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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 2016
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Atendendo ao disposto no artigo 9º, itens I, II, IV, V, e parágrafo único, item I, da Instrução CVM nº 481,
de 17/12/2009, o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos
do exercício findo, a cópia das demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes, o
parecer do conselho fiscal e o formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP do exercício
findo em 31/12/2015, foram arquivados na CVM em 04 de março de 2016 e publicados nos jornais Valor
Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo em 07 e 08 de março de 2016, respectivamente. Os
documentos encontram-se disponíveis no site de Relações com Investidores da Companhia, em:
http://ri.alpargatas.com.br
Atendendo ao disposto no artigo 9°, item III, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia
apresenta o presente item 10, do Formulário de Referência:
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES

10.0 COMENTÁRIOS DOS DIRETORES
10.1.
A Administração deve comentar sobre:
(a) condições financeiras e patrimoniais gerais
A Alpargatas apresenta sólida situação financeira e patrimonial para implementar seus planos de
negócios, pois possui forte e consistente geração de caixa.
Indicadores Financeiros
Índices de Liquidez
Liquidez corrente
Liquidez geral
Liquidez imediata
Índices de endividamento
Índice de endividamento
Participação das dívidas de curto prazo no endividamento total
Índices de rentabilidade
Margem bruta
Margem ebitda
Margem líquida
Retorno sobre Patrimônio Líquido
Retorno sobre ativo

2015

2014

2013

1,7
1,3
0,4

2,1
1,5
0,5

2,2
1,5
0,8

48,7%
71,5%

42,5%
64,2%

45,4%
66,4%

42,6%
13,7%
6,6%
14,2%
7,3%

41,0%
13,5%
7,9%
14,6%
8,0%

41,5%
14,4%
9,0%
17,8%
10,2%

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).
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Liquidez imediata: disponível ÷ passivo circulante.
O índice de liquidez imediata foi reduzido para 0,5 em 2014, principalmente pela estratégica saída de
caixa no valor de R$ 251,7 milhões para aquisição de participação acionária na Osklen.
Os índices de liquidez corrente e geral sofreram redução em 2015, principalmente pelo aumento no
endividamento financeiro com maior captação de empréstimo e maior variação cambial nos empréstimos
em moeda estrangeira.
Índices de endividamento
Índice de endividamento: (passivo circulante + passivo não circulante) ÷ ativo, mede a proporção de
ativos totais da empresa financiada por terceiros.
A queda de 3 pontos percentuais em 2014 foi em razão da redução de 4 dias no ciclo médio de conversão
de caixa em relação à 2013, principalmente pelo forte controle dos estoques e da manutenção dos dias de
clientes, em um ano complexo.
O acréscimo de 6 pontos percentuais em 2015 se deve principalmente ao aumento do endividamento
financeiro.
Participação das dívidas de curto prazo no endividamento total: passivo circulante / passivo circulante +
passivo não circulante.
As principais contas do passivo circulante são fornecedores, empréstimos e financiamentos.
Índices de rentabilidade
Margem bruta: lucro bruto ÷ receita líquida
Margem ebitda: ebitda ÷ receita líquida
Margem líquida: lucro líquido ÷ receita líquida
Retorno sobre patrimônio líquido: lucro líquido ÷ patrimônio líquido médio
Retorno sobre ativo: lucro líquido ÷ ativo médio
Estes índices refletem o desempenho e a capacidade de geração de lucro da Companhia.
Em 2014 sofreram redução principalmente pelo (i)acréscimo das despesas operacionais estratégicas,
necessário para suportar a expansão dos negócios no Brasil e no exterior, (ii) aumento do custo dos
produtos acabados importados para o Brasil, devido à variação cambial e (iii) a alta do custo das matériasprimas commodities (borracha e algodão).
Em 2015 a margem bruta subiu principalmente devido: a maior participação da receita de Sandálias no
mercado interno, ao câmbio no negócio internacional de Sandálias e ao aumento de produtividade fabril
na Argentina. A margem líquida sofreu redução, principalmente pelos gastos com a mudança de controle
acionário, a redução do resultado financeiro por uma posição financeira líquida (PFL) menor e resultado
não recorrente da venda de imóvel ocorrida em 2014. Estes impactos no lucro líquido refletiram em
menor retorno sobre o patrimônio líquido e sobre o ativo.
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(b) estrutura de capital
Em 31 de dezembro de 2015, a posição financeira líquida foi negativa em R$ 184,5 milhões e o
patrimônio líquido do acionista controlador acumulou R$1.839,5 milhões.
Em 31 de dezembro de 2014, a posição financeira líquida foi negativa em R$ 28,4 milhões e o patrimônio
líquido do acionista controlador acumulou R$1.997,7 milhões.
Em 31 de dezembro de 2013, a posição financeira líquida foi positiva de R$ 257,6 milhões e o patrimônio
líquido acumulou R$1.834,5 milhões.
R$ milhões

Empréstimos de curto prazo
Empréstimos de longo prazo
Total de empréstimos
(-) Caixa
(=) Posição financeira líquida
Patrimônio líquido
Participação de capital de terceiros
Participação de capital próprio

2015
(495,2)
(177,4)
(672,7)

2014
(295,9)
(218,1)
(514,0)

2013
(275,3)
(281,5)
(556,8)

488,2

485,6

814,4

(184,5)

(28,4)

257,6

1.931,2

2.100,9

94,9%
5,1%

73,8%
26,2%

1.834,5
83,3%
16,7%

(c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
O LAJIDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), medida utilizada pela
Administração para mensurar o desempenho operacional e a geração de caixa da Alpargatas, acumulou os
seguintes valores e margens de 2013 a 2015:
R$ milhões
LAJIDA
Margem LAJIDA
Índice de cobertura da desp.financeira (nº vezes)

2015
567,1
13,7%
5

2014
477,6
13,5%
5

2013
494,4
14,4%
7

Em 2015, o LAJIDA acumulou R$ 567,1 milhões, apresentando índice de cobertura de 5 vezes a despesa
financeira. 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 satisfatória.
Em 2014, o LAJIDA acumulou R$ 470,5 milhões, apresentando índice de cobertura de 5 vezes a despesa
financeira. 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.
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Em 2013, o LAJIDA acumulou R$ 494,4 milhões, apresentando índice de cobertura de 7 vezes a despesa
financeira. A posição financeira líquida da Companhia foi positiva em R$ 257,6 milhões, composta de
R$ 814,4 milhões de Caixa, deduzidos de R$ (556,8) milhões de Empréstimos e Financiamentos.
d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes
utilizadas
Em 2013 as principais fontes de financiamento para o capital de giro no Brasil foram: a geração
operacional de caixa; a linha do BNDES-EXIM Pré Embarque no valor de R$ 70 milhões captado com o
Banco Bradesco e Itaú; as NCE’s – Notas de Crédito à Exportação assinadas com o banco Itaú no valor
de R$ 35 milhões; além da cessão de crédito realizada com o Santander, com valor total de operações ao
longo do ano de R$ 134,4 milhões. Em relação às empresas offshore algumas linhas existentes foram
renovadas e outras reduzidas por conta de capitalização pela matriz.. Para financiar os investimentos em
imobilizado foi utilizada a linha de Finame do BNDES e do BNB, destinados a apoiar, principalmente, o
investimento da fábrica de Havaianas em Montes Claros – MG.
Em 2014 as principais fontes de financiamento para o capital de giro no Brasil foram: a geração
operacional de caixa e a cessão de crédito realizada com o Santander com valor total de operações ao
longo do ano de R$ 169,7 milhões. Em relação às empresas offshore as linhas existentes foram renovadas
e outras reduzidas por conta de capitalização pela matriz, principalmente na Argentina. Para financiar os
investimentos em imobilizado foram utilizadas as linhas de Finame do BNDES e do FNE-BNB
destinados a apoiar, principalmente, os investimentos da fábrica de Havaianas em Montes Claros – MG.
Em 2015 as principais fontes de financiamento para o capital de giro no Brasil foram: a geração
operacional de caixa, a cessão de crédito realizada com o Santander com valor total de operações ao
longo do ano de R$ 188,8 milhões, a captação de recursos através de NCE (Nota de Crédito à
Exportação) e PPE (Pré Pagamento de Exportação). Em relação às empresas offshore as linhas existentes
foram renovadas e outras reduzidas por conta de capitalização pela matriz, principalmente nos EUA. Para
financiar os investimentos em imobilizado foram utilizadas as linhas de Finame do BNDES e da linha de
crédito Pro Design (FINEM - BNDES).
(e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que
pretende utilizar para cobertura de deficiência de liquidez
Não há previsão de utilização de outras fontes de financiamento por deficiência de liquidez.
(f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda: (i) contratos de
empréstimos e financiamento relevantes; (ii) outras relações de longo prazo com instituições
financeiras; (iii) grau de subordinação entre dívidas e (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.
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Em 31 de dezembro de 2013, o endividamento apresentava a seguinte composição:
Empréstimos

Moeda

Indexador e taxa
média anual de juros

Consolidado
31/12/13
(R$ milhões)

EM REAIS
FNE (BNB)

Juros de 3,66% aa

144,6

FINAME

Juros de 3,08%

41,6

EXIM – BNDES

Juros de 8,00% aa

100,9

NCE (Exim Compulsório)

Juros de 7,46%

35,3

Cessão de Crédito

Juros de 10,75% aa (média)

64,8

TOTAL EM REAIS
EM MOEDA
ESTRANGEIRA
Working capital EUA
Arrendamento Mercantil
Financeiro - ASAIC
Working capital ASAIC
TOTAL EM MOEDA
ESTRANGEIRA
TOTAL GERAL

387,2

US$

Juros de 1,10% aa

52,0

AR$

Juros de 22,00% aa

0,1

AR$

Juros de 22,29% aa

117,5

169,6
556,8
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Em 31 de dezembro de 2014, o endividamento apresentava a seguinte composição:
Empréstimos

Moeda

Indexador e taxa
média anual de juros

Consolidado
31/12/14
(R$ milhões)

EM REAIS
FNE (BNB)

R$

Juros de 3,03%

163,8

FINAME

R$

Juros de 3,44%

55,3

EXIM – BNDES

R$

Juros de 8,00%

70,5

NCE (Exim Compulsório)

R$

Juros de 7,46%

35,3

Cessão de Crédito

R$

Juros de 12,51% (média)

75,2

Capital de Giro

R$

Juros de 12,93%

5,6

ProGeren (BNDES)

R$

Juros de 8,70%

1,8

Captação 4131

R$

Juros de 13,24%

31,0

Conta Garantida

R$

Juros de 12,71%

7,9

TOTAL EM REAIS
EM MOEDA
ESTRANGEIRA
Working capital EUA
Arrendamento Mercantil
Financeiro - ASAIC
Working capital ASAIC
TOTAL EM MOEDA
ESTRANGEIRA
TOTAL GERAL

446,4

US$

Juros de 1,08%

62,3

AR$

Juros de 15,25%

0,04

AR$

Juros de 15,14%

5,2

67,6
514,0
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Em 31 de dezembro de 2015, o endividamento apresentava a seguinte composição:
Empréstimos

Moeda

Indexador e taxa
média anual de juros

Consolidado
31/12/15
(R$ milhões)

EM REAIS
FNE (BNB)

R$

Juros de 2,58%

131,6

FINAME

R$

49,0

NCE (Exim Compulsório)

R$

Juros de 3,45%
Juros de 12,89%

238,7

FINEM

R$

Juros de 12,85%

25,9

Cessão de Crédito

R$

Juros de 16,02% (média)

94,6

Capital de Giro

R$

Juros de 14,84%

1,6

Captação 4131

R$

Juros de 14,41%

42,7

TOTAL EM REAIS
EM MOEDA
ESTRANGEIRA
Working capital EUA
Arrendamento Mercantil
Financeiro - ASAIC
Working capital ASAIC

584,1

US$

Juros de 2,10%

87,0

AR$

Juros de 23,88%

0,3

AR$

Juros de 15,70%

1,3

TOTAL EM MOEDA
ESTRANGEIRA
TOTAL GERAL

88,6
672,7

A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento da dívida no valor total de R$ 556,8 milhões,
conforme apurado em 31 de dezembro de 2013:
Empréstimos e Financiamentos
R$ milhões

31/12/13

% s/total

CURTO PRAZO

275,3

49,4%

2014

275,3

49,4%

LONGO PRAZO

281,5

50,6%

2015

108,1

19,4%

2016

57,9

10,4%

2017

20,3

3,7%

2018

19,3

3,5%

2019 +

75,9

13,6%

TOTAL

556,8

100,0%
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Da dívida de curto prazo de R$ 275,3 milhões, R$ 111,6 milhões (40,5%) são em moeda nacional. Os
empréstimos de curto prazo em moeda estrangeira, no valor de R$ 163,7 milhões (59,5%) financiam o
capital de giro das subsidiárias no exterior.
A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento da dívida no valor total de R$ 514,0 milhões,
conforme apurado em 31 de dezembro de 2014:
Empréstimos e Financiamentos
R$ milhões

31/12/14

% s/total

CURTO PRAZO

295,9

57,6%

2015

295,9

57,6%

LONGO PRAZO

218,1

42,4%

2016

64,6

12,6%

2017

26,3

5,1%

2018

25,3

4,9%

2019

24,9

4,8%

2020 +

77,0

15,0%

TOTAL

514,0

100,0%

Da dívida de curto prazo de R$ 295,9 milhões, R$ 229,5 milhões (77,6%) são em moeda nacional. Os
empréstimos de curto prazo em moeda estrangeira no valor de R$ 66,4 milhões (22,4%) financiam o
capital de giro das subsidiárias no exterior.
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A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento da dívida no valor total de R$ 672,7 milhões,
conforme apurado em 31 de dezembro de 2015
Empréstimos e Financiamentos
R$ milhões

31/12/15

% s/total

CURTO PRAZO

495,3

73,6%

2016

495,3

73,6%

LONGO PRAZO

177,4

26,4%

2017

33,7

5,0%

2018

32,8

4,9%

2019

32,1

4,8%

2020

26,7

4,0%

2021 +

52,1

7,7%

TOTAL

672,7

100,0%

Da dívida de curto prazo de R$ 495,3 milhões, R$ 407,0 milhões (82,2%) são em moeda nacional. Os
empréstimos de curto prazo em moeda estrangeira no valor de R$ 88,3 milhões (17,8%) financiam o
capital de giro das subsidiárias no exterior.
i - contratos de empréstimo e financiamento relevantes
FNE – Banco do Nordeste do Brasil (BNB)
Em 23 de fevereiro de 2006 a Alpargatas assinou contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do
Brasil – BNB no valor de R$ 112,0 milhões, destinado a apoiar a ampliação da produção de Havaianas na
fábrica de Campina Grande - PB e reestruturação da produção de calçados em Santa Rita - PB. As
liberações das parcelas foram vinculadas ao cronograma de investimentos e ocorreram em 4 parcelas no
período de setembro de 2006 a outubro de 2008, nos valores de R$ 50,6 milhões, R$ 33,6 milhões, R$
24,3 milhões e R$ 3,4 milhões. A amortização será em 96 parcelas mensais, sendo que a primeira ocorreu
em 23 de fevereiro de 2008 e a última ocorrerá em 23 de janeiro de 2016. Este financiamento é garantido
por fiança emitida pelo Bradesco com cobertura de 100% (principal e encargos) a um custo anual de 0,5%
sobre o valor da dívida contratada.
Em 26 de dezembro de 2012 e 3 de maio de 2013, a Alpargatas assinou novo 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 a partir de fevereiro de 2013. A amortização será em 96
10
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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 Safra com cobertura de 100% (principal e
encargos) a um custo anual de 0,5% sobre o valor da dívida contratada.
CESSÃO DE CRÉDITO
Em outubro de 2010 a Alpargatas assinou com o Banco Santander convênio de cessão de crédito. O prazo
médio das operações é de 90 dias. As cessões são amortizadas ao Santander de acordo com os
recebimentos dos títulos dos clientes.
EXIM – BNDES
Em setembro de 2012 a Alpargatas recebeu o crédito de R$ 30 milhões referentes ao financiamento da
linha do BNDES-EXIM Pré Embarque, assinado com o Banco Alfa de Investimento. Esta linha venceu
em outubro de 2014 sendo completamente liquidada. Em agosto de 2013 a Alpargatas recebeu mais um
crédito de R$ 70 milhões, desta mesma linha, com contratos assinados com os bancos Bradesco e Itaú. Os
recursos têm o objetivo de financiar as exportações de sandálias e exige a comprovação das exportações
durante o período de vigência do contrato. O financiamento será amortizado em 06 parcelas, com
vencimentos entre maio de 2014 a setembro de 2015.
NCE – NOTA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
Em fevereiro e julho de 2013 a Alpargatas recebeu o crédito de R$ 25 milhões e R$ 10 milhões,
respectivamente, referentes a Nota de Crédito de Exportação – NCE assinado com o Itaú. Este
financiamento, da mesma forma que o Exim – BNDES, também requer a comprovação da performance
das exportações durante o período de vigência do contrato. Os financiamentos serão amortizados em
parcelas únicas com vencimentos em fevereiro e agosto de 2016.
FINEM – PRO DESIGN
Em outubro de 2015 a Alpargatas recebeu o crédito de R$ 25,4 milhões referente a linha Pro Design
(FINEM). Os valores captados nesta modalidade tem por objetivo contribuir e incentivar o
desenvolvimento e fortalecimento da marca e também na criação de produtos. Os contratos foram
assinados com o Itaú e com o Santander. O prazo de financiamento é de 60 meses com 18 meses de
carência, sendo que as parcelas de principal vencerão a partir de outubro de 2016 até março de 2020.
CAPITAL DE GIRO (OFFSHORE LOAN)
As operações das subsidiárias nos Estados Unidos e na Europa são suportadas por linhas de capital de
giro com prazos entre 180 e 360 dias. As linhas são negociadas no Brasil com bancos de relacionamento
da companhia. Todos os empréstimos de capital de giro para as subsidiárias no exterior são suportados
por aval da matriz e por notas promissórias.
Em abril de 2010, a subsidiária dos Estados Unidos aumentou o valor da linha de crédito do Citibank de
US$ 20 milhões para US$ 31 milhões. Em 31 de dezembro de 2011 a subsidiária dos Estados Unidos
continuou utilizando a linha de US$ 31 milhões do Citibank, e substituiu o empréstimo do Bradesco de
11
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US$ 17,2 milhões por outro de US$ 13,2 milhões do Bank of America e de US$ 4 milhões com o Banco
Safra. Em dezembro de 2012 a subsidiária dos Estados Unidos reduziu a linha de US$ 31 milhões do Citi
para US$ 14 milhões e em 31 de dezembro de 2013 possuía outras linhas de capital de giro no valor de
US$ 22,2 milhões com o J.P. Morgan e de US$ 4 milhões com o Bank of America.
Em dezembro de 2013 a subsidiária dos Estados Unidos quitou o financiamento de US$ 4 milhões com o
Bank of America e reduziu a linha de crédito do Citibank de US$ 14 milhões para US$ 5 milhões. A linha
de capital de giro no valor de US$ 22,2 milhões foi renovada com o Citibank, em substituição ao JP
Morgan.
Em dezembro de 2014 a linha de capital de giro no valor de US$ 22,2 milhões foi renovada com o Bank
of America em substituição ao Citibank.
Em dezembro de 2015 a linha de capital de giro no valor de US$ 22,2 milhões foi renovada com o Bank
of America.
Em 31 de dezembro de 2011 a linha do Deutsche Bank foi alterada para EUR 5,0 milhões e a linha do
Itaú-BBA de EUR 7 milhões foi quitada e um novo empréstimo do mesmo valor foi contratado com o
Bradesco. Em 31 de dezembro de 2012 a linha do Deutsche Bank foi mantida, a linha de capital de giro
do Bradesco foi quitada e contratada um novo empréstimo de capital de giro, tendo como beneficiário a
Alpargatas International ApS, com o Bank of America no valor de EUR 4 milhões. Em 31 de dezembro
de 2013 somente a linha do Deutsche Bank foi mantida e a linha de capital de giro no valor de EUR 4
milhões com o Bank of America foi amortizada em julho de 2013.
Em 31 de dezembro de 2013 a subsidiária Alpargatas S.A.I.C. na Argentina possuía empréstimos de
capital de giro, sendo que os empréstimos com o Banco Patagônia e BBVA Banco Francês, no valor de
ARS 181 milhões e ARS 100 milhões, respectivamente possuem aval da Alpargatas S.A. Ambos foram
totalmente liquidados em 2014 através da capitalização da subsidiária argentina.
Desta forma, em 31 de dezembro de 2014 os empréstimos no valor total de ARS 16,7 milhões não
possuíam covenants ou garantias.
Em 31 de dezembro de 2015 os empréstimos no valor total de ARS 5,4 milhões são utilizados no capital
de giro da operação e não possuem covenants ou garantias.
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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

2015

2014

2013

Trabalhista

1,2

3,4

1,4

Tributária

206,9

189,2

195,8

TOTAL

208,1

192,6

197,2

Em setembro de 2011 a Alpargatas contratou uma fiança no valor de R$ 8,1 milhões, com vencimento em
1 ano para garantir o aluguel anual de sua nova Sede. Este fiança vem sendo renovada anualmente desde
2011 até 2014, sendo o próximo vencimento em setembro de 2015. Em setembro de 2015, somente um
dos locadores exigiu a contratação da fiança, sendo esta reduzida para R$ 518 mil.
Em julho de 2015 a Alpargatas contratou uma fiança no valor de R$ 533 mil com vencimento em
01/02/2016 para garantir pagamento de parcela neste valor ao Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos
Rio 2016, relativo ao Instrumento Particular de Contrato de Licença de Uso de Marca para Fabricação e
Comercialização de Sandálias.
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iii. grau de subordinação entre as dívidas
Subordinação de Dívidas

2015

2014

2013

Não
Não
Não
Circulante
Circulante
Circulante
Circulante
Circulante
Circulante

1º. Passivos trabalhistas
Salários e encargos sociais
Provisão para riscos trabalhistas
2º. Passivos com garantia real
Financiamentos
Obrigações renegociadas de controlada

172,5
16,0

14,0

150,9
10,8

16,7

127,2
6,8

17,9

188,6

14,0

161,7

16,7

134,0

17,9

7,3
1,3

41,7
8,0

6,4
1,6

48,9
9,7

1,4
1,2

40,2
12,6

8,6

49,7

8,0

58,6

2,6

52,8

47,2
-

82,9
185,2
6,1

41,1
-

86,2
167,6
6,7

25,3
-

0,8
133,6
8,6

47,2

274,2

41,1

260,6

25,3

143,0

437,6
487,9
6,8
127,9

135,7
33,1
15,8

396,9
289,5
7,5
88,8

169,2
33,4
15,7

384,1
273,9
9,7
182,8

241,3
38,1
19,9

1.060,3

184,7

782,8

218,2

850,5

299,3

3º. Passivos tributários
Impostos e contribuições a pagar
Tributo com exigibilidade suspensa
Provisão para riscos tributários
4º. Passivos quirografários
Fornecedores
Financiamentos
Obrigações renegociadas de controlada
Provisões e Outras Obrigações
5º. Passivos subordinados
Juros s/capital prórpio e dividendos a pagar

Total

4,8

1.309,5

-

522,7

2,1

995,6

-

554,0

2,1

1.014,5

-

513,0

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 Alpargatas não possui contratos de financiamento com cláusulas restritivas (covenants financeiros).
(g) limites de utilização dos financiamentos já contratados
Em 31 de dezembro de 2011, a Alpargatas USA estava utilizando US$ 17,8 milhões da linha de US$ 31
milhões do Citibank. Em 31 de dezembro de 2012 a Alpargatas USA estava utilizando US$ 9,8 milhões
da linha de US$ 14 milhões do Citibank. Em 31 de dezembro de 2013 a Alpargatas USA não estava
utilizando nenhum recurso da linha disponível de US$ 5 milhões do Citibank. Em 31 de dezembro de
2014 a Alpargatas USA estava utilizando US$ 1,3 milhões da linha de US$ 5 milhões do Citibank. Em
2015 a linha de US$ 5 milhões no Citi foi quitada e contratada no Bank of America e em 31 de dezembro
de 2015 a Alpargatas USA não estava utilizando nenhum recurso da linha.
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Em 31 de dezembro de 2011 a Alpargatas Europe não estava utilizando o limite de US$ 5,0 milhões
disponibilizado pelo Deutsche Bank. Em 31 de dezembro de 2012 a Alpargatas Europe estava utilizando
EUR 2,7 milhões da linha de EUR 5 milhões disponibilizada pelo Deutsche Bank. Em 31 de dezembro de
2013 a Alpargatas Europe não estava utilizando nenhum recurso da linha de EUR 5 milhões. Em 2014 a
linha de crédito disponibilizada pelo Deutsche Bank foi reduzida para EUR 2 milhões e não houve
utilização. Em 2015 a linha foi reduzida para EUR 1,5 milhões e também não foi utilizada.
(h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
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Receita líquida de vendas:
Em 2015 a receita líquida consolidada das operações continuadas foi de R$ 4.126,3 milhões, aumento de
16,6% em relação a 2014. O crescimento no ano foi impulsionado pela variação cambial e melhor
performance das seguintes operações:





Operações nacionais: +2,0%
Argentina: +25,0%
Europa: +17,9%
Estados Unidos: +8,1%

Em 2014, a receita líquida consolidada, de R$ 3.538,0 milhões, foi superior a de 2013 em 8,3%. O
desempenho no período reflete os aumentos anuais registrados nas seguintes receitas:





6,1% em reais, no Brasil
45,8% em pesos, na Alpargatas Argentina
22,2% em euros, na Alpargatas Europa
17,3% em dólares, na Alpargatas USA

Em 2013, foram comercializadas 270,5 milhões de unidades de calçados, vestuário e acessórios nos
mercados interno e externo, quantidade 2% superior à de 2012, decorrente das seguintes variações dos
volumes de vendas:




16,1% em calçados esportivos no Brasil;
7,6% em calçados esportivos na Argentina; e
10,4% nos negócios internacionais de sandálias.

Operações Nacionais
No ano de 2015 a receita líquida de R$ 2,4 bilhões subiu 2% com aumentos de 13,8% e 24,3% no preço
médio de sandálias e calçados esportivos, respectivamente, que compensaram a redução de 7,5% no
volume total de vendas do ano (em linha com a retração de 8,7% nas vendas do comércio de calçados,
vestuário e tecidos, de acordo com o IBGE).
No ano de 2014, as unidades vendidas somaram 235,6 milhões, incremento de 3,2% sobre o volume de
2013, decorrente, principalmente, no aumento das vendas de sandálias e da consolidação com o volume
da Osklen, que adicionou 513 mil unidades de calçados, vestuário e acessórios. A expansão de Sandálias,
concentrada principalmente no segundo semestre, é explicada (i) pelo sucesso da coleção de sandálias
2014/15, que resultou em ganho de market share; (ii) pela expansão do varejo Havaianas, que terminou o
ano com 389 lojas; (iii) pela evolução da categoria não sandálias, com a linha de calçados fechados Soul
Collection e o sucesso da estréia do vestuário Havaianas em maio.
Em 2013, foram comercializadas 228,3 milhões de unidades de sandálias, calçados, vestuário e acessórios
no mercado interno, quantidade impulsionada principalmente pelo acréscimo expressivo no volume de
vendas de calçados esportivos. O faturamento de sandálias Havaianas e Dupé, somado ao de calçados
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Soul Collection e acessórios, atingiram 210,3 milhões de pares/peças no mercado interno. Dessa
quantidade, 97% corresponderam a sandálias Havaianas, que, com o total de 204,3 milhões de pares
comercializados, cresceu 1,4% na comparação com 2012. No negócio de artigos esportivos e botas
profissionais, foram comercializados 11,0 milhões de calçados esportivos Mizuno, Topper, Rainha e
Timberland. O volume foi 16,1% maior que o registrado em 2012.
Operações Internacionais
Alpargatas Argentina
Em 2015, a operação da Argentina teve crescimento do faturamento em moeda local de 25% que,
impulsionado pela variação cambial, atingiu 58,1% de aumento na receita líquida em comparação a 2014.
Em 2014, o volume de vendas de calçados esportivos totalizou 6,5 milhões de pares, alta de 10,2% ante
2013, proporcionando a Topper ganho de um ponto percentual de market share em volume de vendas e
quase dois pontos em valor. O resultado do ano comprova: (i) a forte conexão de Topper com o
consumidor argentino; (ii) a boa performance do varejo exclusivo Topper; (iii) o aumento de vendas para
os key accounts; e (iv) as parcerias de sucesso com marcas, artistas e personagens renomados: Pesqueira,
Martin Churba, Warnes Bros. e Bolívia.
Em 2013, o volume de vendas de calçados esportivos cresceu 7,6%, somando 5,3 milhões de pares.
Quatro fatores explicam essa evolução em um período em que o mercado argentino de calçados retraiu
6%: (i) coleções de calçados que melhor atenderam às expectativas dos consumidores; (ii) forte conexão
de Topper com o consumidor argentino; (iii) segmentação dos clientes e desenho de uma estratégia de
atendimento específica para os grupos, resultando na melhora da qualidade do serviço prestado; (iv)
reforço da comunicação no ponto de venda, com melhora da exposição dos produtos (visual
merchandising). Somando-se ao volume de calçados esportivos a quantidade de calçados não esportivos,
de vestuários e de acessórios, foram comercializados 8,7 milhões de unidades, acréscimo de 5,3% ante
2012.
Alpargatas USA, Alpargatas Europa e Exportações
Em 2015, o volume vendido de Havaianas foi 11,4% maior nos EUA, 12,6% mais elevado na Europa e
2,0% superior na exportação. Nos EUA e na Europa os volumes cresceram devido ao aumento das vendas
nas lojas Havaianas e nos países que agora possuem operações diretas: Alemanha, Áustria, Bélgica,
Holanda e Luxemburgo.
Em 2014, a venda internacional de sandálias e acessórios somou 34,8 milhões de unidades, crescimento
de 3,8% na comparação com 2013. O desempenho das vendas e o reconhecimento de Havaianas no
exterior decorrem de várias iniciativas que têm proporcionado maior proximidade da marca com os
consumidores, entre as quais se destacaram: (i) abertura de duas lojas nos Estados Unidos; (ii) expansão
da marca para novas categorias com o lançamento da linha de acessórios e rainboots infantis nos Estados
Unidos; (iii) lançamento da coleção 2015 nos Estados Unidos; (iv) crescimento das vendas do varejo e ecommerce na Europa; (v) campanha de outono/inverno “Samba in the rain” com exposição das rainboots
Havaianas nas vitrines e mídia digital na Europa; (vi) realização do MYOH – Make Your Own Havaianas
na África do Sul e Indonésia; (vii) vitrine exclusiva Havaianas nas lojas General Pants e Ozmois na
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Austrália; e (viii) ação especial de instalação de Árvore de Natal e grande exposição da marca no
Beachwalk Shopping Center, em Bali, na Indonésia.
Em 2013, a quantidade de unidades comercializadas pelas subsidiárias Alpargatas USA e Alpargatas
Europa, somada às exportações, totalizou 33,5 milhões, volume 10,4% superior ao de 2012. Os
incrementos dos volumes de vendas apresentaram respectivamente, por região, os seguintes percentuais:
Estados Unidos 33%, Europa 24% e Exportações 5%. Os fatores que explicam o bom desempenho das
vendas de sandálias no mercado internacional foram: (i) o aumento do número de clientes nos Estados
Unidos; (ii) a abertura de lojas em Miami, na Flórida, e em Topanga, na Califórnia; (ii) campanhas
publicitárias mais efetivas no mercado americano; (iv) a abertura de cinco lojas próprias e 23 franquias na
Europa; (v) entrada em novos mercados, como, por exemplo, Miamar, e crescimento das exportações para
países com alto número de consumidores, como Austrália, Índia, China, Vietnã e Indonésia; e (vi) a
realização do evento MYOH – Make Your Own Havaianas em vários países.
Lucro e margem bruta:
Em 2015, o lucro bruto consolidado das operações continuadas alcançou R$ 1.759,4 milhões, superior em
21,2% em relação a 2014 e a margem bruta, de 42,6% foi 1,6 p.p superior ao ano anterior. Os principais
fatores que explicam a variação são: (i) aumento do preço médio e melhor mix de vendas, impactando
positivamente 3,7 p.p, (ii) impacto negativo de 2,8 p.p no custo devido a variação cambial de produtos
importados e (iii) ganho de 0,7 p.p com hedge cambial e commodities.
Em 2014, o lucro bruto consolidado alcançou R$ 1.498,2 milhões, montante 5,5% maior que 2013 e a
margem bruta, de 40,4% foi 1,1 ponto percentual inferior. Os principais fatores que explicam essa
variação são: (i) R$ 54,1 milhões de lucro bruto da Osklen; (ii) recomposição dos preços acima da
inflação e aumento da produtividade fabril na Argentina; (iii) aumento da participação de sandálias na
receita do Brasil que possuem margens mais altas; (iv) preço médio mais baixo no mix de vendas de
artigos esportivos, com impacto negativo na receita líquida dos negócios nacionais; (v) impacto negativo
de 3,1 pontos percentuais advindo do perda cambial no custo de produtos importados de artigos
esportivos e no preço da borracha e do algodão (Argentina).
Em 2013, o lucro bruto consolidado foi de R$ 1.420,6 milhões, valor 11,6% maior que o de 2012, em
decorrência dos aumentos ocorridos nos lucros dos negócios nacionais, principalmente no de artigos
esportivos, e internacionais de sandálias. A margem bruta consolidado, de 41,5%, foi 0,8 ponto percentual
inferior à de 2012. Os principais fatores que explicam a variação da margem bruta são: (i) impacto da
variação cambial no custo dos produtos acabados importados para o Brasil; (ii) entrada em operação da
fábrica de Montes Claros, que, durante a fase de construção de capacidade, diluiu menos seus custos
fixos; (iii) aumento dos custos provocado pela alta da inflação na Argentina, principalmente com mão de
obra direta; (iv) incremento do custo do algodão em pesos argentinos: 30%, em relação a 2012; e (v)
maior representatividade do negócio de Artigos Esportivos na receita, que, pela sua natureza, possui
margens menores que o de Sandálias.
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Despesas com vendas e administrativas:
Em 2015, o percentual de despesas com vendas e administrativas foi 1,0 p.p superior ao de 2014. O
aumento deve-se, principalmente, a consolidação das despesas da Osklen que impactaram 12 meses em
2015 e somente 3 meses em 2014, no resultado consolidado da Companhia.
Em 2014, o percentual de despesas com vendas e administrativas foi superior ao de 2013 em 1,0 ponto
percentual. O aumento de 0,7 ponto percentual deve-se a consolidação da Osklen e 0,4 ponto percentual a
maiores despesas operacionais e estratégicas para suportar o crescimento da companhia, com
investimentos em comunicação, eventos, abertura de lojas e ampliação dos pontos de vendas, além de
maior headcount das subsidiárias no exterior.
Em 2013, o percentual de despesas com vendas e administrativas foi inferior ao de 2012 em 0,7 pontos
percentual. A Alpargatas teve gastos elevados com despesas operacionais e estratégicas decorrentes do
avanço dos negócios no Brasil e no exterior, como por exemplo: (i) a abertura de lojas próprias nos EUA
e na Europa, com conseqüente incremento do número de empregados; (ii) a comunicação e os eventos de
divulgação das marcas, especialmente de Havaianas, no Brasil e exterior; (iii) o aumento das estruturas no
Brasil em razão da entrada de Havaianas em novas categorias de produtos; e (iv) o desenvolvimento e
lançamento de produtos. Mesmo com desembolsos elevados, as despesas operacionais têm apresentado
maior produtividade, apoiada pela adoção do Orçamento Matricial de Despesas. Como resultado do
controle mais rígido proporcionado por essa ferramenta, as despesas operacionais, que representavam
29,9% da receita líquida consolidada de 2012, passaram a representar 29,2% na de 2013.
Equivalência patrimonial:
Em 2015 a Alpargatas consolidou todos os seus investimentos, portanto, não há saldo de equivalência
patrimonial no resultado consolidado.
Em 2014, o saldo refere-se: (i) a equivalência patrimonial correspondente a participação de 30% na
Osklen até o 3º trimestre de 2014 (no 4º trimestre de 2014 a Osklen passou a ser consolidada nos saldos
da Companhia); e (ii) a equivalência patrimonial do investimento indireto de 18,7% na Tavex Algodonera
S.A. até o 3ª trimestre de 2014 (em outubro de 2014 o investimento foi reclassificado para ativo mantido
para venda e, dessa forma, não possuindo mais equivalência patrimonial).
Em 2013, o resultado de equivalência patrimonial acumulou despesa de R$ (27,1) milhões, sendo R$ 1,3
milhão referente à Osklen e R$ (28,4) milhões da Tavex.
A Administração da Tavex seguiu analisando diversas alternativas para consolidar os objetos de
rentabilidade e manutenção das operações, conforme Plano de Negócios revisado, e, em 2013, conseguiu
alcançar as metas operacionais fixadas neste plano com incremento de 76% no resultado operacional
comparado a 2012. A Companhia também registrou no resultado perdas com desvalorização de alguns
ativos (imóveis, máquinas, instalações e créditos fiscais) e perdas cambiais com a ineficácia de hedge
accounting, decorrentes da reestruturação dos negócios. Isto resultou para Alpargatas em uma
equivalência patrimonial negativa de R$28.353 para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013.
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Lucro operacional:
Em 2015, o lucro operacional das operações continuadas de R$ 368,8 milhões foi superior ao de 2014 em
10,9%, principalmente pelos fatores já descritos nos itens acima (vendas líquidas, margem bruta, despesas
com vendas e administrativas).
Em 2014, o lucro operacional das operações continuadas de R$ 332,7 milhões foi superior ao de 2014 em
2,2%, principalmente pelos fatores já descritos nos itens acima (vendas líquidas, margem bruta, despesas
com vendas e administrativas).
Em 2013, o lucro operacional de R$ 325,4 milhões foi superior ao de 2012 em 11,5%, principalmente
pelos fatores já descritos nos itens acima (vendas líquidas, margem bruta, despesas com vendas e
administrativas).
Receitas financeiras:
Em 2015 as receitas financeiras de R$ 56,0 milhões foram inferiores em R$ 10,7 milhões em relação a
2014, principalmente pela redução no caixa médio aplicado.
Em 2014, as receitas financeiras de R$ 66,7 milhões foram superiores em R$ 11,2 milhões em relação a
2013, principalmente pelo aumento das receitas sobre aplicações financeiras impulsionado pela maior
rentabilidade do CDI.
Em 2013, as receitas financeiras de R$ 55,5 milhões foram inferiores em R$ 6,3 milhões em relação a
2012, principalmente pela redução das receitas financeiras provocada pela menor rentabilidade do CDI.
Despesas financeiras:
Em 2015, as despesas financeiras de R$ 112,9 milhões foram superiores em R$ 24,3 milhões em relação a
2014, principalmente pelo aumento do volume de empréstimos e elevação da taxa Selic que impactou as
operações indexadas ao CDI.
Em 2014, as despesas financeiras de R$ 88,6 milhões foram superiores em R$ 13,2 milhões em relação a
2013, principalmente pelo aumento do volume de empréstimos.
Em 2013, as despesas financeiras de R$ 75,4 milhões foram superiores em R$ 20,3 milhões em relação a
2012, principalmente pelo aumento do volume de empréstimos.
Variação cambial:
Em 2015 a despesa com variação cambial foi R$ 4,9 milhões. O resultado deve-se, principalmente, ao
aumento de 55% na taxa do dólar na Argentina no mês de dezembro, o que impactou o saldo de contas a
pagar (importações) em moeda estrangeira.
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Em 2014, a despesa com variação cambial no valor de R$ 5,1 milhões foi decorrente da desvalorização do
real em 13,4% sobre o saldo de contas a pagar (importações e royalties), líquido do saldo de contas a
receber (exportações) em moeda estrangeira.
Em 2013, a despesa com variação cambial no valor de R$ 3,1 milhões foi decorrente da desvalorização do
real em 14,6% sobre o saldo de contas a pagar (importações e royalties), líquido do saldo de contas a
receber (exportações) em moeda estrangeira.
Operações com derivativos:
A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos para proteger o seu fluxo de caixa contra as
variações do dólar nas importações de produtos acabados e matérias primas. A parcela não efetiva do
hedge accounting é reconhecida no resultado financeiro.
IR e CSLL:
Segue abaixo o demonstrativo de cálculo do IR e CSLL de 2013 a 2015 e respectivas taxas efetivas:

Participação dos minoritários:
Em 2015 o resultado da participação dos minoritários foi de R$ (9,1 milhões). Esse resultado refere-se à
participação de 40% dos minoritários sobre o prejuízo da Osklen do exercício de 2015.
Em 2014, o resultado da participação dos minoritários foi de R$ 6,4 milhões. Esse resultado refere-se a
participação de 40% dos minoritários sobre o lucro da Osklen do 4º trimestre de 2014, já que a
Alpargatas, com participação de 60%, passou a consolidar o resultado total da Osklen.
Em 2013, o resultado da participação dos minoritários foi de R$ 0,2 milhão que reflete o prejuízo dos
acionistas minoritários na Alpargatas Argentina até fev-13, pois em mar-13 a Alpargatas passou a deter
100% de participação acionária nesta Companhia.
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LAJIDA:

Em 2015, o LAJIDA consolidado das operações continuadas totalizou R$ 567,1 milhões (R$ 477,6
milhões em 2014), com margem de 13,7% (13,5% em 2014). Os principais fatores que explicam a
variação do ano no LAJIDA são: (a) crescimento das operações internacionais em moeda local; e (b)
variação cambial.
Em 2014, o LAJIDA consolidado somou R$ 470,5 milhões (R$ 494,4 milhões em 2013), com margem de
12,7% (14,4% em 2013). Os principais fatores que explicam a variação anual do LAJIDA são: (a)
consolidação da Osklen no 4º trimestre acrescentando ao LAJIDA R$ 23,5 milhões e (b) redução de R$
118,8 milhões pelo impacto cambial. Excluindo estes efeitos, o LAJIDA de 2014 totalizaria R$ 565,8
milhões e a margem representa 15,2% da receita líquida. Os demais impactos foram explicados nos itens
acima (vendas, margem bruta e despesas com vendas e administrativas).
Em 2013, o LAJIDA consolidado acumulou R$ 494,4 milhões, valor 19,5% a maior que o de 2012. A
margem, de 14,4%, cresceu 0,6 ponto percentual. Os fatores que explicam a variação anual do LAJIDA
são: (a) o crescimento do lucro bruto, alcançado pela alta dos lucros das operações nacionais e do negócio
internacional de sandálias; (b) o acréscimo das despesas operacionais estratégicas, necessário para
suportar a expansão dos negócios no Brasil e no exterior; (c) o aumento do custo dos produtos acabados
importados para o Brasil, devido à variação cambial; (d) a alta do custo do algodão na Argentina; (e) o
resultado positivo do hedge operacional.
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Principais alterações nas contas patrimoniais consolidadas:
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ATIVO CIRCULANTE:
Em 31 de dezembro de 2015, o ativo circulante somava R$ 2.208,6 milhões, 3,3% superior ao mesmo
período de 2014. Este aumento deve-se, principalmente, pela variação em estoques e ativos de operações
descontinuadas.
Em 31 de dezembro de 2014, o ativo circulante somava R$ 2.138,9 milhões, 2,1% inferior ao mesmo
período de 2013. Esta redução deve-se, principalmente, pela variação significativa em caixa e aplicações
financeiras, clientes e estoques.
Em 31 de dezembro de 2013, o ativo circulante somava R$ 2.184,3 milhões, 18,8% superior ao mesmo
período de 2012. Este aumento decorreu, principalmente, da variação significativa nos seguintes itens
com representatividade acima de 3% no ativo total da Alpargatas: caixa e aplicações financeiras, clientes
e estoques.
Caixa e aplicações financeiras:
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo de caixa e aplicações foi de R$ 488,2 milhões, não sofrendo
variações significativas em relação a 2014.
Em 31 de dezembro de 2014, o saldo de caixa e aplicações foi de R$ 485,6 milhões ante R$ 814,4
milhões na mesma data do ano anterior. A geração operacional totalizou R$ 194,1 milhões. O maior
impacto positivo no caixa em 12 meses deveu-se ao LAJIDA, que acumulou R$ 470,5 milhões. Os
desembolsos mais significativos foram: (i) R$ 138,3 milhões em capital de giro para apoiar a evolução
dos negócios; (ii) R$ 138,1 milhões em Capex; (iii) R$ 103,0 milhões em captação/amortização de
dívidas; (iv) R$ 251,7 milhões com o pagamento da aquisição de participação acionária na Osklen; e (v)
R$ 116,5 milhões com remuneração de acionistas.
Em 31 de dezembro de 2013, o saldo de caixa foi de R$ 814,4 milhões, ante R$ 616,9 milhões no mesmo
período de 2012. A geração de caixa operacional totalizou R$ 234,9 milhões. O maior impacto positivo
no caixa nos 12 meses deveu-se ao LAJIDA, que acumulou R$ 494,4 milhões. Os desembolsos mais
significativos foram: (i) R$ 54,2 milhões em capital de giro para apoiar a evolução dos negócios; (ii) R$
205,3 milhões em Capex, que inclui os investimentos na nova fábrica em Montes Claros; (iii) R$ 67,5
milhões com o pagamento inicial da aquisição do capital da Osklen; e (iv) R$ 109,7 milhões com a
remuneração dos acionistas.
Clientes:
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo era de R$ 883,8 milhões, 3,4% inferior ao mesmo período de 2014.
A redução no saldo deve-se, principalmente, a diminuição do prazo médio de recebimento em 5 dias.
Em 31 de dezembro de 2014, o saldo era de R$ 915,0 milhões, 14,1% superior ao mesmo período de
2013, em razão das vendas superiores no 4º trimestre do ano em comparação ao trimestre anterior. Além
disso, a consolidação do saldo da carteira de clientes da Osklen no valor de R$ 55,5 milhões contribuiu
para o aumento em 2014.
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Em 31 de dezembro de 2013, o saldo era de R$ 801,6 milhões, 15,5% superior ao mesmo período de
2012, em razão das vendas superiores no último trimestre do ano em comparação a 2012.
Estoques:
Em 31 de dezembro de 2015, os estoques somavam R$ 633,7 milhões, montante 13,9% superior ao
mesmo período de 2014. Esta variação deve-se: (i) ao aumento do custo dos produtos acabados
importados no Brasil impactado pela alta do dólar; e (ii) aumento do saldo de estoques nos USA e Europa
em decorrência da variação cambial.
Em 31 de dezembro de 2014, os estoques somavam R$ 595,2 milhões, montante 27,3% superior ao
mesmo período de 2013. Esta variação deve-se (i) ao aumento do custo dos produtos acabados
importados no Brasil afetado pela variação cambial, (ii) a consolidação dos estoques da Osklen no valor
de R$ 79,8 milhões e (iii) aumento do estoque de sandálias, em função da nova fábrica.
Em 31 de dezembro de 2013 os estoques somavam R$ 467,5 milhões, montante 5,3% superior ao mesmo
período de 2012. Este acréscimo refletiu o aumento do custo dos produtos acabados importados para o
Brasil, devido à variação cambial e a alta do custo do algodão na Argentina e ainda assim foi inferior ao
crescimento das vendas.
Ativos de operações descontinuadas:
Em 2015, a Companhia assinou contrato de alienação das marcas Topper e Rainha no Brasil. O saldo de
R$ 54,7 milhões refere-se aos ativos relacionados às operações descontinuadas das respectivas marcas. A
previsão de conclusão da operação é 1º de abril de 2016.
ATIVO NÃO CIRCULANTE:
Em 31 de dezembro de 2015, o ativo não circulante somava R$ 1.554,8 milhões, valor 2,8% superior ao
mesmo período de 2014. As principais variações ocorreram nos saldos de Imobilizado e Intangível.
Em 31 de dezembro de 2014, o ativo não circulante somava R$ 1.507,7 milhões, valor 28,0% superior ao
mesmo período de 2013. As principais variações ocorreram nos seguintes saldos: Investimentos,
Imobilizado e Intangível.
Em 31 de dezembro de 2013, o ativo não circulante somava R$ 1.177,7 milhões, valor 30,6% superior ao
mesmo período de 2012. Os itens de maior representatividade (acima de 1,5%) no ativo total foram:
Imposto de renda e contribuição social diferidos, Investimentos, Imobilizado e Intangível.
Investimentos:
A variação dos saldos de investimentos em 2014 deve-se: (i) redução do investimento pela consolidação
da Osklen e (ii) reclassificação do saldo da participação indireta de 18,7% na coligada Tavex Algonodera
S.A. para ativos mantidos para venda.
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Em 31 de dezembro de 2013, o saldo refere-se principalmente ao investimento direto de 30% da Osklen
adquirida em março de 2013 e a participação indireta de 18,7% na coligada Tavex Algonodera S.A.
Imobilizado:
Segue abaixo a movimentação dos saldos do imobilizado:
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Intangível:
Segue abaixo a movimentação dos saldos do intangível:
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PASSIVO CIRCULANTE:
Em 31 de dezembro de 2015, o passivo circulante somava R$ 1.309,5 milhões, valor 31,5% inferior ao
mesmo período de 2014. As principais variações ocorreram nos saldos de: fornecedores, empréstimos e
financiamentos e provisões e outras obrigações.
Em 31 de dezembro de 2014, o passivo circulante somava R$ 995,6 milhões, valor 1,9% inferior ao
mesmo período de 2013. As principais variações ocorreram nos saldos de: Fornecedores, Empréstimos e
financiamentos, Obrigações trabalhistas e previdenciárias e Contas a pagar por aquisição de participação
societária.
Em 31 de dezembro de 2013, o passivo circulante somava R$ 1.014,5 milhões, valor 34,3% superior ao
mesmo período de 2012. Este aumento decorreu, principalmente, da variação significativa nos seguintes
itens: Fornecedores, Financiamentos, Salários e encargos sociais e Contas a pagar aquisição de
participação societária.
Fornecedores:
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo era de R$ 437,6 milhões, montante 10,3% superior a 2014. O
aumento deve-se, principalmente, ao maior prazo de pagamento dados aos clientes das operações
nacionais.
Em 31 de dezembro de 2014, o saldo era de R$ 396,9 milhões, montante 3,3% superior a 2013. O
aumento deve-se, principalmente, pela consolidação dos saldos da Osklen em 2014.
Em 31 de dezembro de 2013, o saldo era de R$ 384,1 milhões, montante 7,0% superior ao mesmo
período de 2012, principalmente por conter no saldo maior participação de fornecedores estrangeiros de
produtos acabados.
Empréstimos e financiamentos:
A movimentação dos empréstimos e financiamentos está demonstrada abaixo:
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Em 31 de dezembro de 2015, o endividamento financeiro consolidado da Alpargatas somava R$ 672,6
milhões, sendo R$ 584,1 milhões denominados em reais e R$ 88,7 milhões em moeda estrangeira, com o
seguinte perfil:
 R$ 495,2 milhões (73,6% do total) com vencimento em curto prazo, sendo R$ 406,9 milhões em
moeda nacional. A dívida de curto prazo em moeda estrangeira equivale a R$ 88,3 milhões e financia o
capital de giro das subsidiárias no exterior, podendo ser renovada em seu vencimento.
 R$ 177,4 milhões (26,4% do total) com vencimento em longo prazo, sendo R$ 177,1 milhões em
moeda nacional e R$ 0,3 milhão em moeda estrangeira, com o seguinte cronograma de amortização:





2017: R$ 33,7 milhões;
2018: R$ 32,7 milhões;
2019: R$ 32,1 milhões;
2020 em diante: R$ 78,8 milhões.

Em 31 de dezembro de 2014, o endividamento financeiro consolidado da Alpargatas somava R$ 514,0
milhões, sendo R$ 446,4 milhões denominados em reais e R$ 67,6 milhões em moeda estrangeira, com o
seguinte perfil:
 R$ 295,9 milhões (57,6% do total) com vencimento em curto prazo, sendo R$ 229,5 milhões em
moeda nacional. A dívida de curto prazo em moeda estrangeira equivale a R$ 66,4 milhões e financia o
capital de giro das subsidiárias no exterior, podendo ser renovada em seu vencimento.
 R$ 218,1 milhões (42,4% do total) com vencimento em longo prazo, sendo R$ 216,8 milhões em
moeda nacional e R$ 1,3 milhão em moeda estrangeira, com o seguinte cronograma de amortização:






2016: R$ 64,5 milhões;
2017: R$ 26,3 milhões;
2018: R$ 25,3 milhões;
2019: R$ 24,9 milhões;
2020 em diante: R$ 77,0 milhões.

Em 31 de dezembro de 2013, o endividamento financeiro consolidado da Alpargatas era de R$ 556,8
milhões, sendo R$ 387,2 milhões denominados em reais e R$ 169,6 milhões em moeda estrangeira, com
o seguinte perfil:
 R$ 275,3 milhões (49% do total) com vencimento em curto prazo, sendo R$ 111,6 milhões em
moeda nacional. A dívida de curto prazo em moeda estrangeira equivale a R$ 163,7 milhões e financia o
capital de giro das subsidiárias no exterior, podendo ser renovada em seu vencimento.
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 R$ 281,5 milhões (51% do total) com vencimento em longo prazo, sendo R$ 275,6 milhões em
moeda nacional e R$ 5,9 milhões em moeda estrangeira, com o seguinte cronograma de amortização:






2015: R$ 108,1 milhões;
2016: R$ 57,9 milhões;
2017: R$ 20,3 milhões;
2018: R$ 19,3 milhões; e
2019 em diante: R$ 75,9 milhões.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias:
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo era de R$ 172,5 milhões, montante 14,4% superior ao mesmo
período de 2014, principalmente em função de: (i) aumento na provisão de férias em decorrência da maior
concentração no período; e (ii) aumento na provisão de participação nos lucros.
Em 31 de dezembro de 2014, o saldo era de R$ 150,9 milhões, montante 18,6% maior do que em 2013,
principalmente pela consolidação das obrigações da Osklen.
Em 31 de dezembro de 2013, o saldo era de R$ 127,2 milhões, montante 16,2% superior ao mesmo
período de 2012, em função de: (i) aumento de 7,0% no headcount em relação ao mesmo período do ano
anterior; e (ii) aumento na provisão de férias em decorrência de maior concentração no período.
Contas a pagar por aquisição de participação societária:
O valor registrado em 2013 referia-se ao saldo a pagar pela aquisição da Osklen, que foi liquidado
durante o ano de 2014.
Provisões e outras obrigações:
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo era de R$ 121,9 milhões, montante 38,5% superior ao mesmo
período de 2014, principalmente em função de: (i) provisão de despesas pela mudança do controle; e (ii)
provisão para despesas com imposto de importação de exercícios anteriores na Alpargatas USA.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE:
Em 31 de dezembro de 2015, o passivo não circulante somava R$ 522,7 milhões, valor 5,7% inferior ao
mesmo período de 2014. As variações mais significativas ocorreram em: Empréstimos e financiamentos e
Tributos com exigibilidade suspensa.
Em 31 de dezembro de 2014, o passivo não circulante somava R$ 550,0 milhões, valor 7,2% superior ao
mesmo período de 2013. As variações mais significativas ocorreram em: Empréstimos e financiamentos,
Tributos com exigibilidade suspensa e Imposto de renda e contribuição social diferidos.
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Em 31 de dezembro de 2013, o passivo não circulante somava R$ 513,0 milhões, valor 58,2% superior ao
mesmo período de 2012. As variações mais significativas ocorreram em Empréstimos e financiamentos e
Tributos com exigibilidade suspensa.
Empréstimos e financiamentos:
Vide comentários no passivo circulante.
Tributos com exigibilidade suspensa:

Em 31 de dezembro de 2015, o saldo era de R$ 181,6 milhões, montante 10,6% superior ao mesmo
período de 2014, O aumento deve-se a atualização monetária dos valores provisionados.
Em 31 de dezembro de 2014, o saldo era de R$ 167,6 milhões, montante 25,5% superior ao mesmo
período de 2013, O aumento deveu-se, principalmente, na provisão de COFINS sobre a base de cálculo
do ICMS, pois a Companhia valeu-se de efeito suspensivo, obtido em medida judicial, para não
recolhimento.
Em 31 de dezembro de 2013, o saldo era de R$ 133,6 milhões, montante 17,1% superior ao mesmo
período de 2012, principalmente pelo acréscimo de R$ 29,7 milhões na provisão de COFINS sobre a base
de cálculo do ICMS, pois a Companhia valeu-se de efeito suspensivo, obtido em medida judicial, para
não recolhimento. Em contrapartida, a Companhia liquidou os passivos referentes à ação de exclusão da
CSLL da base de cálculo do IRPJ no valor de R$ 10,5 milhões, pois teve decisão desfavorável do
Supremo Tribunal Federal.
Imposto de renda e contribuição social diferidos:
Em 31 de dezembro de 2014, o saldo de R$ 86,2 milhões, proveniente da Osklen, refere-se à constituição
do imposto de renda e contribuição social diferidos sobre a avaliação a valor justo dos ativos e passivos
consolidados em 2014.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Em 31 de dezembro de 2015, o total do patrimônio líquido (controladora) somava R$ 1.839,5 milhões,
montante 7,9% inferior ao mesmo período de 2014. Os principais itens de mutação foram:
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Em 31 de dezembro de 2014, o total do patrimônio líquido (controladora) somava R$ 1.997,7 milhões,
montante 8,9% superior ao mesmo período de 2013. Os principais itens de mutação foram:

Em 31 de dezembro de 2013, o total do patrimônio líquido somava R$ 1.834,5 milhões, montante 10,4%
superior ao mesmo período de 2012. Os principais itens de mutação foram:
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10.2
A Administração deve comentar:
(a) Resultados das operações da Companhia, em especial:
i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita
A receita da Alpargatas 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 nos
Estados Unidos, na Europa e na Argentina, além das exportações. A Alpargatas goza de subvenções,
concedidas pelos governos estaduais onde as principais fábricas estão localizadas, as quais expiram em
2020. O valor dessas subvenções para investimentos, registrado durante o exercício de 2015 foi de R$
143,2 milhões. Em 2014, a subvenção foi de R$ 141,6 milhões e em 2013, R$ 141,1 milhões.
ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Em 2015 os principais fatores que impactaram os resultados operacionais foram:
 o crescimento do lucro bruto pelo aumento expressivo da participação de Havaianas na receita do
mercado interno, pelo aumento da produtividade fabril na Argentina, pelo efeito positivo do câmbio nas
operações internacionais de Sandálias, apesar da elevação de custo dos calçados Mizuno e Timberland
importados.
 menor produtividade nas despesas operacionais.
 os gastos com a mudança de controle acionário que se referem, em sua maioria, a anuências contratuais.
 a redução do resultado financeiro por uma posição financeira líquida (PFL) menor.
Em 2014 os principais fatores que impactaram os resultados operacionais foram:
 o crescimento do lucro bruto, alcançado pela alta dos lucros brutos na operação da Argentina, no negócio
internacional de sandálias e pela consolidação da Osklen no 4º trimestre.
 o acréscimo das despesas operacionais estratégicas, necessário para suportar a expansão dos negócios no
Brasil e no exterior;
 o aumento do custo dos produtos acabados importados para o Brasil, devido à variação cambial;
 a alta do custo do algodão na Argentina; e
 o resultado negativo do hedge operacional.
Em 2013 os principais fatores que impactaram os resultados operacionais foram:
 o crescimento do lucro bruto, alcançado pela alta dos lucros brutos das operações nacionais e o do
negócio internacional de sandálias;
 o acréscimo das despesas operacionais estratégicas, necessário para suportar a expansão dos negócios no
Brasil e no exterior;
 o aumento do custo dos produtos acabados importados para o Brasil, devido à variação cambial;
 a alta do custo do algodão na Argentina; e
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 o resultado positivo do hedge operacional.
(b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
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 2015, a receita líquida de vendas apresentou um aumento de 16,6% em relação ao ano de 2014,
devido ao:
 Volume de vendas inferior em 6,2% ;
 Aumento de preços e mix de vendas mais rico em 12,9% (percentual já inclui inflação) e;
 Impacto cambial positivo líquido de 9,9%, em razão da desvalorização do real frente ao dólar e ao euro e
da apreciação do real em relação ao peso argentino, moedas que compõem as receitas das operações no
mercado externo.
Em 2014, a receita líquida de vendas apresentou um aumento de 8,3% em relação ao ano de 2013, devido
ao:
 Volume de vendas superior em 3,4% (vide detalhes no item 10.1(h) - Receita Liquida de Venda);
 Aumento de preços e mix de vendas mais rico em 10,3% (percentual já inclui inflação) e;
 Impacto cambial negativo líquido de 5,3%, em razão da desvalorização do real e do euro em relação ao
dólar e da apreciação do real em relação ao peso argentino, moedas que compõem as receitas das
operações no mercado externo.
Em 2013, a receita líquida de vendas apresentou um aumento de 13,9% em relação ao ano de 2012,
devido ao:
 Volume de vendas superior em 2,0% (vide detalhes no item 10.1(h) - Receita Liquida de Venda);
 Aumento de preços e mix de vendas mais rico em 12,6% (percentual já inclui inflação) e;
 Impacto cambial negativo líquido de 0,6%, em razão da desvalorização do real e do euro em relação ao
dólar e da apreciação do real em relação ao peso argentino, 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
A inflação tem impacto nos negócios da Alpargatas, uma vez que alguns dos insumos, serviços e despesas
operacionais são denominados em reais. O câmbio e commodities também tem parcela significativa no
comportamento dos preços, principalmente a borracha sintética, principal insumo para a fabricação de
sandálias e o algodão, utilizado na divisão têxtil da Argentina.
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Em 2015, a Alpargatas sofreu impacto líquido positivo no resultado do LAJIDA no montante de R$ 38,2
milhões, gerado pelo (i) efeito negativo nas importações de produtos acabados, (ii) efeito positivo na
conversão dos resultados das operações internacionais, e (iii) efeito positivo do hedge operacional.
Em 2014, a Alpargatas sofreu impacto líquido negativo no resultado do LAJIDA no montante de R$
(118,8) milhões, gerado pelo (i) efeito negativo nas importações de produtos acabados, (ii) efeito negativo
nas aquisições de insumos - borracha e algodão (Argentina), (iii) efeito negativo na conversão dos
resultados das operações internacionais, e (iv) efeito negativo do hedge operacional.
Em 2013, a Alpargatas sofreu impacto líquido negativo no resultado do LAJIDA no montante de R$ (4,8)
milhões, gerado pelo (i) efeito negativo nas importações de produtos acabados, (ii) efeito negativo nas
aquisições de insumos, principalmente algodão na Argentina, (iii) efeito positivo na conversão dos
resultados das operações internacionais, e (iv) efeito positivo do hedge operacional.
Em 31 de dezembro de 2014, 2013 e de 2012, os principais grupos de contas atrelados à moeda
estrangeira estão relacionados a seguir:
R$ mil
Ativo
Contas a receber de clientes
Passivo
Fornecedores
Royalties a pagar
Exposição líquida
Instrumentos financeiros derivativos (i)
Total da exposição sem controladas no
exterior

2015

2014

2013

129.597

102.406

81.326

83.116
3.783
86.899
42.698
1.334

87.184
15.184
102.368
38
5.992

120.184
29.070
149.254
(67.928)
10.860

44.032

6.030

(57.068)

O risco cambial é proveniente da oscilação das taxas de câmbio sobre os saldos de empréstimos e
financiamentos, contas a receber de clientes e a pagar a fornecedores e “royalties”, denominados em
moeda estrangeira.
(i) Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia possui importações em dólares de produtos acabados e matérias primas, principalmente
referentes à unidade de negócio de Artigos Esportivos. Além disso, a Companhia também compra parte
de suas matérias-primas nacionais a um valor cujo preço sofre impacto indireto da variação da taxa
cambial.
Por outro lado, a Companhia possui também exportações de sandálias que em sua maioria, são vendidas
em dólares.
O volume de importações e pagamentos em moeda estrangeira é superior ao volume de exportações e
recebimentos também em moeda estrangeira. Dessa forma, a Companhia possui uma exposição cambial
cuja posição importadora é maior do que a posição exportadora, ou seja, possui um risco de perda se
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houver alta na taxa de câmbio.
Com o objetivo de mitigar este risco e principalmente proteger o seu fluxo de caixa, foi aprovada em
dezembro de 2012 pelo Conselho de Administração da Companhia a Política de Gestão de Risco
Cambial. Esta política estabelece diretrizes para operações de proteção do fluxo de caixa através da
utilização de instrumentos financeiros derivativos.
As operações com derivativos visam proteger o fluxo de caixa futuro da Companhia através da redução
da exposição cambial para um horizonte de doze meses futuros. A exposição cambial futura é baseada nas
projeções de pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira. Em 31 de dezembro de 2015, o volume
total protegido (Notional) representava um montante de US$14.913 (quatorze milhões, novecentos e treze
mil dólares) por meio de operações do tipo NDF (“Non-Deliverables Forward”). Estas operações visam
proteger os impactos da variação cambial sobre as importações e exportações da Companhia.
10.3
A Administração deve comentar sobre os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado
ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras da Companhia e em seus
resultados:
(a)

introdução ou alienação de segmento operacional

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 que compreenderá 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 que compreenderá 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.; 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 ocorrerão em datas distintas e estão sujeitos ao cumprimento de
determinadas condições precedentes. Na operação do Brasil, a Alpargatas segregará a unidade de
negócios responsável pelas atividades das marcas Topper e Rainha em uma nova companhia (“NewCo
Brasil”). Os compradores adquirirão 100% do capital social da NewCo Brasil. Na operação da Argentina,
os compradores adquirirão ações representativas de 20% do capital social de uma nova companhia
(“NewCo Argentina”), a ser constituída pela Alpargatas S.A.I.C., na qual será aportada a totalidade da
unidade de negócio da marca Topper na Argentina e no mundo (exceto Brasil, Estados Unidos e China).
O fechamento da operação na Argentina está condicionado ao fechamento da operação no Brasil, que está
prevista para ocorrer em 1º de abril de 2016.
O preço de compra da operação Brasil é de R$48.689, sujeito a eventuais ajustes pela variação no capital
de giro e endividamento líquido entre a data do acordo e a data de fechamento. O preço de compra da
operação Argentina será equivalente à participação alienada de 20% multiplicada por 6,5 vezes o
EBITDA efetivo do negócio Topper na Argentina no exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de
2015, ajustado pelo valor da dívida líquida na data do respectivo fechamento.
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(b)

constituição, aquisição ou alienação de participações societária



Alpargatas Argentina:

Em 11 de abril de 2013, a Alpargatas Argentina retirou-se da Bolsa de Valores de Buenos Aires, passando
a ser uma empresa de capital fechado, controlada integralmente pela Alpargatas S.A.
Em 19 de março de 2013, a Companhia divulgou fato relevante informando que foi aprovada, pela
Comisión Nacional de Valores - CNV da Argentina, a Declaração de Aquisição e Implementação de
Oferta de Participações Residuais da totalidade das ações ordinárias e preferenciais da Alpargatas
S.A.I.C. – Argentina que estavam em circulação, a um preço de AR$8,14 por ação. Dessa forma, a
Companhia passou a deter 100% do capital social da Alpargatas S.A.I.C. – Argentina. A contraprestação
paga nesta aquisição foi desdobrada contabilmente nos montantes de R$4.704 de custo de aquisição e
R$3.392 de ágio.

Terras de Aventura Indústria de Art. Esportivos S.A.:
Em 4 de março de 2013, a Companhia adquiriu 30% do capital de Terras de Aventura Indústria de
Artigos Esportivos S.A. (“Osklen”), representando a decisão da Alpargatas de entrar no segmento de
moda através de uma marca premium e com os mesmos valores da Alpargatas, como inovação,
modernidade e interação com seu público. A Osklen é uma rede varejista de moda premium sediada no
Estado do Rio de Janeiro com 65 lojas no Brasil e 6 no exterior.
O valor total desta aquisição foi o resultado equivalente ao percentual adquirido (30%), multiplicado por
13 vezes o EBITDA efetivo da “Osklen” no período compreendido entre 1º de março de 2013 e 28 de
fevereiro de 2014, descontada a dívida líquida.
O pagamento foi efetuado em duas parcelas, tendo a primeira sido paga em 4 de março de 2013 no valor
de R$ 67.500, data do fechamento do negócio, e a segunda, corresponde a diferença entre o valor de
aquisição e a primeira parcela, no valor de R$ 91.573, em 1º de agosto de 2014.
Em 30 de setembro de 2014, a Companhia exerceu opção de compra para aquisição de 30% adicionais do
capital da Osklen pelo mesmo valor do preço de aquisição da compra anterior de R$ 159.073.
Em 28 de novembro de 2014, a Companhia concluiu o processo de aquisição dos 30% adicionais do
capital da Osklen. Nesta data, as ações foram transferidas e o pagamento do preço de aquisição de R$
159.073 foi efetuado. A Alpargatas passou a deter o controle da Osklen com uma participação de 60% de
seu capital total votante.

Tavex S.A.:
A Companhia possuia uma participação indireta de 18,687% no capital social da Tavex S.A. e por manter
influências nas decisões da coligada por meio de 1 voto no Conselho de Administração da Tavex na
Espanha, referido investimento foi mensurado pelo método de equivalência patrimonial até 30 de
novembro de 2014.
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Em 26 de setembro de 2014, a Companhia e sua controladora. Camargo Correa S.A., também
controladora da Tavex S.A., acordaram transferir suas participações na Tavex para a A.Y.U.S.P.E.
Empreendimentos e Participações S.A., uma sociedade holding. Na mesma data foi anunciada uma Oferta
Pública de Ações (“OPA”) da Tavex S.A. para fechar seu capital nas Bolsas de Madri, Bilbao e Valencia.
Em 30 de outubro de 2014, foi concluída a transferência da totalidade da participação para A.Y.U.S.P.E
de 37,74% do capital social.
Em fevereiro de 2015 foi finalizada a Oferta Pública de Ações de Fechamento de Capital do Grupo Tavex
e, em 20 de fevereiro de 2015, o Conselho de Administração da Alpargatas aprovou, levando em
consideração a recomendação da Diretoria em 8 de dezembro de 2014, a venda para a Camargo Correa
S.A. da totalidade de sua participação na A.Y.U.S.P.E. pelo valor R$15.572 com vencimento até 20 de
agosto de 2015.
Com a concretização desta operação, a Companhia concluiu seu integral desinvestimento na Tavex.
(c)

eventos ou operações não usuais

Aquisição do controle societário pela J&F Investimentos S.A.

Em 23 de novembro de 2015, a J&F Investimentos S.A. (“J&F”) celebrou com a Camargo Corrêa S.A.
(“CCSA”), acionista controlador da Companhia, um Contrato de Compra e Venda de Participações
Societárias e Outras Avenças para aquisição do controle societário da Alpargatas S.A. pela J&F. O
contrato teve como objeto a aquisição de 207.575.464 ações de emissão da Alpargatas, sendo
161.846.378 ações ordinárias e 45.729.086 ações preferenciais, representando 44,12% do capital social da
Companhia, sendo 66,99% do total das ações ordinárias e 19,98% do total das ações preferenciais.
Em 4 de dezembro de 2015, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou a
operação da aquisição.
Em 23 de dezembro de 2015, a J&F e CCSA celebraram o Termo de Fechamento do Contrato de Compra
e Venda de Participações Societárias e Outras Avenças, por meio do qual se concluiu a aquisição da
totalidade das ações de emissão da Alpargatas e detidas pela CCSA.
O preço, após os ajustes em razão da distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre capital
próprio à CCSA, foi de R$2.614.172, sendo o preço por ação equivalente a R$12,60 por ação ordinária e
R$12,57 por ação preferencial.
10.4
A Administração deve comentar:
(a)

mudanças significativas nas práticas contábeis

Novas normas, alterações e interpretações de normas
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A natureza e os impactos das novas interpretações e alterações de normas estão descritas abaixo:
IFRS 9 Instrumentos
Financeiros (Vigência a partir
de 01/01/2018)

Tem o objetivo, em última instância, de substituir a IAS 39. As
principais mudanças previstas são: (i) todos os ativos financeiros
devem ser, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor justo; (ii) a
norma divide todos os ativos financeiros em: custo amortizado e
valor justo e; (iv) o conceito de derivativos embutidos foi extinto.

A administração está avaliando
o impacto total de sua adoção.

IFRS 15 Receitas de
contratos com clientes
(Vigência a partir de
01/01/2017)

O principal objetivo é fornecer princípios claros para o
reconhecimento de receita e simplificar o processo de elaboração
das demonstrações contábeis.

A administração está avaliando
o impacto total de sua adoção.

IFRS 16 Arrendamento
(Vigência a partir de
01/01/2019)

A nova norma estabelece os princípios, tanto para o cliente (o
locatário) e o fornecedor (locador), sobre o fornecimento de
informações relevantes acerca das locações de maneira que seja
demonstrado nas demonstrações financeiras, de forma clara, as
operações de arrendamento mercantil. Para atingir esse objetivo, o
locatário é obrigado a reconhecer os ativos e passivos resultantes
de um contrato de arrendamento.

A administração está avaliando
o impacto total de sua adoção.

Alteração IFRS 11 Acordos
conjuntos: Contabilização de
Aquisições de Partes
societárias (Vigência a partir
de 01/01/2016)

A contabilização da aquisição de participação societária em uma
operação conjunta na qual a atividade da operação conjunta
constitua um negócio, aplique os princípios pertinentes da IFRS 3
para contabilização de combinações de negócios. As alterações
não se aplicam quando as partes que compartilham controle
conjunto, inclusive a entidade de reporte, estiverem sob controle
comum da parte controladora principal. As alterações se aplicam
tanto à aquisição da participação final em uma operação conjunta
quanto à aquisição de quaisquer participações adicionais na
mesma operação conjunta

A administração está avaliando
o impacto total de sua adoção.

Alteração IAS 16 e IAS 38
Esclarecimentos de Métodos
aceitáveis de depreciação e
amortização (Vigência a
partir de 01/01/2016.)

Método de depreciação e amortização deve ser baseado nos
benefícios econômicos consumidos por meio do uso do ativo.

A administração está avaliando
o impacto total de sua adoção.

Alteração IFRS 10, IFRS 12
e IAS 28 Entidade de
investimento - exceções a
regra de consolidação
(Vigência a partir de
01/01/2016.)

As alterações no IFRS 10 esclarecem que a isenção da
apresentação de demonstrações financeiras consolidadas se
aplica à controladora que é uma subsidiária de uma entidade de
investimento, quando a entidade de investimento mensura todas
as suas subsidiárias ao valor justo. Dentre outros esclarecimentos,
fica estabelecido que a entidade que não é de investimento poderá
manter, na aplicação da equivalência patrimonial, a mensuração
do valor justo por meio do resultado utilizadada pelos seus
investimentos.

A administração está avaliando
o impacto total de sua adoção.

IAS 19 Benefícios a
Empregados (Vigência a
partir de 01/01/2016)

Essa norma esclarece que a profundidade do mercado de títulos
privados em diferentes países é avaliada com base na moeda em
que é denominada a obrigação, em vez de no país em que está
localizada a obrigação. Quando não existe mercado profundo para
títulos privados de alta qualidade nessa moeda, devem ser usadas
‘taxas de títulos públicos. Essa alteração deve ser aplicada
retrospectivamente.

A administração está avaliando
o impacto total de sua adoção.

IFRS 5 Ativos não circulantes
mantidos para venda e
operações descontinuadas
(Vigência a partir de
01/01/2016)

Esclarece as circunstâncias em que uma entidade mudar um dos
seus métodos de alienação para outro não seria considerado um
novo plano de alienação, mais sim uma continuação do plano
original. Sendo que a entidade reclassifica ativos mantidos para
venda para ativos mantidos para distribuição a titulares (e viceversa) e os casos em que ativos mantidos para distribuição a

A administração está avaliando
o impacto total de sua adoção.
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titulares não atendem mais o critério para manterem esta
classificação.

IFRS 7 Instrumentos
financeiros: Divulgações

Contratos de serviços geralmente atende a definição de
envolvimento contínuo em ativo financeiro transferido para fins de
divulgação. A confirmação de envolvimento contínuo em ativo
financeiro transferido deve ser feita se suas características
atenderem as definições descritas na norma (parágrafos B30 e
42C).

A administração está avaliando
o impacto total de sua adoção.

Alteração IAS 1 Iniciativa de
divulgação (Vigência a partir
de 01/01/2016)

Tem o objetivo de esclarecer: (i) as exigências de materialidade;
(ii) itens de linhas específicas nas demonstrações do resultado e
de outros resultados abrangentes e no balanço patrimonial podem
ser desagregados; (iii) flexibilidade quanto à ordem em que
apresentam as notas às demonstrações financeiras; (iv) parcela de
outros resultados abrangentes de associadas e empreendimentos
controlados em conjunto contabilizada utilizando o método
patrimonial.

A administração está avaliando
o impacto total de sua adoção.

(b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Em 2015 não ocorreram impactos significativos em função de alterações de práticas contábeis
(c) ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor
Os pareceres dos auditores independentes não contêm ressalvas ou ênfases sobre as demonstrações
financeiras de 2013 a 2015.

10.5
A Administração deve indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pela Companhia,
explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e
relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos
subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento de receita, créditos
fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de
conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de
recuperação de ativos e instrumentos financeiros
As demonstrações financeiras consolidadas e individuais da Companhia foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária,
previstas na Lei nº 6.404/76 com alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos
contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”),
aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e as Normas Internacionais de Relatório
Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB.
Todas as informações relevantes das demonstrações financeiras e que correspondem às utilizadas pela
Companhia na sua gestão, estão sendo evidenciadas nas próprias demonstrações financeiras.
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto, quando aplicável, o
contrário estiver disposto em nota explicativa.
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A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis e também o
exercício de julgamento por parte da administração. Áreas consideradas significativas e que requerem
maior nível de julgamento incluem: reconhecimento de vendas, imposto de renda e contribuição social
diferidos, provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, provisão para créditos de liquidação
duvidosa, provisão para perdas com estoques de giro lento e fora de linha, planos de pensão e assistência
médica, avaliação do valor recuperável do ágio e vida útil dos bens do imobilizado e intangível.
As práticas contábeis aplicáveis, de modo geral, em diferentes aspectos das demonstrações financeiras,
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 o valor
contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor
contábil líquido ao valor recuperável.
b) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras
Para fins das demonstrações financeiras consolidadas, os resultados e os saldos patrimoniais de cada
empresa do Grupo são convertidos para reais, que é a moeda funcional e de apresentação das
demonstrações financeiras da Companhia.
Transações e saldos em moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Companhia utilizando-se
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações e a taxa de câmbio vigente nas datas dos balanços.
Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de
ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado do
exercício.
c) Instrumentos financeiros
Classificação
A Companhia classifica seus ativos e passivos financeiros, no momento do reconhecimento inicial, sob as
seguintes categorias:
Ativos financeiros
(1) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: são apresentados no balanço
patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na demonstração do
resultado. Em 31 de dezembro de 2015 e de 2014, são representados por caixa e equivalentes de caixa,
aplicações financeiras e outras contas a receber.
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(2) Empréstimos e recebíveis: são ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou
determináveis que não são cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos
financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos, menos perda
por redução ao valor recuperável.
Passivos financeiros
(i)

Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: são classificados sob essa
denominação quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado.
Em 31 de dezembro de 2015 é representado por plano de incentivo de longo prazo.

(ii) Outros

passivos financeiros: em 31 de dezembro de 2015 e de 2014, são representados por empréstimos e
financiamentos bancários, saldos a pagar a fornecedores e obrigações negociadas da controlada
Alpargatas S.A.I.C. - Argentina, os quais, exceto pelo saldo a pagar a fornecedores, são apresentados pelo
valor original, acrescido de juros e variações monetárias e cambiais incorridos até as datas dos balanços.
Instrumentos financeiros derivativos e atividades de “hedge”
A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos do tipo NDF (“Non-Deliverable Forward”)
para se proteger do risco de variação das taxas de câmbio. Os instrumentos financeiros derivativos
designados em operações de “hedge” são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data em que o
contrato de derivativo é firmado, sendo reavaliados subsequentemente também ao valor justo. Os
instrumentos financeiros derivativos são apresentados como ativos financeiros quando o valor justo do
instrumento for positivo e como passivos financeiros quando o valor justo for negativo.
Os contratos de derivativos da Companhia e suas controladas são considerados instrumentos de proteção
de fluxo de caixa.
A parcela efetiva das variações do valor justo dos instrumentos qualificados como “hedge accounting” de
fluxo de caixa é registrada no patrimônio líquido, em outros resultados abrangentes. O ganho ou perda
relacionado à parcela ineficaz é reconhecido no resultado do exercício, em receita (despesa) financeira.
Os valores acumulados no patrimônio líquido são realizados para o resultado do exercício nos períodos
em que o item protegido por “hedge” afeta o resultado do exercício. Além disso, quando a operação
prevista protegida por “hedge” resultar no reconhecimento de um ativo não financeiro, os ganhos e perdas
previamente diferidos no patrimônio líquido são transferidos e incluídos na mensuração inicial do custo
do ativo.

d) Ativo mantido para venda e resultado de operações descontinuadas
O Grupo classifica um ativo como mantido para venda se o seu valor contábil será recuperado por meio
de transação de venda. Para que este seja o caso, o ativo mantido ou o grupo de ativos mantidos para
venda deve estar disponível para venda imediata em suas condições atuais, sujeito apenas aos termos que
sejam habituais e costumeiros para venda de tal ativo. Com isso, a sua venda deve ser altamente provável.
Para que a venda seja altamente provável, a Administração deve estar comprometida com o plano de
venda do ativo, e deve ter sido iniciado um programa firme para localizar um comprador e concluir o
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plano. Além disso, o ativo mantido para venda deve ser efetivamente colocado à venda por preço que seja
razoável em relação ao seu valor justo corrente. Ainda, deve-se esperar que a venda seja concluída em até
um ano a partir da data da classificação como mantido para venda.
O grupo de ativos mantidos para venda é mensurado pelo menor valor entre o valor contábil e o valor
justo menos despesas de venda. Caso o valor contábil seja superior ao seu valor justo, uma provisão para
ajuste ao valor recuperável é reconhecida em contrapartida ao resultado. Qualquer reversão ou ganho
somente será registrado até o limite da perda reconhecida.
A depreciação do ativo mantido para venda cessa quando o ativo é designado como mantido para venda.
e) Investimentos em coligada
Uma coligada é uma entidade sobre a qual a Companhia exerce influência significativa. Com base no
método da equivalência patrimonial, o investimento na coligada é contabilizado no balanço patrimonial
ao custo, adicionado das mudanças após a aquisição da participação societária na coligada.
Os ganhos e perdas não realizados, resultantes de transações entre o Grupo e a coligada, são eliminados
de acordo com a participação mantida na coligada.
f) Demonstração do valor adicionado (“DVA”)
A demonstração do valor adicionado (DVA) não é requerida pelas IFRS, sendo apresentada de forma
suplementar em atendimento à legislação societária brasileira. Sua finalidade é evidenciar a riqueza criada
pela Companhia durante o exercício, bem como demonstrar sua distribuição entre os diversos agentes.
10.6
A Administração deve descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações
financeiras da Companhia, indicando: (a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou
indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
(i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos; (ii) carteiras de recebíveis baixadas
sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos; (iii)
contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços; (iv) contratos de construção não
terminada; e (v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos; (b) outros itens não
evidenciados nas demonstrações financeiras
Não existe ativos, passivos ou quaisquer outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Alpargatas.
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10.7
Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item
10.6, a Administração deve comentar:
(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 existe ativos, passivos ou quaisquer outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Alpargatas.
(b) natureza e o propósito da operação
Não existe ativos, passivos ou quaisquer outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Alpargatas.
(c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Companhia
em decorrência da operação
Não existe ativos, passivos ou quaisquer outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Alpargatas.

10.8
A Administração deve indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios da
Companhia, explorando especificamente os seguintes tópicos:
(a) investimentos, incluindo:
(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos
Visando cumprir o plano de negócios e crescimento da Alpargatas estão previstos investimentos em
manutenção e melhoria do atual parque fabril, tecnologia da informação, internacionalização,
desenvolvimento de novos produtos, abertura e adequação de lojas e meio ambiente. O orçamento de
capital previsto para 2016 é de R$ 141,1 milhões.

(ii) fontes de financiamento dos investimentos
A Alpargatas pretende usar recursos próprios e/ou créditos junto a instituições financeiras.
(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
Em dezembro de 2014, a Administração reclassificou o investimentos indireto no Grupo Tavex para
Ativo mantido para venda, remensurando-o ao valor justo.
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Em fevereiro de 2015 foi finalizada a Oferta Pública de Ações de Fechamento de Capital do Grupo Tavex
e, em 20 de fevereiro de 2015, o Conselho de Administração da Alpargatas aprovou a venda para a
Camargo Correa S.A. da totalidade de sua participação indireta de 18,69% no Grupo Tavex. Com a
concretização desta operação, a Companhia concluiu seu integral desinvestimento na Tavex.
(b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos
que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia
Para assegurar a continuidade do crescimento mundial de Havaianas, a Companhia construiu uma nova
fábrica de sandálias em Montes Claros (MG), com investimento até 2014 de R$ 308,3 milhões.
A unidade foi inaugurada em outubro de 2013 e, quando estiver em plena capacidade produtiva terá
capacidade anual instalada para produzir 105 milhões de pares de sandálias de borracha.
Em 2015 esta unidade alcançou a produção de aproximadamente 36 milhões de pares.
(c) novos produtos e serviços, indicando: (i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
(ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos
ou serviços (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados (iv) montantes totais gastos pela
Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
A Alpargatas realiza investimentos permanentes em pesquisas e desenvolvimento de novos produtos. As
coleções de sandálias, calçados e vestuários esportivos são renovadas anualmente. Os gastos com
pesquisas e desenvolvimento de produtos em 2015 foram de R$ 17,5 milhões, em 2014 foram de R$ 18,5
milhões e em 2013 foram de R$ 19,2 milhões.

10.9
Comentários sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho
operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção
A Companhia incorreu em despesas não recorrentes no montante de R$ 21,4 milhões pela troca de
controle ocorrida em 23 de dezembro de 2015. Estas despesas referem-se principalmente à anuências
contratuais.

********************
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Atendendo ao disposto no artigo 9°, parágrafo único, item II, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a
Companhia vem disponibilizar as seguintes informações:

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DE 2015
1. Lucro Líquido do exercício:
O lucro líquido, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, foi de R$ 272.314.050,87
(duzentos e setenta e dois milhões, trezentos e catorze mil, cinqüenta reais e oitenta e sete centavos).
2. Montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros
sobre o capital próprio (JCP) já declarados:
Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, a Companhia declarou o montante global
de R$ 114.900 mil (R$ 57.509 mil para as ações ordinárias ou R$ 0,2380 por ação ordinária e R$ 57.391
mil para as ações preferenciais ou R$ 0,2618 por ação preferencial) em forma de juros sobre o capital
próprio (JCP) conforme detalhado na tabela a seguir:
Montante global de JCP declarados
referente ao exercício de 2015
(R$ mil)

Valor por ação de JCP
Data de
declarados referente ao Pagamento
exercício de 2015
(R$/ação)

Total

ON

PN

ON

PN

R$ 26.900

13.465

13.435

0,0557

0,0613

24/03/2015

R$ 27.500

13.766

13.734

0,0569

0,0626

12/06/2015

R$ 30.500

15.264

15.236

0,0631

0,0694

16/09/2015

R$ 30.000

15.014

14.986

0,0621

0,0683

18/12/2015

Total exercício
2015: R$ 114.900

57.509

57.391

0,2905

0,3195

Forma de
pagamento

Crédito em
conta corrente
do acionista
Crédito em
conta corrente
do acionista
Crédito em
conta corrente
do acionista
Crédito em
conta corrente
do acionista

Data da
declaração
de
pagamento

06/03/2015

08/05/2015

07/08/2015

06/11/2015
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3. Percentual do Lucro Líquido do exercício distribuído:

a
Lucro Líquido do exercício de 2014
b
Reserva para Incentivos Fiscais
(a-b) = c Lucro Líquido do exercício de 2014 disponível
para distribuição
d
JCP declarados referente ao exercício de 2014
e
Dividendos declarados referente ao exercício de
2014
d+e = f Montante global de JCP + dividendos declarados
referente ao exercício de 2014
f/c
Percentual de JCP + dividendos declarados em
relação ao Lucro Líquido disponível para
distribuição referente ao exercício de 2014
Dividendos/JCP mínimos conforme Estatuto
Social: 25% de R$ 129.443 mil

R$ mil
272.314
(142.871)
129.443
114.900
0
14.900
88,8%

32.361:
R$ 0,0670 por ação ON
R$ 0,0737 por ação PN

4. Montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de exercícios
anteriores






Houve a distribuição de dividendos no montante de R$ 166.000 mil (R$ 0,3436 por ação ordinária e R$
0,3780 por açãopreferencial) referente aos exercícios:
2010: R$ 18.670 mil dos quais R$ 9.344 mil para as ações ordinárias (R$ 0,0386 por ação ordinária) e R$
9.326 mil para as ações preferenciais (R$ 0,0425 por ação preferencial).
2011: R$ 80.790 mil dos quais R$ 40.432 mil para as ações ordinárias (R$ 0,1673 por ação ordinária) e
R$ 40.358 mil para as ações preferenciais (R$ 0,1840 por ação preferencial).
2012: R$ 25.035 mil dos quais R$ 12.529 mil para as ações ordinárias (R$ 0,0518 por ação ordinária) e
R$ 12.506 mil para as ações preferenciais (R$ 0,0570 por ação preferencial).
2013: R$ 41.505 mil dos quais R$ 20.772 mil para as ações ordinárias (R$ 0,0859 por ação ordinária) e
R$ 20.733 mil para as ações preferenciais (R$ 0,0945 por ação preferencial).
Os dividendos foram pagos em 08 de outubro de 2015 (R$ 75.000 mil) e 16 de dezembro de 2015 (R$
91.000 mil), via crédito em conta corrente dos acionistas, e foram declarados em 07 de agosto de 2015.
5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre o capital próprio já declarados: (a)
o valor bruto de dividendo e juros sobre o capital próprio, de forma segregada, por ação de cada
espécie e classe; (b) a forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre o capital próprio;
(c) eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre o capital próprio;
(d) data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre o capital próprio considerada
para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento:
Além do montante de JCP declarado constantes nos itens 2 e 4 não serão declarados e pagos JCP
complementares referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.
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6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre o capital próprio com base em lucros
apurados em balanços semestrais ou em períodos menores: (a) informar o montante dos dividendos
ou juros sobre o capital próprio já declarados; (b) informar a data dos respectivos pagamentos.
Vide tabela do item 2.
7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e classe: (a)
lucro líquido do exercício e dos três exercícios anteriores; (b) dividendo e juros sobre o capital
próprio distribuído nos 3 exercícios anteriores.
Exercício Lucro Líquido
R$ milhões
2012
279,9
2013
310,0
2014
280,1
2015
272,3
Exercício

Total 2012
Total 2013
Total 2014
Total 2015

Montante
global pago
R$ mil
78.600
117.800
231.400
114.900

Tipo

R$ pagos por
Ação Ordinária

R$ pagos por
Ação Preferencial

JCP
JCP + Dividendo
JCP + Dividendo
JCP

0,215
0,272
0,483
0,290

0,237
0,299
0,531
0,319

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal: (a) identificar o montante destinado à reserva lega;
(b) detalhar a formula de cálculo da reserva legal:
No exercício de 2015 não houve destinação de lucros à reserva legal porque o limite máximo previsto na
legislação foi atingido.
9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos: (a)
descrever a forma de cálculo dos dividendos fixos ou mínimos; (b) informar se o lucro do exercício é
suficiente para o pagamento integral dos dividendos fixos ou mínimos; (c) identificar se eventual
parcela não paga é cumulativa; (d) identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a
serem pagos a cada classe de ações preferenciais; (e) identificar os dividendos fixos ou mínimos a
serem pagos por ação preferencial de cada classe.
De acordo com o artigo 28, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia, 25% do lucro líquido
remanescente do exercício serão destinados ao pagamento do dividendo anual obrigatório dos acionistas,
podendo ser pagos na forma de juros sobre capital próprio (JCP) nos termos da legislação aplicável. O
dividendo/JCP mínimo obrigatório referente ao exercício de 2014 é de R$ 32.361 mil (R$ 16.195 mil para
as ações ordinárias ou R$ 0,0670 por ação ordinária e R$ 16.166 mil para as ações preferenciais ou R$
0,0737 por ação preferencial). Como foram declarados dividendos e JCP no montante de R$ 114.900 mil
referente ao exercício de 2015 (detalhado na tabela do item 2) houve um pagamento de R$ 82.539 mil
acima do mínimo estatutário.
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10. Em relação ao dividendo obrigatório: (a) descrever a forma de cálculo prevista no estatuto; (b)
informar se ele está sendo pago integralmente; (c) informar o montante eventualmente retido.
O Estatuto Social da Alpargatas S.A define, nos artigos reproduzidos a seguir, a forma de cálculo do
dividendo obrigatório:
“Artigo 28. - O Conselho de Administração proporá à Assembléia Geral Ordinária o destino a ser dado
ao lucro líquido do exercício, destinando-se, obrigatoriamente, 5% (cinco por cento) para integrar a
reserva legal, até atingir o limite máximo previsto na lei, destinando-se também a parcela necessária para
a constituição da reserva para contingências, quando as circunstâncias assim o recomendarem.
§ 1º - Do lucro remanescente, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, serão destinados ao pagamento
do dividendo anual obrigatório dos acionistas, podendo ser pagos na forma de juros sobre capital próprio
nos termos da legislação aplicável.
§ 2º - O saldo que se verificar terá o destino que lhes derem os senhores acionistas reunidos em
Assembléia Geral conforme propostas do Conselho de Administração da sociedade e nos estritos termos
da legislação aplicável.”
Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, a Companhia declarou o montante global
de R$ 114.900 mil (R$ 57.509 mil para as ações ordinárias ou R$ 0,2380 por ação ordinária e R$ 57.391
mil para as ações preferenciais ou R$ 0,2618 por ação preferencial) em forma de juros sobre o capital
próprio (JCP). Do montante global de R$ 114.900 mil não houve parcela retida e as datas de pagamento
estão informadas na tabela do item 2.
11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia: (a)
informar o montante da retenção; (b) descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da
companhia, abordando, inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e
fluxos de caixa positivos; (c) justificar a retenção dos dividendos.
Não houve retenção do dividendo obrigatório porque a Companhia apresentou forte geração operacional
de caixa durante o exercício de 2015.
12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências: (a) identificar o montante
destinado à reserva;(b) identificar a perda considerada provável e sua causa; (c) explicar porque a
perda foi considerada provável; (d) justificar a constituição da reserva.
Não houve destinação de resultado para reserva de contingência no exercício de 2015.
13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar: (a) informar o montante
destinado à reserva de lucros a realizar; (b) informar a natureza dos lucros não-realizados que
deram origem à reserva.
Não houve destinação de resultado para reserva de lucros a realizar no exercício de 2015.
14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias: (a) descrever as cláusulas
estatutárias que estabelecem a reserva; (b) identificar o montante destinado à reserva; (c) descrever
como o montante foi calculado.
Não houve destinação de resultado para reservas estatutárias no exercício de 2015.
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15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital: (a) identificar o montante da
retenção; (b) fornecer cópia do orçamento de capital.
Referente ao exercício de 2015 houve destinação de R$ 14.543 mil para a conta de Reserva para
Investimentos, para fazer face a novos investimentos em função do Orçamento de Capital a seguir
descrito:
Orçamento de Capital 2016
R$ milhões
Industrial (Brasil)

76,8

Inovação

15,4

Alpargatas Argentina

12,3

Tecnologia da Informação

11,0

Alpargatas Europa

7,9

Alpargatas USA

7,8

Osklen

5,0

Outros

4,9

Total

141,1

A conciliação da Reserva para futuro investimento com o valor informado nas Demonstrações das
Mutações do Patrimônio Líquido está demonstrada no quadro a seguir:
Conciliação da Reserva para Futuro Investimento

R$ mil

Destinação do lucro líquido
Realização de custo atribuído ao imobilizado na adoção
inicial do IFRS (deemed cost)
Exercício de opções de compra de ações
Deságio na venda de ações em tesouraria
JCP e dividendos não reclamados
Valor total constituído como Reserva para Futuro
Investimento

14.543
1.405
1.676
(5.857)
395
12.162

16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais: (a) informar o montante
destinado à reserva; (b) explicar a natureza da destinação.
Referente ao exercício de 2015 houve destinação de R$ 142.871 mil para a Reserva de Incentivos Fiscais
em decorrência das subvenções para investimentos, concedidas pelos governos dos Estados onde as
principais fábricas estão localizadas, usufruídas na forma de crédito presumido de ICMS. A Companhia e
suas controladas gozam, também, de subvenções federais através do lucro da exploração na Região
Nordeste.

********************
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Atendendo ao disposto no artigo 10, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia apresenta os
presentes itens 12.5 a 12.10, do Formulário de Referência:
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA REFERENTE AOS CANDIDATOS
INDICADOS AO CONSELHO DE ADMNISTRAÇÃO
O Conselho de Administração da Alpargatas S.A. é composto por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 6
(seis) membros efetivos e igual número de suplentes, nos termos do artigo 9º do Estatuto Social da
Companhia. Nesse sentido, a proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária, a ser
realizada em 13 de abril de 2016, é a eleição de 6 (seis) membros efetivos e igual número de suplentes,
mantendo-se, assim, o atual número de Conselheiros e respectivos suplentes que compõem o Conselho de
Administração da Alpargatas S.A..
O art. 141 da Lei nº 6.404/76 possibilita a adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros
do Conselho de Administração de companhias. Especificamente para a eleição dos membros do Conselho
de Administração da Alpargatas S.A., o requerimento para a adoção do processo de voto múltiplo deverá
ser formulado por acionistas que represente, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante da
Alpargatas S.A., nos termos da Instrução CVM nº 165 de 11 de dezembro de 1991, devendo ser
apresentado por escrito à Companhia com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data e
horário previstos para a realização da Assembleia Geral Ordinária, conforme Edital de Convocação a ser
oportunamente publicado.
Na hipótese de eleição dos membros do Conselho de Administração por meio do processo de voto
múltiplo, atribuir-se-á a cada ação tantos votos quantos sejam os membros do Conselho de
Administração, sendo reconhecido ao acionista o direito de cumular os votos em um só candidato ou
distribuí-los entre vários.
Ressalta-se que, nos termos do artigo 141, §7º da Lei nº 6.404/76, na hipótese de cumulativamente ser
adotado o processo de eleição por meio do voto múltiplo e os titulares de ações ordinárias ou
preferenciais exercerem a prerrogativa prevista no artigo 141, § 4º da Lei nº 6.404/76, será assegurado ao
acionista controlador o direito de eleger conselheiros em número igual ao dos eleitos pelos demais
acionistas mais um, independentemente do número de conselheiros que, segundo o Estatuto Social da
Companhia, componha o órgão.
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A. CANDIDATOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO INDICADOS PELO ACIONISTA
CONTROLADOR
12. Assembleia Geral e Administração
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar,
em forma de tabela: (a) nome; (b) idade; (c) profissão; (d) CPF ou número do passaporte; (e) cargo
eletivo ocupado; (f) data de eleição; (g) data da posse; (h) prazo do mandato; (i) outros cargos ou
funções exercidos no emissor; (j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não; (k) se é membro
independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a
independência; (l) número de mandatos consecutivos; (m) informações sobre: (i) principais
experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando nome e setor de atividade da
empresa, cargo e se a empresa integra o grupo econômico do emissor ou é controlada por acionista
do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor; (ii) indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor; (n) descrição de qualquer dos
seguintes eventos que tenham ocorridos durante os últimos 5 anos: (i) qualquer condenação
criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; (iii)
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
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VINCENT TRIUS
Idade

58

Profissão

Empresário

CPF

214.831.548-07

Cargo Eleito Indicado

Titular

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros Cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Sim

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

(Eleito na AGE de 18.01.16)
- Possui uma longa carreira no segmento de varejo,
sendo responsável pela estruturação de grandes
varejistas no Brasil e em outros países;

Principais experiências profissionais nos
últimos 05 anos:



- Trabalhou em empresas como Carrefour S.A.
(Europa) e Wal-Mart (Brasil, América Latina e Ásia),
e ainda na Loblaw (Canadá), Dairy Farm International
(Espanha), Revco Drugstores Inc. e EJKorvettes,
Forest City Enterprises (ambas nos Estados Unidos).
Atualmente é Presidente Global de Novos Negócios
da JBS S.A.

Nome e setor de atividade da empresa
 Cargo
 Se a empresa (i) integra grupo econômico do
emissor ou (ii) é controlada por acionista do
emissor que detenha participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valor mobiliário do - A JBS S.A. é uma empresa controlada indiretamente
pela J&F Investimentos S.A., atual acionista
emissor.
controladora da Alpargatas S.A.
Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do terceiro É Presidente Global de Novos Negócios da JBS S.A.
setor
Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não
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Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05 anos

Não

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

Não

JOESLEY MENDONÇA BATISTA
Idade

44

Profissão

Empresário

CPF

376.842.211-91

Cargo Eleito Indicado

Titular

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros Cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Sim

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

(Eleito na AGE de 18.01.16)
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-

É

o

atual

Presidente

do

Conselho

de

Administração da JBS S.A., tendo sido eleito para
tal função em 2 de janeiro de 2007, e possui mais
Principais experiências profissionais nos
últimos 05 anos:

de 20 anos de experiência com produção de carne
bovina no Grupo JBS.



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

- Trabalha no Grupo JBS desde 1988.
- Atualmente, é Diretor Presidente da J&F
Investimentos S.A., holding do Grupo JBS.
- A JBS S.A. é uma empresa controlada
indiretamente pela J&F Investimentos S.A., atual
acionista controladora da Alpargatas S.A.

Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do
terceiro setor

Diretor Presidente da J&F Investimentos S.A.,
holding do Grupo JBS e atual Presidente do
Conselho de Administração da JBS S.A.

Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 5 anos

Não

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

Não

WESLEY MENDONÇA BATISTA
Idade

45

Profissão

Empresário

CPF

364.873.921-20

Cargo Eleito Indicado

Titular

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição
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Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo Controlador

Sim

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

(Eleito na AGE de 18.01.16)

Principais experiências profissionais nos
últimos 05 anos:



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

- É o atual Diretor Presidente e Vice-Presidente do
Conselho de Administração da JBS S.A., tendo sido
eleito para tal função em 26 de janeiro de 2011e
possui mais de 20 anos de experiência com produção
de carne bovina no Grupo JBS.
- Trabalha no Grupo JBS desde 1988.
- A JBS S.A. é uma empresa controlada
indiretamente pela J&F Investimentos S.A., atual
acionista controladora da Alpargatas S.A.

Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do
terceiro setor

É Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho
de Administração da JBS S.A.

Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 5 anos

Não

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

Não
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TAREK MOHAMED NOSHY NASR MOHAMED FARAHAT
Idade

51

Profissão

Administrador de Empresas

CPF

222.563.068-28

Cargo Eleito Indicado

Titular

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Sim

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

(Eleito na AGE de 18.01.16)

- É presidente global de marketing e inovação da JBS
S.A. e responsável por conduzir globalmente o
Principais experiências profissionais nos
posicionamento de todas as marcas de produtos da
últimos 05 anos:
companhia, no Brasil e no mundo, inclusive a marca
 Nome e setor de atividade da empresa
institucional, e também pelos trabalhos de pesquisa e
 Cargo
desenvolvimento e todos os esforços em inovação de
 Se a empresa (i) integra grupo econômico do portfólio.
emissor ou (ii) é controlada por acionista do - Possui 26 anos de experiência na P&G, tendo
emissor que detenha participação, direta ou ocupado cargos em vários países do mundo, como
indireta, igual ou superior a 5% de uma
Oriente Médio, Europa e América Latina. De 2006 a
mesma classe ou espécie de valor mobiliário
2012 foi presidente da P&G do Brasil. Em 2012, foi
do emissor
eleito presidente para América Latina e membro do
conselho executivo da P&G mundial.
- A JBS S.A. é uma empresa controlada indiretamente
pela J&F Investimentos S.A., atual acionista
controladora da Alpargatas S.A.
Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do terceiro
setor

É Presidente Global de Marketing e Inovação da JBS
S.A.
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Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05 anos

Não

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

Não

ELISEO SANTIAGO PEREZ FERNANDEZ
Idade

51

Profissão

Administrador de Empresas

CPF

412.811.954-72

Cargo Eleito Indicado

Suplente

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Sim

Membro independente

Não

Número de mandatos consecutivos

(Eleito na AGE de 18.01.16)
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- Iniciou na JBS em Agosto de 2005 e é atualmente o
Principais experiências profissionais nos
últimos 05 anos:



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

Diretor de Administração e Controle da JBS S.A.
Possui experiência de oito anos em empresa de
auditoria e consultoria e dez anos em indústria de
varejo.
- A JBS S.A. é uma empresa controlada indiretamente
pela

J&F

Investimentos

S.A.,

atual

acionista

controladora da Alpargatas S.A.

Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do
terceiro setor

É Diretor de Administração e Controle da JBS S.A.

Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05 anos

Não

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

Não

JOSÉ VICENTE MARINO
Idade

50

Profissão

Administrador de Empresas

CPF

118.032.008-55

Cargo Eleito Indicado

Suplente

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição
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Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros Cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Sim

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

(Eleito na AGE de 18.01.16)
- É atualmente CEO da Flora Produtos de

Principais experiências profissionais nos
últimos 05 anos:



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

Higiene e Limpeza S.A. (Flora Cosméticos),
tendo 20 anos de experiência na indústria de
bens de consumo, tendo sido COO da Natura
Cosméticos e CEO da Johnson e Johnson Brasil.
Participa atualmente do Conselho Superior do
CONAR, do Conselho Nacional de AutoRegulamentação Publicitária, e do Conselho
Consultivo do Instituo Akatu para o Consumo
Consciente.
- A Flora Produtos de Higiene e Limpeza S.A. é
uma empresa controlada pela J&F Investimentos
S.A., atual acionista controladora da Alpargatas
S.A

Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do terceiro
setor

CEO da Flora Produtos de Higiene e Limpeza
S.A.

Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05 anos

Não

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

Não
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GILBERTO TOMAZONI
Idade

57

Profissão

Engenheiro

CPF

341.840.159-72

Cargo Eleito Indicado

Suplente

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Sim

Membro independente

Não

Número de mandatos consecutivos

(Eleito na AGE de 18.01.16)

Principais experiências profissionais nos
últimos 05 anos

- Possui vasta experiência e conhecimento da



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

indústria de alimentos. Trabalhou durante 27 anos
na Sadia, dos quais quatro como Diretor
Presidente. Atuou como Vice Presidente da Bunge
Alimentos, gerindo os negócios de alimentos e
ingredientes, respondendo também como Diretor
Executivo para América do Sul e Central e,
recentemente, foi nomeado para assumir a
Presidente Global de Operações da JBS S.A.
- A JBS S.A. é uma empresa controlada
indiretamente pela J&F Investimentos S.A., atual
acionista controladora da Alpargatas S.A.

Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do
terceiro setor

Presidente Global de Operações da JBS S.A.

Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não
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Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05 anos

Não

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

Não

GILBERTO MEIRELLES XANDÓ BAPTISTA
Idade

50

Profissão

Administrador de Empresas

CPF

090.973.728-28

Cargo Eleito Indicado

Suplente

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros Cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo Controlador

Sim

Membro Independente

Não

Número de Mandatos Consecutivos

(Eleito na AGE de 18.01.16)
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Principais Experiências Profissionais nos
Últimos 05 Anos:



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

- É Diretor Presidente da Vigor Alimentos S.A.
Possui forte vivência multidisciplinar em carreira
desenvolvida
nas
áreas
de
Finanças,
Controladoria, Trade Marketing, Marketing,
Comercial (Brasil e Exterior) e Gestão de Unidade
de Negócios nas empresas Natura, Sadia S.A. e
Coopers & Lybrand.
- A Vigor Alimentos S.A. é uma empresa
controlada indiretamente pela J&F Investimentos
S.A., atual acionista controladora da Alpargatas
S.A.

Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do terceiro
setor

Diretor Presidente da Vigor Alimentos S.A.

Condenação Criminal nos Últimos 05 Anos

Não

Qualquer Condenação em Processo
Administrativo da CVM nos Últimos 05 Anos

Não

Qualquer Condenação Transitada em
Julgado, na Esfera Judicial ou
Administrativa, que Tenha Suspendido ou
Inabilitado para a Prática de uma Atividade
Profissional ou Comercial Qualquer

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

Nome

Total de reuniões realizadas pelo
Conselho de Administração desde
a posse

Percentual de Participação nas
Reuniões

Vincent Trius

2

100%

Joesley Mendonça Batista

2

100%

Wesley Mendonça Batista

2

100%

2

100%

2

0

2

0

2

0

2

0

Tarek Mohamed Noshy Nasr
Mohamed Farahat
Eliseo
Santiago Perez Fernandez
(Suplente)
José Vicente Marino
(Suplente)
Gilberto Tomazoni
(Suplente)
Gilberto Meirelles Xandó
Baptista
(Suplente)

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não estão sendo eleitos membros dos comitês existentes na Companhia.
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem
como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou
estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas
reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no
cargo
Não estão sendo eleitos membros dos comitês existentes na Companhia.
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12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
entre: (a) administradores do emissor; (b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, do emissor; (c) (i) administradores do emissor ou de suas
controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; (d) (i)
administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas
do emissor

O Sr. Joesley Mendonça Batista é filho do Sr. José Batista Sobrinho, acionista de empresas
controladoras indiretas da Companhia, e irmão do Sr. Wesley Mendonça Batista, candidato a membro
efetivo do Conselho de Administração, e acionista de empresa controladora indireta da Companhia;

O Sr. Wesley Mendonça Batista é filho do Sr. José Batista Sobrinho, acionista de empresas
controladoras indiretas da Companhia, e irmão do Sr. Joesley Mendonça Batista, candidato a membro
efetivo do Conselho de Administração e acionista de empresa controladora indireta da Companhia.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: (a) sociedade controlada, direta ou
indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou
indiretamente, a totalidade do capital social ; (b) controlador direto ou indireto do emissor; (c) caso
seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor com exceção daquelas em que o
emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos três últimos exercícios
sociais, entre os candidatos a membro do Conselho de Administração indicados pelo acionista controlador
e sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia.
b. controlador direto ou indireto do emissor

O Sr. Vincent Trius é Presidente Global de Novos Negócios da JBS S.A.

O Sr. Joesley Mendonça Batista é Diretor Presidente da acionista controladora da Companhia, J&F
Investimentos S.A.

O Sr. Wesley Mendonça Batista é Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de
Administração da JBS S.A., empresa controlada indiretamente pela J&F Investimentos S.A..
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O Sr. Tarek Mohamed Noshy Nasr Mohamed Farahat é Presidente Global de Marketing e Inovação
da JBS S.A.;

O Sr. Eliseo Santiago Perez Fernandez é Diretor de Administração e Controle da JBS S.A.;

O Sr. José Vicente Marino é CEO da Flora Produtos de Higiene e Limpeza S.A.;

O Sr. Gilberto Tomazoni é Presidente Global de Operações da JBS S.A.;

O Sr. Gilberto Meirelles Xandó Baptista é Diretor Presidente da Vigor Alimentos S.A..
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não existem relações desta natureza.

********************
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B. CANDIDATOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO INDICADOS
ACIONISTAS MINORITÁRIOS DETENTORES DE AÇÕES ORDINÁRIAS

PELOS

12. Assembleia Geral e Administração
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar,
em forma de tabela: (a) nome; (b) idade; (c) profissão; (d) CPF ou número do passaporte; (e) cargo
eletivo ocupado; (f) data de eleição; (g) data da posse; (h) prazo do mandato; (i) outros cargos ou
funções exercidos no emissor; (j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não; (k) se é membro
independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a
independência; (l) número de mandatos consecutivos; (m) informações sobre: (i) principais
experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando nome e setor de atividade da
empresa, cargo e se a empresa integra o grupo econômico do emissor ou é controlada por acionista
do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor; (ii) indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor; (n) descrição de qualquer dos
seguintes eventos que tenham ocorridos durante os últimos 5 anos: (i) qualquer condenação
criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; (iii)
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:
SILVIO TINI DE ARAÚJO
Idade
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Profissão

Empresário

CPF

064.065.488-68

Cargo Eleito Indicado

Titular

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Não

Membro Independente

Não
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Número de mandatos consecutivos

Principais experiências profissionais nos
últimos 05 Anos:



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

4
- É Presidente e Controlador da Bonsucex
Holding desde sua fundação em 1982, Presidente
do Conselho de Administração da Mineração
Buritirama S.A, Presidente do Conselho de
Administração da Vanguarda Agro S.A. e
Membro do Conselho de Administração da
Alpargatas S.A.. Foi membro do Conselho de
Administração da Companhia Metalúrgica
Barbara, Companhia Paraibuna de Metais,
Construtora Azevedo & Travassos S. A., Grupo
Paranapanema S. A., Eluma Indústria e Comércio
S. A., Caraíba Metais S.A., Brasil Ecodiesel S. A..
Atualmente é Vice-Presidente de Honra do Museu
Brasileiro da Escultura (MUBE), Conselheiro do
Museu de Arte de São Paulo (MASP),
Conselheiro do São Paulo Golf Clube (SPGC),
Sócio remido e benfeitor do Sport Club
Corinthians Paulista (SCCP). Foi fundador e
Presidente da Associação Brasileira de Criadores
do Cavalo Andaluz-Brasileiro (ABCAB) e
Conselheiro da Sociedade Hípica Paulista (SHP).
É Conselheiro de Administração certificado pelo
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa –
IBGC.
- As empresas Bonsucex Holding S.A. e
Mineração Buritirama S.A. possuem mais de 5%
de uma mesma classe de ações da Alpargatas
S.A..

Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do
terceiro setor

Presidente da Bonsucex Holding, Presidente do
Conselho de Administração da Mineração
Buritirama S.A, Presidente do Conselho de
Administração da Vanguarda Agro S.A.

Condenação criminal nos últimos 05 Anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05 anos

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

Não

MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE ARAUJO PINHEIRO



Idade

36

Profissão

Empresária

CPF

293.717.578-33

Cargo Eleito Indicado

Suplente

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Não

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

2

Principais experiências profissionais nos
últimos 05 Anos:

- É empresária, sócia administradora da JDO do
Brasil Emp. e Participações Ltda. e da São Paulo
Guanabara de Empreendimentos Ltda. Faz parte
da equipe de colaboradores da Bonsucex
Holding. É membro suplente do Conselho de
Administração da Alpargatas S.A..

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

- A empresa Bonsucex Holding S.A. possui
mais de 5% de uma mesma classe de ações da
Alpargatas S.A..
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Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do
terceiro setor

É sócia administradora da JDO do Brasil Emp. e
Participações Ltda. e da São Paulo Guanabara
de Empreendimentos Ltda..

Condenação criminal nos últimos 5 anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 5 anos

Não

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

Não

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

Nome

Total de reuniões realizadas pelo
Conselho de Administração desde
a posse

Percentual de Participação nas
Reuniões

Silvio Tini de Araújo

14

100%

Maria Fernanda Oliveira de
Araujo Pinheiro
(Suplente)

14

0

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não estão sendo eleitos membros dos comitês existentes na Companhia.
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem
como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou
estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas
reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no
cargo
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Não estão sendo eleitos membros dos comitês existentes na Companhia.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
entre: (a) administradores do emissor; (b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, do emissor; (c) (i) administradores do emissor ou de suas
controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; (d) (i)
administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas
do emissor
O Sr. João José Oliveira de Araújo e a Sra. Maria Fernanda Oliveira de Araujo Pinheiro são irmãos e
filhos do Sr. Silvio Tini de Araújo.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: (a) sociedade controlada, direta ou
indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou
indiretamente, a totalidade do capital social ; (b) controlador direto ou indireto do emissor; (c) caso
seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor com exceção daquelas em que o
emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos três últimos exercícios
sociais, entre os candidatos a membro do Conselho de Administração indicados pelos acionistas
minoritários detentores de ações ordinárias e sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela
Alpargatas S.A..
b. controlador direto ou indireto do emissor
Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos três últimos exercícios
sociais, entre os candidatos a membro do Conselho de Administração indicados pelos acionistas
minoritários detentores de ações ordinárias e o controlador direto ou indireto da Alpargatas S.A..
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não existem relações desta natureza.

********************
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CANDIDATOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO INDICADOS PELOS ACIONISTAS
DETENTORES DE AÇÕES PREFERENCIAIS

12. Assembleia Geral e Administração
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar,
em forma de tabela: (a) nome; (b) idade; (c) profissão; (d) CPF ou número do passaporte; (e) cargo
eletivo ocupado; (f) data de eleição; (g) data da posse; (h) prazo do mandato; (i) outros cargos ou
funções exercidos no emissor; (j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não; (k) se é membro
independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a
independência; (l) número de mandatos consecutivos; (m) informações sobre: (i) principais
experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando nome e setor de atividade da
empresa, cargo e se a empresa integra o grupo econômico do emissor ou é controlada por acionista
do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor; (ii) indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor; (n) descrição de qualquer dos
seguintes eventos que tenham ocorridos durante os últimos 5 anos: (i) qualquer condenação
criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; (iii)
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer
JOÃO JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO
Idade

35

Profissão

Engenheiro

CPF

300.692.158-55

Cargo Eleito Indicado

Titular

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros Cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Não

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

1 mandatos como Conselheiro Titular e 2
mandatos como Suplente
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Principais experiências profissionais nos
últimos 05 Anos



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

Atuou como trainee na Mamoré Mineração e
Metalurgia (Grupo Paranapanema), e na
Construtora Bratke Collet. Trabalhou no Banco
Fator nas áreas de tesouraria, comercial e fusões
& aquisições. Foi membro do Conselho de
Administração da Brasil Ecodiesel S.A. e
Membro suplente do Conselho Fiscal do Grupo
Paranapanema. Atualmente é Diretor da
Bonsucex Holding S.A., Diretor Operacional e
Financeiro da Mineração Buritirama S.A,
Diretor Financeiro da Fazendas do Pará, Diretor
Administrativo da J.D.O. do Brasil Emp. e Part.
Ltda. e da São Paulo Guanabara Emp. e Part.
Ltda . É Membro do Conselho de Administração
da Vanguarda Agro S. A.. É membro efetivo do
Conselho de Administração da Alpargatas S.A..
- As empresas Bonsucex Holding S.A. e
Mineração Buritirama S.A. possuem mais de 5%
de uma mesma classe de ações da Alpargatas
S.A..

Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do
terceiro setor

É Diretor da Bonsucex Holding S.A., Diretor
Operacional e Financeiro da Mineração
Buritirama S.A., Diretor Financeiro da Fazendas
do Pará, Diretor Administrativo da J.D.O. do
Brasil Emp. e Part. Ltda. e da São Paulo
Guanabara Emp. e Part. Ltda . É Membro do
Conselho de Administração da Vanguarda Agro
S. A..

Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05
anos

Não

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

Não
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LUIZ FONSECA DE SOUZA MEIRELLES FILHO
Idade

63

Profissão

Bancário

CPF

500.165.638-91

Cargo Eleito Indicado

Suplente

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros Cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo Controlador

Não

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

3

Foi Diretor Executivo do Banco Pecúnia, corretor
Principais experiências profissionais nos
últimos 05 anos:



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

de valores do Banco Bozano Simonsen de
Investimentos e operador de open market da
Tecsul D.T.V.M. Posteriormente, ocupou os
cargos de Diretor Adjunto no Banco Finasa de
Investimentos e de Diretor Vice-Presidente do
Banco Mercantil de São Paulo. Atualmente, é
Diretor do Banco Paulista e membro do Conselho
Deliberativo do Club Athlético Paulistano. É
membro suplente do Conselho de Administração
da Alpargatas S.A.

Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do
terceiro setor

É Diretor do Banco Paulista

Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05 anos

Não

75

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 2016
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
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

Não

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

Nome

Total de reuniões realizadas pelo
Conselho de Administração desde
a posse

Percentual de Participação nas
Reuniões

João José Oliveira de Araújo

14

100%

Luiz Fonseca de Souza
Meirelles Filho (Suplente)

14

0

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não estão sendo eleitos membros dos comitês existentes na Companhia.
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem
como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou
estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas
reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no
cargo
Não estão sendo eleitos membros dos comitês existentes na Companhia.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
entre: (a) administradores do emissor; (b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, do emissor; (c) (i) administradores do emissor ou de suas
controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; (d) (i)
administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas
do emissor
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O Sr. João José Oliveira de Araújo e a Sra. Maria Fernanda Oliveira de Araujo Pinheiro são irmãos e
filhos do Sr. Silvio Tini de Araújo.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: (a) sociedade controlada, direta ou
indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou
indiretamente, a totalidade do capital social ; (b) controlador direto ou indireto do emissor; (c) caso
seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor com exceção daquelas em que o
emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos três últimos exercícios
sociais, entre os candidatos a membro do Conselho de Administração indicados pelos acionistas
minoritários detentores de ações ordinárias e sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela
Alpargatas S.A..
b. controlador direto ou indireto do emissor
Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos três últimos exercícios
sociais, entre os candidatos a membro do Conselho de Administração indicados pelos acionistas
minoritários detentores de ações ordinárias e o controlador direto ou indireto da Alpargatas S.A..
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não existem relações desta natureza.

********************
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Atendendo ao disposto no artigo 10, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia apresenta os
presentes itens 12.5 a 12.10, do Formulário de Referência:
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA REFERENTE AOS CANDIDATOS
INDICADOS AO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal Alpargatas S.A. (“Companhia”) é composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5
(cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, nos termos do artigo 24 do Estatuto Social da
Companhia.
C. CANDIDATOS
CONTROLADOR

AO

CONSELHO

FISCAL

INDICADOS

PELO

ACIONISTA

12. Assembleia Geral e Administração
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar,
em forma de tabela: (a) nome; (b) idade; (c) profissão; (d) CPF ou número do passaporte; (e) cargo
eletivo ocupado; (f) data de eleição; (g) data da posse; (h) prazo do mandato; (i) outros cargos ou
funções exercidos no emissor; (j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não; (k) se é membro
independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a
independência; (l) número de mandatos consecutivos; (m) informações sobre: (i) principais
experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando nome e setor de atividade da
empresa, cargo e se a empresa integra o grupo econômico do emissor ou é controlada por acionista
do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor; (ii) indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor; (n) descrição de qualquer dos
seguintes eventos que tenham ocorridos durante os últimos 5 anos: (i) qualquer condenação
criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; (iii)
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer
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DEMETRIUS NICHELE MACEI
Idade

45

Profissão

Advogado

CPF

787.870.509-78

Cargo Eleito Indicado

Efetivo

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2017

Outros Cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Sim

Membro independente

Não

Número de mandatos consecutivos

(Eleito na AGE de 18.01.16)

Principais experiências profissionais nos
últimos 05 anos:



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

Professor de Direito Tributário da graduação, especialização
e mestrado da Faculdade de Direito Curitiba
(UNICURITIBA). Ocupou os cargos de Diretor Jurídico na
JBS Argentina S.A., Gerente na Deloitte Auditores
Independentes e ainda, assessor jurídico na OCEPAR e do
Conselho Fiscal da UNIMED Curitiba. Publicou os livros
“Tributação do Ato Cooperativo” e "A Verdade Material no
Direito Tributário". Participa do Conselho Temático de
Assuntos Tributários da Federação das Indústrias do Paraná
(FIEP) e é associado do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC). Atualmente é membro efetivo do
Conselho Fiscal da JBS S.A., Vigor Alimentos S.A.,
Eldorado Celulose S.A., Excelsior Alimentos S.A. e da
Alpargatas S.A..
- A JBS S.A. e Vigor Alimentos S.A. são controladas
indiretamente pela J&F Investimentos S.A ;
- A Eldorado Celulose S.A. e Excelsior Alimentos S.A.são
controladas pela J&F Investimentos S.A..

Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do
terceiro setor

Não ocupa nenhum cargo de administração em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor
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Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05
anos

Não

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

Não

FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA
Idade

63

Profissão

Contador

CPF

098.272.341-53

Cargo Eleito Indicado

Efetiv

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2017

Outros cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Sim

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

(Eleito na AGE de 18.01.16)
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Principais experiências profissionais nos
últimos 05 Anos



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

Administrou a Empresa Rigor 65 Comércio e Distribuição de
Produtos de Higiene e Limpeza (1998 - 2006) e a Empresa
Transportadora Santos Dumont Ltda. (1999 - 2002).
Administra o Escritório de Contabilidade F.F. Ltda. desde
dezembro de 2004. Atualmente é membro efetivo do
Conselho Fiscal da JBS S.A., Vigor Alimentos S.A., Eldorado
Celulose S.A. e Excelsior Alimentos S.A. e da Alpargatas
S.A..

- A JBS S.A. e Vigor Alimentos S.A. são controladas
indiretamente pela J&F Investimentos S.A ;
- A Eldorado Celulose S.A. e Excelsior Alimentos S.A.são
controladas pela J&F Investimentos S.A..

Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do
terceiro setor

Administra o Escritório de Contabilidade F.F. Ltda.

Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05
anos

Não

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

Não

JOSÉ PAULO DA SILVA FILHO
Idade

52

Profissão

Contador

CPF

386.730.294-49

Cargo Eleito Indicado

Efetivo

Data da Eleição

13.04.2016
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Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2017

Outros cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Sim

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

(Eleito na AGE de 18.01.16)

Principais experiências profissionais nos
últimos 05 Anos:

Experiência de 17 anos como auditor independente e mais
de 10 anos como diretor nas áreas de administração e
finanças, onde atuou como Diretor de Administração e
Controle na JBS S.A. (2009 – 2011) e da J&F Investimentos
S.A. (2012 - 2014), holding do Grupo JBS. Atualmente é
membro efetivo do Conselho Fiscal da JBS S.A. e da Vigor
Alimentos S.A.

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

- A JBS S.A. e Vigor Alimentos S.A. são controladas
indiretamente pela J&F Investimentos S.A

Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do
terceiro setor

Não ocupa nenhum cargo de administração em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor

Condenação criminal nos últimos 05 Anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05
Anos

Não

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

Não
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MARCOS GODOY BROGIATO
Idade

57

Profissão

Contador

CPF

949.583.438-49

Cargo Eleito Indicado

Suplente

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2017

Outros cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Sim

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

(Eleito na AGE de 18.01.16)

Principais experiências profissionais nos
últimos 05 anos:



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

Foi funcionário do Grupo Bordon (1973 - 2001), sendo os
seguintes os últimos cargos exercidos: Gerente de
Contabilidade Geral (1996 - 1998), reportando-se à
Diretoria de Planejamento e Controle; Gerente Financeiro
(1998 - 2001), reportando-se ao Diretor Presidente. Entre
2001 e 2006 prestou serviços de assessoria para o Grupo
Bordon e, desde então, coordena a contabilidade de empresa
vinculada ao grupo.

Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do
terceiro setor

Não ocupa nenhum cargo de administração em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor

Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não
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Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05
anos

Não

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

Não

SANDRO DOMINGUES RAFFAI
Idade

51

Profissão

Contador

CPF

064.677.908-71

Cargo Eleito Indicado

Suplente

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2017

Outros cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Sim

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

(Eleito na AGE de 18.01.16)
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Principais experiências profissionais nos
últimos 05 anos:



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

Desde 2006 atua como assistente de controladoria do
Escritório de Contabilidade F.F. Ltda..

Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do
terceiro setor

Não ocupa nenhum cargo de administração em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor

Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05
anos

Não

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

Não

ANTONIO DA SILVA BARRETO JUNIOR
Idade

32

Profissão

Administrador de Empresas

CPF

003.245.181-45

Cargo Eleito Indicado

Suplente

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2017

85

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 2016
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Outros cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Sim

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

(Eleito na AGE de 18.01.16)

- Iniciou sua carreira no mercado financeiro em 2006,
trabalhando em uma boutique de investimentos em
Principais experiências profissionais nos operações de M&A e Private Equity. Em 2009, trabalhando
em um Fundo de Private Equity Americano, assumiu a
últimos 05 anos:
posição em uma empresa investida no setor de Energia
 Nome e setor de atividade da empresa
Renovável (Etanol e Biodiesel) de Gerente de Novos
 Cargo
Negócios. Está no Grupo J&F Investimentos desde 2010,
 Se a empresa (i) integra grupo econômico quando começou como Gerente Financeiro da Eldorado
Celulose S.A., empresa de celulose do grupo, e atualmente
do emissor ou (ii) é controlada por
ocupa o cargo de Gerente Financeiro da J&F Investimentos
acionista do emissor que detenha
S.A..
participação, direta ou indireta, igual ou
superior a 5% de uma mesma classe ou - A Eldorado Celulose S.A. é controlada pela J&F
espécie de valor mobiliário do emisso
Investimentos S.A., controladora da Alpargatas S.A.
Ocupação de cargos de administração em
Não ocupa nenhum cargo de administração em outras
outras sociedades ou organizações do
sociedades ou organizações do terceiro setor
terceiro setor
Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05
anos

Não

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

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

Nome

Total de reuniões realizadas pelo
Conselho Fiscal desde a posse

Demetrius Nichele Macei

2

100%

Florisvaldo Caetano de Oliveira

2

100%

José Paulo da Silva Filho

2

100%

Marcos Godoy Brogiato
(Suplente)

2

0

Sandro Domingues Raffai
(Suplente)

2

0

Antonio da Silva Barreto Junior
(Suplente)

2

0

Percentual de Participação nas
Reuniões

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não estão sendo eleitos membros dos comitês existentes na Companhia.
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem
como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou
estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas
reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no
cargo
Não estão sendo eleitos membros dos comitês existentes na Companhia.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
entre: (a) administradores do emissor; (b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, do emissor; (c) (i) administradores do emissor ou de suas
controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; (d) (i)
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administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas
do emissor
Não existem relações dessas naturezas.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: (a) sociedade controlada, direta ou
indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou
indiretamente, a totalidade do capital social ; (b) controlador direto ou indireto do emissor; (c) caso
seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor com exceção daquelas em que o
emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos três últimos exercícios
sociais, entre os candidatos a membro do Conselho Fiscal indicados pelo acionista controlador e
sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia.
b. controlador direto ou indireto do emissor
- O Sr. Demetrius Nichele Macei é membro efetivo do Conselho Fiscal nas empresas da JBS S.A., Vigor
Alimentos S.A., Eldorado Celulose S.A. e Excelsior Alimentos S.A.;
- O Sr. Florisvaldo Caetano de Oliveira é membro efetivo do Conselho Fiscal das empresas JBS S.A.,
Vigor Alimentos S.A., Eldorado Celulose S.A. e Excelsior Alimentos S.A.;
- O Sr. José Paulo da Silva Filho é membro efetivo do Conselho Fiscal da JBS S.A. e da Vigor Alimentos
S.A.;
- O Sr. Antonio da Silva Barreto Jr. é Gerente Financeiro da J&F Investimentos S.A..

c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não existem relações desta natureza.
********************
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D. CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL INDICADOS
MINORITÁRIOS DETENTORES DE AÇÕES ORDINÁRIAS

PELOS

ACIONISTAS

12. Assembleia Geral e Administração
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar,
em forma de tabela: (a) nome; (b) idade; (c) profissão; (d) CPF ou número do passaporte; (e) cargo
eletivo ocupado; (f) data de eleição; (g) data da posse; (h) prazo do mandato; (i) outros cargos ou
funções exercidos no emissor; (j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não; (k) se é membro
independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a
independência; (l) número de mandatos consecutivos; (m) informações sobre: (i) principais
experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando nome e setor de atividade da
empresa, cargo e se a empresa integra o grupo econômico do emissor ou é controlada por acionista
do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor; (ii) indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor; (n) descrição de qualquer dos
seguintes eventos que tenham ocorridos durante os últimos 5 anos: (i) qualquer condenação
criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; (iii)
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer
CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES
Idade

35

Profissão

Advogado

CPF

293.525.618-21

Cargo Eleito Indicado

Efetivo

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2017

Outros cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Não

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

2
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- Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São
Paulo e associada da Associação dos Advogados de São
Principais experiências profissionais nos
Paulo (AASP). É membro do Conselho de Administração da
últimos 05 anos:
Azevedo & Travassos S.A. e Vanguarda Agro S.A., membro
 Nome e setor de atividade da empresa
do Comitê de Gente da Vanguarda Agro S.A., secretário do
 Cargo
Conselho de Administração da Mineração Buritirama S.A. e
 Se a empresa (i) integra grupo econômico membro Suplente do Conselho Fiscal das Companhias
do emissor ou (ii) é controlada por
Paranapanema S.A. e Bombril S.A.. Ocupa o cargo de
acionista do emissor que detenha
Advogado da Bonsucex Holding Ltda.. É membro efetivo do
participação, direta ou indireta, igual ou Conselho Fiscal da Alpargatas S.A..
superior a 5% de uma mesma classe ou
- As empresas Bonsucex Holding S.A. e Mineração
espécie de valor mobiliário do emissor
Buritirama S.A. possuem mais de 5% de uma mesma classe
de ações da Alpargatas S.A..

Ocupação de cargos de administração em É membro do Conselho de Administração da Azevedo &
outras sociedades ou organizações do
Travassos S.A. e Vanguarda Agro S.A., membro do Comitê
terceiro setor
de Gente da Vanguarda Agro S.A., secretário do Conselho de
Administração da Mineração Buritirama S.A. e membro
Suplente do Conselho Fiscal das Companhias Paranapanema
S.A. e Bombril S.A..
Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05
anos

Não

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

Não
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MARCOS REINALDO SEVERINO PETERS
Idade

57

Profissão

Contador

CPF

023.120.398-50

Cargo Eleito Indicado

Suplente

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2017

Outros cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Não

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

3

- Professor Titular de Contabilidade Empresarial da
Faculdade de Direito da FAAP desde fevereiro de 2001.
Principais experiências profissionais nos
Coordenador do curso de Controladoria Internacional na
últimos 05 anos:
FGV-PEC. Professor Pesquisador no Programa de Mestrado
 Nome e setor de atividade da empresa
em Contabilidade da FECAP desde fevereiro de 2008. É
 Cargo
Diretor executivo da MARPE Contabilidade e Consultoria
 Se a empresa (i) integra grupo econômico Ltda. desde novembro de 2001, membro do Conselho de
do emissor ou (ii) é controlada por
Administração da Mineração Buritirama S.A., membro do
acionista do emissor que detenha
Conselho Fiscal da Paranapanema S.A., Presidente do Comitê
participação, direta ou indireta, igual ou Auditoria da Vanguarda Agropecuária S.A. e membro efetivo
superior a 5% de uma mesma classe ou do Conselho de Administração da Azevedo e Travassos S.A..
espécie de valor mobiliário do emissor
É membro suplente do Conselho Fiscal da Alpargatas S.A.

- A empresa Mineração Buritirama S.A. possui mais de 5% de
uma mesma classe de ações da Alpargatas S.A..
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Ocupação de cargos de administração em É Diretor executivo da MARPE Contabilidade e Consultoria
outras sociedades ou organizações do
Ltda. desde novembro de 2001, membro do Conselho de
terceiro setor
Administração da Mineração Buritirama S.A., membro do
Conselho Fiscal da Paranapanema S.A., Presidente do Comitê
Auditoria da Vanguarda Agropecuária S.A. e membro efetivo
do Conselho de Administração da Azevedo e Travassos S.A.
Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05
anos

Não

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

Não

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

Nome

Total de reuniões realizadas pelo
Conselho Fiscal desde a posse

Carlos Augusto Reis de Athayde
Fernandes

5

100%

Marcos Reinaldo Severino Peters

5

0

Percentual de Participação nas
Reuniões

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

*******************
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E. CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL
DETENTORES DE AÇÕES PREFERENCIAIS

INDICADOS

PELOS

ACIONISTAS

12. Assembleia Geral e Administração
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar,
em forma de tabela: (a) nome; (b) idade; (c) profissão; (d) CPF ou número do passaporte; (e) cargo
eletivo ocupado; (f) data de eleição; (g) data da posse; (h) prazo do mandato; (i) outros cargos ou
funções exercidos no emissor; (j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não; (k) se é membro
independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a
independência; (l) número de mandatos consecutivos; (m) informações sobre: (i) principais
experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando nome e setor de atividade da
empresa, cargo e se a empresa integra o grupo econômico do emissor ou é controlada por acionista
do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor; (ii) indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor; (n) descrição de qualquer dos
seguintes eventos que tenham ocorridos durante os últimos 5 anos: (i) qualquer condenação
criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; (iii)
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer
JORGE MICHEL LEPELTIER
Idade

68

Profissão

Economista e Contador

CPF

070.190.688-04

Cargo Eleito Indicado

Efetivo

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2017

Outros cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo controlador

Não

Membro Independente

Não

Número de mandatos consecutivos

11
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Com uma carreira que ultrapassa 40 anos, adquiriu
experiência nas áreas de compras, vendas, fusões e
incorporações de empresas de grande porte, em
complemento com as áreas de contabilidade, controladoria,
tesouraria e a de controles internos e governança
corporativa, mercê de suas experiências profissionais junto a
empresas da linha branca e ao Grupo Whirlpool (USA), no
qual trabalhou de maio de 1978 até agosto de 1993, sendo
inicialmente designado Tesoureiro, e após 2 anos guindado
a posição de CFO e Diretor de Relações com Investidores
do grupo Brasmotor. Anteriormente atuou por 12 anos na
Price Waterhouse Auditores Independentes como Auditor e
Principais experiências profissionais nos
Consultor, tendo alcançado a posição de Sênior Manager,
últimos 05 anos:
possuindo a coordenação de trabalhos na área bancária,
 Nome e setor de atividade da empresa
industrial, comercial, etc.. Presentemente, é consultor
 Cargo
autônomo e presta serviços nas áreas administrativa,
 Se a empresa (i) integra grupo econômico financeira, societária, e de auditoria desde longa data, sendo
do emissor ou (ii) é controlada por
sócio da Jorge Lepeltier Consultores Associados. Atua em
acionista do emissor que detenha
Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais e Comitês
participação, direta ou indireta, igual ou de Auditoria, e nos últimos 5 anos atuou como Conselheiro
superior a 5% de uma mesma classe ou de Administração nas seguintes empresas: AES Tietê S.A.,
espécie de valor mobiliário do emissor
período 2008-2011, Companhia Paranaense de Energia Copel, período 2009-2011, Triunfo Participações e
Investimentos S.A., período 2009-2011, entre outras. Como
Conselheiro Fiscal atuou nas seguintes empresas: TIM
Participações S.A., período de 2011-2012, Cia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp,
período de 2003-2009, Drogasil S.A., período de 20002011, entre outras. Como Membro de Comitê de Auditoria
atuou nas seguintes empresas: Triunfo Participações e
Investimentos S.A., período 2009-2011, Positivo
Informática S.A., período de 2009-2011, entre outras. É
presentemente Conselheiro de Administração da Companhia
Providência Indústria e Comércio e Cristal Pigmentos do
Brasil S.A., e Conselheiro Fiscal da São Martinho S.A.,
Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e EZ
TEC Empreendimentos e Participações S.A.. É membro
efetivo do Conselho Fiscal da Alpargatas S.A..
Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do
terceiro setor

É Sócio da Jorge Lepeltier Consultores Associados. É
Conselheiro de Administração da Companhia Providência
Indústria e Comércio e Cristal Pigmentos do Brasil S.A., e
Conselheiro Fiscal da São Martinho S.A., Banrisul - Banco
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e EZ TEC
Empreendimentos e Participações S.A.
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Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05
anos

Não

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

Não

FÁBIO GALLO GARCIA
Idade

59

Profissão

Administrador

CPF

931.918.128-49

Cargo Eleito Indicado

Suplente

Data da Eleição

13.04.2016

Data da Posse

Em até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2017

Outros Cargos na Alpargatas S.A.

Não

Indicado pelo Controlador

Não

Membro Independente

Não

Número de Mandatos Consecutivos

3
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Principais experiências profissionais nos
últimos 05 anos:


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

Professor da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo e da Fundação Getúlio Vargas,SP. Atualmente é
sócio - diretor da LGM Consultoria e Repres. Ltda.,
sócio-diretor da Sinalização e Arte Comunicação
Visual Ltda. Sócio da Tutóia Consultoria. Ex-membro
do Comitê de Auditoria da Paranapanema S.A.. Tem
experiência na área de Administração, com ênfase em
Administração Financeira, atuando principalmente nos
seguintes temas: Assimetria Informacional, Finanças
Internacionais, Finanças Comportamentais. É membro
suplente do Conselho Fiscal da Alpargatas S.A..

É sócio - diretor da LGM Consultoria e Repres. Ltda.,
sócio-diretor da Sinalização e Arte Comunicação
Visual Ltda. Sócio da Tutóia Consultoria

Condenação criminal nos últimos 05
anos

Não

Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05
anos

Não

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

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

Nome

Total de reuniões realizadas pelo
Conselho Fiscal desde a posse

Jorge Michel Lepeltier

5

100%

Fábio Gallo Garcia

5

0

Percentual de Participação nas
Reuniões

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

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

99

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 2016
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Atendendo ao disposto no artigo 12, incisos I e II da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a
Companhia vem disponibilizar as seguintes informações:
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
INCISO I - REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

A proposta da Companhia para Remuneração dos Administradores para o exercício de 2016 é de R$
22.257.100,00 (vinte e dois milhões, duzentos e cinqüenta e sete mil e cem reais).
Para o exercício de 2015, foi aprovada pela Assembleia Geral a proposta no valor de R$ 21.312.200,00
(vinte e um milhões, trezentos e doze mil e duzentos reais), sendo que o valor real efetivamente utilizado
nesse mesmo exercício foi de 21.091.500,00 (vinte e um milhões, noventa e um mil e quinhentos reais).
Não houve, assim, diferença relevante entre a proposta para o exercício de 2015 e o valor efetivamente
realizado pela Companhia.
Por sua vez, a variação de R$ 1.165.600,00 (hum milhão, cento e sessenta e cinco mil e seiscentos reais)
da proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2016, em comparação ao real do
exercício de 2015, é decorrente da revisão dos honorários, respectivos encargos legais e estimativa do
pagamento do programa de remuneração variável de curto prazo dos Administradores.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
INCISO II - ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA REFERENTE À
REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
13.0 REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
13.1. Descrição da política ou prática de remuneração do Conselho de Administração,
da Diretoria Estatutária e não Estatutária, do Conselho Fiscal e dos Comitês,
abordando os seguintes aspectos.
a.

objetivos da política ou prática de remuneração

A política de remuneração da Alpargatas objetiva o bem estar social de seus empregados
oferecendo 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 e longo prazo atrelados aos resultados e à geração de valor. Além de um pacote de
remuneração equilibrado a Alpargatas oferece aos seus empregados benefícios indiretos tais
como seguro saúde e odontológico e um plano de previdência privada onde cada participante
poderá optar por um percentual de contribuição, respeitando os limites do regulamento, e
como contrapartida a empresa aportará no mínimo 50% e máximo 150% do valor por ele
depositado, seguindo uma escala que privilegia a proximidade ao momento de aposentadoria.
A política de remuneração da Alpargatas respeita todos os parâmetros trabalhistas,
previdenciários e sindicais nas localidades onde atua.
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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 Assembléia Geral Ordinária de acionistas. Não são oferecidos benefícios aos
membros do Conselho de Administração.
Conselho Fiscal:
Os membros efetivos do Conselho Fiscal recebem, como remuneração fixa, honorários
mensais. O montante anual da remuneração do Conselho Fiscal é aprovado em Assembléia
Geral Ordinária e respeita os limites definidos na Lei 6.404 - Art. 162 § 3º. Não são
oferecidos benefícios aos membros do Conselho Fiscal.
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 membros das diretorias 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 estatutários e não-estatutários
são: seguro de vida, seguro saúde, previdência privada complementar, ticket refeição e check
up médico anual.
(ii)

qual a proporção de cada elemento na remuneração total
REMUNERAÇÃO TOTAL POR ÓRGÃO 2016 (PREVISTO)
REMUNERAÇÃO FIXA

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

Composição

REMUNERAÇÃO
REMUNERAÇÃO
BASEADA EM
TOTAL
AÇÕES

Salários e
Pro-Labore

Benefícios

ICP
(bônus)

PLANO UVV

Conselho de
Administração

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Conselho Fiscal

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Diretoria Estatutária

40%

4%

48%

5%

3%

100%

REMUNERAÇÃO TOTAL POR ÓRGÃO 2015
REMUNERAÇÃO FIXA

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

Composição

REMUNERAÇÃO
REMUNERAÇÃO
BASEADA EM
TOTAL
AÇÕES

Salários e
Pro-Labore

Benefícios

ICP
(bônus)

PLANO UVV

Conselho de
Administração

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Conselho Fiscal

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Diretoria Estatutária

39%

4%

47%

5%

5%

100%
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REMUNERAÇÃO TOTAL POR ÓRGÃO 2014
REMUNERAÇÃO FIXA

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

Composição

REMUNERAÇÃO
REMUNERAÇÃO
BASEADA EM
TOTAL
AÇÕES

Salários e
Pro-Labore

Benefícios

ICP
(bônus)

PLANO UVV

Conselho de
Administração

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Conselho Fiscal

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Diretoria Estatutária

46%

4%

35%

0%

15%

100%

REMUNERAÇÃO TOTAL POR ÓRGÃO 2013
REMUNERAÇÃO FIXA

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

Composição
Salários e
Pro-Labore

Benefícios

ICP
(bônus)

PLANO UVV

Conselho de
Administração

100%

0%

0%

0%

Conselho Fiscal

100%

0%

0%

Diretoria Estatutária

43%

3%

38%

REMUNERAÇÃO
REMUNERAÇÃO
BASEADA EM
TOTAL
AÇÕES
0%

100%

0%

0%

100%

0%

16%

100%

(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
Conselhos de Administração e Fiscal:
Os honorários dos membros efetivos do Conselho de Administração sofrem reajustes após
análises de mercado. Para os membros do Conselho Fiscal, além do acompanhamento do
mercado, a Alpargatas segue os limites previstos na Lei 6.404.
Diretorias estatutária e não-estatutária:
A responsabilidade pela gestão da política de remuneração dos diretores é da Diretoria de
Recursos Humanos que contempla o acompanhamento da remuneração fixa frente ao
mercado, parâmetros da remuneração variável, concessões e administração dos benefícios. A
Alpargatas utiliza a metodologia da 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 dos executivos.
(iv) razões que justificam a composição da remuneração
A remuneração total é composta por:
 Remuneração Fixa:
 Salários/Pro-labore/Honorários: remuneração mensal 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
tranqüilidade nas questões de saúde e aposentadoria.
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 Remuneração Variável:
 Incentivo de Curto Prazo (Bônus): concedidos anualmente, 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.
 Incentivo de Longo Prazo (Plano UVV): A partir de 2015, substituímos o Plano de Stock
Options (remuneração baseada em ações) 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.
 Remuneração Baseada em Ações:
 Até 2013 utilizamos o Plano de Stock Options, detalhado no item 13.4.
(v) a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato
A Alpargatas não possui membros não remunerados.
b. 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 operacional de caixa, a
geração de EBITDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), e a
obtenção de uma determinada receita líquida no ano. Também podem ser levados em conta
indicadores operacionais, sociais e ambientais (redução do consumo de recursos naturais, tais
como água, energia e gás, por exemplo) dependendo do cargo ocupado.
c. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
No caso da remuneração fixa, ela poderá aumentar, 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, há ratings que refletem, gradualmente,
o alcance das metas corporativas e individuais estabelecidas para um determinado exercício
social. Quanto melhores os resultado alcançados, maiores serão os ratings e,
consequentemente, o valor do incentivo de curto prazo.
d. 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
longo prazo está alinhado ao plano plurianual da companhia (5 anos). Espera-se que a
execução das ações estratégicas definidas para os negócios da companhia em seu plano de
longo prazo, tragam bons resultados que farão o valor de mercado da companhia subir.
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e. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores
diretos ou indiretos.
Conselhos de Administração e Fiscal:
A Alpargatas efetua mensalmente o pagamento dos honorários diretamente aos membros dos
Conselhos de Administração e Fiscal em decorrência de seus trabalhos como conselheiros. A
companhia desconhece qualquer outro tipo de remuneração paga, por empresas subsidiárias,
controladas ou controladores diretos e indiretos, aos seus conselheiros em razão do exercício
do cargo de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
Diretorias estatutária e não-Estatutária:
Toda remuneração fixa e variável, além dos benefícios, é efetuada somente pela Alpargatas.
g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário
Com base no item 12, alínea “b” do contrato de outorga de opção de compra de ações (Plano
Stock Options), vigente até 2013, está previsto:
“No caso alienação, direta ou indireta, pelos controladores da Companhia, de número de
ações que implique alteração do controle da Companhia, se os novos controladores da
Companhia não desejarem adquirir as Ações do Beneficiário, mas o Beneficiário desejar
vender suas Ações, o Beneficiário terá o direito, a ser exercido a seu exclusivo critério, de
vender aos novos controladores, que terão a obrigação de comprar, pelo mesmo valor preço
por ação e condições de pagamento oferecidos ao grupo controlador da Companhia, as Ações
oriundas do exercício de suas Opções de Compra. O Beneficiário terá ainda o direito de
declarar o vencimento antecipado dos prazos de exercício das Opções de Compra de que é
titular, para que, se assim desejar, possa fazer a subscrição ou compra de novas Ações, no
prazo de 30 (trinta) dias, condicionada à venda imediata aos novos controladores, na mesma
data do exercício das Opções de Compra.”
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13.2. Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos últimos 3 exercícios
sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da
diretoria estatutária e do conselho fiscal, preencher tabela abaixo:
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Previsto
Real
R$/mil
2016
2015
Número de Membros
6
6
Nº de membros remunerados
6
6
REMUNERAÇÃO FIXA

Real
2014
6
6

Real
2013
6
6

Salários/Pro-labore

2.160,00

2.520,00

2.520,00

1.454,40

Benefícios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Bônus

0,00

0,00

REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES
Plano Stock Options

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

2.160,00

2.520,00

2.520,00

1.454,40

Real
2014
5
5

Real
2013
5
5

R$/mil
Número de Membros
Nº de membros remunerados

CONSELHO FISCAL
Previsto
Real
2016
2015
5
5
5
5
REMUNERAÇÃO FIXA

Honorários com encargos sociais

972,00

837,00

756,00

692,40

Benefícios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Bônus

0,00

0,00

REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES
Plano Stock Options

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

972,00

837,00

756,00

692,40
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DIRETORIA ESTATUTÁRIA
Previsto
Real
R$/mil
2016
2015
Número de Membros
4
3,83
Nº de membros remunerados
4
3,83
REMUNERAÇÃO FIXA

Real
2014
4
4

Real
2013
4
4

Honorários com encargos sociais

7.633,10

6.918,90

6.578,40

6.042,10

Benefícios

726,30

671,80

536,40

473,80

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Bônus

9.261,70

8.295,40

4.961,40

5.357,50

Outros (Plano UVV)

948,40

945,80

0,00

0,00

REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES
Plano Stock Options

555,60

902,60

2.108,10

2.258,20

TOTAL

19.125,10

17.734,50

14.184,30

14.131,60

R$/mil

REMUNERAÇÃO TOTAL POR ÓRGÃO
Previsto
Real
Real
2016
2015
2014

Real
2013

Conselho de Administração

2.160,00

2.520,00

2.520,00

1.454,40

Conselho Fiscal

972,00

837,00

756,00

692,40

Diretoria Estatutária

19.125,10

17.734,50

14.184,30

14.131,60

TOTAL

22.257,10

21.091,50

17.460,30

16.278,40

O número de membros descritos nas tabelas acima foi calculado com base na média anual. Os
benefícios recebidos pelos diretores estatutários são: seguro de vida, seguro saúde,
previdência privada complementar, ticket refeição e check up médico anual. O valor total de
todos os benefícios está incluído em campo específico da tabela acima.
13.3. Remuneração Variável dos 3 últimos exercícios sociais e remuneração prevista
para o exercício corrente 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. No quadro abaixo seguem
informações adicionais referentes à remuneração variável – bônus, atribuída à Diretoria
Estatutária:
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DIRETORIA ESTATUTÁRIA
R$/mil

Previsto para
exercício social
corrente 2016

Número de Membros

4

Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
Valor máximo previsto no
plano de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração caso as
metas fossem atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no resultado
do exercício social, com
exceção de 2016

Exercício social
encerrado em
31/12/2015

Exercício social
encerrado em
31/12/2014

Exercício social
encerrado em
31/12/2013

4

4

3,83
BÔNUS

2.293,40

2.063,60

1.861,60

1.678,30

11.257,40

10.184,80

6.981,10

6.263,61

9.261,70

8.379,20

5.352,10

4.917,90

n/a

8.295,40

4.961,40

5.357,50

13.4. Plano de remuneração baseado em ações do Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária em vigor no último exercício social e previsto para o exercício
social corrente.
a. Termos e condições gerais
A Companhia concede opções de compra de ações preferenciais (stock pptions) a alguns de
seus empregados, por meio de um plano aprovado pelas Assembleias Gerais Extraordinárias
realizadas em 26 de abril de 2002, 26 de outubro de 2006 e 29 de abril de 2011, com objetivo
de reter e incentivar empregados-chave a contribuir em prol dos interesses e objetivos da
Companhia e de seus acionistas. Os planos são administrados pela área de Recursos
Humanos.
b. Principais objetivos do plano
1 – Estabelecer um vínculo mais duradouro com o executivo, numa perspectiva de retenção;
e
2 – Motivar os executivos a buscar resultados no longo prazo.
c. Forma como o plano contribui para esses objetivos
O plano estabelece metas compartilhadas que estimulam o executivo a buscar os resultados
traçados e alinhados à estratégia de médio e longo prazo da Alpargatas.
d. Como o plano se insere na política de remuneração da Companhia
Os planos de remuneração baseados em ações fazem parte do incentivo de longo prazo
oferecido pela companhia. Têm como objetivo desafiar os executivos a gerar valor em seus
negócios que reflita na valorização das ações da empresa na Bolsa de Valores e alavanque a
remuneração dos acionistas.
e. Como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto,
médio e longo prazo
107

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 2016
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
O modelo do plano propicia o alinhamento pelas seguintes variáveis:
 Indicadores econômico/financeiros de médio e longo prazos;
 Períodos de carências para exercício das stock options, que observam as metas de
desempenho naquele exercício.
 Ganho do beneficiário diretamente associado ao desempenho das ações da
Companhia.
f. Número máximo de ações abrangidas
Este número é fixado anualmente com base nos cálculos elaborados por consultoria
especializada e aprovação em Conselho Deliberativo.
Ano
2015
2014
2013
2012

Quantidade
Não houve outorga de stock options
Não houve outorga de stock options
699.128
760.142

g. Número máximo de opções a serem outorgadas
O Plano de Stock Options prevê o comprometimento máximo de 12 milhões de stock
options, somados todos os planos.
h. Condições de aquisição de ações
No Plano de Stock Options, as ações somente serão consideradas liberadas para exercício
após ter ocorrido cumulativamente a comunicação do atingimento da Meta de Performance e
o transcurso dos prazos de carência definidos no plano.
i. Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
O preço de exercício do Plano de Stock Options é equivalente à média ponderada por volume
de negociações das cotações de fechamento das ações preferenciais da Companhia na
BMF&BOVESPA nos 60 pregões anteriores a 31 de maio do ano da outorga. Esse preço de
exercício não é reajustado com nenhum índice.
j. Critérios para fixação do prazo de exercício
A carência para o exercício das stock options é de três anos, com “vesting” de 30% no
terceiro ano (janela de exercício de dois meses), 30% no quarto ano (janela de exercício de
dois meses) e 40% no quinto ano, com prazo máximo de três anos para exercício das stock
options outorgadas após o vencimento de cada período de carência.
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k. Forma de liquidação
No plano, o processo de liquidação deve seguir o seguinte fluxo:
a) O exercício das stock options será feito mediante assinatura, pelo beneficiário, do Termo de
Exercício de Opções ou qualquer outro documento que o substituir.
b) A Companhia tem um prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento do Termo de
Exercício de Opções, para efetuar a transferência, ao beneficiário, das ações da Companhia
objeto das stock options exercidas, assinando a competente Ordem de Transferência de Ações
emitida pelo banco depositário das ações escriturais da Companhia, contra o recebimento do
Preço do Exercício, ou, alternativamente, para efetivar a emissão ou de novas ações para o
beneficiário, contra o recebimento do Preço de Exercício.
c) O Preço de Exercício será pago pelo beneficiário à vista, no ato da transferência das ações
(ou, alternativamente, no ato da subscrição ou compra das ações), salvo na hipótese de o
beneficiário optar por vender imediatamente as ações adquiridas em bolsa de valores ou no
mercado de balcão, caso este em que o pagamento poderá ser feito no primeiro dia útil após a
liquidação financeira da transação, que deverá ser dentro do menor prazo estabelecido pela
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC.
l. Restrições à transferência das ações
a) As stock options são outorgadas ao beneficiário em caráter personalíssimo e não podem
ser oneradas ou transferidas a terceiros;
b) O beneficiário obriga-se a não onerar as ações objeto das stock options e a não instituir
sobre elas qualquer gravame que possa impedir a execução do disposto no plano. As ações
objeto do plano são impenhoráveis e não podem ser objeto de penhor de qualquer espécie.
m. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração
ou extinção do plano
a) Caso venham a ser feitas modificações na estrutura acionária da Companhia, envolvendo
um desdobramento, grupamento, bonificação em ações, emissão de ações por
capitalização de lucros ou reservas, ou modificação semelhante nas ações ficará
resguardado ao Conselho de Administração da Companhia o direito de também poder
ajustar essas modificações às ações objeto das stock options outorgadas, quer esta já tenha
sido ou não exercida pelo beneficiário.
b) Caso a Companhia seja parte de: (i) fusão, incorporação resultando na extinção da
Companhia, cisão com versão de todos ou substancialmente todos os ativos operacionais
da Companhia para outra empresa; ou (ii) venda de todos ou substancialmente todos os
ativos operacionais da Companhia; ou (iii) outra forma de reorganização societária que
produza efeito similar, o Plano Stock Options terminará e as stock options concedidas
extinguir-se-ão, a menos que se acorde por escrito, nos documentos relativos à operação
em questão, a permanência do Plano Stock Options e a assunção das obrigações nos
termos das stock options, incluindo as stock options concedidas, com a substituição de tais
stock options por novas stock options, pela sucessora ou sociedade que adquirir os ativos
da Companhia. Os ajustes efetuados no Plano Stock Options quando da substituição das
stock options originais por novas opções serão vinculativos. Se discordar dos ajustes no
Plano Stock Options, o beneficiário terá o direito de renunciar às suas stock options, mas
não fará jus a qualquer indenização.
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n. Efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração baseado em ações
No caso do beneficiário do plano deixar de ser administrador da Companhia ou de suas
controladas, conforme o caso, por qualquer razão, exceto por morte, aposentadoria ou
invalidez permanente, o exercício das stock options conferidas ao beneficiário em questão
ficará restrito somente às Stock options de Compra Liberadas. As demais Ostock options
serão meras expectativas e perderão a validade no momento da ocorrência do evento, ficando
automaticamente extintas e terminadas, de pleno direito, independente de qualquer aviso, ou
notificação com a rescisão, extinção ou término do contrato de trabalho ou mandato como
administrador, seja qual for a causa ou motivo da rescisão, inclusive quando esta for por justa
causa, ou mesmo imotivada e ocorrer por decisão unilateral da Companhia ou de suas
controladas, conforme o caso. Nesse caso, o Beneficiário terá prazo improrrogável de 90
(noventa) dias para exercer as stock options liberadas, mediante pagamento à vista.
13.5. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3
últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de
administração e da diretoria estatutária
Não há stock options outorgadas aos membros do Conselho de Administração. O quadro a
seguir demonstra as concessões de stock options outorgadas à Diretoria Estatutária dos três
últimos exercícios sociais e a prevista para o exercício social corrente:
PLANO DE STOCK OPTIONS

d)

Previsão para o período findo
em 31/12/2016
Diretoria
Estatutária

a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

4,00

c)

Número de Membros Remunerados

4,00

Em relação a cada outorga de stock options:
i. Data de Outorga
i. Quantidade de stock options outorgada

ii. Quantidade de stock options em aberto no início do
período
iv. Prazo para que as stock options se tornem exercíveis

01/07/2011

01/07/2012

01/07/2013

412.027

349.629

302.088

319.207

304.979

253.314

30% - 3 anos após a data de outorga
30% - 4 anos após a outorga
40% - 5 anos após a outorga
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3 anos após o
fim da carência

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

Não há

vii. Valor médio ponderado de exercício das stock options
 em aberto no início do exercício social

e)

R$ 8,36

R$11,99

R$ 11,99

R$ 4,06

R$ 4,11

R$ 6,63

0,07%

0,06%

0,05%

 perdidas durante o exercício social

Não há

 exercidas durante o exercício social

Não há

 expiradas durante o exercício social

Não há

Valor justo das stock options na data da outorga

f)
Diluição potencial em caso de exercício de todas as
stock options

PLANO DE STOCK OPTIONS

d)

a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

c)

Número de Membros Remunerados

Período fiscal com fim em 31/12/2015
Diretoria
Estatutária
3,83
3,83

Em relação a cada outorga de stock options:
i. Data de Outorga

i. Quantidade de stock options outorgada
ii. Quantidade de stock options em aberto
no início do período

iv. Prazo para que as stock options se
tornem exercíveis

v. Prazo máximo para exercício das stock
options
vi. Prazo de restrição à transferência das
ações
vii. Valor médio ponderado de exercício
das stock options
 em aberto no início do exercício
social

01/07/2005

01/07/2010

01/07/2011

01/07/2012

01/07/2013

980.946

535.063

412.027

349.629

302.088

392.379

445.619

384.076

349.629

302.088

20% - 2 anos após
a data de outorga
20% - 3 anos após
a data de outorga
20% - 4 anos após
a data de outorga
40% - 5 anos após
a data de outorga

30% - 3 anos após a data de outorga
30% - 4 anos após a outorga
40% - 5 anos após a outorga

3 anos após o fim da
carência

01/07/2015
Não há

2,08

R$

R$ 4,67

R$ 8,36

R$ 11,99

R$ 11,99
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 perdidas durante o exercício social
 exercidas durante o exercício social
 expiradas durante o exercício social
Valor justo das stock options na data
da outorga
f)
Diluição potencial em caso de
exercício de todas as stock options
e)

R$ 0,38

R$ 2,53

R$ 4,06

R$ 4,11

0,08%

0,09%

0,08%

0,07%

R$ 6,63
0,06%

PLANO DE STOCK OPTIONS
a)

Período fiscal com fim em 31/12/2014
Diretoria
Estatutária
4,00

Órgão

Número Total de Membros
Número de Membros
Remunerados
d)
Em relação a cada outorga de stock options:
b)
c)

i. Data de Outorga
i. Quantidade de stock options
outorgada
ii. Quantidade de stock options
em aberto no início do período

iv. Prazo para que as stock
options se tornem exercíveis

v. Prazo máximo para exercício
das stock options
vi. Prazo de restrição à
transferência das ações
vii. Valor médio ponderado de
exercício das stock options
 em aberto no início do
exercício social
 perdidas durante o exercício
social
 exercidas durante o exercício
social
 expiradas durante o
exercício social
e)
Valor justo das stock options
na data da outorga

4,00

01/07/2005

01/07/2009

01/07/2010

01/07/2011

01/07/2012

01/07/2013

980.946

913.066

535.063

412.027

349.629

302.088

392.379

846.782

516.296

385.990

193.458

280.629

20% - 2 anos
após a data de
outorga
20% - 3 anos
após a data de
outorga
20% - 4 anos
após a data de
outorga
40% - 5 anos
após a data de
outorga

30% - 3 anos após a data de outorga
30% - 4 anos após a outorga
40% - 5 anos após a outorga

01/07/2015

3 anos após o fim da carência
Não há

R$ 2,08

R$ 3,55

R$ 4,67

R$ 8,36

R$ 11,99

R$ 11,99

R$ 0,38

R$ 0,93

R$ 2,53

R$ 4,06

R$ 4,11

R$ 6,63

112

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 2016
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
f)
Diluição potencial em caso de
exercício de todas as stock options

PLANO DE STOCK OPTIONS
a)

0,08%

0,18%

0,11%

Número Total de Membros
c)
Número de Membros
Remunerados
d)
Em relação a cada outorga de
stock options:

4,00

01/07/2005

i. Quantidade de stock
options outorgada
ii. Quantidade de stock
options em aberto no início do
período

v. Prazo máximo para
exercício das stock options
vi. Prazo de restrição à
transferência das ações
vii. Valor médio ponderado de
exercício das stock options
 em aberto no início do
exercício social
 perdidas durante o
exercício social
 exercidas durante o
exercício social
 expiradas durante o
exercício social
e)
Valor justo das stock
options na data da outorga
f)
Diluição potencial em caso
de exercício de todas as stock
options

0,06%

Diretoria
Estatutária
4,00

b)

iv. Prazo para que as stock
options se tornem exercíveis

0,04%

Período fiscal com
fim em 31/12/2013

Órgão

i. Data de Outorga

0,08%

01/07/2008

01/07/2
009

01/07/2010

01/07/2011

01/07/2012

980.946

439.230

913.066

535.063

412.027

349.629

980.946

173.030

846.782

516.296

385.990

322.430

20% - 2 anos após
a data de outorga
20% - 3 anos após
a data de outorga
20% - 4 anos após
a data de outorga
40% - 5 anos após
a data de outorga

30% - 3 anos
após a data de
outorga
30% - 4 anos
após a outorga
40% - 5 anos
após a outorga
3 anos após o
fim da carência

01/07/2015
Não há

R$ 2,08

R$ 5,19

R$ 3,55

R$ 4,67

R$ 8,36

R$ 11,99

R$ 0,38

R$ 0,95

R$ 0,93

R$ 2,53

R$ 4,06

0,21%

0,04%

0,18%

0,11%

0,08%

113

R$ 4,24
0,07%

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 2016
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
13.6. Em relação à opções em aberto do Conselho de Administração e da Diretoria
Estatutária ao final do último exercício social.
Não há stock options outorgadas aos membros do Conselho de Administração. O quadro a
seguir demonstra as concessões de stock options outorgadas à Diretoria Estatutária dos três
últimos exercícios sociais e a prevista para o exercício social corrente:
PLANO DE STOCK OPTIONS
a) Órgão

Período fiscal com fim em
31/12/2015
Diretoria Estatutária

b) Número Total de Membros

3,83

C) Número de Membros Remunerados

3,83

d) Em relação às Stock options ainda não exercíveis
i.

Quantidade

ii.

Data em que se tornarão exercíveis

iii.

Prazo máximo para exercício

iv.

Prazo de restrição à transferência das ações

v.

Preço médio ponderado de exercício

vi.

Valor justo das Stock options no último dia do exercício social

610.314
01/07/2016 - 311.003
01/07/2017 - 197.986
01/07/2018 - 101.325
3 anos após o término da
carência
Não há
R$ 11,14
R$ 3.167.257,50

e) Em relação às Stock options exercíveis

social

i.

Quantidade

ii.

Prazo máximo para exercício das stock options

iii.

Prazo de restrição à transferência das ações

iv.

Preço médio ponderado de exercício

v.
vi.

Valor justo das Stock options no último dia do exercício social
Valor justo do total das Stock options no último dia do exercício

267.186
3 anos após o término da
carência
Não há
R$ 9,61
R$ 1.063.785,02
R$ 4.231.042,53
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13.7. Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária, nos últimos 3 exercícios sociais.
Não existe remuneração baseada em ações disponível para o Conselho de Administração ou
Conselho Fiscal. Apenas a Diretoria Estatutária é contemplada por estes planos.
Exercício social encerrado em

31/12/2013

a) Órgão

31/12/2014

31/12/2015

Diretoria Estatutária

b) Número Total de Membros

4,00

4,00

3,83

C) Número de Membros Remunerados

4,00

4,00

3,83

1.035.276

853.171

830.993

R$ 3,71

R$ 3,75

R$ 3,57

R$
11.118.864,24

R$
6.680.328,93

R$
4.377.877,22

d) Em relação às stock options exercidas
i.

Quantidade

ii.
Preço médio ponderado de exercício
iii. Valor total da diferença entre o valor de
exercício e o valor de mercado das ações relativas às stock
options exercidas
b)
Em relação às ações entregues
i.

Número de ações

ii.

Preço médio ponderado de aquisição

iii. Valor total da diferença entre o valor de
aquisição e o valor de mercado das ações

De acordo com a forma de exercício das stock
options prevista no programa, não já entrega de
ações porque o beneficiário recebe o valor
líquido apurado pela diferença entre o preço da
opção e o preço de mercado na data de
exercício. As ações continuam na conta da
tesouraria em nome da Alpargatas S/A.

13.8. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados
divulgados nos itens 13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de precificação do
valor das ações e das opções, indicando, no mínimo:
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).
Plano de Stock Options
a) Modelo de precificação
Para a mensuração do valor justo das stock options das outorgas em aberto utilizou-se o
modelo Binomial de Hull & White adaptado.
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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

Programa

Data de
Outorga

Preço do Preço de
Ativo Base Exercício

Volatilidade Vida da
esperada
Opção

Dividendos
esperados

Taxa de
Juros Livre
de Risco

Programa
2005

01/07/2005

R$ 1,59

R$ 2,09

38,00%

7,50%

8,25%

Programa
2010

01/07/2010

R$ 7,05

R$ 4,67

38,00%

3,00%

12,25%

Programa
2011

01/07/2011

R$ 11,00

R$ 8,36

2,75%

12,50%

Programa
2012

01/07/2012

R$ 12,18

R$ 11,99

38,00%

2,50%

9,50%

Programa
2013

01/07/2013

R$ 13,29

R$ 11,99

37,47%

1,99%

7,98%

Igual à
vida da
37,00% opção

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, 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 50% em relação ao preço de exercício para as outorgas em aberto. (ii) Já o segundo diz
respeito à taxa de saída de beneficiários que já adquiriam o direito de exercício das stock options, mas
que deixam a companhia e devem exercer as stock options imediatamente. Para essa premissa,
consideramos que 10% dos beneficiários que adquirem o direito das stock options, saem antes do
vencimento das mesmas.
d)

Forma de determinação da volatilidade esperada

Para o Plano de Stock Options, utilizamos o método EWMA 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

Não há outras características consideradas no cálculo do valor justo das stock options.
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13.9. Informar a quantidade de ações ou cotas detidas, direta ou indiretamente, no Brasil
ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pela
Companhia, seus controladores diretos e indiretos, sociedades controladas ou sob controle
comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do
conselho fiscal, agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício social
Órgão
Qtde ações ON Qtde ações PN Qtde total ações
Conselho de Administração
61.109.117
33.489.015
94.598.132
Conselho Fiscal
10.000
10.000
20.000
Diretoria Estatutária
Total em 31/12/2015
61.119.117
33.499.015
94.618.132

13.10. Planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários.

13.11. Remuneração média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e
do Conselho Fiscal relativa aos últimos três exercícios sociais.
Item não divulgado em razão da liminar concedida pelo MM Juízo da 5ª Vara Federal/RJ, nos
autos do processo 2010.5101002888-5 ao IBEF - Rio de Janeiro, ao qual a Companhia é
associada.
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13.12. Descrição dos arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos
que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores
em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as conseqüências
financeiras para a Companhia.
As definições em caso de destituição do cargo ou aposentadoria são as seguintes por tipo de
remuneração:
A.

Incentivo de curto prazo

O executivo receberá o bônus relativo ao número de meses trabalhado no ano, com base nos
resultados apurados no final do exercício.
B.

INCENTIVO DE LONGO PRAZO

TÉRMINO DA RELAÇÃO DO EMPREGO E/OU DE MANDATO
No caso de o beneficiário deixar de ser empregado ou administrador da companhia ou de suas
controladas, conforme o caso, por qualquer razão, exceto por morte, aposentadoria ou
invalidez permanente, o exercício das Opções de Compra de Ações conferidas ao beneficiário
em questão ficará restrito somente às Opções de Compra liberadas. As demais Opções de
Compra serão meras expectativas e perderão a validade no momento da ocorrência do evento,
ficando automaticamente extintas e terminadas, de pleno direito, independente de qualquer
aviso, ou notificação com a rescisão, extinção ou término do contrato de trabalho ou mandato
como administrador, seja qual for a causa ou motivo da rescisão, inclusive quando esta for
por justa causa, ou mesmo imotivada e ocorrer por decisão unilateral da companhia ou de
suas controladas, conforme o caso. Nesse caso, o beneficiário terá prazo improrrogável de 90
dias para exercer as Opções de Compra liberadas, mediante pagamento à vista.

MORTE, INVALIDEZ PERMANENTE OU APOSENTADORIA
a) No caso de morte do beneficiário, todas as Opções de Compra ainda não liberadas para
exercício tornar-se-ão exercíveis antecipadamente, ficando dispensados os prazos de carência
e o atingimento das Metas de Performance, e as Opções de Compra estender-se-ão aos seus
herdeiros ou sucessores, por sucessão legal ou por disposição testamentária, pelo prazo
improrrogável de 12 meses a contar da data do falecimento ou até o término do prazo de
exercício, se restar prazo inferior a 12 meses, devendo as Opções de Compra ser exercidas no
todo ou em parte pelos herdeiros ou sucessores do beneficiário, mediante pagamento à vista.
b) No caso de invalidez permanente do beneficiário, todas as Opções de Compra ainda não
liberadas para exercício tornar-se-ão exercíveis antecipadamente, ficando dispensados os
prazos de carência e o atingimento das Metas de Performance, e as Opções de Compra
poderão ser exercidas pelo beneficiário ou por seu responsável legal, a qualquer momento
(observado o prazo máximo de exercício previsto na cláusula 2ª do Contrato) a contar da data
em que foi constatada a invalidez permanente, mediante pagamento à vista.
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c) No caso de aposentadoria do beneficiário, ficarão dispensados os prazos de carência mas
mantidas as Metas de Performance acumuladas até o exercício do ano anterior ao ano da
aposentadoria, de forma que o exercício das Opções de Compra conferidas ao Beneficiário
em questão ficará restrito somente às Opções de Compra liberadas e às Opções de Compra
cuja liberação esteja dependendo exclusivamente dos prazos de carência, que tornar-se-ão
exercíveis antecipadamente, desde que as Metas de Performance acumuladas tenham sido
atingidas. As Opções de Compra exercíveis antecipadamente poderão ser exercidas pelo
beneficiário, a qualquer momento (observado o prazo máximo de exercício previsto na
cláusula 2ª do Contrato) a contar da data em que em que seja formalizada a aposentadoria,
mediante pagamento à vista.
c1) Considera-se aposentadoria do beneficiário o término da relação de trabalho, vínculo de
emprego ou mandato do administrador com a Companhia ou sua(s) controlada(s) por decisão
do Diretor ou da Companhia (exceto quando se der por justa causa), desde que o Diretor, na
data da rescisão contratual, esteja a serviço da Companhia ou sua(s) controlada(s) por 10 anos
ou mais (independentemente da função) e tenha no mínimo 55 anos de idade.
C.

Plano de Previdência Privada

Caso ocorra a rescisão ou aposentadoria após 3 anos de empresa, poderá optar pelo Benefício
Proporcional Diferido, Portabilidade de 100% de suas contribuições acrescidas de 4% do
saldo da empresa por ano trabalhado, torna-se participante vinculado contribuinte assumindo
100% das contribuições além da taxa de administração ou resgatar 100% de suas
contribuições acrescidas de 2% do saldo da empresa por ano trabalhado. Caso a rescisão
ocorra antes de 3 anos de trabalho poderá apenas resgatar 100% de suas de contribuições ou
torna-se participante vinculado contribuinte assumindo 100% das contribuições além da taxa
de administração. Ressaltamos que em qualquer cenário, no momento da rescisão as
contribuições da empresa são encerradas.
D.

Demais coberturas:

Não existem quaisquer coberturas ou compromissos pós-emprego
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13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração
total de cada órgão reconhecida no resultado da Companhia referente a membros do
conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam
partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas
regras contábeis que tratam desse assunto.
Órgão

2016

2015

2014

Conselho de
Administração

78%

78%

78%

Conselho Fiscal

60%

60%

60%

Diretoria Estatutária

0%

0%

0%

13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado da Companhia como remuneração de membros do conselho de administração,
da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão
que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou
assessoria prestados.
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. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas da Companhia, como remuneração de membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal da Companhia, agrupados
por órgão, especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos.
Remuneração
recebida de empresas
controladas,
controladores diretos
ou indiretos e
sociedades sob
controle comum, em
função do exercício
do cargo na
Alpargatas
Conselho de
Administração

Conselho Fiscal

Diretoria Estatutária
Demais
remunerações
recebidas
Conselho de
Administração

Conselho Fiscal

Diretoria Estatutária

2015

2014

2013

A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga
A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga
Não houve
remuneração

A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga
A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga
Não houve
remuneração

A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga
A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga
Não houve
remuneração

2015

2014

2013

A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga
A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga
Não houve
remuneração

A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga
A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga
Não houve
remuneração

A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga
A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga
Não houve
remuneração

13.16. Outras Informações Relevantes
Não há outras informações relevantes sobre a remuneração dos administradores.
********************
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Atendendo ao disposto no artigo 11, inciso I, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia vem
disponibilizar as alterações de seu Estatuto Social:
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL
ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta

ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETO
Artigo 1º - A ALPARGATAS S.A., constituída em 3 de abril de 1907, é uma sociedade anônima que se
rege pelo presente estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.
Artigo 2º - A Sociedade tem sede e foro jurídico na Capital do Estado de São Paulo, podendo abrir e
encerrar filiais e outros estabelecimentos no País, a critério da Diretoria, ou no exterior, mediante
deliberação do Conselho de Administração.
Artigo 3º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.
Artigo 4º - A Sociedade tem por objeto:
(a) a industrialização, fabricação, comercialização e exportação de calçados, inclusive os
utilizados como Equipamento de Proteção Individual - EPI - tais como: botas e calçados de segurança;
fios; tecidos e outros artefatos têxteis; artigos e vestuário; artigos de couro; resina sintética e borracha
natural ou artificial; e ainda artigos esportivos e quaisquer insumos e componentes de todos esses
produtos;
(b)
máquinas;

a industrialização e comercialização de materiais de embalagem e de peças e acessórios para

(c) a importação e exportação de máquinas, componentes, acessórios, equipamentos e matériasprimas;
(d) a representação comercial de empresas nacionais ou estrangeiras, dentro ou fora do País;
(e) cultivo, preparação e comercialização de quaisquer espécies de fibras;
(f) a exploração de indústrias ou de atividades que, direta ou indiretamente, estejam relacionadas
com o seu objeto;
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(g) a exploração de marcas, patentes e quaisquer outros direitos da propriedade industrial ou
intelectual;
(h) a participação em outras empresas, no País ou no exterior, qualquer que seja sua forma e
objeto, na qualidade de sócia, quotista ou acionista.
CAPÍTULO II - CAPITAL E AÇÕES
Artigo 5º - O capital integralizado é de R$ 648.497.230,97 (seiscentos e quarenta e oito milhões,
quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e trinta reais e noventa e sete centavos), representado por
470.449.777 (quatrocentos e setenta milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentas e setenta e
sete) ações escriturais, sem valor nominal, sendo 241.608.551 (duzentos e quarenta e um milhões,
seiscentos e oito mil, quinhentas e cinqüenta e uma) ações ordinárias e 228.841.226 (duzentos e vinte e
oito milhões, oitocentos e quarenta e um mil, duzentas e vinte e seis) ações preferenciais.
§ 1º- Competirá ao Conselho de Administração fixar o preço de emissão de ações oriundas de aumentos
de capital, e parte desse preço poderá ser destinada à formação de reserva de capital, observadas as
prescrições legais.
§ 2º- Os subscritores que não integralizarem, dentro do prazo estabelecido, o valor dos títulos subscritos,
ficarão de pleno direito constituídos em mora, devendo pagar à Sociedade os juros legais e correção
monetária, além da multa de 5% (cinco por cento) sobre a importância da prestação.
§ 3º - Emissões de ações preferenciais da classe existente poderão ser feitas sem guardar proporção com
as ações ordinárias, desde que o total das ações preferenciais não ultrapasse o limite de 2/3 (dois terços)
do total das ações emitidas.
Artigo 6º - As ações preferenciais terão direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, 10%
(dez por cento) maior do que o dividendo atribuído a cada ação ordinária da Sociedade, e terão prioridade
no reembolso de capital no caso de liquidação da Sociedade, sem prêmio, até o valor da parcela de capital
representado por essas ações.
Artigo 7º - Todas as ações da Sociedade são escriturais, sem emissão de certificado, permanecendo em
conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira designada pelo Conselho de
Administração.
Artigo 8º - A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral; as ações
preferenciais não têm direito a voto.
CAPÍTULO III – ADMINISTRAÇÃO
Artigo 9º - A Sociedade será administrada por um Conselho de Administração composto por no mínimo
5 (cinco) e no máximo 6 (seis) membros efetivos e igual número de suplentes, todos acionistas, residentes
no País, e por uma Diretoria composta de 3 (três) a 6 (seis) membros, acionistas ou não, também
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residentes no País, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Administração e Finanças e de Relações
com Investidores, um Diretor de Recursos Humanos e os demais Diretores de Negócios.
§ 1º - Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pela Assembleia Geral.
§ 2º - Os membros da Diretoria serão eleitos pelo Conselho de Administração que 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 4°, deste artigo.
§ 3º - São atribuições dos membros da Diretoria:
I. - Ao Diretor Presidente caberá: a) a responsabilidade pela fiel execução das políticas e diretrizes
estabelecidas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração; b) a presidência das Reuniões de
Diretoria;
II. - Ao Diretor de Administração e Finanças e Relações com Investidores caberá: a) a gestão das áreas
de planejamento econômico financeiro, controle, sistemas e finanças; b) gestão da área de relações com
investidores; e c) outras atividades administrativas;
III. - Ao Diretor de Recursos Humanos caberá a gestão da área de recursos humanos através da execução
das diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração;
IV. - Aos Diretores de Negócios caberá a execução das diretrizes estabelecidas pelo Conselho de
Administração em suas respectivas áreas de atuação.
§ 4º - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal
executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
Artigo 10 – Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado Nível 1 de
Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do
Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Nível 1 de
Governança Corporativa da BM&FBOVESPA (“Regulamento do Nível 1”).
§ 1º- A Companhia, seus Administradores e acionistas deverão observar o disposto no Regulamento para
Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários, incluindo as regras referentes à
retirada e exclusão de negociação de valores mobiliários admitidos à negociação nos Mercados
Organizados administrados pela BM&FBOVESPA.
Artigo 11 - Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pelo prazo de 2 (dois) anos e os da
Diretoria serão eleitos pelo prazo de 1 (um) ano, em ambos os casos permitida a reeleição.
§ 1º - O prazo de gestão do Conselho de Administração ou da Diretoria estende-se até a investidura dos
novos administradores eleitos.
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§ 2º - O substituto eleito para preencher cargo vago completará o prazo de gestão do substituído.
Artigo 12. - A remuneração máxima global dos administradores será fixada pela Assembleia Geral,
ficando a sua distribuição a critério do Presidente do Conselho de Administração em conjunto com dois
conselheiros indicados anualmente pelo mesmo Conselho.
Artigo 13. - Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termos de posse
lavrados nos respectivos livros de atas de reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria, devendo
essa assinatura ser efetivada dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à eleição.
Parágrafo único - Se o termo não for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à nomeação, esta tornar-se-á
sem efeito, salvo justificação aceita pelo órgão da administração para o qual tiver sido eleito o
administrador.
Artigo 14. – Além do termo mencionado no artigo 13, acima, a posse dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria também estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos
Administradores nos termos do disposto no Regulamento do Nível 1, bem como ao atendimento dos
requisitos legais aplicáveis.
Seção I - Conselho de Administração
Artigo 15. - O Conselho de Administração elegerá, dentre seus membros, um Presidente, sendo os demais
designados simplesmente Conselheiros.
Artigo 16. - Nos casos de sua ausência, o Presidente indicará, dentre os demais Conselheiros efetivos,
aquele que o substituirá. Seu suplente assumirá, então, como simples conselheiro. Nos casos de
impedimento ou vacância, o Conselho elegerá o novo Presidente, na forma do Artigo 15.
§ 1º - Nos casos de ausências ou impedimento de outros membros efetivos cada um será substituído pelo
seu respectivo suplente.
§ 2º - Na ocorrência de vagas que reduzam o Conselho de Administração a número inferior ao da maioria
de seus membros eleitos, será convocada Assembleia Geral para eleger os substitutos, que completarão o
prazo de gestão dos substituídos.
Artigo 17. - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo seis vezes ao ano, em
dia e hora estabelecidos por ele próprio no início do respectivo mandato e, extraordinariamente, quando
convocado por seu Presidente ou por um terço dos seus membros, com antecedência mínima de 5(cinco)
dias da data da reunião.
§ 1º - O quórum para reunião do Conselho de Administração será, pelo menos, o da maioria de seus
membros eleitos.
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§ 2º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo seu Presidente, e suas deliberações
serão tomadas por maioria de votos dos presentes, tendo o Presidente voto de qualidade, em caso de
empate.
§ 3º - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas em livro próprio.
Artigo 18. - Além das atribuições previstas em outros dispositivos deste estatuto ou da lei, compete ao
Conselho de Administração:
I. - Fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade;
II. - Fixar, dentro do limite previsto no artigo 9º, o número de Diretores da Sociedade;
III. - Eleger, fixar atribuições complementares e supletivas, assim como destituir a qualquer tempo os
membros da Diretoria;
IV. - Fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria;
V. - Deliberar sobre a convocação das Assembleias Gerais;
VI. - Aprovar os projetos industriais, fixando o limite anual de investimento;
VII. - Deliberar previamente sobre a prática dos seguintes atos:
(a)

alienação ou oneração de bens imóveis da Sociedade;

(b) prestação de avais, fianças ou quaisquer outras garantias, fidejussórias ou reais, a favor de
sociedades controladas, ou a favor de terceiros quando de interesse da Sociedade, com exceção às fianças
prestadas pela Sociedade nos contratos de locação residencial celebrados por seus funcionários;
(c)

preenchimento dos cargos de alto nível e fixação de sua remuneração.

VIII. - Escolher e destituir auditores independentes;
IX. - Criar ou extinguir comitês consultivos e de assessoramento, fixando-lhes atribuição e eventual
remuneração;
X. - Autorizar a aquisição de ações de emissão da Sociedade para efeito de cancelamento ou
permanência em tesouraria e posterior alienação;
XI. - Declarar as antecipações do dividendo e/ou o pagamento de juros sobre capital próprio previstos no
artigo 32;
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XII. - Manifestar-se sobre o relatório da Administração, a ser elaborado pelo Presidente do Conselho, e
sobre as contas da Diretoria com o parecer dos auditores independentes, antes da divulgação de tais
documentos;
XIII. - Deliberar sobre as participações previstas na letra "h" do artigo 4º, bem como sobre a constituição
de subsidiárias, integrais ou não;
XIV. -

Deliberar sobre a emissão de notas promissórias pela Sociedade para distribuição pública.

Seção II. - Diretoria
Artigo 19. - Nos casos de ausência ou impedimentos temporários, os membros da Diretoria poderão ser
substituídos por qualquer de seus pares, a critério do Presidente do Conselho de Administração.
Parágrafo único - Em caso de vaga de qualquer cargo na Diretoria, caberá ao Conselho de
Administração, se entender conveniente, prover o cargo.
Artigo 20. - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo uma vez por mês, em dia e hora
estabelecidos por ela própria, no início do respectivo mandato e, extraordinariamente, por convocação de
qualquer dos membros desse órgão endereçada a todos os seus pares.
§ 1º - Das reuniões, a serem presididas pelo Diretor Presidente, lavrar-se-ão atas no livro próprio.
§ 2º - Para deliberar validamente, é indispensável a presença da maioria dos membros investidos, e o
quorum de deliberação será de maioria simples, cabendo ao que presidir a reunião o voto de qualidade.
Artigo 21. - A Diretoria, dentro dos limites fixados pela lei e por este Estatuto Social, fica investida de
poderes de gestão que possibilitem o funcionamento normal da Sociedade podendo para tanto praticar
todos os atos jurídicos necessários à criação, modificação ou extinção de obrigações em nome da
Sociedade.
Parágrafo único - Compete à Diretoria, deliberar sobre a prestação de fiança pela Sociedade nos
contratos de locação residencial celebrados por seus funcionários.
Artigo 22. - A representação da Sociedade será sempre exercida com observância das seguintes normas:
(a) na celebração de contratos; na alienação, aquisição ou oneração de bens ou direitos componentes do
ativo imobilizado ou integrantes da conta de investimentos; na emissão de cheques e de quaisquer outros
títulos de crédito; no aceite de quaisquer títulos de crédito; na concessão de quaisquer outras garantias
pela Sociedade; na emissão de qualquer documento que consubstancie o desembolso ou o
comprometimento de quaisquer fundos da Sociedade, serão necessárias as assinaturas conjuntas de
quaisquer dois membros da Diretoria ou de qualquer um deles com um procurador ou, ainda, das
assinaturas conjuntas de dois procuradores;
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(b) em quaisquer processos administrativos ou judiciais, bem como para a prática de quaisquer atos
perante repartições públicas; para o endosso de cheques destinados exclusivamente a depósito em contacorrente bancária da Sociedade; para a emissão e o endosso de duplicatas para cobrança, desconto ou
caução, bastará a assinatura isolada de qualquer membro da Diretoria ou de um procurador com poderes
expressos e bastantes.
§ 1º - A constituição de procuradores será sempre formalizada através de mandato expresso e escrito
contendo as assinaturas conjuntas de dois membros da Diretoria, e os instrumentos de procuração deverão
ter os seus poderes devidamente especificados e seus prazos de validade determinados, exceto quanto aos
mandatos judiciais, os quais poderão ser por prazo indeterminado.
§ 2º - O depoimento, em juízo ou fora dele, em nome da Sociedade, poderá ser prestado por qualquer um
dos membros da Diretoria, ou ainda por um procurador especialmente designado.
Artigo 23. - Compete aos membros da Diretoria encarregar-se das atribuições que lhes forem
individualmente conferidas por este Estatuto Social e supletivamente pelo Conselho de Administração.
CAPÍTULO IV - CONSELHO FISCAL
Artigo 24. - O Conselho Fiscal, com as atribuições previstas em lei, terá caráter permanente e será
composto por um número mínimo de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes e um
número máximo de 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) membros suplentes, acionistas ou não, eleitos
pela Assembleia Geral Ordinária, com mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária seguinte.
§ 1º - Os membros do Conselho Fiscal que estiverem no exercício efetivo de suas funções, farão jus a
honorários mensais fixados pela Assembleia Geral que os eleger, observado o mínimo legal.
§ 2º - Caberá à Assembleia Geral Ordinária estabelecer o número de membros do Conselho Fiscal, dentro
dos limites previstos no "caput" deste artigo.
CAPÍTULO V - ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 25. - As Assembleias Gerais, mediante convocação do Presidente do Conselho de Administração e
com observância do disposto na lei e no artigo 18, inciso V, deste estatuto, realizar-se-ão, na sede da
Sociedade, em dia e hora constantes do respectivo edital, para deliberar sobre as matérias consignadas na
ordem do dia.
Parágrafo único - Ao Presidente do Conselho de Administração caberá a presidência da Assembleia
Geral e a escolha do Secretário, dentre os acionistas presentes.
Artigo 26. - A Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se anualmente, dentro dos 4 (quatro) primeiros
meses seguintes ao término do exercício social, tem por finalidade o cumprimento das exigências
societárias em vigor.
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Artigo 27. - A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que os interesses sociais exigirem a
manifestação dos acionistas.
CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS
Artigo 28. - O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano,
dia em que serão levantadas as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício social e apurado o
respectivo resultado, com observância das disposições legais.
§ 1º - A Sociedade, mediante deliberação do Conselho de Administração, poderá levantar balanços
extraordinários em 30 de junho e 30 de setembro de cada ano, com base nos quais é facultado ao
Conselho de Administração declarar parcelas de antecipação do dividendo anual e/ou o pagamento de
juros sobre capital próprio, conforme previsto no artigo 32.
§ 2º - Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, a Sociedade poderá levantar outros balanços
extraordinários a qualquer tempo e, por deliberação do Conselho de Administração, efetuar a distribuição
de dividendos e/ou de juros sobre capital próprio com base nos resultados neles apurados, observando-se
o disposto no § 1º do artigo 204 da Lei nº 6.404/76.
Artigo 29. - Do resultado do exercício, serão deduzidos os prejuízos acumulados, quando existentes, e a
provisão para imposto de renda.
§ 1º - A seguir, deduzir-se-á a participação dos administradores no lucro do exercício, a qual não poderá
ultrapassar a sua remuneração anual nem a 0,1 (um décimo) dos lucros remanescentes após as deduções
previstas no "caput" deste artigo, prevalecendo o limite que for menor.
§ 2º - Respeitados os limites referidos neste artigo, a participação global dos administradores será
estabelecida pelo Conselho de Administração, e a sua distribuição ficará a critério do Presidente do
Conselho e dos conselheiros mencionados no artigo 12.
Artigo 30. - O Conselho de Administração proporá à Assembleia Geral Ordinária o destino a ser dado ao
lucro líquido do exercício, destinando-se, obrigatoriamente, 5% (cinco por cento) para integrar a reserva
legal, até atingir o limite máximo previsto na lei, destinando-se também a parcela necessária para a
constituição da reserva para contingências, quando as circunstâncias assim o recomendarem.
§ 1º - Do lucro remanescente, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, serão destinados ao pagamento
do dividendo anual obrigatório dos acionistas, podendo ser pagos na forma de juros sobre capital próprio
nos termos da legislação aplicável.
§ 2º - O saldo que se verificar terá o destino que lhes derem os senhores acionistas reunidos em
Assembleia Geral conforme propostas do Conselho de Administração da sociedade e nos estritos termos
da legislação aplicável.
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Artigo 31. - O dividendo não será obrigatório no exercício social em que o Conselho de Administração o
julgar incompatível com a situação financeira da Sociedade, observado o que dispõe o § 4º do art. 202 da
Lei nº 6.404/76.
Parágrafo único - No caso previsto neste artigo, os administradores não terão direito à percepção de sua
participação estatutária nos lucros.
Artigo 32. - O dividendo de cada exercício poderá ser desdobrado em quatro parcelas trimestrais, as três
primeiras constituindo antecipações do dividendo do exercício, a serem pagas por conta do resultado do
exercício, de lucros acumulados ou de reservas de lucros, observado o disposto nos § § 1º e 2º do art. 204
da Lei nº 6.404/76 ou pagos aos acionistas na forma de juros sobre capital próprio nos termos da
legislação aplicável. Estas antecipações de dividendos e/ou pagamento de juros sobre capital próprio
serão declaradas pelo Conselho de Administração nos meses de julho e outubro do próprio exercício a
que se referirem e no mês de janeiro do exercício subseqüente; a quarta parcela de dividendos e/ou
pagamento de juros sobre capital próprio será declarada na Assembleia Geral Ordinária.
§ 1º - Para declarar as três parcelas de antecipação do dividendo e/ou de juros sobre capital próprio, o
Conselho de Administração lastrear-se-á nos balanços de 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro,
respectivamente. A quarta parcela de dividendos e/ou de juros sobre capital próprio terá o seu montante
dimensionado adequadamente a fim de que a soma das quatro parcelas perfaça o dividendo que a
Assembleia Geral decidir fixar para o exercício, segundo proposta do Conselho de Administração,
observado o dividendo obrigatório estipulado no § 1º do artigo 30.
§ 2º - O dividendo e/ou os juros sobre capital próprio serão pagos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
a contar da data da reunião do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral que o declarar.
§ 3º - A Assembleia Geral poderá estender o prazo previsto no § 2º deste artigo, mas o pagamento do
dividendo e/ou juros sobre capital próprio deverá ser sempre efetuado dentro do exercício em que for
declarado.
§ 4º - O dividendo intermediário e os juros sobre capital próprio eventualmente pagos aos acionistas serão
imputados, líquidos do imposto de renda na fonte, ao valor do dividendo anual obrigatório estabelecido
no § 1º do artigo 30 este Estatuto Social.
CAPÍTULO VII - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 33. - Dissolvendo-se a Sociedade nos casos previstos em lei, será mantido o Conselho de
Administração, que nomeará o liquidante, fixar-lhe-á a remuneração, podendo destituí-lo a qualquer
tempo.
CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
Artigo 34 - O capital social poderá ser aumentado, mediante deliberação do Conselho de Administração,
até o limite de 483.217.101 (quatrocentos e oitenta e três milhões, duzentos e dezessete mil, cento e uma)
ações preferenciais, em uma ou mais parcelas, independentemente de reforma estatutária.
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Parágrafo Único - O Conselho de Administração poderá, nos termos do artigo 172 da Lei nº 6.404/76 e
do disposto no "caput" deste artigo, emitir ações preferenciais sem direito a voto, com exclusão do direito
de preferência de subscrição para os antigos acionistas, desde que a colocação seja feita mediante venda
em Bolsa de Valores, ou subscrição pública.
XXXXXXXXXX

********************
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Atendendo ao disposto no artigo 11, inciso II, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia
apresenta o presente Relatório de Origem e Justificativa:

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
RELATÓRIO DE ORIGEM E JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
REGULAMENTO PARA LISTAGEM DE EMISSORES E ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS

I.

OBJETO DA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA PROPOSTA

1.1. Inclusão do parágrafo 1º, no artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, que versa sobre as regras
referentes à retirada e exclusão de negociação de valores mobiliários admitidos à negociação nos
Mercados Organizados administrados pela BM&FBOVESPA.

II.

JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO

2.1. A mencionada alteração foi proposta a fim de adequar o Estatuto Social da companhia ao
Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários.
III.

EFEITOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS

3.1. A alteração proposta não trará quaisquer efeitos jurídicos e econômicos aos seus Acionistas, já que
a inclusão referido texto no Estatuto Social da Alpargatas S.A. se faz necessária unicamente para atender
às normas previstas no Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores
Mobiliários.
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