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POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE

1.

Disposições Gerais da Política.
Objetivo.

1.1
Esta Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante (“Política”) é adotada por
Alpargatas S.A. (“Companhia”) para os fins previstos nos art. 16 da Instrução nº 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada, da Comissão de Valores Mobiliários (“Instrução 358” e
“CVM”, respectivamente). O disposto nesta Política visa esclarecer os procedimentos e
diretrizes, além daquelas previstas 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.
Pessoas Vinculadas.
1.2
Além da Companhia, esta Política também é aplicável e deverá ser cumprida pelas
seguintes pessoas (“Pessoas Vinculadas”):
(a) os acionistas controladores, diretos ou indiretos, com controle exclusivo ou
compartilhado;
(b) 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;
(c) os membros de órgãos estatutários de sociedades em que a Companhia seja a única
controladora;
(d) 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
(e) o cônjuge ou companheiro(a) 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 (seis) meses contados da data do afastamento dessas
pessoas.
1.3
As Pessoas Vinculadas serão assim consideradas durante todo o período em que
mantiverem a respectiva relação e/ou condição com a Companhia ou com as demais
sociedades mencionadas em 1.2 (c) e (d ) acima, e por um prazo adicional de 6 (seis)
meses a contar da data em que tal relacionamento ou condição não mais existir.

1.4 São equiparadas às Pessoas Vinculadas e, dessa forma, estão sujeitas à Política: (a)
os administradores de carteira e dos fundos de investimento, sociedades ou outras
instituições ou entidades das quais as Pessoas Vinculadas sejam os únicos cotistas ou
acionistas ou nas quais possam influenciar nas tomadas de decisões negociais; (b) qualquer
pessoa jurídica controlada direta ou indiretamente pelas Pessoas Vinculadas; e (c) qualquer
pessoa que tenha tido acesso à informação relativa a ato ou fato relevante, por intermédio
ou não de qualquer das Pessoas Vinculadas.

Adesão à Política.
1.5
As Pessoas Vinculadas deverão aderir à Política por meio da assinatura de Termo de
Adesão, cujo modelo é parte integrante desta Política como Anexos I e II, que permanecerá
arquivado na sede da Companhia. O Diretor de Relações com Investidores (“DRI”) poderá
designar pessoas ou departamentos da Companhia que assumirão a obrigação de colher a
assinatura dos Termos de Adesão, bem como encaminhá-los ao setor responsável por seu
arquivamento na sede da Companhia, ficando já determinado que a obtenção do Termo de
Adesão das Pessoas Vinculadas determinadas no item 1.2 (e) deverá ser feita pelas
Pessoas Vinculadas nos itens 1.2 (a), (b) e (c), a depender do caso.
1.6
O departamento de Relações com Investidores da Companhia será responsável por
obter a assinatura do Termo de Adesão de cada uma das Pessoas Vinculadas listadas em
1.2 (a), (b), (c) e (d). .
1.7
Esta Política deve ser observada pela Companhia e pelas Pessoas Vinculadas,
conforme definição aqui prevista, que deverão declarar ciência e aderir aos termos desta
Política na forma aqui prevista, sendo que a eventual omissão na declaração de ciência e
adesão não exime as Pessoas Vinculadas do dever de observá-las.

2.

Ato ou Fato Relevante / Informação sobre Ato ou Fato Relevante

2.1
Será considerado 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 Instrução 358,
conforme alterada, independente do conteúdo desta Política e/ou de declaração do DRI.
2.2
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:
(a)
na cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles
referenciados;
(b)
na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores
mobiliários; ou
(c)
na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de
titular de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou a eles referenciados.
2.3
Independente das disposições legais e dos exemplos de Fatos Relevantes ou
comunicados ao mercado previstos na Instrução 358, o DRI, assim como a diretoria
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diretamente envolvida, deverá analisar toda e qualquer situação concreta que surja no curso
normal dos negócios da Companhia, com o objetivo de se determinar a configuração ou não
de ato ou fato relevante.
2.4
As Pessoas Vinculadas deverão, em relação a qualquer Informação sobre Ato ou
Fato Relevante:
(a)
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;
(b)
usá-la somente de acordo com a finalidade a que se destinar;
(c)
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;
(d)
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.

3.
Mecanismos de Controle de Sigilo das Informações Relativas a Ato ou Fato
Relevante
3.1
Os mecanismos de controle de sigilo das informações relativas a ato ou fato
relevante objetivam conferir eficácia à preservação do sigilo de tais informações até sua
divulgação aos órgãos competentes e ao mercado.
3.2
As Pessoas Vinculadas deverão guardar sigilo das informações relativas a ato ou
fato relevante até sua divulgação, bem como zelar pela manutenção desse sigilo, abordando
o assunto tão somente com pessoas que tenham estrita necessidade de conhecê-las.
3.3
As Pessoas Vinculadas deverão manter seguro o meio em que as informações
relativas a ato ou fato relevante são armazenadas e transmitidas (e-mails, arquivos, etc.),
impedindo qualquer tipo de acesso não autorizado, bem como restringir o envio de
informações a terceiros de forma não adequadamente protegida. As informações relativas a
ato ou fato relevante deverão sempre ser discutidas em locais restritos e não públicos.
3.4
As Pessoas Vinculadas deverão ressaltar a responsabilidade e o dever de sigilo aos
que possuem conhecimento das informações relativas a ato ou fato relevante não
divulgadas, reforçando que tais informações não devem ser comentadas, inclusive, com os
próprios familiares.
3.5
A Pessoa Vinculada que se desligar da Companhia, ou que deixar de participar do
negócio ou do projeto a que se referirem as informações relativas a ato ou fato relevante,
continuará sujeita ao dever de sigilo previsto nesta Politica, até que tais informações sejam
divulgadas aos órgãos competentes e ao mercado, observando os prazos estabelecidos na
Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, se aderente.
3.6
Nenhuma cláusula de confidencialidade será oponível à Companhia e/ou ao DRI em
relação à obrigação de divulgação de atos ou fatos considerados como relevantes.
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4.

Administração da Política

4.1
Compete ao DRI a administração geral desta Política, podendo o mesmo contar com
o auxílio de outros departamentos e pessoas da Companhia para implementação e
verificação de cumprimento desta Política.
5.

Qualificação, Comunicação e Divulgação de Ato ou Fato Relevante

5.1
As Pessoas Vinculadas deverão comunicar imediatamente ao DRI a ocorrência de
qualquer evento que entendam configurar ato ou fato relevante.
5.2
Constituem deveres e responsabilidades do DRI, dentre outros previstos em lei ou
regulamento específico:
(a)
decidir se determinado evento deve ou não ser considerado como ato ou fato
relevante;
(b)
diante de um evento que constitua ato ou fato relevante, solicitar à Diretoria Jurídica
da Companhia que elabore o respectivo texto a ser divulgado e publicado como ato ou fato
relevante. O texto do ato ou fato relevante deverá ser claro e preciso e utilizar linguagem de
fácil compreensão pelo público investidor;
(c)
aprovar o texto do ato ou fato relevante a ser divulgado;
(d)
promover, de forma ampla, imediata e simultânea, a comunicação e divulgação do
ato ou fato relevante ao mercado em geral, à CVM, à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”),
na forma prevista em 5.3 abaixo e, se for o caso, demais bolsas de valores e entidades do
mercado de balcão, no Brasil ou no exterior, nos quais os valores mobiliários da Companhia
sejam admitidos à negociação ou sejam a eles referenciados;
(e)
prestar aos órgãos competentes, quando por eles exigido, esclarecimentos sobre a
divulgação de ato ou fato relevante;
(f)
inquirir as pessoas que tenham acesso a atos ou fatos relevantes na hipótese do
item (e) acima, ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada
dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados, com o objetivo
de averiguar se tais pessoas têm conhecimento de informações que devam ser divulgadas
ao mercado; e
(g)
em conjunto com a administração da Companhia divulgar comunicado ao mercado,
com o objetivo de disseminar informação tida como importante para os negócios da
Companhia, mas que não configure ato ou fato relevante.
5.3
Salvo na hipótese do item 6.1, tão logo tiver conhecimento de ato ou fato relevante, o
DRI deverá comunicá-lo simultaneamente à CVM, à B3, ao mercado em geral e ainda,
quando exigível, a outros órgãos reguladores ou superintendências de mercados onde
valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação. A
comunicação à CVM e à B3 deverá ser feita por meio dos respectivos sistemas eletrônicos
disponíveis e a comunicação ao mercado em geral será feita por meio da publicação do ato
ou fato relevante: (i) em portal de notícias com página na rede mundial de computadores,
que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em sua
integralidade; ou (ii) em jornais de grande circulação habitualmente utilizados pela
Companhia para suas publicações, neste caso podendo ser feita de forma resumida, desde
que faça referência aos endereços na rede mundial de computadores – Internet onde a
informação deverá estar disponível em sua integralidade, em teor no mínimo idêntico àquele
remetido aos órgãos referidos em 5.2(d).
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5.3.1 O ato ou fato relevante também será disponibilizado no website da Companhia –
Relações com Investidores (https://ri.alpargatas.com.br), 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.
5.3.2 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.
5.3.3 Caso os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à
negociação simultânea em mercados de diferentes países, a divulgação do ato ou fato
relevante ou comunicado ao mercado deverá ser feita, sempre que possível, fora do horário
de pregão, em todos os países, prevalecendo, em caso de incompatibilidade de horário, o
horário de funcionamento do mercado brasileiro.
5.3.4 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.
5.4
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.
5.5
A Companhia não se manifestará sobre rumores existentes no mercado a seu
respeito, exceto se tal informação puder influenciar de modo ponderável a cotação de seus
valores mobiliários ou se recebido questionamento oficial por órgãos reguladores e
autorreguladores.

6.

Não Divulgação de Ato ou Fato Relevante

6.1
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.
6.2
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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6.3
Se, após prestados esclarecimentos pelo DRI sobre a decisão de não divulgar ato ou
fato relevante, alguma Pessoa Vinculada descrita no item 1.2 (a) e (b) ainda assim entender
que o evento configura ato ou fato relevante e deva ser divulgado, essa pessoa vinculada
poderá comunicar o fato à CVM (Instrução 358, art. 3º, §2º), com envio de cópia ao DRI.

7.

Violação da Política.

7.1
O descumprimento das disposições desta Política sujeitará o infrator a sanções
disciplinares, de acordo com as normas internas da Companhia e as previstas neste item,
sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
7.2

O DRI deverá apurar os casos de violação da Política, observando o seguinte:

(a)
às Pessoas Vinculadas referidas no item 1.2(a), (b) e (c) serão aplicadas as sanções
deliberadas pelo Conselho de Administração da Companhia, após apuração e
encaminhamento pelo DRI; e
(b)
às Pessoas Vinculadas referidas no item 1.2(d) serão aplicáveis as sanções de
advertência, suspensão ou dispensa por justa causa, conforme a gravidade da infração.
7.3
O DRI reportará ao Conselho de Administração as infrações praticadas, a depender
da gravidade.
7.4
Qualquer pessoa que aderir à Política e tiver conhecimento de sua violação deverá,
imediatamente, comunicar tal fato ao DRI, e, em sua ausência, ao Diretor Presidente da
Companhia.

8.

Canais De Denúncia

8.1
As suspeitas ou evidências de infrações desta Política podem ser também
reportadas diretamente ao canal específico para recebimento de denúncias o AlpaEscuta –
ligando para o número 0800 770 7791 ou através da web no www.alpaescuta.com.
8.2
O AlpaEscuta é uma ferramenta independente e imparcial, operado por prestador de
serviços de renome internacional, que assegurará a confidencialidade das informações e
denúncias recebidas. Este canal também está aberto para o recebimento de denúncias de
terceiros. Manifestações anônimas também serão recebidas.
8.3
As comunicações referentes a denúncias devem vir acompanhadas do maior número
de informações possíveis, tais como: (i) descrição objetiva e imparcial do fato; (ii) onde e
quando a violação aconteceu ou está acontecendo; (iii) quem são as pessoas envolvidas e
organizações envolvidas; e (iv) documentação que auxilie na avaliação do caso e
encaminhamento de eventuais ações. Denúncias ou acusações sem fundamentação
consistente serão desconsideradas.
8.4
As
denúncias
poderão
comissaodeetica@alpargatas.com.br

ainda

ser

relatadas

através

do

e-mail
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9.

Disposições Finais

9.1
Esta Política só poderá ser alterada por deliberação do Conselho de Administração.
A deliberação que alterar esta Política deverá ser comunicada à CVM, à B3 e, quando
exigível, a outros órgãos reguladores ou superintendências de mercados onde valores
mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação, tanto no Brasil quanto
no Exterior.
9.2
Na hipótese de alteração ou revogação da Instrução 358, o DRI dirimirá as dúvidas
daí decorrentes e sugerirá ao Conselho de Administração que adote as adaptações
necessárias.
9.3

Esta Política entrará em vigor assim que aprovada pelo Conselho de Administração.

9.4
Revoga-se a “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de
Ações” aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 13 de março de 2009.
*****
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Companhia Aberta
CNPJ n° 61.079.117/0001-05

NIRE 35 3000 25 270

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE
ANEXO I – TERMO DE ADESÃO PARA PESSOAS VINCULADAS – 1.2(a), (b) e (c).
Pelo presente instrumento, [___] (nome, estado civil, profissão e CPF), na qualidade de
Pessoa Vinculada e, assim, sujeita à observância da Instrução CVM nº 358, de 03.01.2002,
conforme alterada, MANIFESTO minha adesão à Política de Divulgação de Ato ou Fato
Relevante e à Política de Negociação de Valores Mobiliários da Alpargatas S.A. (“Políticas”),
cujas cópias me foram fornecidas nesta data, e DECLARO, para todos os fins de direito, (i)
conhecer e estar de acordo com todos os termos e condições contidos nas Políticas; (ii) que
estou obrigado a observar e a cumprir com tais termos e condições, conforme a mim
aplicáveis; e (iii) que também me obrigo, nos termos acima, pelas pessoas abaixo listadas,
com as quais tenho relação de cônjuge (do qual não estou separado judicial ou
extrajudicialmente) ou companheiro(a), ou são meus dependentes incluídos em minha
declaração de imposto sobre a renda ou pessoas jurídicas por mim controladas, direta ou
indiretamente, a saber:
Nome / Denominação Social / (relação)

CPF/CNPJ

Da mesma forma, DECLARO ter conhecimento de que:
(i)
devem ser observados os períodos de vedação à negociação de valores mobiliários
da Alpargatas constantes do Anexo III da Política de Negociação de Valores Mobiliários;
(ii)
ficam vedados: (a) a negociação de valores mobiliários caso se tenha conhecimento
de qualquer ato ou fato relevante e que ainda não tenha sido divulgado ao mercado, e (b) o
aluguel de ações;
iii) apenas é permitida a aquisição ou alienação de valores mobiliários de emissão da
Companhia ou a eles referenciados após decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) dias
contados (“Prazo para Negociação”), respectivamente, da última alienação ou aquisição de
valores mobiliários em bolsa de valores ou em mercado de balcão, sendo certo que fica
autorizada a negociação apenas durante um período de 5 (cinco) dias úteis e sucessivos
após cada Prazo para Negociação;
(iv)
as negociações devem ser intermediadas preferencialmente pela Itaú Corretora de
Valores S.A.;
(v)
quaisquer alterações em minhas informações e nas informações sobre meu cônjuge
(do qual não esteja separado judicial ou extrajudicialmente) ou companheiro(a),
dependentes incluídos na declaração de IR e das pessoas jurídicas por mim controladas
deverão ser comunicadas à Alpargatas no prazo máximo de 15 dias; e
(vi)
os termos e condições das Políticas devem ser por mim observados e cumpridos
durante todo o prazo de meu vínculo com a Companhia, com sua controladora, suas
controladas ou com coligadas e pelo prazo adicional de 6 meses após meu desligamento ou
afastamento.
Reconheço e aceito que estou sujeito a sanções disciplinares, assim como a sanções
administrativas, cíveis e criminais cabíveis, caso os termos e condições das Políticas sejam
por mim descumpridos ou pelas pessoas vinculadas acima identificadas.
São Paulo, ___ de _________ de __________
_____________________________________
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POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE
ANEXO II – TERMO DE ADESÃO PARA PESSOAS VINCULADAS – 1.2(d).
Pelo presente instrumento, [___] (nome, estado civil, profissão e CPF), na qualidade de
Pessoa Vinculada e, assim, sujeita à observância da Instrução CVM nº 358, de 03.01.2002,
conforme alterada, MANIFESTO minha adesão à Política de Divulgação de Ato ou Fato
Relevante e à Política de Negociação de Valores Mobiliários da Alpargatas S.A. (“Políticas”),
cujas cópias me foram fornecidas nesta data, e DECLARO, para todos os fins de direito, (i)
conhecer e estar de acordo com todos os termos e condições contidos nas Políticas e na
Instrução CVM 358/02; e (ii) que estou obrigado a observar e a cumprir com tais termos e
condições, conforme a mim aplicáveis.
Da mesma forma, DECLARO ter conhecimento de que:
(i)
devem ser observados os períodos de vedação à negociação de valores mobiliários
da Alpargatas constantes do Anexo III da Política de Negociação de Valores Mobiliários;
(ii)
ficam vedados: (a) a negociação de valores mobiliários, caso se tenha conhecimento
de qualquer ato ou fato relevante e que ainda não tenha sido divulgado ao mercado, e (b) o
aluguel de ações;
iii) apenas é permitida a aquisição ou alienação de valores mobiliários de emissão da
Companhia ou a eles referenciados após decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) dias
contados (“Prazo para Negociação”), respectivamente, da última alienação ou aquisição de
valores mobiliários em bolsa de valores ou em mercado de balcão, sendo certo que fica
autorizada a negociação apenas durante um período de 5 (cinco) dias úteis e sucessivos
após cada Prazo para Negociação;
iv)
as negociações devem ser intermediadas preferencialmente pela Itaú Corretora de
Valores S.A.;
(v)
quaisquer alterações em minhas informações deverão ser comunicadas à Alpargatas
no prazo máximo de 15 dias; e
(vi)
os termos e condições das Políticas devem ser por mim observados e cumpridos
durante todo o prazo de meu vínculo com a Companhia, com sua controladora, suas
controladas ou com coligadas, e pelo prazo adicional de 6 meses após meu desligamento
ou afastamento.
Reconheço e aceito que estou sujeito a sanções disciplinares, assim como a sanções
administrativas, cíveis e criminais cabíveis, caso os termos e condições das Políticas sejam
por mim descumpridos.
São Paulo, ___ de _________ de __________
_____________________________________

9

