

Sob pena de vencimento antecipado das Debêntures, a
Companhia não poderá realizar a distribuição e/ou pagamento,
pela Companhia, de dividendos, juros sobre o capital próprio
ou quaisquer outras distribuições de lucros, exceto pelos
dividendos obrigatórios previstos no artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações, nos termos do estatuto social da
Companhia vigente na Data de Emissão, caso (a) a Companhia
esteja em mora com qualquer de suas obrigações estabelecidas
nesta Escritura de Emissão; (b) tenha ocorrido e esteja vigente
qualquer Evento de Vencimento Antecipado; ou (c) caso a
Companhia estiver descumprindo o índice financeiro previsto
na Escritura de Emissão.

Agente Fiduciário

O agente fiduciário das Debêntures é a Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
Além de outros previstos em lei, em ato normativo da CVM,
em especial a Instrução CVM 583 ou na Escritura de Emissão,
constituem deveres e atribuições do Agente Fiduciário:
(i)
exercer suas atividades com boa fé, transparência e
lealdade para com os Debenturistas;
(ii)
proteger os direitos e interesses dos Debenturistas,
empregando, no exercício da função, o cuidado e a diligência
que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração dos seus próprios bens;
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(iii)
renunciar à função, na hipótese de superveniência de
conflitos de interesse ou de qualquer outra modalidade de
inaptidão e realizar a imediata convocação da AGD para
deliberação de sua substituição;
(iv)
conservar em boa guarda documentação relativa ao
exercício de suas funções;
(v)
diligenciar junto a Companhia para que a Escritura de
Emissão e seus respectivos aditamentos sejam registrados na
JUCESP, adotando, no caso de omissão da Companhia, as
medidas eventualmente previstas em lei;
(vi)
acompanhar a prestação das informações periódicas
pela Companhia, alertando os Debenturistas, no relatório anual
de que trata o inciso (xv) abaixo, sobre inconsistências ou
omissões de que tenha conhecimento;
(vii)
opinar sobre a suficiência das informações prestadas
nas propostas de modificação das condições das Debêntures;
(viii)
solicitar, quando julgar necessário ao fiel desempenho
de suas funções, certidões atualizadas dos distribuidores cíveis,
das Varas da Fazenda Pública, Cartórios de Protesto, Varas do
Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública do foro da sede da
Companhia, bem como das demais comarcas em que a
Companhia exerça suas atividades;
(ix)
solicitar, quando considerar necessário, às expensas da
Companhia, auditoria externa na Companhia;
(x)

convocar, quando necessário, a AGD;

(xi)
comparecer à AGD a fim de prestar as informações que
lhe forem solicitadas;
(xii)
manter atualizada a relação de Debenturistas e de seus
endereços, mediante, inclusive, solicitação de informações à
Companhia, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, sendo
que, para fins de atendimento ao disposto nesta alínea, a
Companhia e os Debenturistas, assim que subscreverem,
integralizarem ou adquirirem as Debêntures, expressamente
autorizam, desde já, o Escriturador Mandatário, o Banco
Liquidante e a B3 a divulgarem, a qualquer momento, a
posição das Debêntures, bem como relação dos Debenturistas;
(xiii)
fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes
desta Escritura de Emissão, especialmente daquelas
impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;
(xiv)
comunicar
aos
Debenturistas
qualquer
inadimplemento, pela Companhia, de obrigações financeiras
assumidas nesta Escritura de Emissão, incluindo as cláusulas
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destinadas a proteger o interesse dos Debenturistas e que
estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela
Companhia, indicando as consequências para os Debenturistas
e as providências que pretende tomar a respeito do assunto,
em até 7 (sete) Dias Úteis contados da ciência pelo Agente
Fiduciário do inadimplemento;
(xv)
elaborar
relatórios
anuais
destinados
aos
Debenturistas, nos termos da alínea “b” do parágrafo 1º do
artigo 68 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 15 da
Instrução CVM 583, relativos aos exercícios sociais da
Companhia, os quais deverão conter, ao menos, as seguintes
informações:
(a)
cumprimento pela Companhia das suas obrigações de
prestação de informações periódicas, indicando as
inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;
(b)
alterações estatutárias ocorridas no período com
efeitos relevantes para os Debenturistas;
(c)
comentários
sobre
indicadores
econômicos,
financeiros e de estrutura de capital social da Companhia
relacionados a cláusulas desta Escritura de Emissão destinadas
a proteger o interesse dos Debenturistas e que estabelecem
condições que não devem ser descumpridas pela Companhia;
(d)
quantidade de Debêntures emitidas, quantidade de
Debêntures em Circulação e saldo cancelado no período;
(e)
resgate, amortização, conversão, repactuação e
pagamento de juros das Debêntures realizados no período;
(f)
destinação dos recursos captados por meio da
Emissão, conforme informações prestadas pela Companhia;
(g)
relação dos bens e valores entregues à administração
do Agente Fiduciário;
(h)
cumprimento de outras obrigações assumidas pela
Companhia nesta Escritura de Emissão;
(i)
declaração sobre a não existência de situação de
conflito de interesses que o impeça a continuar exercendo a
função de agente fiduciário da Emissão; e
(j)
existência de outras emissões de valores mobiliários,
públicas ou privadas, feitas pela Companhia, por sociedade
coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo
grupo da Companhia em que tenha atuado no período como
agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais
emissões:
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1.

denominação da companhia ofertante;

2.

valor da emissão;

3.

quantidade de valores mobiliários emitidos;

4.

espécie e garantias envolvidas;

5.
prazo de vencimento e taxa de juros dos valores
mobiliários; e
6.

inadimplemento pecuniário no período.

(xvi)
disponibilizar em sua página na rede mundial de
computadores (www.pentagonotrustee.com.br) o relatório a
que se refere o inciso (xv) acima aos Debenturistas, no prazo
máximo de 4 (quatro) meses a contar do encerramento do
exercício social da Companhia;
(xvii)
disponibilizar
aos
Debenturistas
e
demais
participantes do mercado, em sua central de atendimento e/ou
página
na
rede
mundial
de
computadores
(www.pentagonotrustee.com.br), o cálculo do saldo devedor
das Debêntures, a ser calculado pela Companhia; e
(xviii) acompanhar com o Banco Liquidante em cada data de
pagamento, o integral e pontual pagamento dos valores
devidos, conforme estipulado na presente Escritura de
Emissão.
São devidos ao Agente Fiduciário honorários pelo
desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem
correspondentes a parcelas anuais de R$8.000,00 (oito mil
reais), acrescidos dos impostos aplicáveis.
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Exceto se disposto de forma diversa na Escritura de Emissão,
todas deliberações a serem tomadas em Assembleia Geral de
Debenturistas,
serão
tomadas
por
Debenturistas
representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures
em Circulação ou da respectiva série, conforme o caso.

Qualquer alteração na (i) remuneração, bem como em
quaisquer datas de pagamento de quaisquer valores previstos
na Escritura de Emissão; (ii) na redação de qualquer dos
eventos previstos na cláusula de vencimento antecipado; (iii)
nas regras relacionadas ao resgate antecipado facultativo total
e/ou oferta de resgate antecipado total, previstos na Escritura
de Emissão; (iv) na data de vencimento; (v) na espécie das
debêntures; em qualquer dessas hipóteses será necessária a
aprovação de debenturistas representando, no mínimo, 90%
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(noventa por cento) das debêntures em circulação ou da
respectiva série, conforme o caso.
Outras características relevantes

Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para
gestão ordinária de seus negócios, conforme previsto no
estatuto social da Companhia.
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não aprovou planos de recompra de ações de sua emissão nos últimos
três exercícios sociais e no exercício social corrente.
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Exercício social 31/12/2021
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Preferencial

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)
9.124.198

Quantidade adquirida
Quantidade alienada

0

0,00

144.036

40,32

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação
Espécie de ação

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

0
8.980.162
1,527077%
Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade (Unidades)

Quantidade Inicial

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

32

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

32
0,000000%

Exercício social 31/12/2020
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Preferencial

Movimentação

Quantidade Inicial
Quantidade adquirida
Quantidade alienada
Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

9.245.471
0

0,00

121.273

34,71

0
9.124.198
0,000000%
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Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade (Unidades)

Quantidade Inicial

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

32

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

32
0,000000%

Exercício social 31/12/2019
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade (Unidades)

Quantidade Inicial

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

26

Quantidade adquirida

6

7,24

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação
Espécie de ação

32
0,000005%
Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Preferencial

Movimentação

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

Quantidade Inicial

7.396.377

Quantidade adquirida

1.849.094

7,24

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

9.245.471
1,572193%
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19.3 - Outras informações relevantes
Informações adicionais ao item 19.2
As transferências de ações mantidas em tesouraria ocorridas nos exercícios de 2021 e 2020 descritas
no item 19.2 deste Formulário de Referência, cujas relações com as ações em circulação foram de
1,527077% e 1,551570%, respectivamente, foram realizadas em decorrência do Plano de Matching
da Companhia.
A transferência de ações mantidas em tesouraria ocorrida no exercício de 2019 descrita no item 19.1
deste Formulário de Referência, cuja relação com as ações em circulação foi de 1,572193%, ocorreu
em decorrência da bonificação conferida aos administradores da Companhia aprovada na Reunião
do Conselho de Administração realizada em 22/02/2019.
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Data aprovação

10/05/2019

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Além da Companhia, a Política de Negociação de Valores Mobiliários também é aplicável e
deverá ser cumprida pelas seguintes pessoas: (i)os acionistas controladores, diretos ou indiretos,
com controle exclusivo ou compartilhado; (ii)os diretores, os membros do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal e de qualquer outro órgão da Companhia, criado por
disposição estatutária ou não, e que tenha função técnica ou consultiva; (iii) os membros de
órgãos estatutários de sociedades em que a Companhia seja a única controladora; (iv) qualquer
pessoa que, em virtude de cargo, função, posição, quer seja na Companhia, na sua controladora,
suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento de informação relativa a ato ou fato relevante;
e (v) o cônjuge ou companheiro e qualquer outro dependente incluído na declaração de ajuste
anual do imposto sobre a renda das pessoas indicadas nos itens (a), (b) e (c)acima, inclusive
durante o prazo de 6 meses contados da data do afastamento dessas pessoas.

Principais características e locais de consulta
A Política foi elaborada com base na Instrução CVM 358 e tem por objetivo estabelecer os procedimentos e diretrizes a serem seguidos
pela Companhia e pelas Pessoas Vinculadas, quando da negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles
referenciados, assim como as regras aplicáveis à divulgação de informações relacionadas à negociação de seus valores mobiliários,
além daquelas previstas na legislação aplicável. A nossa Política estabelece as regras que deverão ser observadas pelas Pessoas
Vinculadas, visando coibir e punir a utilização de informações privilegiadas em relação à negociação com Valores Mobiliários, e enuncia
as diretrizes que regerão, de modo ordenado e dentro dos limites estabelecidos pela legislação aplicável, a negociação de tais Valores
Mobiliários. A Política se aplica à Companhia e a suas controladas, quando aplicável. As Pessoas Vinculadas deverão comunicar a
Companhia acerca das informações relativas à aquisição de participação acionária relevante, conforme definida na Política,
imediatamente após ser alcançada referida participação, assim como deverão informar a alienação ou a extinção de ações e demais
Valores Mobiliários, ou de direitos sobre eles, a cada vez que a participação do titular da espécie ou classe dos Valores Mobiliários em
questão: (i) atingir o percentual de 5% (cinco por cento) do total desta espécie ou classe de Valores Mobiliários; ou (iii) for reduzida em
5% (cinco por cento) do total desta espécie ou classe de Valores Mobiliários.
A referida Política está disponível para consulta: (i) no website de Relações com Investidores da Alpargatas, que pode ser acessado em:
http://ri.alpargatas.com.br; (ii) no departamento de Relações com Investidores, localizado na sede da Companhia em: Avenida das
Nações Unidas, nº 14.261, Ala A, 9°, 10º e 11º andares, Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo; o/ou (iii) no site da CVM, que pode ser acessado em: www.cvm.gov.br.
Períodos de vedação e descrição
Vide item 20.2 abaixo.
dos procedimentos de fiscalização
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20.2 - Outras informações relevantes
Informações adicionais ao item 20.1
As informações requeridas no item 20.1 deste Formulário de Referência a respeito dos períodos de
vedação à negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia pelas Pessoas Vinculadas
estão descritas neste item, pois excedem o limite de tamanho dos campos disponibilizados no item
20.1.
Vedações Periódicas – Divulgação das Demonstrações Financeiras.
É vedado à Companhia e a qualquer Pessoa Vinculada realizar negociação no período de 15
(quinze) dias que antecede (i) a divulgação das informações trimestrais (“ITR”) e das informações
anuais (“DFP”) da Companhia; ou (ii) a publicação do edital que colocar as referidas informações
contábeis à disposição dos acionistas da Companhia, conforme calendário de divulgação do ano
vigente.
A vedação à negociação aplica-se também no dia posterior a: (i) divulgação das informações
trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da Companhia, ou (ii) à publicação do edital que as colocar à
disposição dos acionistas, conforme calendário de divulgação do ano vigente (Anexo III).
Na hipótese de serem divulgadas informações financeiras preliminares ou antecipadas pela
Companhia, a vedação à negociação indicada acima deixará de vigorar no dia seguinte ao da
divulgação.
Vedações Eventuais – Fato Relevante.
É vedado à Companhia e às Pessoas Vinculadas realizar negociação de seus valores mobiliários
de emissão da Companhia ou a eles referenciados, desde a data da ciência de ato ou fato
relevante até a data de sua divulgação, inclusive, ou até que o DRI informe quanto à
inaplicabilidade do período de vedação para se realizar negociação, sendo que, em qualquer caso,
o dever de manter sigilo permanecerá válido.
A vedação prevista acima se aplica também àqueles que tenham relação comercial, profissional
ou de confiança com a Companhia, que os coloque em situação de potencial acesso a
informações privilegiadas, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários,
consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete verificar a
respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão da
Companhia ou a eles referenciados, conforme exigido em regulamentação da CVM.
O DRI poderá manter a vedação prevista acima por prazo superior à data de divulgação do ato
ou fato relevante caso, a seu critério, entenda que a negociação de valores mobiliários de emissão
da Companhia ou a eles referenciados possa prejudicar a Companhia ou seus acionistas.
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Vedações Eventuais – Ordem do DRI.
Em vista da interpretação que fizer de algum fato à luz da Política, o DRI poderá declarar períodos
de vedação aplicáveis à Companhia e/ou a determinadas ou a todas as Pessoas Vinculadas. A
ausência de tal declaração do DRI a ninguém eximirá de cumprir a Política.
DRI poderá também, independentemente de justificação ou da existência de ato ou fato relevante
ainda não divulgado, fixar períodos extraordinários de vedação à negociação não previstos na
Política, com indicação expressa do termo inicial e do termo final. As Pessoas Vinculadas deverão
manter sigilo em tais períodos extraordinários de vedação, nos termos da Política de Divulgação
de Ato ou Fato Relevante da Companhia.
O DRI poderá recomendar períodos excepcionais de vedação para as negociações no âmbito de
qualquer Plano de Opção de Compra de Ações ou Plano de Incentivo de Longo Prazo instituídos
pela Companhia.
Vedações Eventuais – Negociação pela Companhia.
A Companhia não poderá adquirir ações para manutenção em tesouraria nas hipóteses previstas
nos itens acima.
O Conselho de Administração da Companhia também não poderá deliberar a aquisição ou
alienação de ações de emissão da própria Companhia caso tenha sido celebrado qualquer acordo
ou contrato visando a transferência do controle acionário da Companhia, ou se houver sido
outorgada opção ou mandato para o mesmo fim, bem como se existir a intenção de promover
incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária da
Companhia, até que a operação se torne pública por meio de divulgação de ato ou fato relevante.
Outras Hipóteses de Vedação.
Os os acionistas controladores, diretos ou indiretos, com controle exclusivo ou compartilhado e
os diretores, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de qualquer outro
órgão da Companhia, criado por disposição estatutária ou não, e que tenha função técnica ou
consultiva , também não poderão negociar nas situações abaixo:
a. se referidas pessoas não tiverem manifestado intenção perante o agente custodiante da
Companhia de negociar valores mobiliários de emissão da Companhia, ou a eles
referenciados, até às 10h30 do próprio dia em que se pretende negociar. Neste caso, a
Companhia poderá negociar ações em tesouraria para manutenção e/ou recolocação;
b. se referidas pessoas tiverem negociado valores mobiliários de emissão da Companhia, ou a
eles referenciados, por até três dias, ou 60% dos dias úteis, de uma mesma semana. Essa
vedação não se aplicará caso a Companhia não negocie ações em tesouraria (para
manutenção e/ou recolocação) no respectivo período; e
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c.

no dia em que a tesouraria da Companhia negociar ações de emissão da Companhia em
decorrência de crises ou fatos de ordem econômica que impliquem alta volatilidade nas
cotações e/ou baixa liquidez de mercado, ou ainda, por determinação d DRI.

As Pessoas Vinculadas apenas poderão adquirir ou alienar valores mobiliários de emissão da
Companhia ou a eles referenciados após decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados,
respectivamente, da última alienação ou aquisição de valores mobiliários de emissão da
Companhia realizada pela respectiva Pessoa Vinculada em bolsa de valores ou em mercado de
balcão (“Prazo para Negociação”), sendo certo que fica autorizada a negociação por tal Pessoa
Vinculada apenas durante um período de 5 (cinco) dias úteis e sucessivos após cada Prazo para
Negociação..
O DRI poderá reduzir esse prazo, respeitado, em qualquer caso, os prazos de vedação indicados
acima.
As Pessoas Vinculadas não poderão realizar o aluguel de ações ou de qualquer outro valor
mobiliário de emissão da Companhia, ou a ele referenciado.
1.1. As Pessoas Vinculadas não poderão realizar operações de qualquer natureza com opções de
compra ou opções de venda de ações de emissão da Companhia e de suas controladas, a venda
de ações de emissão da Companhia no Mercado a Termo e a negociação de ações de emissão
da Companhia no Mercado Futuro. As Pessoas Vinculadas não poderão negociar no período
compreendido entre a decisão, tomada pelo órgão social competente, de aumentar o capital
social, distribuir dividendos, bonificar ações ou ativos a elas referenciados, aprovar
desdobramento, grupamento, subscrição em ações, e a publicação dos respectivos editais ou
anúncios.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação de
informações
A Alpargatas possui Políticas de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores
Mobiliários que definem os procedimentos que são seguidos pela Diretoria para garantir que todas
as informações relevantes sejam comunicadas de forma clara e tempestiva, conforme descrita no item
21.2 abaixo.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, detalhada a seguir, foi aprovada em Reunião do
Conselho de Administração da Alpargatas em 10 de maio de 2019.
A referida Política está disponível para consulta: (i) no website de Relações com Investidores da
Alpargatas, que pode ser acessado em: http://ri.alpargatas.com.br; (ii) no departamento de Relações
com Investidores, localizado na sede da Companhia em: Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, Ala
A, 9°, 10º e 11º andares, Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo; e/ou (iii) no site da CVM, que pode ser acessado em: www.cvm.gov.br
Esta Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante (“Política”) foi adotada pela Companhia para os
fins previstos na regulamentação aplicável, visando esclarecer os procedimentos e diretrizes, além
daqueles previstos na legislação aplicável, que devem ser observados quando da divulgação de
informações que constituam ato ou fato relevante, de forma que tais informações sejam disseminadas
tempestivamente e em igualdade de condições ao mercado e a todas as pessoas que possam nela
ter interesse.
A Política deve ser observada: (i) pela Companhia(ii) os acionistas controladores, diretos ou indiretos,
com controle exclusivo ou compartilhado; (iii) pelos diretores, os membros do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal e de qualquer outro órgão da Companhia, criado por disposição
estatutária ou não, e que tenha função técnica ou consultiva; (iv) pelos membros de órgãos
estatutários de sociedades em que a Companhia seja a única controladora;
(v) por qualquer pessoa que, em virtude de cargo, função, posição, quer seja na Companhia, na sua
controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento de ato ou fato relevante; e
(vi) pelo cônjuge ou companheiro(a) e qualquer outro dependente incluído na declaração de ajuste
anual do imposto sobre a renda das pessoas indicadas nos itens (i), (ii), e (iii) acima, inclusive durante
o prazo de 6 (seis) meses contados da data do afastamento dessas pessoas(“Pessoas Vinculadas”).
As Pessoas Vinculadas deverão aderir à Política por meio da assinatura de Termo de Adesão, que
permanecerá arquivado na sede da Companhia. Considera-se relevante qualquer ato ou fato que se
enquadre no disposto no artigo 157, §4°, da Lei 6.404/76, conforme alterada, e no artigo 2° da
Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada.
Assim, considera-se relevante qualquer decisão do acionista controlador, deliberação da assembleia
geral ou dos órgãos de administração da Companhia, ou qualquer outro ato ou fato de caráter
político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus
negócios, que possa influir de modo ponderável:
(i) na cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados;
(ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; ou
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(iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de
valores mobiliários emitidos pela Companhia ou a eles referenciados.
A Política prevê que as Pessoas Vinculadas deverão, em relação a qualquer Informação sobre Ato ou
Fato Relevante:
(i) mantê-la em sigilo, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança
também o façam, respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento;
(ii) usá-la somente de acordo com a finalidade a que se destinar;
(iii) informar às pessoas não vinculadas que se saiba que tiveram acesso a uma Informação sobre
Ato ou Fato Relevante sobre o caráter confidencial de tal informação e respectiva obrigação
de sigilo;
(iv) informar imediatamente ao DRI qualquer comunicação indevida de uma Informação sobre
Ato ou Fato Relevante à pessoa não vinculada antes de sua comunicação ao mercado, para
que o DRI possa tomar as medidas necessárias.
Compete ao DRI a administração geral da Política, podendo o mesmo contar com o auxílio de outros
departamentos e pessoas da Companhia para implementação e verificação de cumprimento da
Política.As Pessoas Vinculadas deverão comunicar imediatamente ao DRI a ocorrência de qualquer
evento que entendam configurar ato ou fato relevante.
O ato ou fato relevante também será disponibilizado no website da Companhia – Relações com
Investidores (https://ri.alpargatas.com.br), no site da CVM (https://www.gov.br/cvm/pt-br) e no portal
de notícias do Valor Econômico (https://valor.globo.com/valor-ri/)., podendo também ser divulgado
por correio eletrônico, teleconferência, reunião pública com entidades de classe, investidores,
analistas ou com público interessado, no Brasil ou no exterior, comunicado à imprensa, mídias sociais
e mecanismos de distribuição de notícias. O ato ou fato relevante poderá ser divulgado internamente
para conhecimento geral de todos na Companhia.
A divulgação de ato ou fato relevante ou comunicado ao mercado deverá ocorrer, preferencialmente,
após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores e entidades do mercado de balcão
organizado em que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação.
Caso seja necessária a divulgação antes da abertura do pregão, esta deverá ser feita, sempre que
possível, com pelo menos 1 (uma) hora de antecedência.
Na hipótese de a divulgação de determinado ato ou fato relevante ter que ocorrer durante o horário
de negociação, o DRI poderá solicitar, sempre simultaneamente às bolsas de valores e entidades do
mercado de balcão organizado no Brasil e no exterior em que os valores mobiliários de emissão da
Companhia sejam admitidos à negociação, a suspensão da negociação dos valores mobiliários de
emissão da Companhia ou a eles referenciados, pelo tempo que julgar necessário à adequada
disseminação da informação.
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Quaisquer esclarecimentos acerca de ato ou fato relevante ou comunicado ao mercado divulgado
pela Companhia, nos termos desta Política, serão prestados, exclusivamente, pelo DRI e, na sua
ausência, por pessoa por ele designada ou pelo Diretor Presidente da Companhia.
Os atos ou fatos relevantes podem excepcionalmente deixar de ser divulgados se os acionistas
controladores ou os administradores entenderem que sua revelação colocará em risco interesse
legítimo da Companhia.
Na hipótese acima, o DRI deverá fazer a divulgação imediata de ato ou fato relevante, caso a
Informação sobre Ato ou Fato Relevante escape ao controle, ou se houver oscilação atípica na
cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles
referenciados ou se a CVM decidir pela divulgação.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização
da política de divulgação de informações
Nos termos da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante (“Política”), Compete ao Diretor de
Relações com Investidores (“DRI”) a administração geral da Política, podendo o mesmo contar com o
auxílio de outros departamentos e pessoas da Companhia para implementação e verificação de
cumprimento da Política. A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia encontrase disponível para consulta, está disponível para consulta: (i) no website de Relações com Investidores
da Alpargatas, que pode ser acessado em: http://ri.alpargatas.com.br; (ii) no departamento de
Relações com Investidores, localizado na sede da Companhia em: Avenida das Nações Unidas, nº
14.261, Ala A, 9°, 10º e 11º andares, Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo; e/ou (iii) no site da CVM, que pode ser acessado em:
https://www.gov.br/cvm/pt.br.
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21.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes sobre a seção 21, além daquelas divulgadas nos itens
anteriores.
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