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1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Marcio Utsch

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

José Roberto Lettiere

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. reviram o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a
19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos

PÁGINA: 1 de 264

Formulário de Referência - 2014 - ALPARGATAS SA

Versão : 3

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

385-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

CPF/CNPJ

49.928.567/0001-11

Período de prestação de serviço

03/07/2003 a 31/03/2012

Descrição do serviço contratado

A Deloitte Touche Tohmatsu foi contratada em 3 de julho de 2003 para realizar a auditoria das demonstrações financeiras
anuais e revisões das informações trimestrais da Alpargatas, de 2004 a 2011. Nesse período, o sócio responsável foi o Sr.
André Rafael de Oliveira, CPF nº 141.183.338-48 e telefone (11) 5186-1321.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Os trabalhos de auditoria foram encerrados no último trimestre de 2011.
Os montantes contratados com a Deloitte em 2011 foram os seguintes:
•Auditoria das demonstrações financeiras de 31/12/2011 e revisões dos ITRs: R$ 870 mil
•Aplicação de procedimentos previamente acordados nas despesas de royalties dos anos de 2007 a 2011 – R$ 65 mil

Justificativa da substituição

Em atendimento ao artigo 31 da Instrução 308/99 da Comissão de Valores Mobiliários, o Conselho de Administração da
Companhia autorizou, em 11 de novembro de 2011, a substituição da Deloitte Touche Tohmatsu pela Ernst &Young Terco, a
partir das Demonstrações Financeiras do primeiro trimestre de 2012.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor
Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Endereço

André Rafael de Oliveira

15/11/2010 a 31/03/2012

141.183.338-48

Rua Alexandre Dumas, 1.981, Zona Sul, Chácara Sto Antônio, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04717906, Telefone (11) 51861321, Fax (11) 51861024, e-mail: rafaeloliveira@deloitte.com.br

José Roberto Bravin

03/07/2003 a 12/11/2010

692.981.658-20

Rua Alexandre Dumas, 1.981, Zona Sul, Chácara Sto Antônio, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04717906, Telefone (11) 51861266, Fax (11) 51861024, e-mail: jbravin@deloitte.com.br
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

471-5

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Ernst & Young Terco

CPF/CNPJ

61.366.936/0001-25

Período de prestação de serviço

01/04/2012

Descrição do serviço contratado

A Ernst & Young foi contratada para realizar a auditoria das demonstrações financeiras anuais e revisões das informações
trimestrais da Alpargatas.Em atendimento ao artigo 31 da Instrução 308/99 da Comissão de Valores Mobiliários, o Conselho
de Administração da Companhia autorizou, em 11 de novembro de 2011, a substituição da Deloitte Touche Tohmatsu pela
Ernst&Young Terco Auditores Independentes, cuja responsabilidade pelos trabalhos de auditoria teve início a partir das
demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2012.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Os montantes contratados com a Ernst Young Terco em 2013 foram os seguintes:
•Serviços de auditoria referentes ao exercício de 2013: R$ 1.384 mil
•Suporte na construção de ferramentas de gestão da cadeia de suprimentos e da malha logística relativos à nova fábrica de
Montes Claros: R$ 3.640 mil
•Assessoria fiscal aos expatriados da Alpargatas S.A.: R$53 mil

Justificativa da substituição
Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor
Nome responsável técnico
Waldyr Passetto Junior

Período de prestação de
serviço
01/04/2012

CPF
082.619.888-05

Endereço
Av. Pres. Juscelino Kubtschek, 1830, TII - 10 andar, Itaim, São Paulo, SP, Brasil, CEP 05443-900,
Telefone (11) 25733296, e-mail: waldyr.passetto@br.ey.com
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2.3 - Outras informações relevantes
2.3
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Para garantir a independência/objetividade das revisões trimestrais e das auditorias
anuais o Conselho Fiscal da Alpargatas analisa trimestralmente os relatórios emitidos
pelos auditores e, se necessário, os convoca para fornecer explicações sobre algum
ponto do relatório que os Conselheiros julguem necessário haver maiores
esclarecimentos.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2013)

Exercício social (31/12/2012)

Exercício social (31/12/2011)

Patrimônio Líquido

1.834.451.000,00

1.660.898.000,00

1.489.859.000,00

Ativo Total

3.361.984.000,00

2.740.729.000,00

2.408.169.000,00

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

3.425.959.000,00

3.006.982.000,00

2.574.700.000,00

Resultado Bruto

1.420.569.000,00

1.272.806.000,00

1.153.928.000,00

310.011.000,00

279.983.000,00

307.420.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

421.518.819

383.198.926

348.362.660

Valor Patrimonial de Ação (Reais
Unidade)

4,350000

4,330000

4,280000

Resultado Líquido por Ação

0,740000

0,730000

0,880000

Resultado Líquido
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3.2 - Medições não contábeis
3.2.
Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou deseje divulgar neste
formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda), o emissor deve: (a) informar o valor das
medições não contábeis; (b) fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das
demonstrações financeiras auditadas; (c) explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais
apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações
(a)
EBITDA
EBITDA (R$ milhões)
Margem EBITDA

2013
494,4
14,4%

2012
413,7
13,8%

2011
404,5
15,7%

(b)
CÁLCULO DO EBITDA

2013

2012

2011

310,0

280,0

307,4

(+) I.R. e contribuição social

37,7

19,3

31,8

(-) Resultado financeiro

-22,0

-8,1

-29,0

(+) Depreciação e amortização

66,5

60,7

54,0

(+) Resultado financeiro, impostos e depreciações da coligada Tavex

43,7

48,6

28,6

(=) EBITDA CONFORME INSTRUÇÃO CVM 527

435,9

400,5

392,8

(+/-) Resultado operacional da coligada Tavex

-16,6

-5,7

-22,9

(+) Provisões não-operacionais

17,4

15,2

19,2

(+) Outros itens não-recorrentes – investimentos estratégicos

12,8

3,7

15,4

(+) Hedge

44,9

-

-

494,4

413,7

404,5

R$ milhões
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(=) EBITDA AJUSTADO

(c)
O EBITDA não deve ser considerado como uma alternativa ao lucro líquido na qualidade de indicador do
desempenho operacional, ou ao fluxo de caixa na qualidade de indicador de liquidez. O EBITDA não tem
significado padronizado e seu cálculo, na Alpargatas, pode não ser comparável ao realizado por outras
companhias. Ainda que o EBITDA não forneça, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, uma
medida do fluxo de caixa, a Administração da Alpargatas o utiliza para mensurar o desempenho operacional da
Sociedade.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
3.3.
Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações
financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente
 Terras de Aventura Indústria de Art. Esportivos S.A.
Em 04 de março de 2013, a Alpargatas adquiriu 30% do número total de ações da
Terras de Aventura Indústria de Art. Esportivos S.A., titular da marca Osklen, dentre
outras, cuja atividade principal é a indústria e comércio de artigos esportivos e artigos
de vestuário. Em 30 de setembro de 2014, a Alpargatas exerceu Opção de Compra para
aquisição de adicionais 30% do capital da Osklen, passando a deter uma participação de
60% no capital da mesma.
 Tavex S.A.:
Em 26 de setembro de 2014, A Alpargatas divulgou ao mercado fato relevante
informando que as participações que ela e sua controladora, Camargo Corrêa S.A,
detêm na Tavex, S.A. , sociedade com sede na Espanha, serão concentradas numa nova
sociedade holding com sede no Brasil, a A.Y.U.S.P.E. Empreendimentos e
Participações S.A. (“A.Y.U.S.P.E.”), na qual a Alpargatas deterá aproximadamente 37%
do capital social.
A Alpargatas informou, a A.Y.U.S.P.E lançou uma oferta pública para o fechamento do
capital da Tavex, nas Bolsas de Valores de Madri, Bilbao e Valência. Maiores
informações sobre essa oferta pública poderão ser obtidas nos endereços eletrônicos
www.tavex.com e www.cnmv.es.
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3.4 - Política de destinação dos resultados
3.4.
Descrever a política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios sociais, indicando: (a) regras
sobre retenção de lucros; (b) regras sobre distribuição de dividendos; (c) periodicidade das distribuições
de dividendos; (d) eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou
regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas
ou arbitrais
A destinação dos resultados da Alpargatas, nos três últimos exercícios sociais, seguiu o estabelecido em seu
Estatuto Social, de acordo com os artigos descritos a seguir:
Exercícios
sociais
a. Regras sobre
retenção de
lucros

Valores das
Retenções de
Lucros

2013 – 2012 - 2011
Estatuto Social da Alpargatas, Artigo 30. - 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.
Destinação dos resultados (em R$)
2013
Lucro Líquido
Destinações:
Reserva Legal*
Reserva de Incentivos Fiscais**
(Subvenção para Investimentos)
Juros s/ Capital Próprio / Dividendos
Reservas para Investimentos

2012

2011

310.011.000

279.983.000

307.420.000

0

0

0

(145.393.000)

(146.348.000)

(146.543.000)

(117.800.000)
(46.818.000)

(110.300.000)
(23.335.000)

(78.600.000)
(82.277.000)

* Nos exercícios de 2013, 2012 e 2011 a Companhia não constituiu reserva legal porque o
limite máximo previsto na legislação foi atingido, uma vez que o saldo da reserva legal,
acrescido do montante das reservas de capital, ultrapassa 30% do capital social de acordo com o
Art. 193, parágrafo 1º da Lei nº 6.404.
** Nos exercícios de 2013, 2012 e 2011 a Companhia constituiu reserva para incentivos fiscais,
de acordo com o Art. 195A da Lei nº 6.404, revisada pela Lei nº 11.638/07.
b. Regras sobre
distribuição
de
dividendos

Estatuto Social da Alpargatas, Art. 30, § 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.
c. Peridiocidade Estatuto Social da Alpargatas, Artigo 32. - O dividendo de cada exercício poderá ser desdobrado
das distribuições em quatro parcelas trimestrais, as três primeiras constituindo antecipações do dividendo do
de dividendos
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
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3.4 - Política de destinação dos resultados
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 Assembléia Geral Ordinária.
d. Eventuais
restrições à
distribuição de
dividendos
impostas por
legislação ou
regulamentação
especial aplicável
ao emissor,
assim
como contratos,
decisões
judiciais,
administrativas
ou arbitrais

Estatuto Social da Alpargatas, 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.
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2013

Lucro líquido ajustado
Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
Dividendo distribuído total
Lucro líquido retido
Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Exercício social 31/12/2012

Exercício social 31/12/2011

164.618.000,00

133.635.000,00

160.877.000,00

71,560000

82,540000

48,860000

16,900000

16,860000

20,630000

117.800.000,00

110.300.000,00

78.600.000,00

46.818.000,00

23.335.000,00

82.277.000,00

23/04/2014

24/04/2013

25/04/2012

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Juros Sobre Capital Próprio
Ordinária

10.840.331,00

17/04/2013

10.740.878,00

18/04/2012

9.696.626,00

02/05/2011

Preferencial

10.959.669,00

17/04/2013

10.859.122,00

18/04/2012

9.803.374,00

02/05/2011

9.895.531,00

19/06/2013

Preferencial

10.004.469,00

19/06/2013

Ordinária

10.740.878,00

18/09/2013

Preferencial

10.859.122,00

19/06/2013

Ordinária

10.840.331,00

18/12/2013

Preferencial

10.959.669,00

18/12/2013

Ordinária

10.840.331,00

04/07/2012

Preferencial

10.959.669,00

04/07/2012

Ordinária

10.243.615,00

03/09/2012

Preferencial

10.356.385,00

03/09/2012

Ordinária

10.442.520,00

12/12/2012

Preferencial

10.557.480,00

12/12/2012

Ordinária

9.945.257,00

04/07/2011

Ordinária

10.243.615,00

05/09/2011

Ordinária

9.199.363,00

12/12/2011

Preferencial

9.300.637,00

12/12/2011

Preferencial

10.356.385,00

05/09/2011

Preferencial

10.054.743,00

04/07/2011

Ordinária

Outros
Ordinária

16.260.496,00

25/04/2014

12.580.751,00

17/04/2013

Preferencial

16.439.504,00

25/04/2014

12.719.249,00

17/04/2013
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
3.6.
Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos a conta
de lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais anteriores
Para os exercícios de 2013, 2012 e 2011 não foram declarados dividendos a conta de
lucros retidos ou de reservas constituídas em exercícios sociais anteriores.
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social
31/12/2013

Montante total da dívida,
de qualquer natureza
556.834.000,00

Tipo de índice
Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
0,30000000
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3.8 - Obrigações de acordo com a natureza e prazo de vencimento
Exercício social (31/12/2013)
Tipo de dívida
Garantia Real
Garantia Flutuante

Inferior a um ano

Um a três anos

1.356.000,00

Três a cinco anos

11.609.000,00

Superior a cinco anos

10.803.000,00

17.853.000,00

Total
41.621.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quirografárias

273.955.000,00

154.395.000,00

28.799.000,00

58.064.000,00

515.213.000,00

Total

275.311.000,00

166.004.000,00

39.602.000,00

75.917.000,00

556.834.000,00

Observação

PÁGINA: 13 de 264

Formulário de Referência - 2014 - ALPARGATAS SA

Versão : 3

3.9 - Outras informações relevantes
3.9.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes sobre as informações financeiras selecionadas da
Alpargatas.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
4.1.
Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em
especial, aqueles relacionados: (a) ao emissor; (b) aos setores da economia nos
quais o emissor atue; (c) a suas controladas e coligadas; (d) a seus fornecedores; (e)
a seus clientes; (f) à regulação dos setores em que o emissor atue; (g) aos países
estrangeiros onde o emissor atue; (h) a seu controlador, direto ou indireto, ou
grupo de controle; (i) a seus acionistas;
a.ao emissor:
Estratégia de crescimento
A Alpargatas entende que as organizações de sucesso são as que detêm a capacidade de
se adaptar às mudanças do mundo dinâmico e competitivo dos negócios. Acredita que o
exercício de planejamento estratégico é um processo contínuo, onde são estabelecidas as
diretrizes e definidos os planos de ação que resultarão no seu crescimento e no
fortalecimento das suas vantagens competitivas.
A estratégia de crescimento em execução visa tornar a Alpargatas a principal empresa
brasileira no cenário global de calçados e vestuário. Dessa forma, os principais objetivos
estratégicos dos negócios da Alpargatas são:
(i)
Em Sandálias:
 Consolidar Havaianas como marca dominante no Brasil
 Aumentar a receita em categorias não sandálias
 Aumentar a presença internacional
 Gerar cobertura no mercado brasileiro com a rede de lojas Havaianas
(ii)

Em Artigos Esportivos:
 Tornar Topper uma marca esportiva relevante na América do Sul
 Fortalecer Rainha no segmento casual de calçados esportivos
 Consolidar Mizuno como marca dominante no segmento de running
peformance no Brasil
 Aumentar a presença de Mizuno na América Latina
 Ampliar o portfólio das marcas para novas categorias esportivas

A Administração da Alpargatas tem obtido êxito no alcance desses objetivos,
comprovado pelo desempenho operacional e financeiro dos últimos anos. Caso a
Administração da Alpargatas enfrente adversidades na execução desses objetivos, a
Companhia poderá apresentar um crescimento mais moderado.
Marcas e produtos
Marcas são um ativo de natureza competitiva e estratégica para a Alpargatas, pois
asseguram a sua participação de mercado e estimulam o consumo dos produtos por
milhões de consumidores, no Brasil e no exterior. As marcas da Alpargatas são um fator
determinante na conquista da fidelidade dos consumidores. A Alpargatas possui um
portfólio amplo de marcas registradas e zela para que seus direitos de titular das marcas
sejam protegidos e respeitados por terceiros. O portfólio de marcas da Alpargatas é
formado por aproximadamente 2.875 pedidos/registros, divididos entre o Brasil e o
exterior. Desse universo, as marcas próprias mais importantes são Havaianas, Dupé,
Topper, Rainha, Osklen, Sete Léguas e Meggashop, além das licenciadas Timberland e
Mizuno. O risco associado às marcas e aos produtos da Companhia está relacionado, em
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
sua maioria, às falsificações que podem trazer prejuízo a sua imagem e à qualidade dos
produtos.
Operações fabris
No Brasil, a Alpargatas possui quatro fábricas, localizadas nos municípios de Santa Rita
e Campina Grande, ambas no Estado da Paraíba, em Carpina, Pernambuco e em Montes
Claros, Minas Gerais. Parte destas plantas contam com o apoio de fábricas satélites,
localizadas em municípios dos Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. A
Alpargatas possui, também, armazéns de distribuição; e centros de Inovação, no Estado
da Paraíba, Minas Gerais e São Paulo. As fábricas são responsáveis pela fabricação de
sandálias e de calçados esportivos, profissionais e casuais. A ocorrência de sinistros
como incêndios e outros acidentes pode causar danos às instalações e aos estoques,
interrompendo a produção e a distribuição de produtos. A falta de energia, água e
combustíveis por parte das concessionárias de serviços públicos e das distribuidoras,
bem como greves, piquetes e bloqueios logísticos, também pode comprometer a
fabricação dos produtos. Para todos os possíveis tipos de sinistros as administrações das
fábricas possuem seguros contratados e/ou planos de contingência que minimizam os
riscos mencionados. Não é possível prever que no futuro não ocorra nenhum sinistro
que possa provocar a paralisação de alguma das fábricas.
b. aos setores da economia nos quais o emissor atue:
Setor calçadista
O desempenho dos setores calçadistas brasileiro e estrangeiro está atrelado ao poder
aquisitivo da população (renda e emprego) e à confiança dos consumidores no ambiente
político/econômico dos seus países. Ocorrendo variações negativas na renda e/ou
incertezas na política econômica e no ambiente político é possível que ocorra redução
dos gastos dos consumidores afetando o desempenho do comércio e da indústria
calçadista. Nesse sentido, os volumes de vendas e a capacidade de geração de receita da
Alpargatas podem ser afetados caso ocorra alguns dos fatores mencionados.
c. a suas controladas e coligadas:
As empresas controladas da Alpargatas estão sujeitas a riscos semelhantes ao da
controladora uma vez que são empresas que também fabricam e comercializam
calçados, sandálias e vestuário.
d. a seus fornecedores:
A Alpargatas, como uma grande empresa industrial, possui vários tipos de fornecedores.
Atualmente, a borracha sintética, principal matéria-prima que é utilizada na fabricação
de sandálias, possui um número reduzido de fornecedores no Brasil, apresentando risco
de fornecimento. Para minimizar esse risco, a Alpargatas tem aumentado a quantidade
de fornecedores internacionais de borracha e otimizado o seu uso na fabricação de
sandálias e calçados.
e. a seus clientes:
A distribuição dos produtos da Alpargatas é realizada por clientes dos seguintes canais:
atacado, distribuidores regionais, varejo de calçados multimarca e especializado em
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
artigos esportivos e supermercados e hipermercados. A forma de minimizar o risco de
distribuição é não concentrar as vendas em poucos clientes. Conforme mencionado no
item 7.4 nenhum cliente desses canais de vendas foi responsável, isoladamente, por
mais de 10% da receita líquida consolidada da Companhia em 2013.

f. à regulação dos setores em que o emissor atue:
Proteção do mercado brasileiro de calçados
Em razão do forte crescimento das importações de calçados os governos de Brasil e da
Argentina adotaram medidas “antidumping” aos calçados provenientes da China,
impondo sobretaxa que elevou seu custo de importação. Novas barreiras de importação,
ou a ampliação das atuais, dependendo de sua dimensão, podem afetar a estratégia de
“sourcing” da Alpargatas, no Brasil e na Argentina.
g. aos países estrangeiros onde o emissor atue:
Os produtos da Alpargatas são comercializados em 107 países com características
diversas. Qualquer mudança relevante no ambiente político/econômico de um desses
países, ou da região onde eles se localizam, pode afetar as vendas nesses locais.

h. a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle:
A Camargo Corrêa S.A., holding do Grupo Camargo Corrêa, é a acionista controladora
da Alpargatas e poderá tomar decisões sobre seu investimento no setor de calçados que
podem estar relacionadas à sua participação acionária na Alpargatas. Dessa forma, a
Alpargatas não pode garantir que no futuro não haja mudanças significativas no
investimento da Camargo Corrêa S.A. na Alpargatas.
i. a seus acionistas:
Para um acionista da Alpargatas o principal risco está relacionado à liquidez das ações.
Do total do capital social da Companhia 34% estava em circulação ao final de 2013. Se
esse percentual em circulação cair a liquidez dos nossos acionistas pode ficar
comprometida, prejudicando o seu investimento. Visando minimizar esse risco, a
Alpargatas contratou a Bradesco Corretora para atuar como Formador de Mercado das
ações preferenciais. Para a Alpargatas, um risco em que a fonte seja seus acionistas
decorre da perda do seu valor de mercado decorrente da: (i) possível perda de
atratividade do setor de calçados e vestuário, que resulte em queda no valor das suas
ações e (ii) conjuntura desfavorável das economias nacional e internacional, com
possível fuga de capitais do mercado acionário brasileiro, que resulte em queda no valor
das suas ações. Visando minimizar este risco a Alpargatas mantém um programa de
Relações com Investidores bastante ativo, que, dentre várias ações, inclui a realização
de non deal road shows junto a investidores locais e internacionais com o objetivo de
mantê-los bem informados sobre o setor em que a Empresa atua e, no caso de
investidores internacionais, a respeito da conjuntura econômica brasileira.
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4.2 - Comentários sobre expectativas de alterações na exposição aos fatores de risco
4.2.
Em relação a cada um dos riscos acima mencionados, caso relevantes, comentar
sobre eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais
riscos
Além dos comentários já feitos no item 4.1, a Alpargatas está constantemente
analisando os riscos aos quais está exposta, monitorando mudanças que possam afetar
suas atividades. Atualmente a Companhia não identifica cenário de alteração
significativa dos riscos mencionados no item 4.1.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
4.3.
Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o emissor ou suas
controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros: (i) que
não estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes para os negócios do emissor ou de suas
controladas, indicando: (a) juízo; (b) instância; (c) data de instauração; (d) partes no processo;
(e) valores, bens ou direitos envolvidos; (f) principais fatos; (g) se a chance de perda é: (i)
provável; (ii) possível; (iii) remota; (h) análise do impacto em caso de perda do processo; (i) valor
provisionado, se houver provisão.
A Alpargatas e suas controladas possuem processos de natureza fiscal, cível e trabalhista.
1. No âmbito trabalhista,
consideradas.

não

existem

reclamações

relevantes,

individualmente

2. No âmbito tributário, a Companhia destaca abaixo aqueles processos considerados
relevantes para seus negócios:
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
Processo nº 0015767-39.1993.4.03.6100
Juízo

4ª Vara Federal da Seção Judiciária de São
Paulo (Judicial)

Instância

Última Instância - Supremo Tribunal Federal/STF

Data de instauração

17/06/1993

Autor

Alpargatas S.A.

Réu

União Federal

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 265 MM

Principais fatos

• Objeto da Ação: Ação ordinária em que se
discute a ilegitimidade da inclusão das parcelas
relativas ao ICMS na base de cálculo da COFINS
pela Lei Complementar 70/91.
• Fase Processual: Aguardando julgamento do
Recurso Extraordinário no STF (última instância
judicial).

Probabilidade de êxito (provável,
possível ou remota)

Êxito Possível

Trata-se de indébito tributário e não impactará de
forma negativa o resultado em caso de perda. A
Análise do impacto em caso de perda
provisão existente refere-se ao não pagamento
do processo
deste tributo, em função de decisão em liminar,
que suspendeu sua exigibilidade.
Valor provisionado (se houver
provisão)

R$ 136 MM.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
Processo nº 94.0006748-8
Juízo

9ª Vara Federal da Seção Judiciária de
Brasília/DF (Judicial)

Instância

2º Instância - Tribunal Regional Federal da 1ª
Região/TRF -1

Data de instauração

20/05/1994

Autor

Alpargatas S.A.

Réu

União Federal

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 14,8 MM

Principais fatos

• Objeto da Ação: Ações ordinárias que objetivam
o ressarcimento de incentivo fiscal de IPI à
exportação criado pelo Decreto Lei nº. 491/69
(Crédito Prêmio) do período de 01/05/1985 a
01/10/1990.
• Fase Processual: Já houve trânsito em julgado de
sentença favorável no Tribunal Regional Federal.
O processo atualmente está em fase de execução
do julgado.

Probabilidade de êxito (provável,
possível ou remota)

Êxito Provável

Trata-se de indébito tributário, sem qualquer
Análise do impacto em caso de perda
indício de mudança de prognóstico, reconhecido
do processo
no ativo.
Valor provisionado (se houver
provisão)

Não há necessidade de provisão contábil.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

Processo nº 10880.007055/2003-97 e 12157.000026/2008-19
Juízo

Delegacia da Receita Federal (Administrativo)

Instância

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

Data de instauração

02/09/2008

Autor

Receita Federal do Brasil

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 124,7 MM

Principais fatos

• Objeto da Ação: Autuações oriundas de não
homologação de pedidos de compensação
tributária com créditos relativos ao indébito de
Finsocial, reconhecidos por decisão judicial
transitada em julgado, favoravelmente à
Companhia.
• Fase Processual: Interposto Recurso Voluntário
ao CARF, que aguarda julgamento.

Probabilidade de êxito (provável,
possível ou remota)

Perda Remota

Havendo perda na esfera administrativa, será
ajuizada ação judicial visando o reconhecimento
Análise do impacto em caso de perda
de direito de compensação tributária de créditos já
do processo
reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado.
Valor provisionado (se houver
provisão)

Não há necessidade de provisão contábil.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
Processos nº. 13657.000322/2005-07 e nº. 10880.720190/2007-55
Juízo

Delegacia da Receita Federal (Administrativo)

Instância

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

Data de instauração

10/08/2007

Autor

Receita Federal do Brasil

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 104,4 MM

Principais fatos

• Objeto da Ação: Autuações oriundas de não
homologação de pedidos de compensação
tributária com créditos relativos ao indébito de
PIS (Lei complementar 7/70), reconhecidos por
decisão
judicial
transitada
em
julgado
favoravelmente à Companhia.
• Fase Processual: Interposto Recurso Voluntário
ao CARF, que aguarda julgamento.

Probabilidade de êxito (provável,
possível ou remota)

Perda Remota

Havendo perda na esfera administrativa, será
ajuizada ação judicial visando o reconhecimento
Análise do impacto em caso de perda
de direito de compensação tributária de créditos já
do processo
reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado.
Valor provisionado (se houver
provisão)

Não há necessidade de provisão contábil.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
Execução Fiscal nº. 078/1.10.0002317-0
Juízo

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

Instância

1ª Instância - Vara Judicial 1/1 da Comarca de
Veranópolis

Data de instauração

15/10/2010

Autor

Estado do Rio Grande do Sul

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 141,5 MM
• Objeto da Ação: Execução fiscal remanescente
de Auto de Infração lavrado pela Secretaria de
Fazenda do Rio Grande do Sul em virtude de
suposto não cumprimento de acordo celebrado
com o FUNDOPEM.

Principais fatos

Probabilidade de êxito (provável,
possível ou remota)

• Fase Processual: Foram opostos Embargos à
Execução (com oferecimento de garantia ao
juízo), que aguardam julgamento ainda na
primeira instância judicial. Ressaltamos que, na
antecedente esfera administrativa, houve empate
no Tribunal Administrativo de Recursos FiscaisTARF, com voto de desempate desfavorável.
Perda Remota

Há provas robustas para o êxito neste processo, a
Análise do impacto em caso de perda
Companhia não tem quaisquer indícios para
do processo
mudar este prognóstico.
Valor provisionado (se houver
provisão)

Não há necessidade de provisão contábil.
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Processos nº.s 11831.004260/2003-49 e 11831003567/2003-22
Juízo

Delegacia da Receita Federal (Administrativo)

Instância

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

Data de instauração

16/07/2004

Autor

Receita Federal do Brasil

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 9,1 MM

Principais fatos

• Objeto da Ação: Autuações oriundas da glosa de
compensações de saldo negativo de IRPJ, apurado
nos anos calendário de 1995 a 1997, com débitos
de IRRF decorrentes de rendimentos de trabalho
assalariado.
• Fase Processual: Interposto Recurso Especial à
Câmara superior do CARF, que aguarda
julgamento.

Probabilidade de êxito (provável,
possível ou remota)

Perda Possível

Análise do impacto em caso de perda Havendo perda na esfera administrativa, será
iniciado o ajuizamento de ação na esfera judicial.
do processo
Valor provisionado (se houver
provisão)

Não há necessidade de provisão contábil.
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Processos nº.s 19679.012754/2004-08; 19679.014885/2004-11 e 19679.017832/2004-52
Juízo

Delegacia da Receita Federal (Administrativo)

Instância

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

Data de instauração

29/09/2004

Autor

Receita Federal do Brasil

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 10,0 MM

Principais fatos

• Objeto da Ação: Autuações oriundas da glosa de
compensações de saldo negativo de IRPJ e CSLL
decorrente da antecipação de duodécimos dos
exercícios de 1991 a 1995 da Alpargatas S.A. e
suas empresas incorporadas.
• Fase Processual: Interposto Recurso Voluntário
ao CARF que aguarda julgamento.

Probabilidade de êxito (provável,
possível ou remota)

Perda Possível

Análise do impacto em caso de perda Havendo perda na esfera administrativa, será
iniciado o ajuizamento de ação na esfera judicial.
do processo
Valor provisionado (se houver
provisão)

Não há necessidade de provisão contábil.
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Processos nºs 16327.002467/2001-31; 10880.735489/2011-91; 16561.720022/2011-35;
16561.720023/2011-80; 16561.720024/2011-24
Juízo

Delegacia da Receita Federal (Administrativo)

Instância

1ª Instância - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento/DRJ

Data de instauração

21/11/2011

Autor

Receita Federal do Brasil

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 49,2 MM

Principais fatos

• Objeto da Ação: Autos de infração visando
cobrança de II, IPI, PIS-Importação e COFINSImportação sobre os valores remetidos ao exterior
a títulos de royalties, no período de 2007 a 2010.
• Fase Processual: Os processos aguardam
julgamento em primeira instância administrativa.

Probabilidade de êxito (provável,
possível ou remota)

Perda Possível

Análise do impacto em caso de perda Havendo perda na esfera administrativa, será
iniciado o ajuizamento de ação na esfera judicial.
do processo
Valor provisionado (se houver
provisão)

Não há necessidade de provisão contábil.
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Processos nºs 10660.720934/2009-98; 10660.720935/2009-32; 10880.911454/2011-64;
10880.911455/2011-17; 10660.722269/2011-91; 10880.940207/2011-75;
1088.960401/2011-77; 10880.960400/2011-22; 10880.960399/2011-36;
10880.960398/2011-91
Juízo

Delegacia da Receita Federal (Administrativo)

Instância

1ª Instância - Delegacia da Receita Federal do
Brasil
de
Julgamento/DRJ
e
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais/CARF.

Data de instauração

04/03/2010 a 09/09/2011

Autor

Receita Federal do Brasil

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 40,4 MM
• Objeto da Ação: Autos de infração relativos a
não homologação de compensações com créditos
de IPI na aquisição de insumos isentos oriundos
da Zona Franca de Manaus, correspondentes ao
período de julho de 2004 a junho de 2008.

Principais fatos

Probabilidade de êxito (provável,
possível ou remota)

• Fase Processual: A maioria dos processos
aguarda julgamento em 2ª Instância (Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais),
excepcionando-se os processos nº.s 10880940.207/2011-75,
10880-960.401/2011-77,
10880-960.400/2011-22 e 10880-960.399/201136, que aguardam o julgamento em primeira
instância.
Perda Possível

Análise do impacto em caso de perda Havendo perda na esfera administrativa, será
iniciado o ajuizamento de ação na esfera judicial.
do processo
Valor provisionado (se houver
provisão)

Não há necessidade de provisão contábil.
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Processo nº 10880.009762/2001-56
Juízo

Delegacia da Receita Federal (Administrativo)

Instância

3ª Instância - Câmara Superior de Recursos
Fiscais - CSRF

Data de instauração

19/03/1997

Autor

Delegacia da Receita Federal em São Paulo

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 3,9 MM

Principais fatos

• Objeto da Ação: Auto de infração exigindo
pagamento de COFINS dos períodos de julho,
setembro a dezembro de 1992, das empresas
incorporadas pela Alpargatas, em virtude de
divergência na sua base de cálculo.
• Fase Processual: O processo aguarda julgamento
do Recurso Especial perante a 3ª Instância
Administrativa - Câmara Superior de Recursos
Fiscais/DF.

Probabilidade de êxito (provável,
possível ou remota)

Perda Provável

Análise do impacto em caso de perda Havendo perda na esfera administrativa, será
iniciado o ajuizamento de ação na esfera judicial.
do processo
Valor provisionado (se houver
provisão)

R$ 3,9 MM
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Autos de Infração n°s: 93300008.09.00003446/2012-75; 00003456/2012-00;
00003447/2012-10; 00003472/2012-01; 00003389/2012-24; 00003470/2012-04;
00003396/2012-26; 00003455/2012-66; 00003390/2012-59; 00003465/2012-00;
00003384/2012-00; 00003471/2012-59; 00003383/2012-57; 00003415/2012-14;
00003382/2012-02; 00003469/2012-80; 00003385/2012-46; 00003466/2012-46;
00003448/2012-64; 00003464/2012-57; 00003449/2012-09; 00003462/2012-68;
00000355/2013-69; 00000681/2013-76; 00000357/2013-58; 00000659/2013-26;
00001581/2013-67; 00001409/2013-03; 00001195/2013-75; 00001790/2013-00;
00002296/2013-63; 00002307/2013-05; 00002295/2013-19; 00002313/2013-62;
00002299/2013-05; 00002308/2013-50; 00002257/2013-66; 00002311/2013-73;
00002142/2013-71; 00002312/2013-18; 00002255/2013-77; 00002305/2013-16;
00002259/2013-55; 00002310/2013-29; 00001799/2013-11; 00002320/2013-64;
00002037/2013-32; 00002300/2013-93; 00000522/2014-52; 00000506/2014-60;
00000473/2014-58; 00000495/2014-18; 00000477/2014-36; 00000504/2014-70;
00000499/2014-04; 00000498/2014-51; 00000509/2014-01; 00000500/2014-92;
00000463/2014-12; 00000502/2014-81; 00000508/2014-59; 00000501/2014-37;
00000459/2014-54; 00000505/2014-15; 00000456/2014-10 e 00000507/2014-04
Juízo

Coletorias e Recebedorias de Rendas do Estado da
Paraíba

Instância

1ª Instância

Data de instauração

28/12/2012

Autor

Fazenda Estadual da Paraíba

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos
envolvidos

Aproximadamente R$ 242,8 MM
• Objeto da Ação: Auto de infração visando a cobrança de
ICMS dos anos de 2007 a 2011.

Principais fatos

Probabilidade de êxito
(provável, possível ou

• Fase Processual: Aguarda julgamento em 1ª instância
administrativa,
à
exceção
do
processo
nº
93300008.09.00003389/2012-24 que aguarda julgamento
em 2ª instância (em 1ª instância houve redução de 90% do
auto). Foi determinada diligência fiscal a fim de verificar a
consistência dos valores autuados e o resultado foi
favorável à empresa.
Perda Remota
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remota)
Análise do impacto em caso
de perda do processo

Havendo perda na esfera administrativa, será iniciado o
ajuizamento de ação na esfera judicial.

Valor provisionado (se
houver provisão)

Não há necessidade de provisão contábil.

Processo n° 11610.016116/2008-64
Juízo

Delegacia da Receita Federal (Administrativo)

Instância

1ª Instância

Data de instauração

15/10/2013

Autor

Receita Federal do Brasil

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 26.8 MM

Principais fatos

• Objeto da Ação: Despacho Decisório não
homologando compensações feitas com crédito de
ILL, oriundo de decisão judicial transitada em
julgado, devidamente habilitado junto à Receita
Federal do Brasil.
• Fase Processual: Aguarda julgamento em 1ª
instância administrativa.

Probabilidade de êxito (provável,
possível ou remota)

Perda Remota

Análise do impacto em caso de perda Havendo perda na esfera administrativa, será
iniciado o ajuizamento de ação na esfera judicial.
do processo
Valor provisionado (se houver
provisão)

Não há necessidade de provisão contábil.
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3. No âmbito cível, há duas ações relevantes com o mesmo objeto, conforme descrito abaixo:
Processo nº 2002.156894-4
Juízo

22ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de
São Paulo - SP

Instância

2ª

Data de instauração

05/08/2002

Autor

San Remo Empreendimentos Comerciais Ltda.

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

R$ 1 MM

Principais fatos

• Objeto da Ação: indenização por lucros
cessantes e danos morais e materiais decorrentes
de suposta depreciação da marca Drible,
decorrente
de
supostos
descumprimentos
contratuais da Alpargatas na execução do Contrato
de Licenciamento.
• Fase Processual: a ação foi julgada improcedente
e atualmente aguarda julgamento do recurso de
apelação da autora no Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.

Probabilidade de perda (provável,
possível ou remota)

Perda Possível

Análise do impacto em caso de perda Pagamento de eventual indenização a ser arbitrado
pelo juiz.
do processo
Valor provisionado (se houver
provisão)

R$ 1 MM
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Processo nº 2005.042418-7
Juízo

22ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo - SP

Instância

2ª

Data de instauração

27/04/2005

Autor

San Remo Empreendimentos Comerciais Ltda.

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos
envolvidos

Não há, pois, os valores envolvidos no caso estão
contemplados na 1ª ação.
• Objeto da Ação: indenização pela suposta depreciação
do valor da marca Drible, decorrente de supostos
descumprimentos contratuais da Alpargatas na execução
do Contrato de Licenciamento.

Principais Fatos

• Fase Processual: a ação foi extinta em 1ª instância por
litispendência (mesmo objeto da 1ª Ação). O Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão, em
novembro de 2011. Em junho de 2013, o STJ afastou a
extinção do processo e determinou o retorno dos autos à
1ª Instância, para julgamento de seu mérito. Essa decisão
ainda é passível de reforma, pois, encontram-se pendentes
de julgamento os Embargos de Divergência opostos pela
Alpargatas, em setembro de 2013. Considerando que a
decisão não possui efeito suspensivo, os autos retornaram
à 1ª instância e o processo encontra-se em fase de
especificação de provas pelas partes

Probabilidade de perda
(provável, possível ou
remota)

Perda Remota

Análise do impacto em caso
de perda do processo

Pagamento de eventual indenização a ser arbitrado pelo
juiz.

Valor provisionado (se
houver provisão)

Não há necessidade de provisão contábil.
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam
administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

4.4.
Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que
o emissor ou suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam administradores ou
ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou investidores do emissor ou de suas
controladas, informando: (a) juízo; (b) instância; (c) data de instauração; (d) partes no processo;
(e) valores, bens ou direitos envolvidos; (f) principais fatos; (g) se a chance de perda é: (i)
provável; (ii) possível; (iii) remota; (h) análise do impacto em caso de perda do processo; (i) valor
provisionado, se houver provisão
A Alpargatas não possui processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que ela ou suas
controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam administradores ou ex-administradores,
controladores ou ex-controladores e investidores seus ou de suas controladas.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
4.5.
Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas controladas sejam parte
e que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4 acima, analisar o impacto em caso de perda
e informar os valores envolvidos
A Alpargatas não possui processos sigilosos relevantes.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
4.6.
Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados
em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam
relevantes, em que o emissor ou suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas,
tributários, cíveis e outros, e indicando: (a) valores envolvidos; (b) valor provisionado, se houver;
(c) prática do emissor ou de sua controlada que causou tal contingência
Do valor total provisionado para as reclamações trabalhistas, o valor de R$ 6,7 MM corresponde aos
pedidos repetitivos, dos quais possuem maior incidência os de insalubridade, horas extras e outras
verbas trabalhistas.
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4.7 - Outras contingências relevantes
4.7.
Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores
A Alpargatas não possui outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores.
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados
4.8. Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras
do país no qual os valores mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados, se
diferente do país de origem, identificar: (a) restrições impostas ao exercício de
direitos políticos e econômicos; (b) restrições à circulação e transferência dos
valores mobiliários; (c) hipóteses de cancelamento de registro; (d) outras questões
do interesse dos investidores
A Alpargatas é uma empresa brasileira com ações negociadas somente na
BM&FBOVESPA.
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5.1 - Descrição dos principais riscos de mercado

5.1
Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que o
emissor está exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros
A Companhia está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus
negócios. Esses riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de
flutuações na taxa de câmbio e mudanças nas taxas de juros. Além disso, pode-se
considerar também como risco de mercado ao qual a Companhia está exposta o preço de
commodities (borracha) na compra de insumos.
Risco cambial:
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.
Consideram-se os valores em moeda estrangeira dos saldos a receber e a pagar de
compromissos já assumidos e registrados nas demonstrações financeiras oriundos das
operações da Companhia, bem como os fluxos de caixa futuros. A exposição cambial
registrada na Companhia em 31 de dezembro de 2013 segue abaixo.
R$ mil
Ativo
Contas a receber de clientes

31/12/2013
81.326
81.326

Passivo
Fornecedores
Royalties a pagar

(120.184)
(29.070)
(149.254)

Exposição líquida
Instrumentos financeiros derivativos
Total da exposição para fins de análise de
sensibilidade

(67.928)
10.860
(57.068)

Considerando as exposições cambiais descritas acima, em 31 de dezembro de 2013 a
análise de sensibilidade quanto à posição em aberto é como segue:

Efeito na exposição líquida
– R$ mil
Efeito dos instrumentos
derivativos de hedge

Cenário
Possível

Cenário
Remoto

(16.982)

(33.964)

79.005

156.351

O cenário possível considera uma desvalorização do real em 25% sobre o dólar norteamericano considerando a taxa de câmbio em 31 de dezembro de 2013 de R$
2,3426/US$ (R$ 2,9283/US$) e o cenário remoto uma desvalorização de 50% (R$
3,5139/US$).
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A análise de sensibilidade apresentou um efeito dos derivativos de hedge superior ao
efeito na exposição líquida em função da posição de derivativos proteger não apenas a
exposição líquida, como também um horizonte futuro de 12 meses inclusive de
compromissos futuros ainda não firmados e representados no balanço da Companhia.
Risco de taxa de juros:
O risco de taxa de juros da Companhia decorre de aplicações financeiras e empréstimos
e financiamentos de curto e longo prazo. A Administração da Companhia mantém os
indexadores de suas exposições às taxas de juros ativas e passivas atrelados a taxas pré e
pós-fixadas. As aplicações financeiras e os empréstimos e financiamentos, são
corrigidos por indexadores pré e pós-fixados, conforme contratos firmados com as
instituições financeiras. A exposição a juros registrada na Companhia em 31 de
dezembro de 2013 segue abaixo.
R$ mil
Ativo
Caixa, equivalentes de caixa e aplicações
financeiras

31/12/2013
814.400
814.400

Passivo
Empréstimos e financiamentos de curto e
longo prazo

(556.834)
(556.834)

Posição financeira líquida

257.566

Considerando as exposições a juros descritas acima, em 31 de dezembro de 2013 a
análise de sensibilidade quanto à posição em aberto, caso as taxas de juros fossem 3
pontos percentuais ano para cima ou para baixo e todas as outras variáveis se
mantivessem constantes, o lucro no período de nove meses findo em 31 de dezembro de
2013 aumentaria ou reduziria em aproximadamente R$19.216. Isso ocorre
principalmente devido à exposição ao CDI sobre as aplicações financeiras,
considerando que os passivos financeiros são mantidos substancialmente a taxas préfixadas, conforme demonstrado na nota explicativa nº 16.
Risco de commodities (borracha):
O risco de mercado proveniente das commodities está relacionado à compra de
matérias-primas para a fabricação dos produtos vendidos pela Companhia. A principal
matéria-prima commodity utilizada pela Alpargatas é a borracha. Uma forma de mitigar
o risco de variação no preço da borracha é via gestão de estoques estratégicos e da
negociação de preços, taxas e prazos diretamente com os fornecedores, bem como no
mecanismo de repasse de preços dos produtos fabricados pela Companhia.
Risco de crédito:
Está relacionado a possíveis perdas com o não recebimento dos valores devidos na
aquisição de produtos pelos nossos clientes. Nosso risco de crédito é reduzido: (i) em
virtude da grande pulverização da carteira de clientes e (ii) do rígido processo de
concessão. Em 2013, nosso maior cliente representou 4% da receita líquida consolidada
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do ano. Dessa forma, caso houvesse uma inadimplência total desse cliente, o impacto na
geração de caixa não seria de grandes proporções. O processo interno de concessão de
crédito aos clientes é muito rigoroso, conta com informações obtidas em fontes
externas, como a Serasa Experian, e são conferidos pela auditoria interna quanto aos
critérios, metodologias de análise e níveis de alçada. Esse processo tem assegurado
baixo percentual de perdas efetivas nas contas a receber que, em 2013, representou
somente 0,06% da receita bruta da Alpargatas.

PÁGINA: 42 de 264

Formulário de Referência - 2014 - ALPARGATAS SA

Versão : 3

5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado
5.2.
Descrever a política de gerenciamento de riscos de mercado adotada pelo emissor,
seus objetivos, estratégias e instrumentos, indicando: (a) riscos para os quais se
busca proteção; (b) estratégia de proteção patrimonial (hedge); (c) instrumentos
utilizados para proteção patrimonial (hedge); (d) parâmetros utilizados para o
gerenciamento desses riscos; (e) se o emissor opera instrumentos financeiros com
objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos; (f)
estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos; (g) adequação da
estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da
política adotada
(a) Riscos para os quais se busca proteção: A Política de Gestão de Risco
Cambial aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia visa à
proteção específica para o risco da taxa de câmbio. Quanto à commodity
borracha, a Companhia toma medidas preventivas por meio de gestão de estoque
estratégico e da negociação de preços, taxas e prazos diretamente com os
fornecedores.
(b) Estratégia de proteção patrimonial (hedge): A Política de Gestão de Risco
Cambial tem como estratégia estabelecer diretrizes e limites que norteiem o
desenvolvimento de mecanismos e disciplina para monitoramento do risco
cambial e execução das operações (hedge) objetivando a manutenção dos fluxos
de caixa nos níveis projetados.
(c) Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge): Os instrumentos
utilizados para a proteção (hedge) foram instrumentos financeiros derivativos
contratados junto a instituições financeiras locais. A Política de Gestão de Risco
Cambial permite a utilização dos instrumentos financeiros derivativos como
NDF (non deliverable forward), opções e swaps.
(d) Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos: A Política de
Gestão de Risco Cambial define faixas de proteção para o fluxo de caixa
descasado, ou seja, são considerados os valores líquidos respeitando as entradas
e saídas no fluxo de caixa em moeda estrangeira para um horizonte pré-definido.
(e) Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de
proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos: Os instrumentos
financeiros derivativos foram utilizados com o único e exclusivo objetivo de
proteção (hedge).
(f) Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos: A
governança definida pela Política de Gestão de Risco Cambial prevê atribuições
a três órgãos da Administração da Companhia: o Conselho de Administração
responsável por aprovar a Política e suas revisões; a Diretoria responsável por
sugerir aprimoramento e aprovar possíveis desenquadramentos na Política e; o
Comitê de Risco Cambial responsável por monitorar e acompanhar o
desempenho das operações de hedge. A contratação e operacionalização dos
instrumentos financeiros com objetivo de hedge são realizadas pela tesouraria de
companhia.
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(g) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação
da efetividade da política adotada: O Comitê de Gestão de Risco Cambial
reúne-se mensalmente para monitorar e acompanhar o desempenho da Política
com as presenças do CFO, diretor de Supply Chain, gerentes financeiros e
Controller e demais convidados da companhia. Além disso, a efetividade das
operações de hedge é mensurada contabilmente através de testes de efetividade
exigidos pelas normas contábeis de Hedge Accounting (CPC38 e IAS39).
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5.3.
Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas
nos principais riscos de mercado a que o emissor está exposto ou na política de
gerenciamento de riscos adotada.
Não houve mudanças significativas nos principais fatores de risco de mercado. A
Companhia está exposta a riscos de mercado decorrentes principalmente do câmbio,
juros e commodities (borracha).
A Política de Gestão de Risco Cambial implementada em 2013 também não sofreu
alterações significativas.
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5.4.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não existem outras informações relevantes a respeito dos riscos de mercado que não
estejam descritos acima.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

03/04/1907

Forma de Constituição do Emissor

Sob a forma de uma sociedade por ações.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

20/07/1977
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6.3 - Breve histórico
6.3.
Breve histórico do emissor
SÉCULO 20
 1907
O escocês Robert Fraser chega ao Brasil e funda a Sociedade Anonyma Fábrica
Brazileira de Alpargatas S.A. e Calçados, que dois anos mais tarde passa a se chamar
São Paulo Alpargatas Company S.A. Começa a produção de alpargatas Roda e
encerados Locomotiva, na fábrica da Mooca, em São Paulo.
 ANOS 10
Abertura de capital em 1913 na Bolsa de Valores de São Paulo.
 ANOS 20
Participação na Exposição Internacional do Rio de Janeiro, em 1922, com uma mostra
completa dos produtos da Alpargatas S.A..
 ANOS 30
Lançamento dos primeiros calçados de couro.
 ANOS 40
Criação de um programa social que incluía armazém de abastecimento, abono de natal e
o pagamento dos domingos e feriados não trabalhados.
 ANOS 50
Lançamento do tênis Conga e do modelo Bamba Basquete.
 ANOS 60
Lançamento das sandálias Havaianas, em 1962.
 ANOS 70
Lançamentos do Kichute, da linha Topper e aquisição da marca Rainha.
 ANOS 80
Eleita a melhor empresa do setor pela revista Exame. Lançamento da lona Night&Day e
inauguração das fábricas de Campina Grande e Santa Rita, na Paraíba.
 ANOS 90
Lançamento das marcas internacionais Mizuno e Timberland no mercado brasileiro. As
vendas de Havaianas batem o recorde de 100 milhões de pares comercializados.
SÉCULO 21

Em 2002, a Camargo Corrêa torna-se o principal acionista da Alpargatas, que
adere ao Nível 1 de Governança Corporativa da BMF&Bovespa no ano seguinte. Em
2003 ainda, a Alpargatas funda o Instituto Alpargatas, braço de Responsabilidade Social
da Empresa, que atua por meio de programas educativos e esportivos nas comunidades
próximas às unidades fabris. Para consolidar mais a presença da Alpargatas no mercado
de sandálias, foi realizada a aquisição da Companhia Brasileira de Sandálias em 2007,
detentora da marca Dupé. Para internacionalizar ainda mais a marca Havaianas, e
transformar Topper em uma marca regional dominante, a Alpargatas adquire
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participação relevante no capital da Alpargatas Argentina a partir de 2007 e abre
operações próprias nos Estados Unidos (2007) e na Europa (2008). Consolidando a sua
estratégia de fortalecimento no mercado de calçados e artigos esportivos, a Alpargatas
conclui a alienação de sua operação de têxteis industriais no final da década.
 ANOS 10
Em 2010, seguindo a estratégia de se tornar uma empresa global, a São Paulo
Alpargatas S.A. altera sua razão social para Alpargatas S.A. Considerada uma das
marcas mais importantes do século 20, as Havaianas conquistam vitrines do mundo todo
e completam 50 anos em 2012. Em 2013, a Alpargatas adquire participação acionária na
empresa Terras de Aventura Indústria de Art. Esportivos S.A., titular da marca Osklen,
dentre outras, e adquire participação integral na subsidiária Alpargatas Argentina,
fechando seu capital.
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6.5.
Descrever os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões,
incorporações de ações, alienações e aquisições de controle societário, aquisições e
alienações de ativos importantes, pelos quais tenham passado o emissor ou
qualquer de suas controladas ou coligadas, indicando: (a) evento; (b) principais
condições do negócio; (c) sociedades envolvidas; (d) efeitos resultantes da operação
no quadro acionário, especialmente, sobre a participação do controlador, de
acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores do emissor (e)
quadro societário antes e depois da operação.
Os principais eventos societários envolvendo a Alpargatas S.A. estão descritos a seguir.
Não houve alteração na participação do acionista controlador, ou de acionistas com
mais de 5% do capital social ou dos administradores na Alpargatas S.A., tampouco
mudança no quadro societário, em razão desses eventos.
 Alpargatas Argentina
Em 12 de março de 2010, ocorreu o encerramento da oferta pública para aquisição de
ações da Alpargatas S.A.I.C. - Argentina. A Companhia adquiriu a quantidade de
7.265.327 ações, pelo valor de AR$3,40 (três pesos e quarenta centavos) por ação.
Essas ações, somadas às 42.047.157 ações de sua titularidade, conferem o total de
49.312.481 ações que representam 70,32% do capital total da Alpargatas S.A.I.C. Argentina. Os valores do investimento e do deságio pagos nesta aquisição foram
desdobrados contabilmente nos montantes de R$12.916 e R$1.624, respectivamente.
Adicionalmente em junho de 2010 a Companhia adquiriu 257.290 ações, pelo valor de
AR$3,33 (três pesos e trinta e três centavos) por ação. Essas ações somadas às
49.312.481 ações de sua titularidade perfazem o total de 49.569.771 ações que
representam 70,69% do capital total da Alpargatas S.A.I.C. - Argentina. Os valores do
investimento e do deságio pagos nesta aquisição foram desdobrados contabilmente nos
montantes de R$476 e R$68, respectivamente. Em 07 de abril de 2011 a Alpargatas
adquiriu 11.483.857 ações de sua controlada Alpargatas S.A.I.C. pelo valor de US$ 2,15
por ação.
Com a conclusão desta aquisição, a Alpargatas passa a deter 86,70% do capital total da
ASAIC. Em 07 de julho de 2011, a Alpargatas adquiriu 3.073.205 ações de sua
controlada Alpargatas S.A.I.C. pelo valor de US$ 1,98 por ação. Com a conclusão desta
aquisição, a Alpargatas passou a deter 91,4502% do capital social total da Alpargatas
S.A.I.C. Em 11 de outubro de 2011 a Alpargatas protocolou junto à Comisión Nacional
de Valores – CNV novo pedido de registro de oferta pública de aquisição de ações da
Alpargatas S.A.I.C., aprovado pelo órgão em 16 de março de 2012. Em 15 de maio de
2012 a Alpargatas adquiriu 2.961.098 ações de sua controlada Alpargatas S.A.I.C. pelo
valor de AR$ 8,14 por ação. Com a conclusão desta aquisição, a Alpargatas passa a
deter 95.67 % do capital total da ASAIC.
Em 10 de abril de 2013, após a aprovação da Comisión Nacional de Valores - CNV da
Argentina, a Alpargatas adquiriu o restante das ações em circulação da ASAIC,
passando a deter 100% do capital desta subsidiária, fechando seu capital.
 Terras de Aventura Indústria de Art. Esportivos S.A.
Em 04 de março de 2013, a Alpargatas adquiriu 30% do número total de ações da
Terras de Aventura Indústria de Art. Esportivos S.A., titular da marca Osklen, dentre
outras, cuja atividade principal é a indústria e comércio de artigos esportivos e artigos
de vestuário. Em 30 de setembro de 2014, a Alpargatas exerceu Opção de Compra para
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aquisição de adicionais 30% do capital da Osklen, passando a deter uma participação de
60% no capital da mesma.
 Tavex S.A.:
Em 26 de setembro de 2014, A Alpargatas divulgou ao mercado fato relevante
informando que as participações que ela e sua controladora, Camargo Corrêa S.A,
detêm na Tavex, S.A. , sociedade com sede na Espanha, serão concentradas numa nova
sociedade holding com sede no Brasil, a A.Y.U.S.P.E. Empreendimentos e
Participações S.A. (“A.Y.U.S.P.E.”), na qual a Alpargatas deterá aproximadamente 37%
do capital social.
A Alpargatas informou, a A.Y.U.S.P.E lançou uma oferta pública para o fechamento do
capital da Tavex, nas Bolsas de Valores de Madri, Bilbao e Valência. Maiores
informações sobre essa oferta pública poderão ser obtidas nos endereços eletrônicos
www.tavex.com e www.cnmv.es.
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6.6 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
6.6.
Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor relevante, ou de
recuperação judicial ou extrajudicial do emissor, e o estado atual de tais pedidos
Até a presente data não foi protocolado nenhum pedido requerendo a falência da
Alpargatas S.A. e/ou de recuperação judicial ou extrajudicial, fundado em valor
relevante.
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6.7.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes sobre o item 6.0.

PÁGINA: 53 de 264

Formulário de Referência - 2014 - ALPARGATAS SA

Versão : 3

7.1 - Descrição das atividades do emissor e suas controladas
7.1.
Descrever sumariamente as atividades desenvolvidas pelo emissor e suas
controladas
A Alpargatas é a maior empresa brasileira de calçados da América Latina. Sua
estratégia de crescimento é focada na gestão de marcas que são um ativo de natureza
competitiva e estratégica, pois asseguram participação de mercado, estimulam o
consumo e influenciam a capacidade de vender determinado bem por certo preço. Ao
associar suas marcas a produtos inovadores e de qualidade, desenvolvidos pelo seu
talento em identificar as necessidades e os anseios dos consumidores, a Alpargatas se
destaca nos segmentos de mercado em que atua. Juntas, Havaianas e Dupé lideram o
mercado nacional de sandálias. Ao completar seu cinquentenário em 2012, Havaianas é
a marca brasileira de bem de consumo com maior reconhecimento internacional. A
Topper domina o mercado brasileiro de artigos para futebol e é a primeira marca de
calçados esportivos da Argentina. A Mizuno é líder em tênis de corrida de alta
performance, e a Timberland, em calçados premium outdoor. Completam esse portfólio
a Rainha, marca mais tradicional de artigos esportivos do País, e as botas Sete Léguas.
O investimento na Osklen é um passo relevante para a Alpargatas ingressar no
segmento de moda lifestyle de luxo. Para gerar mais valor aos seus negócios, a
Alpargatas atua no varejo com lojas exclusivas Havaianas, Timberland, Topper, Osklen,
Meggashop e Outlet Alpargatas localizadas em vários países. Trabalham no grupo de
empresas Alpargatas 19,4 mil pessoas. A Alpargatas é listada na Bolsa de Valores de
São Paulo (BM&FBovespa) há 100 anos e faz parte do grupo de empresas Nível 1 de
Governança Corporativa diferenciada. Controlada pela Camargo Corrêa S.A.
(www.camargocorrea.com.br), possui cerca de 6,4 mil acionistas. A responsabilidade
social fica a cargo do Instituto Alpargatas, que tem como objetivo contribuir para
melhorar a qualidade da educação de crianças e adolescentes por meio de práticas
esportivas em todas as comunidades com as quais interage.

PÁGINA: 54 de 264

Formulário de Referência - 2014 - ALPARGATAS SA

Versão : 3

7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
7.2.
Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas demonstrações
financeiras de encerramento de exercício social ou, quando houver, nas demonstrações financeiras
consolidadas, indicar as seguintes informações: (a) produtos e serviços comercializados; (b) receita
proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor; (c) lucro ou prejuízo
resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor
A Alpargatas possui uma estrutura de gestão matricial onde as receitas de vendas são analisadas em diversos
níveis, pois os produtos produzidos e comercializados pela Companhia e suas controladas são divididos entre
diversas marcas entre calçados esportivos, sandálias e vestuário, as operações são geridas por segmentação
geográfica com a seguinte segregação: (i) Operações Nacionais: desempenho da Companhia e de suas
controladas no Brasil e (ii) Operações Internacionais: desempenho das controladas na Argentina e
desempenho consolidado das controladas nos Estados Unidos e na Europa, bem como das exportações
diretas e da Tavex Corporation S.A., empresa que a Companhia detêm 18,687% de participação. A receita
líquida por segmento está representada da seguinte forma:
Operações Nacionais

2013

2012

Produtos: fabricação e comercialização de sandálias e calçados esportivos
Receita líquida (R$ milhões)
2.417,8
2.162,2
Part. na receita liquída consolidada
71%
72%
Lucro líquido (R$ milhões)
309,8
283,0
Part. no lucro líquido consolidada
99,9%
101%

Operações Internacionais

2013

2011

1.858,8
72%
313,5
101%

2012

2011

Produtos: fabricação de calçados esportivos e comercialização de sandálias
Receita líquida (R$ milhões)
1.008,2
844,7
Part. na receita liquída consolidado
29%
28%
Lucro líquido (R$ milhões)
0,2
-2,5
Part. no lucro líquido consolidado
0,1%
na

715,9
28%
-4,4
na
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7.3.
Em relação aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos operacionais
divulgados no item
7.2, descrever: (a) características do processo de produção; (b) características do
processo de distribuição; (c) características dos mercados de atuação, em especial:
(i) participação em cada um dos mercados; (ii) condições de competição nos
mercados; (d) eventual sazonalidade; (e) principais insumos e matérias primas,
informando: (i) descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se
estão sujeitas a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos
órgãos e da respectiva legislação aplicável; (ii) eventual dependência de poucos
fornecedores; (iii) eventual volatilidade em seus preços
(a) características do processo de produção
 Sandálias:
O processo de produção de sandálias de borracha envolve as seguintes etapas:
a) Pesagem: é feita de acordo com a formulação para cada tipo de sandália,
envolvendo o composto de borracha e outros produtos químicos.
b) Mistura: consiste em moer a borracha com outros componentes da formulação e
laminar o composto resultante desta mistura.
c) Vulcanização: é nesta fase que a borracha adquire tamanho e a forma de uma
sandália.
d) Estabilização: consiste em complementar a vulcanização com ar quente e
depois resfriar as sandálias para o corte e acabamento.
e) Acabamento: as sandálias são cortadas de acordo com o modelo e tamanho.
Quando a sandália é estampada, ela segue para o processo de silkscreen ou
transfer, customização (quando houver) e em seguida faz-se a colocação da tira
de PVC.
 Calçados esportivos:
A estrutura de um calçado esportivo é formada por dois componentes principais: (i) o
cabedal (estrutura superior) que envolve o pé e oferece apoio específico para o esporte a
que se destina e (ii) a sola (estrutura inferior) responsável pela tração, e que ajuda no
amortecimento de impactos. São utilizados, basicamente, três diferentes processos na
produção de calçados esportivos:
a) Calçados colados ou cimentados: união do cabedal com a sola por meio de
adesivos a base de solvente e/ou água, usando a colagem a frio.
b) Calçados vulcanizados: união do cabedal com a sola por meio de adesivos a base
de borracha, onde a colagem é realizada por meio de um forno autoclave a uma
temperatura de 120°C.
c) Calçados injetados: confecção da sola ou cabedal por meio da injeção de
compostos em injetora de termoplásticos. Podem ser produzidos apenas o
cabedal ou a sola ou os dois juntos
(b)

características do processo de distribuição

 Sandálias:
Os principais canais de distribuição de sandálias são: distribuidores atacadistas, os autoserviços (supermercados e hipermercados) e os varejistas de calçados. Nesses canais, a
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Alpargatas possui mais de três mil clientes diretos e distribuição em mais de 200 mil
pontos-de-venda. São utilizadas companhias transportadoras para fazer a entrega a esses
pontos-de-venda, que não possuem nenhuma ligação com a Alpargatas. No exterior, a
Alpargatas tem operações próprias de venda de sandálias nos Estados Unidos e na
Europa. Os pontos-de-venda nos Estados Unidos e na Europa chegam a dez mil.
 Calçados esportivos:
O principal canal de distribuição dos calçados esportivos são lojas especializadas na
venda de artigos esportivos. A venda a esse canal é realizada por uma equipe de
vendedores próprios da Alpargatas e representantes em todo o território nacional. As
entregas dos calçados são feitas por transportadoras, a partir dos Centros de Distribuição
localizados na Paraíba e em São Paulo, diretamente aos clientes, localizados no Brasil
inteiro. Essas transportadoras não possuem nenhuma ligação com a Alpargatas.
(c) características dos mercados de atuação
 Sandálias:
No Brasil, a participação da Alpargatas no mercado de sandálias, com as marcas
Havaianas e Dupé, é de cerca de 50%. O maior concorrente das sandálias Havaianas e
Dupé no mercado brasileiro é a Grendene através das suas marcas Ipanema, Grendha,
Rider, etc. Fora do Brasil, a participação de mercado das sandálias Havaianas e Dupé
varia de acordo com o país, em um intervalo de 2% a 15%. Os principais concorrentes
internacionais das sandálias Havaianas e Dupé são Ipanema, Adidas Reef, Nike, Yellow
Box, Crocs, Puma.
 Calçados esportivos:
As marcas Topper, Rainha e Mizuno apresentaram, em conjunto, cerca de 8,1% de
participações do mercado de calçados esportivos em 2013. No Brasil, a marca Mizuno é
líder em calçados para corridas. Topper ocupa a 3ª posição, na categoria futebol, com
10% de participação de mercado nesse esporte. A marca Rainha é a 6ª maior em corrida,
com 3,6% de participação de mercado nesse segmento. As principais marcas esportivas
que concorrem com as da Alpargatas são: Nike, Adidas e Olympikus.
(d) eventual sazonalidade
 Sandálias:
A sandália é um produto relacionado ao verão, com um consumo acentuado nesta
época. A sazonalidade é mais forte em países do Hemisfério Norte que possuem
estações do ano bem definidas.
 Calçados esportivos:
As vendas de calçados esportivos não apresentam sazonalidade marcante por serem
produtos de uso freqüente em todas as estações. O aumento das vendas ocorre no fim de
ano, por ocasião do Natal.
(e) principais insumos e matérias primas
A principal matéria prima usada pela Alpargatas é a borracha sintética. Ela é um insumo
produzido na cadeia petroquímica tendo como principais componentes estireno e
butadieno, material utilizado em larga escala na indústria pneumática. A aplicação da
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
borracha sintética ocorre em solados das sandálias e dos calçados esportivos. Os únicos
fornecedores de borracha sintética no Brasil são: a Lanxess e Nitriflex. Houve uma
ampliação da base internacional de fornecedores, dos quais a Companhia adquire
borracha constantemente. A Alpargatas preza o relacionamento comercial de longo
prazo com foco em inovação em tecnologia, processos e competitividade. Um
fornecedor é escolhido com base em uma avaliação que, dentre vários fatores, considera
as contingências de abastecimento, logística, estruturas física e financeira e proposta de
negócio que possa agregar valor. A borracha sintética é uma commodity da cadeia
petroquímica, cujo preço, a nível mundial, pode variar em razão da volatilidade do
preço do petróleo.
São exigências dos mercados brasileiro, norte-americano e europeu o atendimento às
legislações que tratam de substâncias químicas restritas nestes mercados. Os
órgãos/legislações nesses mercados são:
 Brasil: IPT
 Estados Unidos: CPSIA – Consumer Product Safety Improvement Act
 Comunidade Europeia: REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
7.4.
Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita
líquida total do emissor, informando: (a) montante total de receitas provenientes
do cliente; (b) segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do
cliente
Nenhum cliente foi responsável, isoladamente, por mais de 10% da receita líquida
consolidada da Alpargatas em 2013.
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
7.5.
Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades do emissor,
comentando especificamente: (a) necessidade de autorizações governamentais para
o exercício das atividades e histórico de relação com a administração pública para
obtenção de tais autorizações; (b) política ambiental do emissor e custos incorridos
para o cumprimento da regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas
ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental; (c)
dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de
royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades
A Alpargatas opera com foco na prevenção de danos ambientais e à saúde, o que passa
por melhorias contínuas em seus processos produtivos, de forma a intensificar a
qualidade de vida dos empregados, das comunidades e das gerações futuras. Para fazer
jus a esse entendimento, a Alpargatas investe continuamente na ampliação de iniciativas
nas áreas de Segurança no Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente (SSMA).
Entre as várias ações realizadas durante o ano, destacaram-se a continuidade na
execução de melhorias nas proteções de máquinas e equipamentos; treinamentos em
segurança do trabalho e educação ambiental; formação e treinamentos para brigadas de
emergência e de primeiros socorros; avaliação de agentes ambientais e ergonômicos nos
locais de trabalho; controle da geração e destinação de resíduos; monitoramento de
efluentes industriais e manutenção de esgoto sanitário e industrial. Em 2013, a
Alpargatas aumentou em 1,8% sua produção de calçados, em comparação ao ano
anterior. Os consumos de energia elétrica e de água por par produzido foram 2,1% e
1,6% melhores, respectivamente, que os de 2012. Já o uso de gás natural por calçado
fabricado foi 0,9% maior que o ano de 2012 e somente a geração de resíduos cresceu
mais que a produção: 13,6%. Continuamos a reutilizar total ou parcialmente os resíduos
gerados. Por exemplo, todo o PVC utilizado na fabricação das forquilhas das sandálias
Havaianas é reciclado no próprio processo, as aparas de borracha são reutilizadas na
faixa de 48% a 52% na produção de sandálias e todo o resíduo de borracha e PVC
gerado na produção das botas Sete Léguas é reaproveitado no processo produtivo.
Ressalta-se que esses indicadores incluem os da nova fábrica de sandálias em Montes
Claro, Minas Gerais. A fábrica entrou em operação em outubro de 2013 e encontra-se
em fase de ramp up produtivo, e, portanto, seus indicadores podem sofrer variações e
ajustes até sua plena estabilização.
As marcas e patentes são os principais componentes de propriedade intelectual da
Alpargatas. A Alpargatas possui um portfólio amplo de marcas registradas e zela para
que seus direitos de titular das marcas sejam protegidos e respeitados por terceiros.
Tanto no Brasil, como no exterior, suas marcas recebem as mesmas proteções e
cuidados garantidos ao seu titular. As principais marcas da Alpargatas são: Havaianas,
Dupé, Topper, Rainha, Sete Léguas e Meggashop. A Alpargatas possui, ainda, contrato
de licença para o uso das marcas Timberland e Mizuno, além de se valer de
licenciamentos de personagens reconhecidos pelo público infantil e adulto. Em 31 de
março de 2014, o portfólio de marcas da Alpargatas era formado por aproximadamente
2.875 pedidos/registros de marcas, divididos entre Brasil e o exterior. Em 31 de março
de 2014 a Alpargatas era titular de, aproximadamente, 446 registros e pedidos de
Patentes e Desenhos Industriais no Brasil e no exterior, que objetivam proteger suas
criações. A Alpargatas efetua registro de domínios (“websites”) que possuem suas
marcas, promovendo suas vendas pela internet e evitando qualquer tipo de mercado
ilegal por terceiros que afete seus negócios, imagens e concorrência desleal. Em 31 de
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
março de 2014, a Alpargatas possuía 912 domínios registrados em seu nome, no Brasil
e exterior. Seguindo o conceito de inovação, a Alpargatas desenvolveu o modelo de
franquias da marca Havaianas. Todo o know how de implantação, operação e
administração de lojas detido pela Alpargatas é replicado neste modelo de negócio.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
7.6.
Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes, identificar:
(a) receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua
participação na receita líquida total do emissor; (b) receita proveniente dos clientes
atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita líquida total do
emissor; (c) receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na
receita líquida total do emissor
Os principais países dos quais a Alpargatas obtém receitas relevantes são o Brasil e a
Argentina, que, juntos, representaram 88% da receita líquida consolidada de 2013. Em
2013, a receita líquida proveniente do Brasil somou R$ 2.417,8 milhões, 71% da receita
líquida consolidada, e a da Argentina totalizou R$ 603,9 milhões, 17% da receita
consolidada. Incluindo a receita gerada em outros países estrangeiros, além da
Argentina, a receita líquida proveniente do exterior somou R$ 1.008,2 milhões, ou 29%
da receita líquida consolidada de 2013.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
7.7.
Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar em que
medida o emissor está sujeito à regulação desses países e de que modo tal sujeição
afeta os negócios do emissor
Na Argentina, a Alpargatas segue toda a regulamentação aduaneira, tributária,
comercial e ambiental do país. Alterações nas regulamentações podem impactar as
vendas da Alpargatas na Argentina, dependendo da extensão da alteração.
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7.8 - Relações de longo prazo relevantes
7.8.
Descrever relações de longo prazo relevantes do emissor que não figurem em outra
parte deste formulário
Subvenções para investimentos:
A Alpargatas goza de subvenções para investimentos, concedidas pelos governos
estaduais onde as principais fábricas estão localizadas, as quais expiram entre 2018 e
2020. A Companhia goza também de subvenções federais através do lucro da
exploração na Região Nordeste.
O valor dessas subvenções para investimentos, incluindo os incentivos fiscais de
imposto de renda registrados durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2013,
2012 e 2011, é demonstrado como segue:
Consolidado
2013

2012

2011

R$ milhões

R$ milhões

R$ milhões

Subvenção de ICMS dos
Estados da Paraíba e
Pernambuco (a)

141,1

140,0

143,0

Incentivos de IRPJ (b)

17,6

17,3

16,0

Total

158,7

157,3

159,0

Práticas de sustentabilidade ou similar:
A Companhia divulga suas ações de responsabilidade socioambiental em seu relatório
anual, que pode ser acessado em: http://ri.alpargatas.com.br/ - Relatório Anual 2013. A
Companhia ainda não publica um Relatório de Sustentabilidade, porém entende que se
trata de um instrumento importante de transparência de suas atividades socioambientais.
A Alpargatas estuda criar/aprimorar processos internos que possibilitem a elaboração,
em um futuro próximo, do GRI.
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7.9 - Outras informações relevantes

7.9.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes sobre as atividades do emissor.
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8.1 - Descrição do Grupo Econômico
8.1.
Descrever o grupo econômico em que se insere o emissor, indicando: (a)
controladores diretos e indiretos; (b) controladas e coligadas; (c) participações do
emissor em sociedades do grupo; (d) participações de sociedades do grupo no
emissor; (e) sociedades sob controle comum
A Camargo Corrêa S.A., holding do grupo Camargo Corrêa, é a acionista controladora
direta da Alpargatas. Em 31/12/2013 a empresa possuía 67% das ações ordinárias, 20%
das ações preferenciais e 44% do capital social total da Alpargatas. O Grupo Camargo
Corrêa é uma das maiores organizações empresariais privadas do Brasil, com atuação
em setores fundamentais da economia: engenharia e construção, cimento, concessões de
energia e de transporte e mobilidade urbana, indústria naval e offshore, vestuário e
calçados, incorporação imobiliária e denim. Tem operações em 20 estados brasileiros e
presença em 22 países. Encerrou 2013 com cerca de 65 mil funcionários. As empresas
as quais a Camargo Corrêa S.A. possuía participações diretas, em 31/12/2013, além da
Alpargatas são: Allpar S.E.; Arrossensal Agropecuária e Industrial S.A.; Átila Holdings
S.A.; Intercement Participações S.A.; Camargo Corrêa Cimentos Luxembourg S.à.r.l;
Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A.; Camargo Corrêa Naval
Participações Ltda.; Camargo Corrêa Geração de Energia S.A.; Camargo Corrêa
Investimentos em Infraestrutura S.A.; VBC Energia S.A.; ESC Energia S.A.; CV
Serviços de Meio Ambiente S.A.; Camargo Corrêa Construções e Participações S.A.;
International Engineering Holding S.E.;e Morro Vermelho Táxi Aéreo Ltda. Em 2013,
a Alpargatas não possuía participações nessas empresas, e, tampouco, elas possuíam
participações na Alpargatas.
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8.2 - Organograma do Grupo Econômico
8.2.
Caso o emissor deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere
o emissor, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1
As informações apresentadas no item 8.1. são suficientes.
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8.3 - Operações de reestruturação
Data da operação

30/09/2014

Evento societário

Alienação e aquisição de controle societário

Descrição da operação

Em 30 de setembro de 2014, a Alpargatas exerceu Opção de Compra para aquisição de
adicionais 30% do capital da Osklen, passando a deter uma participação de 60% no
capital da mesma.

Data da operação

26/09/2014

Evento societário

Outro

Descrição do evento societário Nova Sociedade holding
"Outro"
Descrição da operação

Em 26 de setembro de 2014, A Alpargatas divulgou ao mercado fato relevante
informando que as participações que ela e sua controladora, Camargo Corrêa S.A,
detêm na Tavex, S.A. , sociedade com sede na Espanha, serão concentradas numa
nova sociedade holding com sede no Brasil, a A.Y.U.S.P.E. Empreendimentos e
Participações S.A. (“A.Y.U.S.P.E.”), na qual a Alpargatas deterá aproximadamente 37%
do capital social.
A Alpargatas informou, a A.Y.U.S.P.E lançou uma oferta pública para o fechamento do
capital da Tavex, nas Bolsas de Valores de Madri, Bilbao e Valência. Maiores
informações sobre essa oferta pública poderão ser obtidas nos endereços eletrônicos
www.tavex.com e www.cnmv.es.

Data da operação

10/04/2013

Evento societário

Alienação e aquisição de controle societário

Descrição da operação

Em 10 de abril de 2013, após a aprovação da Comisión Nacional de Valores - CNV da
Argentina, a Alpargatas adquiriu o restante das ações em circulação da ASAIC,
passando a deter 100% do capital desta subsidiária, fechando seu capital.

Data da operação

19/03/2013

Evento societário

Alienação e aquisição de controle societário

Descrição da operação

Em 07 de abril de 2011 a Alpargatas adquiriu 11.483.857 ações de sua controlada
Alpargatas S.A.I.C. pelo valor de US$ 2,15 por ação. Com a conclusão desta aquisição,
a Alpargatas passa a deter 86,70% do capital total da ASAIC. Em 07 de julho de 2011, a
Alpargatas S.A. adquiriu 3.073.205 ações de sua controlada Alpargatas S.A.I.C. pelo
valor de US$ 1,98 por ação. Com a conclusão desta aquisição, a Alpargatas S.A.
passou a deter 91,4502% do capital social total da Alpargatas S.A.I.C..Em 11 de
outubro de 2011 a Alpargatas S.A. protocolou junto à Comisión Nacional de Valores –
CNV novo pedido de registro de oferta pública de aquisição de ações da Alpargatas
S.A.I.C., aprovado pelo órgão em 16 de março de 2012. Em 15 de maio de 2012 a
Alpargatas S.A. adquiriu 2.961.098 ações de sua controlada Alpargatas S.A.I.C. pelo
valor de AR$ 8,14 por ação. Com a conclusão desta aquisição, a Alpargatas S.A.
passou a deter 95.67 % do capital total da ASAIC.Em 19 de março de 2013, a Comisión
Nacional de Valores - CNV da Argentina aprovou a Declaração de Aquisição e
Implementação de Oferta de Participações Residuais da totalidade das ações ordinárias
e preferenciais da Alpargatas S.A.I.C. (“ASAIC”) em circulação, a um preço de AR$8,14
por ação. Dessa forma, após o pagamento das participações residuais, a Alpargatas
passa a deter 100% do capital social da ASAIC.

Data da operação

04/03/2013

Evento societário

Aquisição e alienação de ativos importantes

Descrição da operação

Em 04 de março de 2013, a Alpargatas adquiriu 30% do número total de ações da
Terras de Aventura Indústria de Art. Esportivos S.A., titular da marca Osklen, dentre
outras, cuja atividade principal é a indústria e comércio de artigos esportivos e artigos
de vestuário.

Data da operação

20/06/2012
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8.3 - Operações de reestruturação
Evento societário

Alienação e aquisição de controle societário

Descrição da operação

Em 20 de junho de 2012, após realização de OPA-Oferta Pública de Aquisição, a
InterCement, holding que reúne os ativos do setor dos cimento do Grupo Camargo
Corrêa, passou a deter 94,81% do capital da Cimpor, num investimento de € 1,5 bilhão
nesta fase.

Data da operação

15/05/2012

Evento societário

Alienação e aquisição de controle societário

Descrição da operação

Alpargatas S.A. (ALPARGATAS)
Alpargatas Argentina - Em 07 de abril de 2011 a Alpargatas adquiriu 11.483.857 ações
de sua controlada Alpargatas S.A.I.C. pelo valor de US$ 2,15 por ação. Com a
conclusão desta aquisição, a Alpargatas passa a deter 86,70% do capital total da
ASAIC. Em 07 de julho de 2011, a Alpargatas S.A. adquiriu 3.073.205 ações de sua
controlada Alpargatas S.A.I.C. pelo valor de US$ 1,98 por ação. Com a conclusão desta
aquisição, a Alpargatas S.A. passou a deter 91,4502% do capital social total da
Alpargatas S.A.I.C..Em 11 de outubro de 2011 a Alpargatas S.A. protocolou junto à
Comisión Nacional de Valores – CNV novo pedido de registro de oferta pública de
aquisição de ações da Alpargatas S.A.I.C., aprovado pelo órgão em 16 de março de
2012. Em 15 de maio de 2012 a Alpargatas S.A. adquiriu 2.961.098 ações de sua
controlada Alpargatas S.A.I.C. pelo valor de AR$ 8,14 por ação. Com a conclusão desta
aquisição, a Alpargatas S.A. passa a deter 95.67 % do capital total da ASAIC.

Data da operação

15/05/2012

Evento societário

Incorporação de ações

Descrição da operação

Em 15 de maio de 2012 a Alpargatas adquiriu 2.961.098 ações de sua controlada
Alpargatas S.A.I.C. pelo valor de AR$ 8,14 por ação. Com a conclusão desta aquisição,
a Alpargatas passa a deter 95.67 % do capital total da ASAIC.

Data da operação

07/07/2011

Evento societário

Incorporação de ações

Descrição da operação

Em 07 de julho de 2011, a Alpargatas adquiriu 3.073.205 ações de sua controlada
Alpargatas S.A.I.C. pelo valor de US$ 1,98 por ação. Com a conclusão desta aquisição,
a Alpargatas passou a deter 91,4502% do capital social total da Alpargatas S.A.I.C.

Data da operação

07/04/2011

Evento societário

Incorporação de ações

Descrição da operação

Em 07 de abril de 2011 a Alpargatas adquiriu 11.483.857 ações de sua controlada
Alpargatas S.A.I.C. pelo valor de US$ 2,15 por ação. Com a conclusão desta aquisição,
a Alpargatas passa a deter 86,70% do capital total da ASAIC
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8.4 - Outras informações relevantes
8.4.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes sobre o grupo econômico.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros
9.1
Descrever os bens do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento das atividades do
emissor, indicando em especial: (a) ativos imobilizados, inclusive aqueles objeto de aluguel ou
arrendamento, identificando a sua localização; (b) patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e
contratos de transferência de tecnologia, informando: (i) duração; (ii) território atingido; (iii)
eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais ativos; (iv) possíveis consequências da
perda de tais direitos para o emissor; (c) as sociedades em que o emissor tenha participação e a
respeito delas informar: (i) denominação social; (ii) sede; (iii) atividades desenvolvidas; (iv)
participação do emissor; (v) se a sociedade é controlada ou coligada; (vi) se possui registro na CVM;
(vii) valor contábil da participação; (viii) valor de mercado da participação conforme a cotação das
ações na data de encerramento do exercício social, quando tais ações forem negociadas em mercados
organizados de valores mobiliários; (ix) valorização ou desvalorização de tal participação, nos 3
últimos exercícios sociais, de acordo com o valor contábil; (x) valorização ou desvalorização de tal
participação, nos 3 últimos exercícios sociais, de acordo com o valor de mercado, conforme as
cotações das ações na data de encerramento de cada exercício social, quando tais ações forem
negociadas em mercados organizados; (xi) montante de dividendos recebidos nos 3 últimos exercícios
sociais; (xii) razões para aquisição e manutenção de tal participação
Item (a): ativos imobilizados, inclusive aqueles objeto de aluguel ou arrendamento, identificando a
sua localização
No Brasil, a Alpargatas possui quatro fábricas, localizadas nos municípios de Santa Rita e Campina
Grande, ambas no Estado da Paraíba, em Carpina, Pernambuco e em Montes Claros, Minas Gerais. Parte
destas plantas contam com o apoio de fábricas satélites, localizadas em municípios dos Estados da Paraíba
e do Rio Grande do Norte. A Alpargatas possui, também, armazéns de distribuição; e centros de Inovação,
no Estado da Paraíba, Minas Gerais e São Paulo. As fábricas são responsáveis pela fabricação de sandálias
e de calçados esportivos, profissionais e casuais. Essas unidades fabris são próprias e concentram a maioria
dos ativos não-circulantes relevantes constituídos por máquinas, equipamentos e instalações industriais que
possuem valor representativo no balanço e recebem investimentos expressivos em manutenção e
modernização, bem como investimento em tecnologia para garantir diferenciais competitivos nos mercados
em que a empresa atua.
Unidade Industrial de Campina Grande (PB)
Localizada a 120 km de João Pessoa, iniciou suas operações em 1985 e possui, desde 2006, data de sua
última ampliação, área construída total de 60 mil metros quadrados num terreno total de 188 mil metros
quadrados. Produz sandálias da marca Havaianas em diversas tecnologias. Esta planta tem capacidade
instalada para produzir, anualmente, cerca de 220 milhões de pares de sandálias (2013) em vários modelos
e conta com apoio de uma fábrica satélite localizada na cidade de Alagoa Nova. A distribuição da produção
para os mercados interno e externo é feita por meio de três armazéns de distribuição, assim constituídos:

O primeiro armazém de distribuição tem área construída de 10 mil metros quadrados, está
acoplado ao prédio fabril e tem capacidade de armazenagem de 6,4 milhões de pares de sandálias. O
imóvel possui modernos equipamentos e sistema de gerenciamento de armazéns de última geração. Este
armazém é locado.

O segundo armazém de distribuição, também dentro da área fabril, possui área construída de 5
mil metros quadrados e tem capacidade de armazenagem de 4,5 milhões de pares de sandálias.

O terceiro armazém de distribuição está localizado nas proximidades da unidade fabril,
locado, e possui área construída de 2,8 mil metros quadrados e capacidade de armazenagem de 2,7 milhões
de pares de sandálias.
Unidade Industrial de Carpina (PE)
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Localizada a aproximadamente 60 km do Recife esta unidade fabril iniciou suas operações em 1988 e
possui área total de 21 mil metros quadrados em um terreno de 38 mil metros quadrados. Com capacidade
instalada de produção anual de 40 milhões de pares de sandálias (2013), fabrica os produtos das marcas
Havaianas e Dupé em várias tecnologias. Foi adquirida pela Alpargatas em 2007, juntamente com os
demais ativos da marca Dupé. A distribuição para o mercado interno e externo é feita por meio do
armazém de distribuição próprio, anexo ao prédio fabril, com área construída de 4,8 mil metros quadrados
e capacidade de armazenagem de 3,6 milhões de pares de sandálias.
Unidade Industrial de Santa Rita (PB)
Localizada a 15 km da cidade de João Pessoa, essa planta iniciou suas operações em 1987 e possui, desde
2006, data de sua última ampliação, área construída total de 33 mil metros quadrados num terreno de 175
mil metros quadrados e concentra a produção, em diversas tecnologias, principalmente, de calçados
esportivos. Nas tecnologias de calçados vulcanizados, cimentados e injetados tem capacidade instalada
para produzir, anualmente, 13 milhões de pares (2013). Considerada como planta central, conta com o
apoio de oito fábricas satélites, que efetuam partes do processo de fabricação dos calçados. Seis destas
satélites estão situadas dentro do estado da Paraíba e duas delas no estado do Rio Grande do Norte.
O armazém de distribuição principal, incorporado à planta de Santa Rita, possui uma área construída de 10
mil metros quadrados com capacidade de armazenagem de 1,5 milhões de pares de calçados e está
equipado com modernos equipamentos, sistema de gerenciamento de armazéns de última geração, que
distribui em rede nacional toda a produção da unidade, bem como de artigos importados que são
revendidos pela empresa.
O segundo armazém de distribuição está localizado no município de Alhandra, locado, região
metropolitana de João Pessoa e possui 7 mil metros quadrados com capacidade para armazenar 600 mil
pares de calçados.

Unidade Industrial de Montes Claros (MG)
Localizada do Estado de Minas Gerais a aproximadamente 425 km da capital, teve sua inauguração em
outubro/2013, conta com um parque fabril de 57 mil metros quadrados num terreno com área total de 357
mil metros quadrados. Esta unidade é equipada com tecnologia de ponta para a fabricação de sandálias da
marca Havaianas. Sua capacidade instalada total será de 102 milhões de pares por ano, previsto para o ano
de 2015.
Anexo a planta fabril está o armazém de distribuição com uma área de 10 mil metros quadrados e
capacidade para armazenar 8 milhões de pares de sandálias. Conta com os mais modernos sistemas e
equipamentos para gerencialmente e movimentação de cargas, para a distribuição no território nacional e
para exportação.
A quase totalidade dos imóveis, máquinas e equipamentos, bem como as instalações industriais das plantas
mencionadas anteriormente, são próprias e possuem infra-estrutura adequada para atender os atuais níveis
de produção com a eficiência operacional e alto nível de qualidade.
Item (b) patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de transferência de tecnologia
As informações sobre patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de transferência de
tecnologia estão descritas no item 7.5.
Item (c) as sociedades em que o emissor tenha participação
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No quadro a seguir apresentamos um resumo das quatro principais sociedades que a Alpargatas tem
participações:
Denominação Social (i)
Sede (ii)

Alpargatas Argentina

Atividades Desenvolvidas (iii)

Fabricação e comercialização de calçados no mercado argentino

Participação (iv)
Empresa controlada ou coligada (v)
Registro na CVM (vi)
Valor Contábil da Participação (vii)

100% do capital
Controlada direta
Não há registro na CVM
R$ 98.071 mil em 31/12/2013

Valor de Mercado da Participação (viii)

Em 10 de abril de 2013, após a aprovação da Comisión Nacional
de Valores - CNV da Argentina, a Alpargatas adquiriu o restante
das ações em circulação da ASAIC, passando a deter 100% do
capital desta subsidiária, fechando seu capital.

Buenos Aires, Argentina

Valorização/Desvalorização do
2011:+44%
valor contábil nos 3 últimos exercícios (% ) 2012:+9%
(ix)
2013:-31%
Valorização/Desvalorização do
valor de mercado nos 3 últimos exercícios Não há registro na CVM
(x)
Montante de dividendos recebidos
nos 3 últimos exercícios (xi)

A empresa não distribuiu dividendos
nos três últimos exercícios

Razões para a aquisição e
manutenção da participação (xii)

Apoiar o crescimento das vendas de calçados esportivos na
América Latina

Alpargatas Internacional APS
Copenhague, Dinamarca
Importação e comercialização de
Atividades Desenvolvidas (iii)
calçados noo mercadoo europeu e norte-americano
Participação (iv)
100% do capital
Empresa controlada ou coligada (v)
Controlada direta
Registro na CVM (vi)
Não há registro na CVM
Valor Contábil da Participação (vii)
(R$ 726) mil em 31/12/2013
Valor de Mercado da Participação (viii)
Empresa de capital fechado
Valorização/Desvalorização do
2011:-93%
valor contábil nos 3 últimos exercícios (% ) 2012: na%
(ix)
2013: 3442%
Valorização/Desvalorização do
valor de mercado nos 3 últimos exercícios Empresa de capital fechado
(x)
Montante de dividendos recebidos
A empresa não distribuiu dividendos
nos 3 últimos exercícios (xi)
nos três últimos exercícios
Denominação Social (i)
Sede (ii)

Razões para a aquisição e
manutenção da participação (xii)

Apoiar as operações da
Alpargatas na Europa e nos Estados Unidos
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Denominação Social (i)
Sede (ii)
Atividades Desenvolvidas (iii)
Participação (iv)
Empresa controlada ou coligada (v)
Registro na CVM (vi)
Valor Contábil da Participação (vii)
Valor de Mercado da Participação (viii)

CBS - Companhia Brasileira de Sandálias
Carpina, Pernambuco
Fabricação e comercialização de sandálias de borracha
100% do capital
Controlada direta
Não há registro na CVM
R$ 81.876 mil em 31/12/2013
Empresa de capital fechado

Valorização/Desvalorização do
2011: 93%
valor contábil nos 3 últimos exercícios (% ) 2012: 22%
(ix)
2013: 22%
Valorização/Desvalorização do
valor de mercado nos 3 últimos exercícios Empresa de capital fechado
(% )(x)
2011: R$ 1.046 mil
Montante de dividendos recebidos
2012: R$12.252 mil
nos 3 últimos exercícios (xi)
2013: R$ 17.952 mil
Razões para a aquisição e
manutenção da participação (xii)

Empresa responsável pala fabricação de
sandálias de borracha da marca Dupé

Denominação Social (i)
Sede (ii)
Atividades Desenvolvidas (iii)
Participação (iv)
Empresa controlada ou coligada (v)
Registro na CVM (vi)
Valor Contábil da Participação (vii)
Valor de Mercado da Participação (viii)
Valorização/Desvalorização do
valor contábil nos 3 últimos exercícios (% )
(ix)
Valorização/Desvalorização do
valor de mercado nos 3 últimos exercícios
(x)
Montante de dividendos recebidos
nos 3 últimos exercícios (xi)
Razões para a aquisição e
manutenção da participação (xii)

Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A. - Osklen
Rio de Janeiro, Brasil
Comercialização de calçados e vestuário
30% do capital
Coligada direta
Não há registro na CVM
R$ 58.405 mil em 31/12/2013
Empresa de capital fechado
Participação adquirida em março de 2013

Empresa de capital fechado
A empresa não distribuiu dividendos
nos três últimos exercícios
Apoiar as operações da Alpargatas no segmento de moda de
luxo
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Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Unidade Industrial de Santa Rita

Brasil

PB

Santa Rita

Própria

Unidade Industrial de Campina Grande

Brasil

PB

Campina Grande

Própria

Unidade Industrial de Carpina

Brasil

PE

Carpina

Própria

Unidade Industrial de Montes Claros

Brasil

MG

Montes Claros

Própria
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franquias e contratos de transferência de tecnologia
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
As informações sobre patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de transferência de tecnologia estão
descritas no item 7.5.

PÁGINA: 76 de 264

Formulário de Referência - 2014 - ALPARGATAS SA

Versão : 3

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Razão social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Alpargatas Argentina

00.000.000/0000-00

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Argentina

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Fabricação e comercialização de calçados
no mercado argentino

100,000000

Importação e comercialização de calçados
no mercado europeu e norte-americano

100,000000

Fabricação e Comercialização de
sandálias de borracha.

100,000000

Valor mercado
31/12/2013

-31,000000

0,000000

0,00

31/12/2012

9,000000

0,000000

0,00

31/12/2011

44,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2013

98.071.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Apoiar o crescimento idas vendas de calçados esportivos na América Latina
Alpargatas
Internacional APS

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Dinamarca
Valor mercado

31/12/2013

3442,000000

0,000000

0,00

31/12/2012

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2011

-93,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2013

-726.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Apoiar as operações da Alpargatas na Europa e nos Estados Unidos
CBS - Companhia
Brasileira de Sandálias

12.777.728/0001-03

-

Controlada

Brasil

PE

Carpina

Valor mercado
31/12/2013

22,000000

0,000000

0,00

31/12/2012

22,000000

0,000000

12.252.000,00

31/12/2011

93,000000

0,000000

1.046.000,00

Valor contábil 31/12/2013

81.876.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa responsável pela fabricação de sandálias de borracha da marca Dupé
Terras de Aventura
Indústria de Artigos
Esportivos S.A. Osklen

35.943.604/0001-56

-

Controlada

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Comercialização de calçados e vestuário

60,000000

Valor mercado
31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2013

58.405.000,00
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Razão social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

31/12/2012

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2011

0,000000

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Apoiar as operações da Alpargatas no segmento de moda de luxo

PÁGINA: 78 de 264

Formulário de Referência - 2014 - ALPARGATAS SA

Versão : 3

9.2 - Outras informações relevantes
9.2.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes sobre os ativos relevantes.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
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, bem
como honrar seus compromissos de curto e longo prazo, 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

2013

2012

2011

2,2
1,5
0,8

2,4
1,8
0,8

2,4
1,9
1,0

45,4%
66,4%

39,4%
70,0%

38,1%
72,3%

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

42,3%
13,8%
9,3%
17,8%
10,9%

44,8%
15,7%
11,9%
21,7%
13,3%

(b) estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando (i) hipóteses de resgate,
(ii) fórmula de cálculo do valor de resgate
Em 31 de dezembro de 2013, a posição financeira líquida foi positiva de R$ 257,6 milhões e o patrimônio
líquido acumulou R$1.834,5 milhões.
Em 31 de dezembro de 2012, a posição financeira líquida foi positiva de R$ 318,1 milhões e o patrimônio
líquido acumulou R$1.660,9 milhões.
Em 31 de dezembro de 2011, a posição financeira líquida foi positiva de R$ 435,1 milhões e o patrimônio
líquido acumulou R$1.1489,9 milhões.
Com relação à possibilidade de resgate de ações, não temos em curto prazo qualquer previsão.
R$ milhões
2013
2012
2011
Empréstimos de curto prazo
(275,3) (188,4) (180,1)
Empréstimos de longo prazo
(281,5) (110,4)
(55,8)
Total de empréstimos
(556,8) (298,8) (235,9)
(-) Caixa

814,4

616,9

671,0

(=) Posição financeira líquida

257,6

318,1

435,1

1.834,5

1.660,9

1.489,9

Patrimônio líquido
Participação de capital de terceiros
Participação de capital próprio

83,3%
16,7%

65,0%
35,0%

61,6%
38,4%
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(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 2011 a 2013:
R$ milhões

2013

2012

2011

LAJIDA

494,4

413,7

404,5

Margem Lajida
Índice de cobertura da
desp.financeira (nº vezes)

14,4%

13,8%

15,7%

7

8

8

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. Considerando o
nível de endividamento, e a forte geração de caixa, entendemos que a capacidade de pagamento dos
compromissos financeiros da Companhia é altamente satisfatória.
Em 2012, o Lajida acumulou R$ 413,7 milhões, apresentando índice de cobertura de 8 vezes a despesa
financeira. A posição financeira líquida da Companhia foi positiva em R$ 318,1 milhões, composta de R$
616,9 milhões de Caixa, deduzidos de R$ (298,8) milhões de Empréstimos e Financiamentos.
Em 2011, o Lajida acumulou R$ 404,5 milhões, apresentando índice de cobertura de 8 vezes a despesa
financeira. A posição financeira líquida da Companhia foi positiva em R$ 435,1 milhões, composta de R$
671,0 milhões de Caixa, deduzidos de R$ (235,9) milhões de Empréstimos e Financiamentos.
(d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas
Em 2011, a principal fonte de financiamento para o capital de giro foi a geração operacional de caixa, a linha do
BNDES-EXIM no valor de R$ 110,5 milhões, além da cessão de crédito realizada com o Santander, com valor
total de operações ao longo do ano de R$ 83,7 milhões. Em relação às empresas off-shore, foram renovadas as
linhas existentes e captadas novas linhas com os bancos de relacionamento. Para financiar os investimentos em
imobilizado foi utilizada a linha de Finame do BNDES.
Em 2012 a principal fonte de financiamento para o capital de giro no Brasil foi a geração operacional de caixa,
a linha do BNDES-EXIM Pré-Embarque no valor de R$ 30 milhões, além da cessão de crédito realizada com o
Santander, com valor tal de operações ao longo do ano de R$ 122 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, embora
este último somente o contrato foi assinado em 2012 e as liberações de recursos programadas para 2013.
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 NCEs – 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 off-shore.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.
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(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.
Em 31 de dezembro de 2011, o endividamento apresentava a seguinte composição:
Empréstimos

Moeda

Indexador e taxa
média anual de juros

Consolidado
31/12/11
(R$ milhões)

EM REAIS
FNE (BNB)

Juros de 8,42% aa

57,4

FINAME

TJLP e fixo: 6,53% aa

8,3

FINEM - BNDES

Cesta de moedas e TJPL: 8,52%aa

8,2

BNDES Automático
CBS
Cessão de Crédito

TJLP + juros de 2,8% aa e
var. US$ + juros de 2,3% aa
Juros de 11,95% aa (média)

TOTAL EM REAIS
EM MOEDA
ESTRANGEIRA
FINIMP –
Financiamento de
Importação
Working capital EUA
Working capital
Europa/APS
Arrendamento
Mercantil Financeiro ASAIC
Working capital ASAIC
ACC/Pré pagamento
CBS
TOTAL EM MOEDA
ESTRANGEIRA
TOTAL GERAL

0,4
43,0
117,3

US$

Juros de 2,77%

4,8

US$

Juros de 1,85% aa

82,6

US$/€

Juros de 3,69% aa

17,1

AR$

Juros de 22,69% aa

0,2

AR$

Juros de 16,91% aa

13,8

US$

0,1
118,6
235,9
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Em 31 de dezembro de 2012, o endividamento apresentava a seguinte composição:
Empréstimos

Moeda

Indexador e taxa
média anual de juros

Consolidado
31/12/12
(R$ milhões)

EM REAIS
FNE (BNB)

Juros de 7,92% aa

43,4

FINAME

TJLP e fixo: 6,56% aa

6,9

FINEM - BNDES

Cesta de moedas e TJPL: 8,04%aa

3,8

EXIM – BNDES

Juros de 8,00% aa

30,5

Cessão de Crédito

Juros de 7,62% aa (média)

49,6

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

134,2

US$

Juros de 1,81% aa

73,5

€

Juros de 2,40% aa

18,1

AR$

Juros de 19,45% aa

0,1

AR$

Juros de 18,21% aa

72,9

164,6
298,8
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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

Juros de 7,46%

35,3

Juros de 10,75% aa (média)

64,8

NCE (Exim
Compulsório)
Cessão de Crédito
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

Da dívida de curto prazo R$ 226,4 milhões, R$ 151,3 milhões (67%) são em moeda nacional, e o valor mais
representativo (R$ 110,9 milhões) refere-se a linha de financiamento do BNDES-EXIM com vencimento em
dezembro de 2011. Os empréstimos de curto prazo em moeda estrangeira no valor de R$ 75,1 milhões (33%)
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$ 235,9 milhões,
conforme apurado em 31 de dezembro de 2011:
Empréstimos e Financiamentos
R$ milhões

31/12/11

% s/total

CURTO PRAZO

180,1

76,3%

2012

180,1

76,3%

LONGO PRAZO

55,8

23,7%

2013

21,3

9,0%

2014

15,3

6,5%

2015

15,3

6,5%

2016

2,4

1,1%

2017

1,2

0,5%

2018

0,3

0,1%

TOTAL

235,9

100,0%

Da dívida de curto prazo R$ 180,1 milhões, R$ 63,4 milhões (35%) são em moeda nacional Os empréstimos de
curto prazo em moeda estrangeira, no valor de R$ 116,7 milhões (65%) financiam o capital de giro das
subsidiárias no exterior e importações.
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A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento da dívida no valor total de R$ 298,8 milhões,
conforme apurado em 31 de dezembro de 2012:
Empréstimos e Financiamentos
R$ milhões

31/12/12

% s/total

CURTO PRAZO

188,4

63,1%

2013

188,4

63,1%

LONGO PRAZO

110,4

36,9%

2014

86,9

29,1%

2015

19,5

6,5%

2016

2,5

0,8%

2017

1,2

0,4%

2018

0,3

0,1%

TOTAL

298,8

100,0%

Da dívida de curto prazo R$ 188,4 milhões, R$ 69,6 milhões (35%) são em moeda nacional. Os empréstimos de
curto prazo em moeda estrangeira, no valor de R$ 118,8 milhões (65%) 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$ 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%

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.
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 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.
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CESSÃO DE CRÉDITO – BANCO SANTANDER
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. 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 tem 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.
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 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 Unídos 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 31 de dezembro de 2011 a linha do Deutsche Bank foi alterada para EUR 5,0 milhões e a linha do ItaúBBA 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.
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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. Os demais empréstimos, no valor total
de ARS 45 milhões não possuem covenants ou garantias. Os vencimentos dos empréstimos estão distribuídos
entre janeiro-14 à junho-16.
ii - outras Relações de Longo Prazo com Instituições Financeiras
Além das fianças que suportam os financiamentos de longo prazo mencionados anteriormente, a Alpargatas
possui fianças bancárias por tempo indeterminado, que suportam ações trabalhistas e tributárias. O quadro
abaixo demonstra os valores das fianças bancárias em 31 de dezembro dos respectivos anos:
Modalidade

Instituição

2013

2012

2011

Trabalhista

Bradesco

1,4

1,3

1,0

Trabalhista

Itaú

-

-

0,4

Tributária

Bradesco

8,9

8,8

10,7

Tributária

Itaú

186,9

172,4

39,1

197,2

182,5

51,2

TOTAL

A variação de valor das fianças entre 2011 e 2012 se deve, principalmente, a contratação da fiança no valor de
R$ 123,7 milhões com o Banco Itaú, para garantir o processo de execução fiscal movido pela Fazenda do
Estado do Rio Grande do Sul referente a discussão de débitos de ICMS. Em dezembro de 2013 foi contratado a
fiança no valor de R$ 6,8 milhões com o Banco Itaú, para garantir as quantias questionadas nos autos de
execução referentes a débitos de IRPJ movido pela 3ª Vara de Execuções de SP.
Em setembro de 2011 a Alpargatas contratou uma fiança com o Banco Itaú no valor de R$ 8,1 milhões, com
vencimento em setembro de 2012 , para garantir o aluguel anual de sua nova Sede. Em setembro de 2012 foi
contratada uma nova fiança com o mesmo banco, no valor de R$ 11,4 milhões, para garantir o aluguel de sua
nova Sede. Em setembro de 2013 foi contratada uma nova fiança com o mesmo banco, no valor de R$ 12,8
milhões, para garantir o aluguel de sua Sede.

iii - grau de subordinação entre dívidas
Não existe subordinação entre dívidas. Todavia, a subordinação entre as obrigações registradas no passivo
exigível dos balanços patrimoniais dos 3 últimos exercícios sociais, tendo em vista a ordem de precedência em
eventual concurso universal de credores, está assim classificada:
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Subordinação de Dívidas

2013

2012

2011

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

127,2
6,8

17,9

109,5
11,4

11,3

98,9
11,4

13,0

134,0

17,9

120,9

11,3

110,3

13,0

1,4
1,2

40,2
12,6

1,7
0,7

5,3
15,3

1,6
0,7

6,9
16,1

2,6

52,8

2,4

20,6

2,3

23,0

25,3
-

0,8
133,6
8,6

13,5
-

0,9
114,1
10,6

13,6
-

12,8
86,8
9,1

25,3

143,0

13,5

125,6

13,6

108,7

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

241,3
38,1
19,9

359,1
186,7
11,0
60,2

105,0
45,5
16,4

297,2
178,5
14,1
47,5

48,9
47,4
13,0

850,5

299,3

617,0

166,9

537,3

109,3

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

2,1

1.014,5

-

513,0

1,7

755,5

-

324,4

0,8

664,3

-

254,0

(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 Alpargas USA não estava utilizando
nenhum recurso da linha disponível de US$ 5 milhões do Citibank.
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 disponibilizada pelo
Deutsche Bank.
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(h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Receita líquida de vendas:
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.
Em 2012, o volume total de vendas foi de 265,3 milhões de unidade de calçados, vestuário e acessórios,
quantidade 6,3% superior à de 2011, em conseqüência dos aumentos dos volumes de sandálias no mercado
interno ( +7,8%) e no exterior (+8,6%) e do crescimento de 11,8% nas vendas de calçados esportivos no Brasil.
Volume maior no Brasil e no exterior e a eficácia na administração da política comercial e na gestão das vendas
proporcionaram bom desempenho em um ano de baixo crescimento da economia brasileira e dos países
desenvolvidos.
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Em 2011, o volume total de vendas foi de 249,6 milhões de unidades de calçados, vestuário e acessórios,
quantidade 2,3% superior à de 2010. Os destaques foram os aumentos anuais dos seguintes volumes:
 Havaianas e Dupé no Brasil: 2,4%, em decorrência da liderança do mercado de sandálias no País.
 Havaianas na Europa: 28%, em razão do maior conhecimento da marca e dos novos pontos de venda próprios e
de terceiros.
 Mizuno: 48%, devido à liderança da marca no segmento running performance no Brasil.
 Timberland canal multimarcas: 37%, com a ampliação do portfólio de produtos, dos investimentos em
comunicação e atuação mais próxima aos principais clientes.
 Varejo Havaianas, Timberland, Meggashop e e-commerce: 44%, em decorrência da abertura de 80 franquias de
Havaianas e do crescimento das vendas eletrônicas.

Operações Nacionais
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 Soul Collection e
acessórios, atingiu 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.







Em 2012, a Alpargatas comercializou 226,6 milhões de pares de sandálias e de calçados e peças de vestuário e
de acessórios no Brasil, volume 7,2% superior ao de 2011. Contribuíram para o incremento do volume:
Lançamento da coleção global 2012/2013 de sandálias Havaianas e Dupé:
Expansão da licença Disney, o que permitiu estampar os personagens nas Havaianas vendidas em todos os
países – medida antes restrita no Brasil;
Lançamento de sandálias em conjunto com grandes redes varejistas, como C&A, Richards e Farm;
Lançamento de novos modelos de calçados esportivos Topper, Mizuno e dos tênis Timberland;
Abertura de novas franquias Havaianas e Timberland.
Em 2011, a Alpargatas comercializou 211,4 milhões de pares de sandálias e de calçados e peças de vestuário e
de acessórios no Brasil, volume 2% superior ao de 2010. Contribuíram para o incremento do volume (i) o
lançamento da coleção 2011/2012 de sandálias Havaianas e Dupé, (ii) os novos modelos de calçados esportivos
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Topper, Mizuno e dos tênis Timberland e (iii) a abertura de franquias Havaianas. Volume maior, combinado
com a força das marcas e a eficácia na administração da política comercial e na gestão das vendas, que
priorizaram a comercialização de produtos de maior valor agregado, fez a receita líquida das operações
nacionais subir 15,1% em relação à de 2010, atingindo R$ 1,9 bilhão.
Operações Internacionais
Alpargatas Argentina
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.
Em 2012, o volume de vendas de calçados somou 6,6 milhões de pares, redução de 22,2% em relação a 2011, e
1,6 milhão de peças de vestuário e acessórios, quantidade 5,2% inferior a de 2011. A redução das vendas é
explicada pela demanda mais fraca em 2012, decorrente da situação econômica do país. No ano, a receita
líquida acumulou R$ 524,3 milhões, crescimento de 9,8% ante 2011, em razão do aumento de 32% na receita
em pesos e da valorização de 5,7% do peso ante o real.
Em 2011, o volume de vendas de calçados somou 8,5 milhões de pares, redução de 4,5% em relação a 2010, e
1,7 milhão de peças de vestuário e acessórios, quantidade igual a do ano anterior. O volume menor é explicado
por fatores conjunturais como a retração do mercado e as restrições a importação de produtos. Mesmo assim, a
Topper encerrou 2011 com volume em linha com o de 2010. Houve a migração das vendas de calçados Topper
do segmento casual para o running e o tênis, que possuem produtos de maior valor agregado. Esse fato
contribuiu para o crescimento de 16,1% na receita líquida, que acumulou R$ 477,5 milhões.
Alpargatas USA, Alpargatas Europa e Exportações
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.
Em 2012. o volume de sandálias comercializado pela Alpargatas USA e Alpargatas Europa, somado ao
exportado diretamente do Brasil, totalizou 30,4 milhões de unidades, crescimento de 8,6% em relação a 2011.
A receita líquida acumulou R$ 320,4 milhões, valor 34,4% maior que o do ano anterior, decorrente do maior
volume, mix de vendas mais rico e dólar e euro mais fortes.
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Na Europa e nos Estados Unidos, importantes regiões consumidoras, o desempenho da marca tem evoluído
conforme o planejado. No continente europeu o volume de vendas foi 5,2% maior que o de 2011 e na América
do Norte, 7,1% superior. Em 2012, novos mercados, em economias emergentes e com grande quantidade de
consumidores, se juntaram aos mais de 80 países para os quais Havaianas é exportada, fato que provocou
aumento de 9,7% no volume exportado, na comparação com 2011.
Em 2011, o volume de sandálias comercializado pela Alpargatas USA e Alpargatas Europa, somado ao
exportado diretamente do Brasil, totalizou 28,1 milhões de unidades, crescimento de 7,3% em relação a 2010.
A receita líquida acumulou R$ 238,4 milhões, valor 15,6% maior que o do ano anterior, decorrente do
incremento de volume e de 13,1% no preço médio, em dólar, das exportações.
O crescimento de Havaianas na Europa foi apoiado por campanhas publicitárias, relações públicas e pela
abertura de lojas próprias em Londres, Paris, Roma e Valência. Os eventos “Make Your Own Havaianas –
Invente sua Própria Havaianas”, realizados em lojas de departamentos prestigiadas, como El Corte Inglés,
Galleries Lafayette e Selfridges, continuaram a ser excelente forma de contato direto com os consumidores.
Coleções especiais, como a Havaianas Missoni, foram importantes para aumentar as vendas e o prestígio da
marca. A Soul Collection e as botas Havaianas lançadas no continente são categorias de produtos que têm
contribuído para combater a sazonalidade das vendas nos meses de frio no Hemisfério Norte. Todas essas ações
contribuíram para elevar o brand awareness de Havaianas, como comprovam as pesquisas anuais realizadas
com esse objetivo. O resultado do levantamento realizado em setembro revelou avanço do conhecimento da
marca – de 36%, em 2010, para 51%, em 2011–, nos cinco principais mercados europeus pesquisados: Reino
Unido, França, Itália, Espanha e Portugal. Nos Estados Unidos, 33% dos americanos entrevistados responderam
que conhecem a marca Havaianas. Vários eventos de Havaianas, mídia impressa em renomados veículos de
comunicação, mídia externa em Nova York e Los Angeles e presença nas redes sociais fortaleceram as vendas
na América. O volume de pares de Havaianas exportados para os mercados não atendidos diretamente pela
Alpargatas Europa e pela Alpargatas USA também teve crescimento importante. A partir do 4º trimestre, Índia,
Indonésia e Paquistão foram incluídos na lista de 79 países ao quais Havaianas já é exportada.
Lucro e margem bruta:
Em 2013, o lucro bruto consolidado foi de R$ 1.420,6 milhão, 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.
Em 2012, o lucro bruto consolidado acumulou R$ 1.272,8 milhões, valor 10,3% superior ao obtido em 2011. A
margem bruta consolidada de 42,3% foi 2,5 pontos percentuais a menor que a de 2011 devido: (i) ao custo mais
elevado das matérias-primas commodities. O custo médio da borracha em reais em 2012 foi 10,3% maior que o
de 2011, (ii) aumento do custo dos produtos acabados importados (FOB + câmbio), (iii) aumento do custo de
mão de obra direta; e (iv) queda da margem bruta na Argentina.
Em 2011, o lucro bruto consolidado acumulou R$ 1.153,9 milhões, valor 13,3% superior ao obtido em 2010. A
margem bruta consolidada reduziu-se somente 0,8 ponto percentual, atingindo 44,8%. Além do incremento da
receita, o aumento do lucro bruto consolidado de 2011 foi decorrente: (i) do foco na gestão dos custos e
despesas fabris, (ii) do aumento na eficiência da mão de obra direta, (iii) da adoção de medidas que diminuíram
o consumo de água e eletricidade por par de calçado produzido e (iv) da diminuição do consumo de borracha
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pela incorporação de resíduos na fabricação das sandálias e dos calçados. Esses fatores foram fundamentais
para compensar boa parte do aumento dos custos ocorrido durante o ano.
Despesas com vendas e administrativas:
Em 2013, o percentual de despesas com vendas e administrativas foi inferior ao de 2012 em 0,7 pontos
percentuais. 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 estrutura 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.
Em 2012, o percentual de despesas com vendas e administrativas foi inferior ao de 2011 em 1,5 pontos
percentuais, pois apesar de maiores despesas com comunicação das marcas, aumento das estruturas comercial e
administrativa no Brasil e na Europa e majoração dos custos dos serviços de terceiros e dos salários em razão
da inflação mais elevada na Argentina, o ganho proveniente do aumento de volume somado ao obtido por preço
e mix de vendas, foi superior.






Em 2011, o percentual de despesas com vendas e administrativas foi superior ao de 2010 em 1,8 pontos
percentuais. Os fatores mais relevantes que explicam esta variação foram:
Aumento de gastos estratégicos com comunicação das marcas no Brasil e no exterior;
Aumento das estruturas comercial e administrativa no Brasil, Argentina e na Europa, necessárias para suportar
a expansão dos negócios,
Gastos com a introdução de processos nas áreas de Logística, Sourcing, Controladoria, Recursos Humanos,
Tecnologia da Informação, cujos trabalhos encerraram-se, em sua maioria, em 2011, e às mudanças
introduzidas na área de P&D, que visam otimizar a inovação na Companhia e;
Majoração dos custos dos serviços de terceiros e dos salários em razão da inflação mais elevada, no Brasil e na
Argentina.
Equivalência patrimonial:
O resultado de equivalência patrimonial refere-se ao investimento direto de 30% na Terras de Aventura
Indústria de Artigos Esportivos S.A. (“Osklen”), que é uma rede varejista de moda Premium sediada no Estado
do Rio de Janeiro com 65 lojas no Brasil e 6 no exterior adquirida em março de 2013, e investimento indireto
de 18,7% na Tavex Algodonera S.A., empresa espanhola de capital aberto, com operações nas áreas de
processamento de algodão, fiação, tecelagem, acabamento de tecidos, bem como o negócio de confecções e
demais correlatos.
Em 2013, o resultado de equivalência patrimonial acumulou despesa de R$ (27,1) milhões, sendo R$ 1,3
milhão referente a Osklen e R$ (28,4) milhões da Tavex.
Em 2012, o resultado da equivalência patrimonial na Tavex acumulou despesa de R$ (42,9) milhões e em 2011,
despesa de R$ (5,6) milhões.
Em 2012, a Administração da Tavex revisou o plano financeiro da Companhia, de forma a adequá-lo a um
cenário mais provável de geração de resultados. Essa revisão indicou a necessidade de ajustar-se a conta de
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ativos fiscais, possíveis de serem compensados com geração futura de lucros. O ajuste ao valor recuperável do
ativo fiscal, aliado a um resultado operacional negativo, resultou em uma equivalência patrimonial negativa de
R$(42,9) milhões.
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$28.353 para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013.
Lucro operacional:
Em 2013, o lucro operacional de R$ 325,4 milhões foi superior ao de 2012 em 11,5%, principalmente pelos
fatores já descritos nos itens acima (vendas líquidas, margem bruta e, despesas com vendas e administrativas).
Em 2012, o lucro operacional de R$ 291,8 milhões foi inferior ao de 2011 em 6,4%, principalmente pelos
fatores já descritos nos itens acima (vendas líquidas, margem bruta, despesas com vendas e administrativas, e
equivalência patrimonial).
Em 2011, o lucro operacional de R$ 311,8 milhões foi inferior ao de 2010 em 3,8% , principalmente pelos
fatores já descritos nos itens acima (vendas líquidas, margem bruta, despesas com vendas e administrativas, e
equivalência patrimonial.
Receitas financeiras:
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.
Em 2012, as receitas financeiras de R$ 61,8 milhões foram inferiores em R$ 19,0 milhões em relação a 2011,
principalmente pela redução de 27,6% do principal indexador de remuneração das aplicações financeiras (CDI).
Em 2011, as receitas financeiras de R$ 80,8 milhões foram superiores em R$ 30,9 milhões em relação a 2010,
principalmente pelo aumento de 43% no volume médio de aplicações financeiras.
Despesas financeiras:
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.
Em 2012, as despesas financeiras de R$ 55,1 milhões foram superiores em R$ 3,9 milhões em relação a 2011,
principalmente pelo aumento nos gastos com impostos sobre movimentação bancária e captação de
empréstimos na Alpargatas Argentina.
Em 2011, as despesas financeiras de R$ 51,2 milhões foram superiores em R$ 7,9 milhões em relação a 2010,
principalmente pelo aumento de 22,0% no saldo médio dos empréstimos.
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Variação cambial:
Em 2013, a despesa com variação cambial no valor de R$ 3,1 milhão 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.
Em 2012, a receita com variação cambial no valor de R$ 1,4 milhão foi decorrente da desvalorização do real
em 8,9% sobre o saldo de contas a receber (exportações), líquido do saldo de contas a pagar (importações e
royalties) em moeda estrangeira.
Em 2011, a despesa com variação cambial no valor de R$ 0,6 milhão foi decorrente da desvalorização do real
em 12,5% sobre o saldo de contas a pagar (importações e royalties), líquido do saldo de contas a receber
(exportações) em moeda estrangeira.
Operações com derivativos:
Em 2013, a Companhia passou a utilizar instrumentos financeiros derivativos para proteger o seu fluxo de caixa
contra as variações do dólar nas importações de produtos acabados e matérias primas. A variação refere-se a
marcação a mercado do valor justo dos derivativos reconhecidas no resultado.
Em 2012 e 2011, a Companhia não utilizou instrumentos financeiros derivativos.
I.R. e CSLL:
Segue abaixo o demonstrativo de cálculo do I.R. e da CSLL de 2011 a 2013 e respectivas taxas efetivas:

Participação dos minoritários:
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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Em 2012, o resultado da participação dos minoritários foi de R$ (0,6) milhão ante R$ (1,6) milhão em 2011. A
redução é explicada pelo (i) aumento de participação acionária na Alpargatas Argentina (de 91,5% para 96,4%)
e (ii) menor lucro líquido obtido pela Alpargatas Argentina em 2012.
Em 2011, o resultado da participação dos minoritários foi de R$ (1,6) milhão ante R$ (4,1) milhões em 2010. A
redução é explicada pelo (i) aumento de participação acionária na Alpargatas Argentina (de 70,7% para 91,5%)
e (ii) menor lucro líquido obtido pela Alpargatas Argentina em 2011.
LAJIDA:

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.
Em 2012, o LAJIDA consolidado acumulou R$ 413,7 milhões, valor 2,3% maior que o de 2011, e a margem,
de 13,8% recuou 1,9 ponto percentual. Isolando-se os R$ 38,7 milhões referentes em sua maioria ao custo mais
alto das matérias-primas commodities e dos produtos acabados importados, o LAJIDA acumula R$ 452,4
milhões, representando aumento de 11,8%, e a margem, de 15,4%, fica somente 0,3 ponto percentual menor
que a de 2011. Maior volume, preço mais alto das sandálias e dos calçados esportivos e mix de vendas mais rico
contribuíram com R$ 80,8 milhões para o aumento do LAJIDA. Além das commodities, houve acréscimo de R$
32,9 milhões nas despesas operacionais estratégicas, devido:
 Ao acréscimo nos gastos com a comunicação das marcas, no Brasil e no exterior, que proporcionou incremento
da receita;
 Ao aumento das estruturas comercial e administrativa no Brasil e na Europa, necessárias para suportar a
expansão dos negócios; e
 À majoração dos custos dos serviços de terceiros e dos salários em razão da inflação mais elevada, de uma
forma mais acentuada na Argentina.
Em 2011, o LAJIDA consolidado acumulou R$ 404,5 milhões, valor 1% maior que o de 2010, e a margem, de
15,7%, recuou 2,3 pontos percentuais. Isolando-se os R$ 66,5 milhões referentes em sua maioria ao custo mais
alto das matérias-primas commodities (borracha e algodão), o EBITDA acumula R$ 471 milhões, representando
aumento de 17,7%, e a margem, de 18,2%, fica 0,3 ponto percentual maior que a de 2010. Maior volume, preço
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mais alto das sandálias e dos calçados esportivos e mix de vendas mais rico contribuíram com R$ 145,5 milhões
para o aumento do EBITDA. Além das commodities, houve acréscimo de R$ 37,8 milhões nos gastos
estratégicos com a comunicação das marcas, no Brasil e no exterior, o que refletiu em incremento da receita, e
de R$ 37 milhões nas despesas operacionais, devido:
 ao aumento das estruturas comercial e administrativa no Brasil, na Argentina e na Europa, necessárias para
suportar a expansão dos negócios;
 aos gastos com a introdução de processos nas áreas de Logística, Sourcing, Controladoria, Recursos Humanos,
Tecnologia da Informação, cujos trabalhos encerraram-se, em sua maioria, em 2011, e às mudanças
introduzidas na área de P&D, que visam otimizar a inovação na Companhia e;
 à majoração dos custos dos serviços de terceiros e dos salários em razão da inflação mais elevada, no Brasil e
na Argentina.
Principais alterações nas contas patrimoniais consolidadas:
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ATIVO CIRCULANTE:
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.
Em 31 de dezembro de 2012, o ativo circulante somava R$ 1.839,0 milhões, 14,3% superior ao mesmo período
de 2011. 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.
Em 31 de dezembro de 2011, o ativo circulante somava R$ 1.609,6 milhões, 10% superior ao mesmo período
de 2011. 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 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.
Em 31 de dezembro de 2012, o saldo de caixa foi de R$ 616,9, decréscimo de R$ 54,1 milhões em relação ao
saldo de 2011. O maior ingresso de caixa nos últimos 12 meses deveu-se ao LAJIDA, que acumulou R$ 413,7
milhões, em razão do bom desempenho operacional da Companhia no ano. Os desembolsos mais significativos
forma: (i) R$ 197,5 milhões em capital de giro, para apoiar o crescimento dos negócios; (ii) R$ 205,5 milhões
em Capex, que inclui os investimentos na nova fábrica de Montes Claros; e (iii) R$ 83,9 milhões com a
remuneração dos acionistas (pagamento de JCP).
Em 31 de dezembro de 2011, o saldo de caixa foi de R$ 671,0 milhões, acréscimo de R$ 16,3 milhões em
relação ao saldo de 2010. O maior ingresso de caixa nos últimos 12 meses deveu-se ao LAJIDA, que acumulou
R$ 404,5 milhões, em razão do bom desempenho operacional da Companhia no ano. O investimento em capital
de giro foi de R$ (33,4) milhões, e em ativo permanente, de R$ (89,7) milhões. As demais saídas de caixa
relevantes foram: (i) amortização de empréstimos (líquida das captações e despesas financeiras) no montante de
R$ (108,7) milhões, (ii) pagamento de R$ (102,2) milhões aos acionistas (juros sobre o capital próprio e
dividendos) e o (iii) aumento da participação acionária na Alpargatas Argentina com desembolso de caixa no
montante R$ (48,8) milhões.
Clientes:
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. Em 31 de dezembro de 2012 o
saldo era de R$ 694,2 milhões, 37,2% superior ao mesmo período de 2011, em razão das vendas superiores nos
últimos 60 dias do ano em comparação a 2011. Em 31 de dezembro de 2011 o saldo era de R$ 505,9 milhões,
19% superior ao mesmo período de 2010, em razão de vendas superiores nos últimos 60 dias do ano em
comparação a 2010.
Estoques:
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,
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devido à variação cambial e a alta do custo do algodão na Argentina e ainda assim foi inferior ao crescimento
das vendas. Em 31 de dezembro de 2012 os estoques somavam R$ 443,9 milhões, montante 26,5% superior ao
mesmo período de 2011, principalmente pelo (i) aumento no custo das matérias-primas, pela (ii) construção de
estoque estratégico de produtos importados das marcas “Timberland” e “Mizuno” e (iii) elevação dos níveis de
estoques na Argentina em virtude da demanda mais fraca em 2012, decorrente da situação econômica do país.
Em 31 de dezembro de 2011 os estoques somavam R$ 351,0 milhões, montante 19% superior ao mesmo
período de 2010, principalmente pelo (i) aumento no custo das matérias-primas commodities (borracha e
algodão), pela (ii) construção de estoque estratégico de produtos importados da marca “Timberland” e (iii)
aumento (inflação) no custo dos insumos na Alpargatas Argentina.
ATIVO NÃO CIRCULANTE:
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. Em 31 de dezembro de 2012 o
ativo não circulante somava R$ 901,7 milhões, valor 12,6% superior ao mesmo período de 2011. Os itens de
maior representatividade (acima de 2%) no ativo total foram: Imposto de renda e contribuição social diferidos,
Investimentos, Imobilizado e Intangível. Em 31 de dezembro de 2011 o ativo não circulante somava R$ 833,0
milhões, valor 4% superior ao mesmo período de 2010. Os itens com maior representatividade (acima de 2%)
no ativo total foram: Imposto de renda e contribuição social diferidos, Investimentos, Imobilizado e Intangível.
Imposto de renda e contribuição social diferidos:
Em 31 de dezembro de 2013, o saldo era de R$ 58,0 milhões, montante 10,4% superior ao mesmo período de
2012. Em 31 de dezembro de 2012, o saldo era de R$ 52,6 milhões, montante 8% inferior ao mesmo período de
2011. Em 31 de dezembro de 2011, o saldo era de R$ 57,1 milhões, montante 1,5% inferior ao mesmo período
de 2010.
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Investimentos:
O saldo refere-se principalmente ao investimento direto de 30% na Terras de Aventura Indústria de Artigos
Esportivos S.A. (“Osklen”) adquirida em março de 2013 e a participação indireta de 18,7% na coligada Tavex
Algonodera S.A.

Imobilizado - movimentação:
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Imobilizado
Terrenos
Edificios e construções
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensilios
Veículos
Benfeitoria imóveis de terceiros
Projetos em andamento
Outros imobilizados
Provisão para perdas
Terrenos - Subv. Governamental
Provisão Impairment
Total

Saldo em
2010

Adições

14,3
124,2
125,0
14,9
1,3
8,5
21,0
6,9
(0,6)
(13,9)
301,5

3,0
4,9
4,6
0,2
2,4
59,4
74,5

(-) Depr. e
Amortiz.

(7,1)
(19,8)
(3,8)
(0,2)
(2,9)
(33,9)

(-) Baixas

(0,9)
(1,0)
(0,2)
(0,1)
(0,3)
(2,5)

Transf.

0,8
9,1
13,5
2,6
0,1
0,2
(24,7)
(1,6)
(0,0)
(0,8)
(0,8)

Var.
Cambial

0,2
2,8
0,9
0,1
0,0
(0,4)
0,3
(0,3)
(0,6)
3,1

Saldo em
2011

15,4
130,9
123,5
18,2
1,3
7,4
56,0
5,0
(0,6)
(0,8)
(14,5)
342,0

Intangível – movimentação:
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Intangível
Com vida útil definida:
Marcas, direitos e patentes

Saldo em
2010

Adições (-) Amortiz. (-) Baixas

-

Transf.

Var.
Cambial

9,5

-

-

-

(0,5)

Sistema de gestão empresarial
Carteira de Clientes
Projetos em andamento

64,7
17,9
16,1

2,4
5,0
12,6

(14,5)
(5,6)
-

(0,2)
-

23,3
(24,0)

1,1
-

Sem vida útil definida
Ágio em controladas
Cessão de direitos comerciais
Total

150,1
4,1
262,5

20,0

(20,2)

(0,1)
(0,3)

1,6
0,8

0,6

Saldo em
2011

9,0
76,7
17,2
4,7
150,1
5,6
263,4

PASSIVO CIRCULANTE:
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. Em 31 de dezembro de 2012, o passivo circulante somava R$ 755,5 milhões, valor 13,4% superior
ao mesmo período de 2011. Este aumento decorreu, principalmente, da variação significativa nos seguintes
itens: Fornecedores, Financiamentos e Salários e encargos sociais. Em 31 de dezembro de 2011, o passivo
circulante somava R$ 666,3 milhões, valor 10% superior ao mesmo período de 2010. Este aumento decorreu,
principalmente, da variação significativa nos seguintes itens: Fornecedores, Financiamentos e Salários e
encargos sociais.
Fornecedores:
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. Em 31 de dezembro de 2012, o saldo era de R$ 359,1 milhões, montante 20,8% superior ao mesmo
período de 2011, em função do alongamento de 5 dias no prazo de pagamento aos fornecedores. Em 31 de
dezembro de 2011, o saldo era de R$ 297,2 milhões, montante 40% superior ao mesmo período de 2010, em
função do alongamento de 23 dias no prazo de pagamento aos fornecedores.
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Financiamentos:

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.
 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.

Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e BNDES Finame
A fábrica de sandálias em Montes Claros é um empreendimento estratégico relevante que suportará a expansão
mundial das vendas de Havaianas. Em 2012, foram contratados para o projeto empréstimos e financiamentos
com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e o BNDES linha Finame, que somam R$ 191,3 milhões. As taxas
de juros são pré-fixadas em 2,5% ao ano, custo que otimiza a estrutura de capital da companhia. O prazo de
pagamento é de dez anos, com carência de dois anos. Do total, R$ 150,5 milhões foram liberados até dezembro
de 2013 e entraram no caixa. O saldo de R$ 40,8 milhões será liberado durante o primeiro trimestre de 2014.
BNDES EXIM Pré-embarque
Em setembro de 2012 e agosto 2013 a companhia recebeu créditos de R$ 30,0 milhões e R$ 70,0 milhões,
respectivamente, referentes à linha do BNDES EXIM Pré-embarque, ao custo fixo de 8% ao ano. Os recursos
têm o objetivo de financiar as exportações de sandálias e serão amortizados em seis parcelas, com vencimentos
entre 2014 e 2015.
Nota de Crédito à Exportação (NCE)
Em fevereiro e em julho de 2013 a Alpargatas obteve créditos de R$ 25,0 milhões e R$ 10,0 milhões,
respectivamente, referentes à Nota de Crédito à Exportação (NCE) ao custo fixo médio de 7,5% ao ano. A linha
de crédito é semelhante à operação de BNDES-EXIM Pré-embarque, e será amortizada em parcelas únicas nas
datas de vencimento em 2016.
Em 31 de dezembro de 2012, o endividamento financeiro consolidado totalizava R$ 298,7 milhões, sendo R$
134,2 milhões denominados em reais e R$ 164,5 milhões em moeda estrangeira, com o seguinte perfil:


R$ 188,4 milhões (63% do total) com vencimento em curto prazo, sendo R$ 69,6 milhões em moeda nacional.
A dívida de curto prazo em moeda estrangeira equivale a R$ 118,8 milhões e financia importações e o capital
de giro das subsidiárias no exterior, podendo ser renovada em seu vencimento.

 R$ 110,3 milhões (R$ 37% do total) com vencimento em longo prazo, sendo R$ 64,6 milhões em moeda
nacional (cerca de 50% desse valor refere-se a linha de financiamento para exportação – EXIM – com taxas
competitivas) e R$ 45,7 milhões em moeda estrangeira, com o seguinte cronograma de amortização:


2014: R$ 86,9 milhões;
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2015: R$ 19,5 milhões;



2016: R$ 2,4 milhões; e



2017 a 2019: R$ 1,5 milhão

Em 31 de dezembro de 2011, o endividamento financeiro consolidado totalizava R$ 235,9 milhões, sendo R$
117,3 milhões denominados em reais e R$ 118,6 milhões em moeda estrangeira, com o seguinte perfil:


R$ 180,1 milhões (76% do total) com vencimento em curto prazo, sendo R$ 63,4 milhões em moeda nacional.
A dívida de curto prazo em moeda estrangeira equivale a R$ 116,7 milhões e financia importações e o capital
de giro das subsidiárias no exterior, podendo ser renovada em seu vencimento.



R$ 55,8 milhões (24% do total) com vencimento em longo prazo, sendo R$ 53,9 milhões em moeda nacional e
R$ 1,9 milhão em moeda estrangeira, com o seguinte cronograma de amortização:


2013: R$ 21,3 milhões;



2014: R$ 15,3 milhões;



2015: R$ 15,3 milhões;



2016: R$ 2,4 milhões; e



2017 a 2019: R$ 1,5 milhão.

Salários e encargos sociais:
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 do (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. Em 31 de dezembro de 2012,
o saldo era de R$ 109,5 milhões, montante 10,7% superior ao mesmo período de 2011, em função do (i)
aumento de 4,6% no headcount em relação ao mesmo período do ano anterior e (ii) aumento na provisão de
férias em decorrência de maior concentração no período. Em 31 de dezembro de 2011, o saldo era de R$ 98,9
milhões, montante 12% superior ao mesmo período de 2010, em função do (i) aumento de 3% no headcount em
relação ao mesmo período do ano anterior e (ii) aumento na provisão de férias em decorrência de maior
concentração no período.
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PASSIVO NÃO CIRCULANTE:
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 Financiamentos e Tributos com
exigibilidade suspensa. Em 31 de dezembro de 2012, o passivo não circulante somava R$ 324,4 milhões, valor
27,7% superior ao mesmo período de 2011. As variações mais significativas ocorreram em Financiamentos e
Tributos com exigibilidade suspensa. Em 31 de dezembro de 2011, o passivo não circulante somava R$ 286,4
milhões, valor 5% inferior ao mesmo período de 2010. As variações mais significativas ocorreram em
Financiamentos e Tributos com exigibilidade suspensa, Obrigações renegociadas de controladas e Imposto de
renda e contribuição social diferidos.
Financiamentos
Vide comentários no passivo circulante.
Tributos com exigibilidade suspensa:

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 a 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.
Em 31 de dezembro de 2012, o saldo era de R$ 114,1 milhões, montante 31,5% superior ao mesmo período de
2011, principalmente pelo (i) acréscimo de R$ 27,0 milhões na provisão para 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 2011, o saldo era de R$ 86,8 milhões, montante 4% inferior ao mesmo período de 2010,
principalmente pelo (i) acréscimo de R$ 25,5 milhões na provisão para COFINS sobre a base de cálculo do
ICMS, pois a Companhia valeu-se de efeito suspensivo, obtido em medida judicial, para não recolhimento e (ii)
redução de R$ (28,6) milhões na provisão de IRPJ e CSLL – prejuízo fiscal, pois a Companhia aderiu em 2009
o parcelamento federal (REFIS) e em setembro de 2011, optou pela quitação do mesmo.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
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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Em 31 de dezembro de 2012, o total do patrimônio líquido somava R$ 1.660,9 milhões, montante 11,5%
superior ao mesmo período de 2011. Os principais itens de mutação foram:

Em 31 de dezembro de 2011, o total do patrimônio líquido somava R$ 1.489,9 milhões, montante 11% superior
ao mesmo período de 2010. Os principais itens de mutação foram:
Acionistas
Acionistas
controladores minoritários

Total

Saldo em dez-2010
Lucro do exercício de 2011
Variação cambial de conversão das Dem.Financeiras
das empresas no exterior
Distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos
Compra de participação dos minoritários
Ágio gerado na compra de partcipação dos minoritários
Aquisição / vendas de ações em tesouraria
Outras movimentações

1.310,5
307,4

37,6
1,6

1.348,1
309,1

2,5
(102,8)
(23,3)
(18,5)
1,8

(1,6)
(25,5)
-

1,0
(102,8)
(25,5)
(23,3)
(18,5)
1,8

Saldo em dez-2011

1.477,7

12,2

1.489,9
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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 2013 foi de R$ 141,1
milhões. Em 2012, a subvenção foi de R$ 140,0 milhões e em 2011, R$ 143,0 milhões.
ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
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
 o resultado positivo do hedge operacional.
Em 2012 os fatores que contribuíram para o aumento dos resultados operacionais foram:
(i) maior volume, (ii) preço mais alto das sandálias e dos calçados esportivos, e (iii) mix
de vendas mais rico. Além do custo mais alto das matérias-primas commodities, houve
acréscimo nas despesas operacionais estratégicas, devido:
 ao acréscimo nos gastos estratégicos com a comunicação das marcas, no Brasil e no
exterior, que proporcionou incremento da receita;
 ao aumento das estruturas comercial e administrativa no Brasil e na Europa, necessárias
para suportar a expansão dos negócios;
 à majoração dos custos dos serviços de terceiros e dos salários em razão da inflação
mais elevada, de uma forma mais acentuada na Argentina.
(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 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);
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 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.
Em 2012, a receita líquida de vendas apresentou um aumento de 16,8% em relação ao
ano de 2011, devido ao:
 Volume de vendas superior em 6,3% (vide detalhes no item 10.1(h) - Receita Liquida de
Venda);
 Aumento de preços e mix de vendas mais rico em 7,8% (percentual já inclui inflação)
e;
 Impacto cambial positivo de 2,7%, em razão da desvalorização do real em relação ao
dólar, ao euro e ao peso argentino, moedas que compõem as receitas das operações no
mercado externo.
Em 2011, a receita líquida de vendas apresentou um aumento de 15,4% em relação ao
ano de 2010, devido ao:
 Volume de vendas superior em 2,3% (vide detalhes no item 10.1(h) - Receita Liquida de
Venda);
 Aumento de preços e mix de vendas mais rico em 15,9% (percentual já inclui inflação)
e;
 Impacto cambial negativo de 2,8%, em razão da apreciação do real em relação ao dólar,
ao euro e 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.
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 2012, a Alpargatas sofreu impacto líquido negativo no resultado do Lajida no
montante de R$ (38,7) milhões, gerado pelo (i) efeito negativo nas importações de
produtos acabados, (ii) efeito negativo nas aquisições de insumos, principalmente a
borracha sintética, e (iii) efeito positivo na conversão dos resultados das operações
internacionais
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Em 2011, a Alpargatas sofreu impacto líquido negativo no resultado do Lajida no
montante de R$ (66,5) milhões, gerado pelo (i) efeito positivo nas importações de
produtos acabados, (ii) efeito negativo nas aquisições de insumos, principalmente a
borracha sintética e algodão, e (iii) efeito negativo na conversão dos resultados das
operações internacionais.
Em 31 de dezembro de 2013, 2012 e de 2011, os principais grupos de contas atrelados à
moeda estrangeira estão relacionados a seguir:
R$ mil

2013

2012

2011

81.326

55.198

40.453

Fornecedores

120.184

99.797

40.961

Royalties a pagar

29.070

17.735

13.448

149.254

117.532

54.409

(67.928)

(62.334)

(13.956)

Instrumentos financeiros derivativos (ii)

10.860

-

-

Total da exposição sem controladas
no exterior

(57.068)

(62.334)

(13.956)

Ativo
Contas a receber de clientes (i)
Passivo

Exposição líquida

(i) No consolidado em 31 de dezembro de 2013, 67,7% (74,6% em 31 de dezembro de
2012) referem-se a contas a receber de clientes mantidas pelas controladas localizadas
no exterior (Alpargatas USA Inc. - Estados Unidos, Alpargatas Europe S.L.U. –
Espanha e Alpargatas S.A.I.C. - Argentina) e 32,3% referem-se a contas a receber de
clientes no exterior mantidas pela controladora no Brasil.

(ii)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 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
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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 2013, o volume total protegido (Notional)
representava um montante de US$148.060 (cento e quarenta e oito milhões e sessenta
mil dólares) por meio de operações do tipo NDF (“Non-Deliverables Foward”).
O risco cambial é proveniente da oscilação das taxas de câmbio sobre os saldos de
contas a receber de clientes e a pagar a fornecedores e “royalties”, denominados em
moeda estrangeira.
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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
Não ocorreram introdução ou alienção de novo segmento operacional.
(b) constituição, aquisição ou alienação de participações societária

Alpargatas Argentina
Em 12 de março de 2010, ocorreu o encerramento da oferta pública para aquisição de
ações da Alpargatas S.A.I.C. - Argentina. A Companhia adquiriu a quantidade de
7.265.327 ações, pelo valor de AR$3,40 (três pesos e quarenta centavos) por ação. Essas
ações, somadas às 42.047.157 ações de sua titularidade, conferem o total de 49.312.481
ações que representam 70,32% do capital total da Alpargatas S.A.I.C. - Argentina. Os
valores do investimento e do deságio pagos nesta aquisição foram desdobrados
contabilmente nos montantes de R$12.916 mil e R$1.624 mil, respectivamente.
Adicionalmente em junho de 2010 a Companhia adquiriu 257.290 ações, pelo valor de
AR$3,33 (três pesos e trinta e três centavos) por ação. Essas ações somadas às
49.312.481 ações de sua titularidade perfazem o total de 49.569.771 ações que
representam 70,69% do capital total da Alpargatas S.A.I.C. - Argentina. Os valores do
investimento e do deságio pagos nesta aquisição foram desdobrados contabilmente nos
montantes de R$476 mil e R$68 mil, respectivamente. Em 07 de abril de 2011 a
Alpargatas adquiriu 11.483.857 ações de sua controlada Alpargatas S.A.I.C. pelo valor
de US$ 2,15 por ação. Com a conclusão desta aquisição, a Alpargatas passa a deter
86,70% do capital total da ASAIC. Ainda, em julho de 2011, a Companhia adquiriu
mais 3.073.205 ações, pelo valor de US$1,98 por ação. Essas ações, somadas às
61.053.628 ações de sua titularidade, perfizeram o total de 64.126.833 ações,
representando 91,4502% do capital total da Alpargatas S.A.I.C. - Argentina. Os valores
do investimento e do ágio pagos nessa aquisição foram desdobrados contabilmente nos
montantes de R$5.267 mil e R$4.285 mil, respectivamente. O valor total das duas
aquisições ocorridas em 2011 somou R$25.509 mil de compra de participação
minoritária e R$23.284 mil de ágio. Em 11 de outubro de 2011 a Alpargatas S.A.
protocolou junto à Comisión Nacional de Valores – CNV novo pedido de registro de
oferta pública de aquisição de ações da Alpargatas S.A.I.C., aprovado pelo órgão em 16
de março de 2012. Em maio de 2012 a Alpargatas S.A. adquiriu 2.971.857 ações de sua
controlada Alpargatas S.A.I.C. pelo valor de AR$ 8,14 por ação. Com a conclusão desta
aquisição, a Alpargatas S.A. passa a deter 95.69 % do capital total da ASAIC.
Em julho de 2012, a Companhia adquiriu mais 512.405 ações e pelo valor de AR$8,14
(oito pesos e quatorze centavos) por ação, as quais, somadas ás 67.098.690 ações já de
sua titularidade, perfizeram o total de 67.611.095 ações que representam 96,42% do
capital total da Alpargatas S.A.I.C. – Argentina.
Em 25 de julho de 2012, a Companhia divulgou fato relevante informando aos
acionistas e ao mercado em geral que protocolaria, junto a Comisión Nacional de
Valores - CNV da Argentina, 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 estejam em circulação, pelo valor de AR$8,14 (oito pesos
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argentinos e quatorze centavos) por ação. Em 01 de agosto de 2012 esta declaração foi
protocolada junto a CNV.
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 04 de março de 2013, a Alpargatas adquiriu 30% do número total de ações da
Terras de Aventura Indústria de Art. Esportivos S.A., titular da marca Osklen, dentre
outras, cuja atividade principal é a indústria e comércio de artigos esportivos e artigos
de vestuário. Em 30 de setembro de 2014, a Alpargatas exerceu Opção de Compra para
aquisição de adicionais 30% do capital da Osklen, passando a deter uma participação de
60% no capital da mesma.
 Tavex S.A.:
Em 26 de setembro de 2014, A Alpargatas divulgou ao mercado fato relevante
informando que as participações que ela e sua controladora, Camargo Corrêa S.A,
detêm na Tavex, S.A. , sociedade com sede na Espanha, serão concentradas numa nova
sociedade holding com sede no Brasil, a A.Y.U.S.P.E. Empreendimentos e
Participações S.A. (“A.Y.U.S.P.E.”), na qual a Alpargatas deterá aproximadamente 37%
do capital social.
A Alpargatas informou, a A.Y.U.S.P.E lançou uma oferta pública para o fechamento do
capital da Tavex, nas Bolsas de Valores de Madri, Bilbao e Valência. Maiores
informações sobre essa oferta pública poderão ser obtidas nos endereços eletrônicos
www.tavex.com e www.cnmv.es.
(c) eventos ou operações não usuais
Exceto pelos eventos e operações já comentados anteriormente não ocorreram outros
não usuais.
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10.4
A Administração deve comentar:
(a)

mudanças significativas nas práticas contábeis

Novas normas, alterações e interpretações de normas
a) Novas normas ou alterações de normas vigentes a partir de 1º de janeiro de 2013.
A natureza e os impactos das novas interpretações e alterações de normas estão
descritas abaixo:
CPC 26 (R1) – Apresentação das demonstrações contábeis
Introduz o requerimento de que os itens registrados em outros resultados abrangentes
sejam segregados e totalizados entre itens que são e os que não são posteriormente
reclassificados para lucros e perdas. A norma não teve impacto relevante na
apresentação, posição financeira ou performance da Companhia.
CPC 33 (R1) – Benefícios a empregados
Eliminação do enfoque do corredor (“corridor approach”) e o conceito de retornos
esperados sobre ativos do plano, até simples esclarecimentos sobre valorizações e
desvalorizações e reformulação. A norma não teve impacto relevante na apresentação,
posição financeira ou performance da Companhia.
CPC 18 (R2) - Investimento em coligada, em controlada e em empreendimento
controlado em conjunto
Revisão da IAS 28 para incluir as alterações introduzidas pelas IFRSs 10, 11 e 12. A
norma não teve impacto na apresentação, posição financeira ou performance da
Companhia.
CPC 40 (R1) – Instrumentos financeiros: evidenciação
Divulgações são necessárias para os instrumentos financeiros reconhecidos que não são
compensados de acordo com o IAS 32. A norma não teve impacto na apresentação,
posição financeira ou performance da Companhia.
CPC 36 (R3) - Demonstrações consolidadas
Substituiu a IAS 27 em relação aos requerimentos aplicáveis às demonstrações
financeiras consolidadas e a SIC 12. A IFRS 10 determinou um único modelo de
consolidação com base em controle, independentemente da natureza do investimento. A
norma não teve impacto na apresentação, posição financeira ou performance da
Companhia.
CPC 19 (R2) – Negócios em conjunto
Eliminou o modelo de consolidação proporcional para as entidades com controle
compartilhado, mantendo apenas o modelo pelo método da equivalência patrimonial.
Eliminou também o conceito de “ativos com controle compartilhado”, mantendo apenas
“operações com controle compartilhado” e “entidades com controle compartilhado”. A
norma não teve impacto retrospectivo na apresentação, posição financeira ou
performance da Companhia e foi adotada para o novo investimento da Companhia (nota
explicativa n°14).
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CPC 45 – Divulgação de participação em outras entidades
Expande os requerimentos de divulgação de investimentos nas empresas em que a
Companhia possui influência significativa. A norma teve efeito somente na
apresentação, não tendo impacto na posição financeira ou performance da Companhia.
CPC 46 - Mensuração do valor justo
Substitui e consolida todas as orientações e os requerimentos relacionados à mensuração
ao valor justo contidos nos demais pronunciamentos das IFRSs em um único
pronunciamento. A IFRS 13 define valor justo e orienta como determinar o valor justo e
os requerimentos de divulgação relacionados à mensuração do valor justo. Entretanto,
ela não introduz nenhum novo requerimento nem alteração com relação aos itens que
devem ser mensurados ao valor justo, os quais permanecem nos pronunciamentos
originais. A norma não teve impacto na apresentação, posição financeira ou
performance da Companhia.
(b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Em 2013 não ocorreram impactos significativos em função de alterações de práticas
contábeis
(c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Os pareceres dos auditores independentes não contêm ressalvas ou ênfases sobre as
demonstrações financeiras de 2011 a 2013.
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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
Principais práticas contábeis
As demonstrações financeiras foram elaboradas de maneira consistente com as práticas
contábeis descritas para todos os exercícios apresentados e para as demonstrações
financeiras individuais (BR GAAP) e consolidadas (BR GAAP e IFRS):
a)

Princípios gerais e critério de reconhecimento de receita

Ativos, passivos, receitas e despesas são apurados de acordo com o regime de
competência. A receita de vendas é reconhecida na demonstração do resultado quando:
(i) os riscos e benefícios inerentes aos produtos e às mercadorias vendidas são
transferidos aos compradores; (ii) quando for provável o recebimento dos valores
devidos à Companhia; e (iii) quando não houver mais nenhum envolvimento da
Administração com os produtos/mercadorias. A receita de vendas é apresentada líquida
de deduções, incluídos os impostos calculados sobre as vendas.

b)

Reconhecimento de incentivos fiscais - subvenções para investimentos

A receita decorrente de incentivos fiscais, recebida sob a forma de ativo monetário, é
reconhecida no resultado quando recebida em contraposição de custos e investimentos
incorridos pela Companhia e por suas controladas nas localidades onde o incentivo
fiscal é concedido.
A subvenção para investimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
- ICMS dos Estados da Paraíba e de Pernambuco é registrada a crédito na rubrica
“Impostos incidentes sobre as vendas” e a subvenção para investimento do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ é registrada a crédito na rubrica “Imposto de renda e
contribuição social - correntes”. Posteriormente, quando do encerramento do exercício,
são destinados à rubrica “Reservas de capital - incentivos fiscais - subvenção para
investimentos”, no patrimônio líquido.
A Companhia e sua controlada CBS S.A. - Companhia Brasileira de Sandálias
reconhecem os incentivos referentes às subvenções dos Estados da Paraíba e de
Pernambuco mensalmente na apuração do ICMS das unidades operacionais localizadas
naqueles Estados, uma vez que as condições necessárias para auferir o incentivo já
foram cumpridas.
c)

Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras

i)

Caixa e equivalentes de caixa
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Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e investimentos temporários com
prazos de vencimento e carência de até 90 dias, contados da data da aplicação, ou com
vencimentos acima de 90 dias, mas considerados de liquidez imediata, pois há intenção
e possibilidade de serem resgatados no curto prazo, com o próprio emissor, por um
montante de caixa com insignificante risco de mudança de valor. Os investimentos
temporários são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos
até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.
ii)

Aplicações financeiras

Compreendem os investimentos financeiros com prazos de vencimento e carência
superiores a 90 dias da data da aplicação ou com prazos de vencimento superior a 90
dias, mas com impossibilidade de resgate antecipado sem risco de mudança de valor. As
aplicações financeiras são registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos
auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de
realização.
d)

Contas a receber de clientes e provisão para créditos de liquidação duvidosa

As contas a receber de clientes são registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal
dos títulos representativos desses créditos e deduzidas da provisão para créditos de
liquidação duvidosa, a qual é constituída considerando-se a avaliação individual dos
créditos, a análise da conjuntura econômica e o histórico de perdas registradas em
exercícios anteriores por faixa de vencimento, em montante considerado suficiente pela
Administração da Companhia e de suas controladas para cobertura de prováveis perdas
na realização.

Pelo fato de as contas a receber serem liquidadas normalmente em um prazo médio
inferior a 60 dias, os valores contábeis representam substancialmente os valores justos
nas datas dos balanços.
e)

Estoques

São registrados pelo custo médio de aquisição ou produção, ajustados ao valor de
mercado e por eventuais perdas, quando aplicável.
f)

Arrendamentos

São classificados como financeiros sempre que os termos do contrato de arrendamento
transferirem substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do bem para a
Companhia ou suas controladas.
A classificação dos contratos de arrendamento financeiro é realizada no momento da
sua contratação. Os arrendamentos nos quais uma parcela significativa dos riscos e
benefícios da propriedade é retida pelo arrendador são classificados como
arrendamentos operacionais. Os pagamentos efetuados para arrendamentos operacionais
são registrados como despesa do exercício pelo método linear, durante o período do
arrendamento.
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Os arrendamentos financeiros são capitalizados no balanço patrimonial no início do
arrendamento pelo menor valor entre o valor justo do bem arrendado e o valor presente
dos pagamentos mínimos do arrendamento.
Cada parcela paga do arrendamento financeiro é alocada, parte ao passivo e parte aos
encargos financeiros a apropriar, para que, dessa forma, seja obtida uma taxa efetiva de
juros constante sobre o saldo da dívida em aberto. As obrigações correspondentes,
líquidas dos encargos financeiros, são classificadas no passivo circulante e no não
circulante de acordo com o prazo do arrendamento. O bem do imobilizado adquirido por
meio de arrendamentos financeiros é depreciado durante a sua vida útil-econômica.
g)

Imobilizado

É registrado ao custo de aquisição ou construção, acrescido, quando aplicável, de juros
capitalizados durante o período de construção, para os casos de ativos qualificáveis,
líquido de depreciação acumulada e de provisão para redução ao valor recuperável de
ativos para os bens paralisados e sem expectativa de reutilização ou realização. A
depreciação é computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada
bem. A vida útil estimada e o método de depreciação são revisados no fim de cada
exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado
prospectivamente.
O saldo do imobilizado inclui todos os gastos alocáveis aos bens durante a sua fase de
construção e/ou a fase de testes pré-operacionais dos bens.
Conforme mencionado no item “f)”, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da Companhia e de suas controladas, originados
de operações de arrendamento do tipo financeiro, são registrados como se fosse uma
compra financiada, reconhecendo no início de cada operação um ativo imobilizado e um
passivo de financiamento, sendo os ativos também submetidos às depreciações
calculadas de acordo com as vidas úteis estimadas dos respectivos bens.
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios
econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas em
alienações são apurados comparando-se o produto da venda com o valor residual
contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado.
h)

Intangível

Ativos intangíveis adquiridos separadamente
Ativos intangíveis com vida útil definida, adquiridos separadamente, são registrados ao
custo, deduzido da amortização e, quando aplicável, das perdas por redução ao valor
recuperável acumulado. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil
estimada dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no
fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado
prospectivamente. Ativos intangíveis com vida útil indefinida, adquiridos
separadamente, são registrados ao custo, deduzido, quando aplicável, das perdas por
redução ao valor recuperável.
O intangível inclui: (i) marcas; (ii) cessão de direito de uso comercial; (iii) licenças de
uso de sistemas computadorizados (softwares), incluindo os correspondentes gastos com
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implementação; (iv) carteiras de clientes adquiridas de terceiros; e (v) ágio na aquisição
de controladas (no consolidado).
Os ativos com vida útil definida são amortizados.. Os ativos intangíveis sem vida útil
definida, compostos substancialmente pelos valores dos ágios pagos na aquisição de
controladas, foram amortizados até 31 de dezembro de 2008 considerando o prazo de
dez anos e passaram, a partir de 1º de janeiro de 2009, a ser anualmente avaliados
quanto à sua capacidade de recuperação (“impairment”) e/ou quando indícios de não
recuperação se fizerem presentes.
As licenças de uso de sistemas computadorizados (“softwares”), incluindo os
correspondentes gastos com implementação e de sistemas de gestão empresarial
adquiridos, são capitalizadas e amortizadas e os gastos associados à manutenção destas
são reconhecidos como despesas, quando incorridos.
Os gastos com aquisição e implementação de sistemas de gestão empresarial são
capitalizados como ativo intangível quando é provável que os benefícios econômicos
futuros por eles gerados serão superiores ao seu respectivo custo, considerando sua
viabilidade econômica e tecnológica. Os gastos com desenvolvimento de softwares
reconhecidos como ativos são amortizados pelo método linear ao longo de sua vida útil
estimada. As despesas relacionadas à manutenção de software são reconhecidas no
resultado do exercício, quando incorridas.
As marcas e patentes adquiridas separadamente são demonstradas pelo custo histórico.
As marcas e patentes adquiridas em uma combinação de negócios são reconhecidas pelo
valor justo na data da aquisição, uma vez que têm vida útil definida e são registradas
pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A amortização é calculada
pelo método linear.
Gastos com pesquisa e desenvolvimento de produtos
São registrados como despesa do exercício, quando incorridos.
i)
Aquisições de controladas efetuadas anteriormente à data de transição para as
IFRSs
Em atendimento às práticas contábeis adotadas no Brasil anteriormente à Lei
nº 11.638/07, a diferença entre o valor pago e patrimônio líquido da empresa controlada
adquirida era contabilizada como ágio, tendo como fundamento econômico e
expectativa de rentabilidade futura do negócio adquirido, e amortizada conforme vida
útil determinada na ocasião. A partir de 1º de janeiro de 2009, o saldo do ágio deixou de
ser amortizado para fins contábeis e passou a ser avaliado por sua perspectiva de
realização, conforme requerido pelo pronunciamento técnico CPC 01/IAS 36 - Redução
ao Valor Recuperável de Ativos. A Companhia adotou a opção oferecida pela norma
IFRS 01 - Primeira Adoção das Normas Internacionais de Relatório Financeiro e não
ajustou o ágio sobre as aquisições de empresas controladas realizadas anteriormente a
1º de janeiro de 2009, mantendo essas aquisições pelos seus valores contábeis na data
de transição, em conformidade com a norma IFRS 01.
j)

Avaliação do valor recuperável dos ativos (exceto ágio)

A Companhia e suas controladas analisam anualmente se existem evidências de que o
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valor contábil de um ativo não será recuperado (redução ao valor recuperável dos
ativos). Caso tais evidências estejam presentes, estima-se o valor recuperável do ativo.
O valor recuperável de um ativo é o maior valor entre: (i) seu valor justo menos os
custos que seriam incorridos para vendê-lo; e (ii) seu valor de uso. O valor de uso é
equivalente aos fluxos de caixa descontados (antes dos impostos) derivados do uso
contínuo do ativo. Quando o valor residual contábil do ativo exceder seu valor
recuperável, é reconhecida a redução (provisão) do saldo contábil desse ativo
(“impairment”).
Para fins de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais
baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades
Geradoras de Caixa - UGCs).
k)

Avaliação do valor recuperável do ágio

Com o objetivo de testar as perdas do valor recuperável, a Administração definiu que as
UGCs correspondem a cada segmento de negócio, no qual o ágio foi alocado, e são
submetidas a testes de perda do valor recuperável anualmente, ou mais frequentemente,
quando houver indicação de que a UGC possa ter perdido o seu valor recuperável. Se o
valor recuperável da UGC for inferior ao seu valor contábil, é primeiramente alocado
para reduzir o valor contábil de qualquer ágio alocado à unidade e posteriormente aos
outros ativos da unidade pelo critério “pro rata” com base no valor contábil de cada
ativo na unidade. Uma perda do valor recuperável reconhecida para ágio não é revertida
em um período subsequente. Na alienação de uma controlada, o valor do ágio atribuível,
quando existente, é incluído na determinação do resultado da alienação.
l)

Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

É reconhecida quando a Companhia e suas controladas têm uma obrigação presente ou
não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de
recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com
segurança. As provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso esperado
para liquidar a obrigação, usando-se a taxa adequada de desconto de acordo com os
riscos relacionados ao passivo.
É atualizada até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis,
observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos advogados da Companhia e de suas
controladas.
m)

Tributação

m.1)

Tributação sobre as vendas

As receitas de vendas no mercado interno estão sujeitas aos seguintes impostos e
contribuições às alíquotas básicas:


Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - 7% a 18% (i).



Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS - 7,65% (ii).



Programa de Integração Social - PIS - 1,65% (ii).
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Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 1,5%.

(i) A Companhia e sua controlada CBS S.A. - Companhia Brasileira de Sandálias
possuem incentivos de subvenção para investimento de ICMS.
(ii) Os créditos decorrentes do regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS são
apresentados como redutoras do custo das mercadorias e dos produtos vendidos na
demonstração do resultado do exercício.
As vendas são apresentadas na demonstração do resultado do exercício pelo valor
líquido dos respectivos impostos e contribuições (receita operacional líquida).
m.2)

Tributação sobre o lucro

Impostos correntes
A provisão para imposto sobre a renda está baseada no lucro tributável do exercício. O
lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui
receitas tributáveis ou despesas dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens
não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto sobre a
renda é calculada individualmente por Empresa do Grupo com base nas alíquotas
vigentes no fim de cada exercício, sendo, exceto pelas controladas localizadas no
exterior, em que são observadas as alíquotas fiscais válidas para cada um dos países em
que se situam essas controladas, o imposto de renda e a contribuição social da
Companhia e das controladas no Brasil calculados, respectivamente, às alíquotas de
25% e 9%. As controladas Alpargatas Imobiliária Ltda. e Fibrasil Agrícola e Comercial
Ltda. apuram o imposto de renda e a contribuição social de acordo com a sistemática do
lucro presumido, levando-se em consideração as alíquotas e a legislação em vigor nas
datas dos balanços.
A despesa de imposto de renda e contribuição social corrente é calculada com base nas
leis e nos normativos tributários promulgados nas datas dos balanços, de acordo com os
regulamentos tributários brasileiros. A Administração avalia periodicamente as posições
assumidas na declaração de renda com respeito a situações em que a regulamentação
tributária aplicável está sujeita à interpretação que possa ser eventualmente divergente e
constitui provisões, quando aplicável, com base nos valores que espera pagar ao Fisco.
Impostos diferidos
O imposto sobre a renda diferido (“imposto diferido”) é reconhecido sobre as diferenças
temporárias nas datas dos balanços entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas
demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do
lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos
diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias
tributáveis e os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças
temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a Companhia apresentará lucro
tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis
possam ser utilizadas.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada nas datas dos balanços
e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para
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permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo
montante que se espera que seja recuperado.
Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no
período no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com
base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente nas datas dos balanços, ou
quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. A mensuração dos
impostos diferidos ativos e passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da
forma na qual a Companhia espera, nas datas dos balanços, recuperar ou liquidar o valor
contábil desses ativos e passivos.
Os impostos diferidos ativos e passivos são compensados apenas quando há o direito
legal de compensar o ativo fiscal corrente com o passivo fiscal corrente e quando eles
estão relacionados aos impostos administrados pela mesma autoridade fiscal e a
Companhia pretende liquidar o valor líquido dos seus ativos e passivos fiscais correntes.
Imposto sobre a renda corrente e diferido
É reconhecido como despesa ou receita no resultado do exercício, exceto quando está
relacionado a itens registrados diretamente em outros resultados abrangentes ou
patrimônio líquido, caso em que o imposto também é reconhecido diretamente em
outros resultados abrangentes ou no patrimônio líquido, ou quando ele é originado da
contabilização inicial de uma combinação de negócios. No caso de uma combinação de
negócios, quando aplicável, o efeito fiscal é considerado na contabilização da
combinação de negócios.
n)

Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da controladora e de cada uma das
controladas incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas são mensurados com
base na moeda funcional de cada uma dessas empresas, que representa a moeda do
principal ambiente econômico no qual as empresas operam.
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 (reais) utilizando-se as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações.
Os saldos das contas de balanço são convertidos pela 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.
Conversão
Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, as demonstrações do
resultado e dos fluxos de caixa e todas as outras movimentações de ativos e passivos são
convertidas para reais à taxa de câmbio média, tomando como base um valor próximo
da taxa cambial vigente na data das correspondentes transações. As contas do balanço
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patrimonial são convertidas para reais às taxas de câmbio nas datas dos balanços.
Os efeitos das variações da taxa de câmbio durante o exercício, sobre o patrimônio
líquido no início do exercício, são registrados como uma movimentação do patrimônio
líquido, da mesma forma que a diferença entre o lucro acumulado do exercício é
registrada à média das taxas de câmbio e às taxas de câmbio do fim do exercício. As
diferenças cambiais acumuladas resultantes são demonstradas como um componente
separado no patrimônio líquido - “Ajuste de avaliação patrimonial”. No caso de
alienação total ou parcial de uma participação em uma Empresa do Grupo, mediante
venda ou como resultado de pagamento de capital, a diferença cambial acumulada é
reconhecida na demonstração do resultado como parte do ganho ou da perda na
alienação do investimento.

o)

Instrumentos financeiros

Classificação
Os ativos financeiros mantidos pela Companhia e por suas controladas são classificados
sob as seguintes categorias, nos casos aplicáveis: (i) ativos financeiros mensurados ao
valor justo por meio do resultado; (ii) ativos financeiros mantidos até o vencimento;
(iii) ativos financeiros disponíveis para venda; e (iv) empréstimos e recebíveis. A
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos
ou contratados.
Ativos financeiros
(1)

Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado

São ativos financeiros mantidos para negociação, quando são adquiridos para esse fim,
principalmente, no curto prazo. Os instrumentos financeiros derivativos também são
classificados nessa categoria. Os ativos dessa categoria são classificados no ativo
circulante.
Quando aplicável, nessa categoria são classificados unicamente os instrumentos
financeiros derivativos. Os saldos referentes aos ganhos ou às perdas decorrentes das
operações não liquidadas são classificados no ativo ou no passivo circulante, sendo as
variações no valor justo registradas, respectivamente, nas rubricas “Receitas
financeiras” ou “Despesas financeiras”.
(2)

Ativos financeiros mantidos até o vencimento

Compreendem investimentos em determinados ativos financeiros classificados no
momento inicial da contratação, para serem levados até a data de vencimento, os quais
são mensurados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos de acordo
com os prazos e as condições contratuais. Em 31 de dezembro de 2013 e de 2012, a
Companhia e suas controladas não possuíam instrumentos financeiros registrados nas
demonstrações financeiras classificados nessa categoria.
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(3)

Ativos financeiros disponíveis para venda

Quando aplicável, são incluídos nessa categoria os ativos financeiros não derivativos,
como títulos e/ou ações cotados em mercados ativos ou não cotados em mercados
ativos, mas que possam ter seus valores justos estimados razoavelmente. Em 31 de
dezembro de 2013 e de 2012, no caso da Companhia e de suas controladas,
compreendem o caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras de curto prazo.
(4)

Empréstimos e recebíveis

São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com
recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São
registrados no ativo circulante, exceto nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de
vencimento superior a doze meses após a data do balanço, os quais são classificados
como ativo não circulante. Em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 compreendem contas
a receber de clientes e saldos a receber de partes relacionadas .
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.
Outros passivos financeiros
São mensurados ao custo amortizado utilizando o método da taxa efetiva de juros. Em
31 de dezembro de 2013 e de 2012, 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.
Método da taxa efetiva de juros
O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um
instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do período correspondente.
A taxa efetiva de juros é a taxa que desconta os recebimentos de caixa futuros estimados
(incluindo todos os honorários e valores pagos ou recebidos que sejam parte integrante
da taxa efetiva de juros, os custos da transação e outros prêmios ou deduções) durante a
vida estimada do instrumento da dívida ou, quando apropriado, durante um período
menor, para o valor contábil líquido na data do reconhecimento inicial.
Mensuração
As compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data da
negociação, ou seja, na data em que a Companhia se compromete a comprar ou vender
o ativo. Os ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são, inicialmente,
reconhecidos pelo valor justo, e os custos de transação são debitados na demonstração
do resultado. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado são registrados na demonstração do
resultado em “Receitas financeiras” ou “Despesas financeiras”, respectivamente, no
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período em que ocorrem.
Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço
patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores
reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e
liquidar o passivo simultaneamente.
Instrumentos financeiros derivativos e atividades de “hedge”
A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos do tipo NDF (“NonDeliverable Foward”) 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.
Para fins de contabilidade de “hedge”, a Companhia adota o hedge de fluxo de caixa,
que fornece proteção contra a variação nos fluxos de caixa que sejam atribuíveis a um
risco particular associado a um ativo ou passivo reconhecido ou a uma transação
prevista altamente provável e que possa afetar o resultado.
No momento da designação inicial do hedge, a Companhia formalmente documenta a
relação entre os instrumentos de “hedge” e os itens que são objetos de “hedge”,
incluindo os objetivos de gerenciamento de riscos e a estratégia na condução da
transação, juntamente com os métodos que serão utilizados para avaliar a efetividade da
relação. A Companhia faz uma avaliação contínua do contrato para avaliar se o
instrumento será “altamente eficaz” na compensação de variações do valor justo dos
respectivos itens objeto de hedge durante o período para o qual o “hedge” é designado e
se os resultados reais de cada “hedge” estão dentro da faixa de 80% a 125%.
No “hedge accounting” de fluxo de caixa, a parcela efetiva das variações do valor justo
dos instrumentos derivativos designados e 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.
Quando um instrumento de “hedge” vence ou é vendido, ou quando um hedge não
atende mais aos critérios de "hedge accounting”, todo o ganho ou perda acumulado
existente no patrimônio líquido naquele momento permanece no patrimônio líquido e é
realizado contra o resultado quando a transação prevista é reconhecida no resultado.
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Quando não se espera mais que a operação protegida por “hedge” ocorra, o ganho ou a
perda acumulado que havia sido apresentado no patrimônio liquido é imediatamente
transferido para o resultado do exercício, em receita (despesa) financeira.
p)

Remuneração com base em ações

O valor justo das opções de compra de ações concedidas determinado na data da
outorga é registrado pelo método linear como despesa no resultado do exercício durante
o prazo no qual o direito é adquirido, com base em estimativas da Companhia sobre
quais opções concedidas serão eventualmente adquiridas, com correspondente aumento
do patrimônio. No fim de cada exercício, a Companhia revisa suas estimativas sobre a
quantidade de instrumentos de patrimônio que serão adquiridos, sendo o impacto da
revisão em relação às estimativas originais, se houver, reconhecido no resultado do
exercício, de tal forma que a despesa acumulada reflita as estimativas revisadas com o
correspondente ajuste no patrimônio líquido na rubrica “Opções outorgadas
reconhecidas”, que registrou o benefício aos empregados, em conformidade com os
critérios do pronunciamento técnico CPC 10/IFRS 02 - Pagamento Baseado em Ações.
q)

Participação nos resultados

A Companhia e suas controladas reconhecem um passivo e uma despesa de participação
nos resultados por parte dos funcionários, a qual é vinculada ao alcance de metas
operacionais e objetivos específicos, estabelecidos e aprovados no início de cada
exercício. A Companhia e suas controladas reconhecem uma provisão quando está
contratualmente obrigada ou quando há uma prática passada que criou uma obrigação
não formalizada.
r)

Dividendos e juros sobre o capital próprio

Quando aplicável, a proposta de distribuição de dividendos e juros sobre o capital
próprio, efetuada pela Administração da Companhia, que estiver dentro da parcela
equivalente ao dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo na rubrica
“Dividendos e juros sobre o capital próprio”, por ser considerada como uma obrigação
estatutária prevista no estatuto social da Companhia. Entretanto, nos casos aplicáveis, a
parcela dos dividendos e juros sobre o capital próprio superior ao dividendo mínimo
obrigatório, declarada pela Administração após o período contábil a que se referem as
demonstrações financeiras, mas antes da data de autorização para emissão das referidas
demonstrações financeiras, é registrada na rubrica “Dividendo adicional proposto”, no
patrimônio líquido.
Para fins societários e contábeis, os juros sobre o capital próprio estão demonstrados
como destinação do resultado diretamente no patrimônio líquido. Para fins tributários,
são tratados como despesas financeiras reduzindo a base de cálculo do imposto de renda
e da contribuição social.
s)

Benefícios a empregados e ganhos e perdas atuariais do plano de pensão

Os custos associados às contribuições efetuadas pela Companhia e por suas controladas
aos planos de pensão são reconhecidos como despesa no resultado quando os serviços
que concedem o direito a esses benefícios são prestados (regime de competência). Os
ganhos e as perdas atuariais apurados no plano de extensão de assistência médica a
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funcionários são reconhecidos no resultado em conformidade com os critérios do
pronunciamento técnico CPC 33/IAS 19 - Benefícios a Empregados, baseando-se em
cálculo atuarial elaborado por atuário independente.
t)

Lucro líquido por ação

Apresentado como básico e diluído.
u)

Ativo mantido para venda e resultado de operações descontinuadas

A Companhia 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 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.
v)

Informações por segmento

São apresentadas de modo consistente com o relatório interno fornecido para o principal
tomador de decisões operacionais. O principal tomador de decisões operacionais,
responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos
operacionais, é representado pelo Diretor Presidente.
w)
Prática contábil aplicável somente às demonstrações financeiras individuais Investimentos
Os investimentos em controladas e coligada são avaliados pelo método de equivalência
patrimonial.
x)

Investimentos em coligada

O investimento da Companhia em sua coligada é contabilizado com base no método da
equivalência patrimonial. 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. O ágio
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relacionado com a coligada é incluído no valor contábil do investimento, não sendo
amortizado. Em função de o ágio fundamentado em rentabilidade futura (“goodwill”)
integrar o valor contábil do investimento na coligada (não é reconhecido
separadamente), ele não é testado separadamente em relação ao seu valor recuperável.
A demonstração do resultado reflete a parcela dos resultados das operações da coligada.
Quando uma mudança for diretamente reconhecida no patrimônio da coligada, a
Companhia reconhece sua parcela nas variações ocorridas e divulga esse fato, quando
aplicável, na demonstração das mutações do patrimônio líquido. 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.
A participação societária na coligada é demonstrada na demonstração do resultado
como equivalência patrimonial, representando o lucro líquido atribuível aos acionistas
da Companhia.
As demonstrações financeiras da coligada são elaboradas para o mesmo período de
divulgação que o Grupo. Quando necessário, são efetuados ajustes para que as políticas
contábeis estejam de acordo com as adotadas pelo Grupo.
Após a aplicação do método da equivalência patrimonial, a Companhia determina se é
necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento da
Companhia em sua coligada. A Companhia determina, em cada data de fechamento do
balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que o investimento na coligada sofrerá
perda por redução ao valor recuperável. Se assim for, a Companhia calcula o montante
da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável da
coligada e o valor contábil e reconhece o montante na demonstração do resultado.
Quando ocorrer perda de influência significativa sobre a coligada, a Companhia avalia e
reconhece o investimento neste momento a valor justo. É reconhecida no resultado
qualquer diferença entre o valor contábil da coligada no momento da perda de
influência significativa e o valor justo do investimento remanescente e resultados da
venda.
y)

Demonstração do valor adicionado (“DVA”)

Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pelo Grupo
Alpargatas e sua distribuição durante determinado período e é apresentada pela
Companhia, conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte de suas
demonstrações financeiras individuais e como informação suplementar às
demonstrações financeiras consolidadas, pois não é uma demonstração prevista nem
obrigatória conforme as IFRSs.
A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que
servem de base de preparação das demonstrações financeiras e seguindo as disposições
contidas no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em
sua primeira parte apresenta a riqueza criada pelo Grupo Alpargatas, representada pelas
receitas (receita bruta das vendas, incluindo os tributos incidentes sobre ela, as outras
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receitas e os efeitos da provisão para créditos de liquidação duvidosa), pelos insumos
adquiridos de terceiros (custo das mercadorias e dos produtos vendidos e aquisições de
materiais, energia e serviços de terceiros, considerando os tributos incluídos no
momento da aquisição, os efeitos das perdas e da recuperação de valores ativos e a
depreciação e amortização) e pelo valor adicionado recebido de terceiros (resultado de
equivalência patrimonial, receitas financeiras e outras receitas). A segunda parte da
DVA apresenta a distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições,
remuneração de capitais de terceiros e remuneração de capitais próprios.
Principais julgamentos, estimativas e premissas contábeis
Na aplicação das práticas contábeis, a Administração faz julgamentos e elabora
estimativas dos valores contábeis dos ativos e passivos, os quais não são facilmente
obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na
experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos
podem diferir dessas estimativas.
As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuadamente. Os efeitos
decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em
que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas este período, ou também em
períodos posteriores se a revisão afetar tanto o período presente como períodos futuros.
A seguir são apresentados os principais julgamentos e estimativas contábeis:
a)

Reconhecimento da receita de vendas

Para fazer esse julgamento, a Administração levou em consideração o critério detalhado
de reconhecimento da receita oriunda da venda de produtos e, em particular, se a
Companhia e suas controladas haviam transferido ao comprador os principais riscos e
benefícios da propriedade dos produtos.
b)

Imposto de renda e contribuição social diferidos

A Companhia e suas controladas reconhecem ativos e passivos diferidos com base nas
diferenças entre o valor contábil apresentado nas demonstrações financeiras e a base
tributária dos ativos e passivos utilizando as alíquotas em vigor. A Administração revisa
regularmente os impostos diferidos ativos em termos de possibilidade de recuperação,
considerando-se o lucro histórico gerado e o lucro tributável futuro projetado, de acordo
com um estudo de viabilidade técnica.
c)

Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

A Companhia e suas controladas são parte em diversos processos judiciais e
administrativos. Provisões são constituídas para todos os riscos referentes a processos
judiciais que representam perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A
avaliação da probabilidade de perda inclui a análise das evidências disponíveis, a
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos
advogados externos. A Administração acredita que a provisão para riscos tributários,
cíveis e trabalhistas está corretamente apresentada nas demonstrações financeiras.
d)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
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10.5 - Políticas contábeis críticas
A provisão para perdas na realização de créditos de liquidação duvidosa é constituída
com base no critério descrito na nota explicativa nº 3.d).
e)

Provisão para perdas com estoques de giro lento e fora de linha

A provisão para perdas com estoques de giro lento e fora de linha é constituída com
base em política definida pela Administração que leva em consideração a previsão de
vendas futuras e o saldo de estoques existentes nas datas dos balanços.
f)

Planos de pensão e de assistência médica

O valor atual dos planos de pensão e de assistência médica depende de uma série de
fatores que são determinados com base em cálculos atuariais, que atualizam uma série
de premissas, como, por exemplo, taxa de desconto, e outras. A mudança em uma
dessas estimativas poderia afetar os resultados apresentados.
g)

Avaliação do valor recuperável do ágio

Para determinar se o ágio apresenta redução em seu valor recuperável, é necessário
fazer estimativa do valor em uso das UGCs para as quais o ágio foi alocado. O cálculo
do valor em uso exige que a Administração estime os fluxos de caixa futuros esperados
oriundos das UGCs e uma taxa de desconto adequada para que o valor presente seja
calculado.
O valor contábil do ágio em 31 de dezembro de 2013 é de R$ 258.383 e de R$ 150.130
em 31 de dezembro 2012.
h)

Vida útil dos bens do imobilizado e intangível

A Companhia e suas controladas revisam anualmente a vida útil estimada dos bens do
imobilizado.
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10.6 - Controles internos relativos à elaboração das demonstrações financeiras - Grau de
eficiência e deficiência e recomendações presentes no relatório do auditor
10.6
Com relação aos controles internos adotados para assegurar a elaboração de
demonstrações financeiras confiáveis, a Administração deve comentar
(a) grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e
providências adotadas para corrigi-las
A Administração acredita que os procedimentos internos e sistemas de elaboração das
demonstrações financeiras são robustos para assegurar a qualidade, precisão e a
confiabilidade. A Alpargatas implantou em 2007 o sistema integrado de gestão visando
dar maior agilidade e integração aos processos. A Alpargatas possui também
departamento de Auditoria Interna visando assegurar os padrões de qualidade dos
controles.

(b) deficiência e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
do auditor independente
O relatório contendo pontos de recomendação sobre controles internos emitido por
nossos auditores independentes, com relação à auditoria das demonstrações financeiras,
não apontou deficiências significativas sobre os procedimentos e controles que a
Alpargatas utilizou na elaboração dessas demonstrações.
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10.7 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios
10.7
Caso a Companhia tenha feito oferta pública de distribuição de valores
mobiliários, a Administração deve comentar (a) como os recursos resultantes da
oferta foram utilizados, (b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva
dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva
distribuição e (c) caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Não foi realizada oferta pública de distribuição de valores mobiliários.
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10.8 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
10.8
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 existem ativos, passivos ou quaisquer outros itens não evidenciados nas
demonstrações financeiras da Alpargatas.
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10.9 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
10.9
Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
indicados no item 10.8, 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 existem ativos, passivos ou quaisquer outros itens não evidenciados nas
demonstrações financeiras da Alpargatas.
(b) natureza e o propósito da operação
Não existem 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 existem ativos, passivos ou quaisquer outros itens não evidenciados nas
demonstrações financeiras da Alpargatas.
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10.10 - Plano de negócios
10.10
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 na nova fábrica de sandálias, em um novo centro de distribuição,
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 2013 é de R$ 201,2 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
A Alpargatas não tem previsão de efetuar desinvestimentos relevantes.
(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 investiu até 2013
R$ 268,6 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.
(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
2013 foram de R$ 19,2 milhões, em 2012 foram de R$ 19,2 milhões e em 2011 foram
de R$ 14,4 milhões.
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10.11 - Outros fatores com influência relevante
10.11
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
No entendimento da Administração, todos os fatores que influenciaram de maneira
relevante o desempenho operacional da Alpargatas foram comentados nos demais itens
desta seção.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
11.1.
As projeções devem identificar: (a) objeto da projeção; (b) período projetado e o
prazo de validade da projeção; (c) premissas da projeção, com a indicação de quais
podem ser influenciadas pela administração do emissor e quais escapam ao seu
controle; (d) valores dos indicadores que são objeto da previsão.
A Alpargatas não divulga projeções sobre os seus resultados.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
11.2.
Na hipótese de o emissor ter divulgado, durante os 3 últimos exercícios sociais,
projeções sobre a evolução de seus indicadores: (a) informar quais estão sendo
substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais delas estão sendo
repetidas no formulário; (b) quanto às projeções relativas a períodos já
transcorridos, comparar os dados projetados com o efetivo desempenho dos
indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções;
(c) quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as
projeções permanecem válidas na data de entrega do formulário e, quando for o
caso, explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas
A Alpargatas não divulgou projeções sobre a evolução dos seus indicadores nos 3
últimos exercícios sociais.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
12.1.
Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu
estatuto social e regimento interno, identificando:
(a) atribuições de cada órgão e comitê
Conselho de Administração
O Conselho de Administração é órgão colegiado, responsável por definir a estratégia
geral dos negócios da Companhia. Além das atribuições previstas em outros
dispositivos do Estatuto Social ou na lei, nos termo do artigo 18 do Estatuto Social da
Alpargatas compete ao Conselho de Administração:
a) Fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade;
b) Fixar, dentro do limite previsto no artigo 9º do Estatuto, o número de Diretores
da Sociedade;
c) Eleger, fixar atribuições complementares e supletivas, assim como destituir a
qualquer tempo os membros da Diretoria;
d) Fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria;
e) Deliberar sobre a convocação das Assembleias Gerais;
f) Aprovar os projetos industriais, fixando o limite anual de investimento;
g) Deliberar previamente sobre a prática dos seguintes atos:





alienação ou oneração de bens imóveis da Sociedade;
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;
preenchimento dos cargos de alto nível e fixação de sua remuneração.

h) Escolher e destituir auditores independentes;
i) Criar ou extinguir comitês consultivos e de assessoramento, fixando-lhes
atribuição e eventual remuneração;
j) Autorizar a aquisição de ações de emissão da Sociedade para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação;
k) Declarar as antecipações do dividendo e/ou o pagamento de juros sobre capital
próprio previstos no artigo 32 do Estatuto;
l) 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;
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m) Deliberar sobre as participações previstas na letra "h" do artigo 4º do Estatuto,
bem como sobre a constituição de subsidiárias, integrais ou não; e
n) Deliberar sobre a emissão de notas promissórias pela Sociedade para
distribuição pública.
Conforme disposto no Estatuto Social da Alpargatas, o Conselho de Administração é
composto por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 6 (seis) membros efetivos e igual
número de suplentes, todos acionistas, residentes no País. Os membros do Conselho de
Administração são eleitos pela Assembleia Geral pelo prazo de 2 (dois) anos, sendo
permitida a reeleição.
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.
Diretoria
A Diretoria é o órgão responsável pela administração cotidiana da Companhia. Dentro
dos limites fixados pela lei e pelo Estatuto Social, a Diretoria fica investida de poderes
de gestão que possibilitam o funcionamento normal da Companhia podendo, para tanto,
praticar todos os atos jurídicos necessários à criação, modificação ou extinção de
obrigações em nome da Companhia.
A representação da Companhia 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 Companhia; 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; e
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 conta-corrente bancária da
Companhia; 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.
Conforme disposição do Estatuto Social da Alpargatas, a Diretoria é composta de 3
(três) a 6 (seis) membros, acionistas ou não, 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.
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Os membros da Diretoria serão eleitos pelo Conselho de Administração pelo prazo de 1
(um) ano, sendo permitida a reeleição. O Conselho de Administração poderá designar
até 1/3 (um terço), do total de seus membros para exercer cargos na Diretoria, sendo
permitido a qualquer um deles acumular a função exercida no Conselho com a que vier
a exercer na Diretoria, observado o disposto no parágrafo 4°, do artigo 9º do Estatuto
Social da Companhia.
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.
Conselho Fiscal
A função do Conselho Fiscal é fiscalizar os atos praticados pelos administradores e
opinar sobre as contas da Companhia, podendo, para tanto, praticar todas as atribuições
previstas em lei.
O Conselho Fiscal da Alpargatas possui caráter permanente e é 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.
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.
Caberá à Assembleia Geral Ordinária estabelecer o número de membros do Conselho
Fiscal, dentro dos limites previstos no próprio Estatuto Social da Alpargatas.
Comitê de Gestão de Risco Cambial
As atribuições, composição e demais aspectos pertinentes ao Comitê de Gestão de Risco
Cambial estão descritos no item 5.2 e 12.7 deste Formulário.
(b) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação
dos comitês
O Conselho Fiscal da Companhia é um órgão permanente, instalado desde 1998. Por
sua vez, o Comitê de Gestão de Risco Cambial da Companhia foi instalado em 25 de
fevereiro de 2013.
(c) mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê
Na Alpargatas não existe um processo formal de avaliação de desempenho dos seus
órgãos e comitês.
(d) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
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Conforme expressamente previsto no Estatuto Social da Companhia, são atribuições dos
membros da Diretoria:
Diretor Presidente
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.
Diretor de Administração e Finanças e Relações com Investidores
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.
Diretor de Recursos Humanos
Ao Diretor de Recursos Humanos caberá a gestão da área de recursos humanos através
da execução das diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração.
Diretores de Negócios
Aos Diretores de Negócios caberá a execução das diretrizes estabelecidas pelo Conselho
de Administração em suas respectivas áreas de atuação.
(e) mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de
administração, dos comitês e da diretoria
Na Alpargatas não existe um processo formal de avaliação de desempenho dos
membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal ou do Comitê de Gestão
de Risco Cambial. Os diretores, por sua vez, são avaliados por meio do cumprimento
das suas metas anuais, que são estabelecidas por escrito e avaliados em conjunto com o
Diretor-Presidente da Companhia.
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
12.2.
Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais, indicando:
(a) prazos de convocação; (b) competências; (c) endereços (físico ou eletrônico) nos
quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos
acionistas para análise; (d) identificação e administração de conflitos de interesses;
(e) solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de
voto; (f) formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração
outorgados por acionistas, indicando se o emissor admite procurações outorgadas
por acionistas por meio eletrônico; (g) manutenção de fóruns e páginas na rede
mundial de computadores destinados a receber e compartilhar comentários dos
acionistas sobre as pautas das assembleias; (h) transmissão ao vivo do vídeo e/ou
do áudio das assembléias; (i) mecanismos destinados a permitir a inclusão, na
ordem do dia, de propostas formuladas por acionistas
a. prazos de convocação:
De acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), as
Assembleias Gerais da Alpargatas são convocadas através de anúncio publicado por três
vezes, no mínimo, no Diário Oficial do Estado e no Valor Econômico, com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias para a primeira convocação, e 8 (oito) dias
para a segunda convocação.
b. competências:
São competências da Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (b) deliberar
sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (c)
eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; e (d)
aprovar a correção da expressão monetária do capital social. Demais assuntos de
competência da Assembléia Geral são submetidos à Assembléia Geral Extraordinária
convocada quando necessário.
c. endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia
geral estarão à disposição dos acionistas para análise:
Os documentos físicos estarão disponíveis na sede da Alpargatas na Avenida Cardoso
de Melo, nº 1.336, 6º andar, CEP 04548-004, Vila Olímpia, São Paulo/SP, Brasil, e os
documentos eletrônicos no endereço eletrônico de relações com investidores da
Alpargatas S.A. (http://ri.alpargatas.com.br/).
d. identificação e administração de conflitos de interesses
A identificação e administração dos conflitos de interesses são de responsabilidade do
Conselho de Administração.
e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
A Alpargatas não possui regras, políticas ou práticas para solicitação de procurações
pela Administração para o exercício do direito de voto nas Assembleias Gerais.
f. formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração
outorgados por acionistas, indicando se o emissor admite procurações outorgadas
por acionistas por meio eletrônico
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o acionista pode ser representado na
assembléia geral por procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista,
administrador da companhia ou advogado; na companhia aberta, como é o caso da
Alpargatas, o procurador pode, ainda, ser instituição financeira, cabendo ao
administrador de fundos de investimento representar os condôminos. A Alpargatas S.A.
não admite procurações outorgadas por meio eletrônico.
g. manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A Alpargatas não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores
destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das
assembléias.
h. transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembleias
A Alpargatas não transmite ao vivo o vídeo e/ou o áudio das Assembleias.

i. mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas
formuladas por acionistas
A Alpargatas ainda não adotou uma política ou mecanismos destinados a permitir a
inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por acionistas.
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12.3 - Datas e jornais de publicação das informações exigidas pela Lei nº6.404/76
Exercício Social

Publicação

Jornal - UF

Datas

31/12/2013

Demonstrações Financeiras

Valor Econômico - SP

17/03/2014
18/03/2014

Aviso aos Acionistas Comunicando a Disponibilização das
Demonstrações Financeiras

DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SP

01/04/2014
02/04/2014
03/04/2014

Valor Econômico - SP

01/04/2014
02/04/2014
03/04/2014

Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SP

01/04/2014
02/04/2014
03/04/2014

Valor Econômico - SP

01/04/2014
02/04/2014
03/04/2014

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

31/12/2012

Demonstrações Financeiras

Aviso aos Acionistas Comunicando a Disponibilização das
Demonstrações Financeiras

DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SP

22/05/2014

Valor Econômico - SP

22/05/2014

Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP

19/03/2013

Valor Econômico - SP

18/03/2013

DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SP

09/04/2013
10/04/2013
11/04/2013

Valor Econômico - SP

09/04/2013
10/04/2013
11/04/2013

Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SP

09/04/2013
10/04/2013
11/04/2013

Valor Econômico - SP

09/04/2013
10/04/2013
11/04/2013

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

31/12/2011

Demonstrações Financeiras

Aviso aos Acionistas Comunicando a Disponibilização das
Demonstrações Financeiras

DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SP

25/04/2013

Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP

25/04/2013

Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP

19/03/2013

Valor Econômico - SP

19/03/2012

Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP

10/04/2012
11/04/2012
12/04/2012
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12.3 - Datas e jornais de publicação das informações exigidas pela Lei nº6.404/76
Exercício Social

Publicação

Jornal - UF

Datas

31/12/2011

Aviso aos Acionistas Comunicando a Disponibilização das
Demonstrações Financeiras

Valor Econômico - SP

10/04/2012
11/04/2012
12/04/2012

Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP

10/04/2012
11/04/2012
12/04/2012

Valor Econômico - SP

10/04/2012
11/04/2012
12/04/2012

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

Valor Econômico - SP

11/05/2012
11/05/2012
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12.4 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
12.4.
Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração,
indicando: (a) frequência das reuniões; (b) se existirem, as disposições do acordo
de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do direito de
voto de membros do conselho: (c) regras de identificação e administração de
conflitos de interesses
O Conselho de Administração da Alpargatas, composto de no mínimo 5 (cinco) e no
máximo 6 (seis) membros efetivos, e igual número de suplentes, se reúne,
ordinariamente, no mínimo seis vezes ao ano, em dia e hora estabelecidos pelo próprio
órgão 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 de reunião. Na Alpargatas não existe arquivado acordo de acionistas
que estabeleça restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto de membros do
Conselho. A identificação e administração dos conflitos de interesses são de
responsabilidade dos membros do Conselho de Administração.
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12.5 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
12.5.
Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para a
resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de
arbitragem
No estatuto da Alpargatas não há cláusula compromissória para a resolução dos
conflitos entre acionistas e entre estes e a Alpargatas por meio de arbitragem.
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12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Idade

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Marcio Luiz Simões Utsch

55

Pertence apenas à Diretoria

23/04/2014

Até 1ª RCA após a AGO/15

220.418.776-34

Administrador de Empresas

10 - Diretor Presidente / Superintendente

24/04/2014

Não

Adalberto Fernandes Granjo

46

Pertence apenas à Diretoria

23/04/2014

Até 1ª RCA após AGO/15

100.669.848-58

Advogado

Diretor de Negócios Jurídicos

24/04/2014

Não

Carla Schmitzberger

51

Pertence apenas à Diretoria

23/04/2014

Até 1ª RCA após a AGO/15

667.280.967-87

Engenheira

Diretora de Negócios

24/04/2014

Não

José Roberto Lettiere

51

Pertence apenas à Diretoria

23/04/2014

Até 1ª RCA após a AGO/15

054.147.548-70

Administrador de Empresas

12 - Diretor de Relações com Investidores

24/04/2014

Não

André Pires Oliveira Dias

32

Pertence apenas ao Conselho de Administração

23/04/2014

Até AGO/16

219.411.268-55

Administrador

23 - Conselho de Administração (Suplente)

24/04/2014

Sim

Claudio Borin Guedes Palaia

39

Pertence apenas ao Conselho de Administração

23/04/2014

Até AGO/16

176.093.048-24

Administrador

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

23/04/2014

Sim

Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho

33

Pertence apenas ao Conselho de Administração

23/04/2014

Até AGO/16

292.540.028-01

Administrador

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

23/04/2014

Sim

João José Oliveira de Araújo

33

Pertence apenas ao Conselho de Administração

23/04/2014

Até AGO/16

300.692.158-55

Engenheiro

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

23/04/2014

Não

Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho

61

Pertence apenas ao Conselho de Administração

23/04/2014

Até AGO/16

500.165.638-91

Bancário

23 - Conselho de Administração (Suplente)

24/04/2014

Não

58

Pertence apenas ao Conselho de Administração

23/04/2014

Até AGO/16

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Não

Não

Não.

Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores

Não

Não

Não

Não

Não
Márcio Garcia de Souza
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12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Idade

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Engenheiro

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

23/04/2014

Sim

Marco Antonio Zangari

40

Pertence apenas ao Conselho de Administração

23/04/2014

Até AGO/16

165.772.818-82

Engenheiro

23 - Conselho de Administração (Suplente)

24/04/2014

Sim

Maria Fernanda Oliveira de Araujo Pinheiro

34

Pertence apenas ao Conselho de Administração

23/04/2014

Até AGO 2016

293.717.578-33

Empresária

23 - Conselho de Administração (Suplente)

24/04/2014

Não

Silvio Tini de Araújo

67

Pertence apenas ao Conselho de Administração

23/04/2014

Até AGO/16

064.065.488-68

Empresário

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

23/04/2014

Não

Rodrigo Cardoso Barbosa

40

Pertence apenas ao Conselho de Administração

23/04/2014

Até AGO/16

251.193.308-00

Engenheiro

23 - Conselho de Administração (Suplente)

24/04/2014

Sim

João Vinicius Prianti

65

Pertence apenas ao Conselho de Administração

23/04/2014

Até AGO/2016

248.481.818-10

Economista

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

23/04/2014

Sim

Livio Hagime Kuze

33

Pertence apenas ao Conselho de Administração

23/04/2014

Até AGO/16

220.769.508-50

Administrador

23 - Conselho de Administração (Suplente)

24/04/2014

Sim

Marcelo de Andrade

47

Conselho Fiscal

23/04/2014

Até AGO/ 2015

076.244.538-60

Administrador

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

24/04/2014

Sim

Carlos José Cantú

48

Conselho Fiscal

23/04/2014

Até AGO/15

084.811.928-21

Contador

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

24/04/2014

Sim

Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes

33

Conselho Fiscal

23/04/2014

Até AGO/15

293.525.618-21

Advogado

45 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Minor.Ordinaristas

24/04/2014

Não

Outros cargos e funções exercidas no emissor
425.539.467-91
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
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12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Idade

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Jorge Michel Lepeltier

66

Conselho Fiscal

23/04/2014

Até AGO/15

070.190.688-04

Economista e contador

44 - C.F.(Efetivo)Eleito p/preferencialistas

24/04/2014

Não

Luiz Augusto Klecz

43

Conselho Fiscal

23/04/2014

Até AGO/15

166.070.708-09

Advogado

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

24/04/2014

Sim

Sumiko Jinno Tashiro

65

Conselho Fiscal

23/04/2014

Até AGO/15

107.353.728-53

Economista

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

24/04/2014

Sim

Roberto Navarro Evangelista

56

Conselho Fiscal

23/04/2014

Até AGO/2015

945.531.658-72

Contabilista

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

24/04/2014

Sim

Fábio Gallo Garcia

58

Conselho Fiscal

23/04/2014

Até AGO/2015

931.918.128-49

Administrador

47 - C.F.(Suplent)Eleito p/preferencialistas

24/04/2014

Não

Adalgiso Fragoso de Faria

53

Conselho Fiscal

23/04/2014

Até AGO/ 2015

293.140.546-91

Economista

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

24/04/2014

Sim

Marcos Reinaldo Severino Peters

56

Conselho Fiscal

23/04/2014

Até AGO/2015

023.120.398-50

Contador

48 - C.F.(Suplent)Eleito p/Minor.Ordinaristas

24/04/2014

Não

Outros cargos e funções exercidas no emissor
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações
Marcio Luiz Simões Utsch - 220.418.776-34
Graduado em Administração de Empresas pela UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui MBA pela mesma universidade e pelo INSEAD na França. Como executivo seus principais cargos foram o de
Superintendente de Compras da Mesbla, de Gerente Comercial da Gradiente e de Diretor de Marketing da Casa Vídeo. Ingressou na Alpargatas em 1997, para dirigir o varejo da Companhia. Desde setembro de 2003
ocupa o cargo de Diretor-Presidente da Alpargatas S.A..
Adalberto Fernandes Granjo - 100.669.848-58
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Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), possui especialização em Processo Civil na Universidade de São Paulo (USP), pós graduação em Direito Concorrencial na Fundação Getúlio Vargas (FGV)
e em Gestão de Negócios na Fundação Dom Cabral. Possui Mestrado em Direito Civil na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Em sua carreira executiva, ocupou diversas posições de gerência em
empresas como a Santista Alimentos S.A. e Multibras S.A Eletrodomésticos, e de direção na Vicunha Têxtil S.A. Ingressou na Alpargatas em 2005 como Gerente Jurídico. Em 2011, tornou-se Diretor de Negócios
Jurídicos da Alpargatas S.A..
Carla Schmitzberger - 667.280.967-87
Graduada em Engenharia Química pela Cornell University, nos EUA, possui especialização em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Dom Cabral /INSEAD, na França. Em sua carreira executiva ocupou
posições de gerência, e depois de direção na Procter&Gamble, da Alemanha e do Brasil, e na Johnson&Johnson, no Brasil. Além dessas organizações, trabalhou no Citibank onde ocupou diversos cargos, dentre os
quais o de Vice-Presidente de Marketing&Produtos (Credicard), de Vice-Presidente para Cartões de Crédito e, por fim, de Vice-Presidente Executiva de Marketing e Decision Management para a América Latina. Desde
março de 2006, é Diretora de Negócios da Alpargatas S.A..
José Roberto Lettiere - 054.147.548-70
Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo possui especialização em finanças e participou do Executive Development Program da Universidade de Chicago. Possui
experiência internacional em cargos executivos e desenvolveu sua carreira em administração geral e financeira em grandes empresas como Unilever e PepsiCo. Iniciou sua carreira como Trainee no Grupo Unilever
onde ocupou diversos cargos executivos no Brasil, na Colômbia, na Inglaterra e na Argentina, com destaque para os cargos de Diretor Financeiro para a América Latina da DiverseyLever e de Controller Corporativo da
Unilever Brasil. Foi, também, Vice-Presidente de Finanças da PepsiCo do Brasil. Liderou vários projetos no Brasil, América Latina e Europa, incluindo mais de 8 aquisições, planejamento estratégico, turnarounds,
implementações de ERP´s (SAP) e operações financeiras estruturadas, com otimização do ciclo de conversão de caixa – CCC. Reconhecido pela forte liderança e orientação para a formação de equipes, colocou a
equipe de Finanças da Alpargatas como referência em transparência das informações financeiras prestadas ao mercado de capitais. Desde março 2009 é o Diretor de Finanças e de Relações com Investidores da
Alpargatas S.A.. É, ainda, Vice-Presidente Executivo do IBEF.
André Pires Oliveira Dias - 219.411.268-55
Graduado em Administração de Empresas e Negócios Internacionais pela American Intercontinental University, em Londres – Reino Unido e realizou curso de Emerging Leaders, Accounting and Financial Analysis,
Valuation e Risk and Reestructuring pela London Business School, Londres, no Reino Unido, de junho de 2011 a dezembro de 2011. Foi Administrador na Camargo Corrêa S.A. e Gerente de Novos Negócios na
Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A.. Atualmente, é Gerente da Direção de Estratégia e Planejamento da Camargo Corrêa S.A., Vice-Presidente do Conselho de Administração da Camargo Correa
Desenvolvimento Imobiliário S.A., Vice-Presidente do Conselho de Administração da HM Engenharia S.A.; Vice-Presidente do Conselho de Administração da Intercement Participações S.A., Vice-Presidente do
Conselho de Administração da Intercement Brasil S.A., Vice-Presidente do Conselho de Administração da Cimpor do Brasil S.A.; membro do Conselho da Cimpor Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. e Vice-Presidente
do Conselho de Administração da CV Serviços de Meio Ambiente S.A.; membro suplente dos Conselhos de Administração da CPFL Energia S.A e da CCR S.A., todas integrantes do Grupo Camargo Corrêa. É membro
suplente do Conselho de Administração da Alpargatas S.A..
Claudio Borin Guedes Palaia - 176.093.048-24
Graduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, possui MBA pela The Wharton School da University of Pennsylvania, EUA. Em sua
carreira executiva foi Analista de Fusões e Aquisições do Banco JP Morgan, em São Paulo e em Nova Iorque, e Diretor da Loma Negra CIASA, empresa líder do mercado de cimento na Argentina. Atualmente, é VicePresidente Financeiro da InterCement, holding de negócios de cimento do Grupo Camargo Corrêa e membro efetivo do Conselho de Administração da CPFL Energia. É membro efetivo do Conselho de Administração
da Alpargatas S.A..
Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho - 292.540.028-01
Graduado em Administração de Empresas pelo IBMEC, atual INSPER. Atuou como Analista de Marketing na Deca, empresa da Duratex S.A.. Exerceu a função de Analista Sênior na Camargo Corrêa S.A.,
Coordenador de Planejamento Estratégico na Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., Gerente de Planejamento Estratégico da Camargo Corrêa Investimentos em Infraestrutura S.A. e Coordenador de
Marketing da Intercement. É membro suplente do Conselho de Administração CPFL Energia S.A. e membro efetivo do Conselho de Administração da CCR S.A.. É vice-presidente dos seguintes Conselhos de
Administração: Camargo Corrêa Investimentos em Infraestrutura S.A., Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A., HM Engenharia e Construções S.A., Camargo Corrêa Construções e Participações S.A. e
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.. É membro efetivo do Conselho de Administração da Alpargatas S.A..
João José Oliveira de Araújo - 300.692.158-55
Engenheiro Civil formado pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP. Iniciou sua carreira como Trainee na Marmoré Mineração e Metalurgia, do Grupo Paranapanema, e depois na Construtora Bratke Collet.
Trabalhou no Banco Fator nas áreas de Tesouraria, Comercial e de Fusões e Aquisições. Foi membro do Conselho de Administração da Brasil Ecodiesel S.A. e membro suplente do Conselho Fiscal do Grupo
Paranapanema S.A. É membro efetivo do Conselho de Administração da Mineração Buritirama S.A. e da Alpargatas S.A, membro do Comitê Estratégico e Financeiro da Vanguarda Agro S.A, Diretor Financeiro da
Mineração Buritirama S.A., Diretor da Bonsucex Holding Ltda, Diretor Financeiro da Fazendas do Pará Participações Ltda e da Barcarena Importação e Exportação de Minérios S.A. É Sócio Administrador da JDO do
Brasil Emp. e Participações Ltda., e da São Paulo Guanabara de Empreendimentos Ltda.
Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho - 500.165.638-91
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Foi Diretor Executivo do Banco Pecúnia, corretor 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, membro efetivo do Conselho de Administração da Azevedo&Travassos;,
membro efetivo do Conselho Fiscal da Arteris S.A., membro suplente do Conselho Fiscal da Paranapanema, membro do Conselho Deliberativo do Club Athlético Paulistano e membro do Conselho Fiscal da Sociedade
Arte Despertar. É membro suplente do Conselho de Administração da Alpargatas S.A..
Márcio Garcia de Souza - 425.539.467-91
Graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado em Administração de Negócio pela Universidade de Columbia, nos EUA. Sua carreira executiva foi,
principalmente, na área financeira de grandes empresas como Xerox, Bunge International, Lojas Americanas e TAVEX Algodonera, na Espanha, além de ter sido sócio do fundo de investimento Baring Private Equity
Partners. Atualmente, ocupa o cargo de Diretor Superintendente da Camargo Corrêa S.A.. É o Presidente do Conselho de Administração da Alpargatas S.A..
Marco Antonio Zangari - 165.772.818-82
Graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, possui MBA pelo INSEAD, na França. Trabalhou em várias posições nas áreas de Engenharia e de Finanças da Promon
Engenharia e em Gestão de Negócios da Gafisa. Foi Diretor de Planejamento Estratégico da Camargo Corrêa S.A.. Atualmente, é Diretor Corporativo de Planejamento Estratégico da InterCement, holding de negócios
de cimento do Grupo Camargo Corrêa. É membro suplente do Conselho de Administração da Alpargatas S.A..
Maria Fernanda Oliveira de Araujo Pinheiro - 293.717.578-33
Cursou Direito na Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP. Estagiou no Escritório Araujo Silva Prado Lopes - Advogados. 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..
Silvio Tini de Araújo - 064.065.488-68
Graduado em Ciências Jurídicas e Econômicas, foi membro do Conselho de Administração da Cia. Metalúrgica Barbará, da Cia. Paraibuna de Metais, do Grupo Paranapanema S.A, da Eluma, da Caraíba Metais e da
Azevedo & Travassos S.A.. Atualmente, é o Presidente e Controlador da Bonsucex Holding Ltda., Presidente da Diretoria e do Conselho de Administração da Mineração Buritirama S.A., membro efetivo do Conselho de
Administração da Vanguarda Agro S.A.. Exerce, também, os cargos de Vice-Presidente de Honra do Museu Brasileiro da Escultura (MUBE), e de Diretor do Museu de Arte de São Paulo (MASP), sendo Conselheiro de
Administração certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC. É membro efetivo do Conselho de Administração da Alpargatas S.A..
Rodrigo Cardoso Barbosa - 251.193.308-00
Formado em engenharia mecânica pela Universidade Mackenzie e com MBA na University of Southern California – USC, Los Angeles. Ingressou no Grupo Camargo Corrêa em 2003, onde atuou como Diretor de
Participações da Camargo Corrêa Investimentos em Infraestrutura S.A. e como Diretor Financeiro e de Planejamento da Camargo Corrêa S.A. Atualmente, é Diretor Geral da Tavex Corporation, membro suplente dos
Conselhos de Administração do Grupo CCR e da CPFL Energia. É membro suplente do Conselho de Administração da Alpargatas S.A..
João Vinicius Prianti - 248.481.818-10
Graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1970. Iniciou sua carreira em 1971 na empresa Unilever, onde ocupou diversos cargos, sendo que de 2001 a 2008 ocupou o cargo de
Presidente da Unilever Brasil. Foi membro do Conselho de Administração da Brasil Foods, de 2009 a 2011. Atualmente é Consultor Independente de Negócios, membro dos Conselhos de Administração das empresas
CVC, Grupo Boticário, Brasil Kirin (ex-Schincariol), Kirin Holdinds Advisory Board (Tokyo), N+1 Mercapital Private Equity (Madrid), Química Amparo (Ype) e membro do Conselho Deliberativo da ESPM. É membro
efetivo do Conselho de Administração da Alpargatas S.A..
Livio Hagime Kuze - 220.769.508-50
Graduado em Administração Pública pela Escola de Administração de São Paulo – EAESP/FGV, em 2001. Com especialização em Finanças em Wharton/Universidade da Pensilvânia e na Fundação Instituto de
Administração – FIA/Universidade de São Paulo e em Gestão de Projetos na EAESP/FGV. Foi consultor associado da consultoria A.T.Kearney (2001 a 2005) e Gerente de projetos no Unibanco (2005 a 2007). Foi
Gerente Corporativo de Planejamento Estratégico na Tavex Corporation, empresa com participação da Camargo Corrêa, de 2007 a 2009. Após breve passagem pela MasterCard Advisors (2009), retornou em 2010 à
Camargo Corrêa como Gerente de Inteligência Estratégica. Atualmente, é Superintendente de Finanças e Planejamento Estratégico da Camargo Corrêa S.A. (CCSA Holding). É membro suplente do Conselho de
Administração da Alpargatas S.A..
Marcelo de Andrade - 076.244.538-60
Graduado em Administração de Empresas pela Universidade São Judas Tadeu de São Paulo, tendo cursado pós-graduação em Controladoria (MBA Controller) pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras da Universidade de São Paulo (FIPECAFI – USP). Atuou como Gerente Corporativo de Planejamento e Orçamento na Santista Têxtil S.A., de 1998 a 2008 e, posteriormente, como Gerente
Corporativo de Planejamento Financeiro e Estratégico da Coelho da Fonseca Empreendimentos Imobiliários Ltda., de 2008 a 2009. Atua no Grupo Camargo Corrêa desde 2009 e atualmente ocupa o cargo de
Superintendente de Controladoria da Camargo Corrêa S.A. e é membro do Conselho Fiscal da CPFL S.A.. É membro efetivo do Conselho Fiscal da Alpargatas S.A..
Carlos José Cantú - 084.811.928-21
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Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade São Judas Tadeu, possui MBA em Administração Executiva pelo IBMEC, atual INSPER. Foi Conselheiro Fiscal da Santista Têxtil S.A. e da Camargo Corrêa
Desenvolvimento Imobiliário S.A., bem como Superintendente de Controladoria da Camargo Corrêa S.A.. Atualmente, é Diretor de Finanças e Controladoria da InterCement Brasil S.A.. É membro efetivo do Conselho
Fiscal da Alpargatas S.A..
Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes - 293.525.618-21
Advogado, graduado em Direito pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP. Cursou LLM em Direito Societário pelo Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa. Realizou os cursos “Conselho Fiscal na Prática” e
“Secretaria de Governança Corporativa” pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Foi estagiário e advogado em escritórios de advocacia de renome. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil,
seção de São Paulo. Associado da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP). É membro do Conselho de Administração da Azevedo & Travassos S.A. e Vanguarda Agro S.A., membro do Comitê 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.. Ocupa o cargo de Advogado
da Bonsucex Holding Ltda.. É membro efetivo do Conselho Fiscal da Alpargatas S.A..
Jorge Michel Lepeltier - 070.190.688-04
Graduado em Economia e Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com curso de Gerenciamento Ambiental pela ESALQ – Escola de Ensino Superior Luiz de Queiroz em Piracicaba.
Especializou-se em Mercado de Capitais, Finanças e Planejamento Estratégico pela New York University. 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 Consultor, tendo alcançado a posição de Sênior Manager, possuindo a
coordenação de trabalhos na área bancária, industrial, comercial, etc.. Presentemente, é consultor autônomo e presta serviços nas áreas administrativa, financeira, societária, e de auditoria desde longa data, sendo
sócio da Jorge Lepeltier Consultores Associados. Atua em Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais e Comitês de Auditoria, e nos últimos 5 anos atuou como Conselheiro de Administração nas seguintes
empresas: AES Tietê S.A., 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 2000-2011, 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 CSU Cardsystem S.A. e Cristal Pigmentos do Brasil S.A., e Conselheiro Fiscal da Companhia Providência Indústria e Comércio, M&G Poliester S.A. e São Martinho S.A.. É membro
efetivo do Conselho Fiscal da Alpargatas S.A..
Luiz Augusto Klecz - 166.070.708-09
Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, possui MBA em Administração de Empresas pela Universidad del CEMA, de Buenos Aires, Argentina. Em sua carreira como executivo ocupou os cargos de
Gerente Jurídico da Camargo Corrêa Cimentos S.A., Diretor Jurídico da Loma Negra CIASA e Diretor Jurídico da Camargo Corrêa S.A.. Atualmente é Diretor Jurídico Corporativo na InterCement Brasil S.A.. É membro
suplente do Conselho Fiscal da Alpargatas S.A..
Sumiko Jinno Tashiro - 107.353.728-53
Graduada em Ciências Econômicas pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, iniciou sua carreira profissional na “holding” do Grupo Camargo Corrêa, onde ocupou diversos cargos. Atualmente é Sócia-administradora
da CRJT Consultoria S.S. Ltda.. É membro suplente do Conselho Fiscal da Alpargatas S.A..
Roberto Navarro Evangelista - 945.531.658-72
Graduado em Ciências Contábeis pelo Instituto Alberto Mesquita de Camargo de São Paulo. Cursou o Programa de Educação Continuada “Geração de Valor ao Acionista” pela Fundação Getúlio Vargas (FGVGVPEC). Trabalha no grupo Camargo Corrêa desde 1992. Foi Diretor Financeiro da Camargo Corrêa Metais, de 1995 até 2002, e membro suplente do Conselho Fiscal da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário
S.A.. Ocupa o cargo de Diretor de Tesouraria da Camargo Corrêa S.A., desde 2002. É membro suplente do Conselho Fiscal da Alpargatas S.A..
Fábio Gallo Garcia - 931.918.128-49
Professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas SP, possui graduação em Engenharia Agrimensura pela Faculdade de Engenharia Agrimensura de Pirassununga, graduação
em Administração de Empresas pela Fundação Octávio Bastos, mestrado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas - SP, doutorado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas
– SP e parte pela University of Texas (UT) at Austin. Doutorando em Filosofia. Atualmente é sócio - diretor da LGM Consultoria e Repres. Ltda., sócio-diretor da Sinalização e Arte Comunicação Visual Ltda. e 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..
Adalgiso Fragoso de Faria - 293.140.546-91
Graduado em Ciências Econômicas pela PUC-MG, possui pós-graduação em Finanças, pelo IBMEC, atual INSPER, e em Política Econômica e Finanças de Empresas, pela FUMEC. Atuou como Diretor Financeiro e
Administrativo da SPVias, concessionária de rodovias, e como Analista Econômico-Financeiro da Andrade Gutierrez S.A.. Foi membro efetivo do Conselho Fiscal da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A..
Atualmente, é Diretor da Camargo Corrêa S.A. e membro efetivo dos Conselhos Fiscais da CPFL Energia S.A. e da CCR Cia. de Concessões Rodoviárias S.A.. É membro efetivo do Conselho Fiscal da Alpargatas
S.A..
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Marcos Reinaldo Severino Peters - 023.120.398-50
Professor Titular de Contabilidade Empresarial da Faculdade de Direito da FAAP desde fevereiro de 2001. Coordenador do curso de Controladoria Internacional na FGV-PEC. Professor Pesquisador no Programa de
Mestrado em Contabilidade da FECAP desde fevereiro de 2008. É Diretor executivo da MARPE Contabilidade e Consultoria Ltda. desde novembro de 2001, membro do Conselho de 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.. É
membro suplente do Conselho Fiscal da Alpargatas S.A..
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12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração
Nome

Tipo comitê

Cargo ocupado

Profissão

Data eleição

CPF

Descrição outros comitês

Descrição outros cargos ocupados

Idade

Data posse

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Experiência Profissional / Declaração de Eventuais Condenações

Eduardo Pitwak

Membro do Comitê (Efetivo)

Comitê de Risco

266.427.188-10

Contador

25/02/2013

37

25/02/2013

Economista

25/02/2013

51

25/02/2013

Administrador

25/02/2013

51

25/02/2013

Engenheiro

25/02/2013

49

25/02/2013

Gerente de
Asministração
Financeira

25/02/2013

57

25/02/2013

Prazo mandato

indeterminado

Gerente de Estratégia Financeira
Fernando Pereira Gaspar

Comitê de Risco

Membro do Comitê (Efetivo)

028.260.408-12

indeterminado

Controller
José Roberto Lettiere

Comitê de Risco

Membro do Comitê (Efetivo)

054.147.548-70

indeterminado

Diretor de Adm. e Finanças e de Rel com Investidores
Marcelo Turri

Comitê de Risco

Membro do Comitê (Efetivo)

090.451.978-39

indeterminado

Diretor de Supply Chain
Takashi Kanamaru

799.677.608-34

Comitê de Risco

Membro do Comitê (Efetivo)

indeterminado

Gerente de Administração Financeira
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e
controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Administrador do emissor ou controlada

João José de Oliveira de Araújo

300.692.158-55 Alpargatas S.A.

61.079.117/0001-05 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

064.065.488-68 Alpargatas S.A.

61.079.117/0001-05

Titular do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Silvio Tini de Araújo
Titular do Conselho de Administração
Observação

O Sr. João José Oliveira de Araújo e a Sra. Maria Fernanda Oliveira de Araujo Pinheiro são irmãos.
Administrador do emissor ou controlada

Fernando A.C. de Arruda Botelho

292.540.028-01 Alpargatas S.A.

61.079.117/0001-05 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Titular do Conselho da Administração
Pessoa relacionada

Rosana C.de A. Botelho

Participações Morro Vermelho S/A

03.987.192/0001-60

Acionista
Observação

O Sr. Fernando A.C. de Arruda Botelho e o Sr. André Pires Oliveira Dias são primos em 1º grau
Administrador do emissor ou controlada

André Pires Oliveira Dias

219.411.268-55 Alpargatas S.A.

61.079.117/0001-05 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Suplente do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Regina C.P.Oliveira Dias

Participações Morro Vermelho S/A

Acionista
Observação

O Sr.Fernando A.C. de Arruda Botelho e o Sr. André Pires Oliveira Dias são primos em 1º grau
Administrador do emissor ou controlada

Maria Fernanda Oliveira de Araujo Pinheiro

293.717.578-33 Alpargatas S.A.

61.079.117/0001-05 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Suplente do Conselho de Administração
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e
controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Pessoa relacionada

Silvio Tini de Araújo

064.065.488-68 Alpargatas S.A.

61.079.117/0001-05

Titular do Conselho de Administração
Observação

O Sr. João José Oliveira de Araújo e a Sra. Maria Fernanda Oliveira de Araujo Pinheiro são irmãos.
Administrador do emissor ou controlada

Claudio Borin Guedes Palaia

176.093.048-24 Alpargatas S.A.

61.079.117/0001-05 Sogra ou Sogro (2º grau por afinidade)

Membro efetivo do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Renata C.Nascimento

Participações Morro Vermelho S/A

Acionista
Observação
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

220.769.508-50

Subordinação

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2013
Administrador do Emissor

Livio Hagime Kuze

Controlador Direto

Conselheiro Suplente de Administração
Pessoa Relacionada

Camargo Corrêa S.A.

01.098.905/0001-09

O Sr. Livio Hagime Kuze é Superintendente de Finanças e Planejamento Estratégico da Camargo Corrêa S.A., acionista controladora da Alpargatas S.A..
Observação

Exercício Social 31/12/2012
Administrador do Emissor

Claudio Borin Guedes Palaia

176.093.048-24

Subordinação

Controlador Direto

Conselheiro - Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Camargo Corrêa Cimentos S.A.

62.258.884/0001-36

Vice-Presidente Financeiro da InterCement, holding de negócios de cimento do Grupo Camargo Corrêa, e membro suplente do Conselho de Administração da CPFL Energia S.A., empresa
controlada pela Camargo Corrêa S.A..
Observação

Administrador do Emissor

Márcio Garcia de Souza

425.539.467-91

Subordinação

Controlador Direto

Conselheiro - Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Camargo Corrêa S.A.

01.098.905/0001-09

Diretor Superintendente na Camargo Corrêa S.A.
Observação
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

292.540.028-01

Subordinação

Cargo/Função

Administrador do Emissor

Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho

Controlador Direto

Conselheiro - Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Camargo Corrêa Cimentos S.A.

62.258.884/0001-36

Gerente da Camargo Corrêa Investimento em Infraestrutura S.A., empresa do Grupo Camargo Corrêa.
Observação

Atualmente é membro dos Conselhos de Administração das empresas CCR S.A., CPFL Energia S.A., Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S.A., Camargo Corrêa Desenvolvimento
Imobiliário S.A, HM Engenharia e Construções S.A., Camargo Corrêa Construções e Participações S.A. e Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A, controladas pela Camargo Corrêa S.A..
Administrador do Emissor

André Pires Oliveira Dias

219.411.268-55

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Conselheiro - Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Camargo Corrêa S.A.

01.098.905/0001-09

Gerente de Planejamento da Camargo Corrêa S.A.
Observação

Administrador do Emissor

Marco Antonio Zangari

165.772.818-82

Conselheiro - Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

InterCements
Diretor Corporativo de Planejamento Estratégico da InterCement
Observação

Administrador do Emissor
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

293.140.546-91

Subordinação

Cargo/Função
Adalgiso Fragoso de Faria

Controlador Direto

Conselheiro - Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

Camargo Corrêa S.A.

01.098.905/0001-09

O Sr. Adalgiso Fragoso de Faria foi membro efetivo da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A., empresa controlada pela Camargo Corrêa S.A., acionista controladora da Alpargatas
S.A.. Atualmente, é Diretor da Camargo Corrêa S.A., acionista controladora da Alpargatas S.A.. O Sr. Adalgiso atua também como membro do Conselho Fiscal da CPFL Energia S.A. e CCR Cia.
de Concessões Rodoviárias S.A., empresas controladas pela Camargo Corrêa S.A..
Observação

Administrador do Emissor

Carlos José Cantú

084.811.928-21

Subordinação

Controlador Direto

Conselheiro - Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

InterCements
O Sr. Carlos José Cantú foi Superintendente de Controladoria da Camargo Corrêa S.A., acionista controladora da Alpargatas S.A., e membro suplente do Conselho Fiscal da Camargo Corrêa
Desenvolvimento Imobiliário S.A., empresa controlada pela Camargo Corrêa S.A.. Atualmente é Diretor de Finanças e Controladoria da InterCement Brasil S.A., empresa controlada pela
Camargo Corrêa S.A., acionista controladora da Alpargatas S.A..Atualmente é Diretor de Finanças e Controladoria da InterCement Brasil S.A., empresa controlada pela Camargo Corrêa S.A.,
acionista controladora da Alpargatas S.A..
Observação

Administrador do Emissor

Luiz Augusto Klecz

166.070.708-09

Subordinação

Controlador Direto

Conselheiro - Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

InterCements
O Sr. Luiz Augusto Klecz foi Diretor Jurídico da Camargo Corrêa S.A e atualmente ocupa o cargo de Diretor Jurídico Corporativo da InterCement Brasil S.A., controlada pela Camargo Corrêa
S.A, acionista controladora da Alpargatas S.A..
Observação
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

107.353.728-53

Prestação de serviço

Cargo/Função
Administrador do Emissor

Sumiko Jinno Tashiro

Controlador Direto

Conselheira - Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

Camargo Corrêa S.A.

01.098.905/0001-09

A Sra. Sumiko Jinno Tashiro presta serviços de assessoria e consultoria financeira à Camargo Corrêa S.A., acionista controladora da Alpargatas S.A..
Observação

Administrador do Emissor

Rodrigo Cardoso Barbosa

251.193.308-00

Subordinação

Controlador Direto

Conselheiro - Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Tavex Corporation
•O Sr. Rodrigo Cardoso Barbosa foi Diretor Financeiro e de Planejamento da Camargo Corrêa S.A., acionista controlador da Alpargatas S.A.. Atualmente é C.E.O. da Tavex Corporation, empresa
controlada pela Camargo Corrêa S.A., acionista controladora da Alpargatas S.A..
Observação

Administrador do Emissor

Marcelo de Andrade

076.244.538-60

Subordinação

Controlador Direto

Conselherto - Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

Camargo Corrêa S.A.

01.098.905/0001-09

O Sr. Marcelo de Andrade foi Gerente de Planejamento Estratégico e atualmente é Superintendente de Controladoria na Camargo Corrêa S.A., acionista controladora da Alpargatas S.A..
Observação

Administrador do Emissor

Roberto Navarro Evangelista

945.531.658-72

Subordinação

Controlador Direto

Conselheiro - Conselho Fiscal
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Pessoa Relacionada

Camargo Corrêa S.A.

01.098.905/0001-09

O Sr. Roberto Navarro Evangelista foi membro suplente do Conselho Fiscal da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A., empresa controlada pela Camargo Corrêa S.A., acionista
controladora da Alpargatas S.A.. Atualmente, é Diretor de Tesouraria da Camargo Corrêa S.A., acionista controladora da Alpargatas S.A..
Observação
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
12.11.
Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que
prevejam o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos
administradores, decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou ao
emissor, de penalidades impostas por agentes estatais, ou de acordos com o
objetivo de encerrar processos administrativos ou judiciais, em virtude do
exercício de suas funções
A Alpargatas S.A. possui seguro de responsabilidade civil de Conselheiros,
administradores e Diretores da Companhia e suas subsidiárias, com exceção da
subsidiária Alpargatas SAIC, contratado com a ACE Seguradora S.A., com limite
máximo de cobertura de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). A vigência de
tal apólice é por prazo determinado, com início em 29 de setembro de 2013 e término
em 29 de setembro de 2014. A cobertura inclui processos administrativos, arbitrais e
judiciais de qualquer natureza, inclusive de processos judiciais (cíveis, trabalhistas e
criminais), e outras despesas expressamente previstas, respeitadas as limitações e
exclusões determinadas pela respectiva apólice.
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12.12 - Outras informações relevantes
12.12.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
A. Cargos ocupados pelos membros do conselho de administração da Companhia em outras sociedades
ou entidades.
Conselheiros de Administração Efetivos:
Márcio Garcia de Souza
Diretor Superintendente da Camargo Corrêa S.A.;
Diretor da Arrossensal Agropecuária Industrial S.A.;
Presidente do Conselho de Administração da Arrossensal Agropecuária Industrial S.A.;
Presidente do Conselho de Administração da CV Serviços de Meio Ambiente S.A.;
Presidente do Conselho de Administração do Grupo Tavex S.A.;
Presidente do Conselho de Administração da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A.;
Presidente do Conselho de Administração da Alpargatas S.A..
Claudio Borin Guedes Palaia
Vice-Presidente Financeiro da InterCement;
Membro efetivo no Conselho de Administração da CPFL Energia S.A.;
Membro efetivo no Conselho de Administração da Alpargatas S.A.;
Membro suplente do Conselho de Administração da CCR;
Membro do Conselho de Administração CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S/A.
Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho
Membro efetivo no Conselho de Administração da Alpargatas S.A.;
Membro efetivo no Conselho de Administração da CCR S.A.;
Membro suplente do Conselho de Administração da CPFL Energia S.A.;
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S.A.
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A;
Vice-Presidente do Conselho de Administração da HM Engenharia e Construções S.A;
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Camargo Corrêa Construções e Participações S.A.
Vice-Presidente do Conselho de Administração de Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A;
Sócio diretor da Conquista Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda;
Sócio diretor da Conquista Imobiliária Ltda;
Sócio diretor do Broa Fly- In Escola de Simuladores de Voo Ltda;
Sócio diretor da Agropecuária e Comercial Conquista Ltda;
Sócio diretor da ROCABOT Participações e Desenvolvimento de Negócios Ltda;
Vice-Presidente do Instituto Fernando de Arruda Botelho;
Acionista e Diretor da RCABON Empreendimentos e Participações S/A;
Acionista e Diretor da RCABPN Empreendimentos e Participações S/A.
João Vinicius Prianti
Membro efetivo no Conselho de Administração da Alpargatas S.A.;
Membro efetivo do Conselho de Administração da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.;
Membro do Conselho de Administração do Grupo Boticário;
Presidente do Conselho de Administração da Brasil Kirin Participações e Representações S.A.;
Membro do Conselho de Administração da Kirin Holdinds Advisory Board (Tokyo);
Membro do Conselho de Administração da N+1 Mercapital Private Equity (Madrid);
Membro do Conselho de Administração da Química Amparo;
Membro do Conselho Deliberativo da Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM.
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Silvio Tini de Araujo
Presidente e Controlador da Bonsucex Holding Ltda.;
Presidente da Diretoria e do Conselho de Administração da Mineração Buritirama S.A.;
Membro efetivo do Conselho de Administração da Alpargatas S.A.;
Membro efetivo do Conselho de Administração da Vanguarda Agro S.A.;
Vice-Presidente de Honra do Museu Brasileiro da Escultura (MUBE);
Diretor do Museu de Arte de São Paulo (MASP); e
Conselheiro de Administração certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC.
João José Oliveira de Araújo
Diretor da Bonsucex Holding Ltda.;
Diretor Financeiro da Barcarena Importação e Exportação de Minérios S.A.;
Diretor Financeiro da Mineração Buritirama S.A.;
Membro efetivo no Conselho de Administração da Mineração Buritirama S.A.;
Membro efetivo no Conselho de Administração da Alpargatas S.A.;
Membro do Comitê Estratégico e Financeiro da Vanguarda Agro S.A.;
Diretor Financeiro da Fazendas do Pará Ltda.;
Sócio Administrador da JDO Empreendimentos e Participações Ltda.; e
Sócio Administrador da São Paulo Guanabara de Empreendimentos Ltda.
Conselheiros de Administração Suplentes:
Marco Antonio Zangari
Membro suplente no Conselho de Administração da Alpargatas S.A..
Rodrigo Cardoso Barbosa
C.E.O. da Tavex Corporation.;
Diretor da Camargo Corrêa S.A.;
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da VBC Energia S.A.;
Membro suplente no Conselho de Administração da Alpargatas S.A.;
Membro do Comitê Financeiro da Camargo Corrêa S.A.;
Membro do Comitê Financeiro do Grupo CCR..
André Pires Oliveira Dias
Gerente da Direção de Estratégia e Planejamento da Camargo Corrêa S.A.;
Membro suplente do Conselho de Administração da Alpargatas S.A.;
Membro suplente do Conselho de Administração da CPFL Energia S.A.;
Membro suplente do Conselho de Administração da CCR S.A.;
Vice Presidente do Conselho de Administração da Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliário S.A.;
Vice Presidente do Conselho de Administração da HM Engenharia S.A.;
Vice Presidente do Conselho de Administração da Intercement Participações S.A.;
Vice Presidente do Conselho de Administração da Intercement Brasil S.A.;
Membro do Conselho da Cimpor Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.;
Vice-Presidente do Conselho de Administração da CV Serviços de Meio Ambiente S.A..
Livio Hagime Kuze
Membro suplente no Conselho de Administração da Alpargatas S.A..
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Maria Fernanda Oliveira de Araújo Pinheiro
Membro suplente no Conselho de Administração da Alpargatas S.A.;
Sócia Administradora da JDO do Brasil Emp. Participações Ltda.;
Sócia Administradora da São Paulo Guanabara de Empreendimentos Ltda.; e
Faz parte da equipe de colaboradores da Bonsucex Holding.
Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho
Diretor do Banco Paulista S.A.;
Membro suplente no Conselho de Administração da Alpargatas S.A.;
Conselheiro do Club Athlético Paulistano;
Conselheiro da Sociedade Arte Despertar.

B. Informações referentes às assembleias realizadas nos últimos 3 (três) anos pela Alpargatas S.A.:
DATA DE
REALIZAÇÃO

MODALIDADE

FORMA DE INSTALAÇÃO

26.04.2011

Ordinária e Extraordinária

1ª Convocação

25.04.2012

Ordinária e Extraordinária

1ª Convocação

24.04.2013

Ordinária

1ª Convocação

24.04.2013

Extraordinária

1ª Convocação

18.12.2013

Extraordinária

1ª Convocação

23.04.2014

Ordinária e Extraordinária

1ª Convocação

QUORUM

Acionistas representando quorum
superior ao legal para instalação da
Assembleia
Acionistas representando quorum
superior ao legal para instalação da
Assembleia
Acionistas representando quorum
superior ao legal para instalação da
Assembleia
Acionistas representando quorum
superior ao legal para instalação da
Assembleia
Acionistas representando quorum
superior ao legal para instalação da
Assembleia
Acionistas representando quorum
superior ao legal para instalação da
Assembleia
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
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 foi desenhada para atrair e reter profissionais. Portanto,
anualmente, são atualizadas as pesquisas e parâmetros salariais com base no mercado
onde a Alpargatas concorre formado por empresas de bens de consumo (multinacionais
e brasileiras) além de empresas que são consideradas referência em práticas de gestão
de recursos humanos.
O objetivo da política de remuneração da Alpargatas é oferecer aos seus empregados
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 e objetiva o bem estar social de
seus empregados.
b.

composição da remuneração, indicando:

(i)

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Conselho de Administração:
Os membros efetivos do Conselho de Administração recebem, como remuneração fixa,
honorários mensais. O montante total anual da remuneração do Conselho de
Administração é aprovado em 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 impostos pela Lei 6.404 - Art. 162 §
3º. Não são oferecidos benefícios aos membros do Conselho Fiscal.
Diretorias Estatutária e Diretoria Não-Estatutária:
Os membros das Diretorias Estatutária e Não-Estatutária recebem um salário fixo
mensal e uma remuneração variável (bônus e remuneração baseada em ações) além dos
benefícios. Além dos parâmetros de mercado, a determinação da remuneração dos
membros das diretorias considera a experiência necessária para o exercício do cargo, a
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complexidade da função, a responsabilidade e o impacto nos resultados. Os benefícios
recebidos pelos diretores estatutários e não-estatutários são: seguro de vida, seguro de
saúde, previdência privada complementar, ticket refeição e check up medico anual.
(ii) qual a proporção de cada elemento na remuneração total

(i) 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 respeitamos os limites previstos na Lei 6.404
Diretorias Estatutária e Diretoria Não-Estatutária:
A coordenação da gestão da política de remuneração da Alpargatas é de
responsabilidade da Diretoria de Recursos Humanos. Uma equipe de profissionais cuida
dos vários pontos da política tais como valores da remuneração fixa, parâmetros da
remuneração variável, tipos de benefícios, promoções, etc. Como regra, a Alpargatas
utilizada a metodologia da HayGroup Consultoria, 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 e, sempre que possível, do mesmo setor
ou mercado de atuação da Alpargatas. A concessão de reajustes ou mudança do pacote
de remuneração seguirá as tendências de mercado, acompanhada 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 4 elementos:
 Salário Fixo: 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.
 Incentivo de Curto Prazo: são bônus concedidos anualmente cujos valores são definidos
com base no atingimento de metas pré-estabelecidas para um exercício social. Tem
como objetivo motivar os empregados a conquistar melhores resultados para a empresa.
 Incentivo de Longo Prazo: trata-se de programa de concessão de opção de compra de
ações da companhia. Tem como objetivo desafiar os executivos da companhia a gerar
valor em seus negócios que reflita na valorização das ações da empresa na Bolsa de
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Valores. Também objetiva estabelecer uma relação de longo prazo do executivo com a
companhia.
 Benefícios: tem como objetivo assegurar aos executivos e seus familiares conforto e
tranqüilidade nas questões de saúde e aposentadoria, por exemplo.
c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
Para a determinação da remuneração fixa, 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 LAJIDA (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. No
incentivo de longo prazo, os parâmetros utilizados para o alcance desta parte da
remuneração estão descritos no item 13.4.
d. 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 mais as metas forem atingidas, maior será o
“rating” e, consequentemente, o valor do incentivo de curto prazo. Por último, no
incentivo de longo prazo, quanto maior for o valor das ações da companhia na Bolsa de
Valores, maior poderá ser o ganho dos beneficiários deste tipo de incentivo.
e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos nossos 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.
f. existência de remuneração suportada
controladores diretos ou indiretos.

por

subsidiárias,

controladas

ou

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.
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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 do Programa de Incentivo de
Longo Prazo (“Stock Options”) está previsto que 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 de Opção
terminará e as Opções de Compra concedidas neste Contrato extinguir-se-á, a menos
que se acorde por escrito, nos documentos relativos à operação em questão, a
permanência do Plano de Opção e a assunção das obrigações nos termos das opções,
incluindo as Opções de Compra concedidas neste Contrato, com a substituição de tais
opções por novas opções, pela sucessora ou sociedade que adquirir os ativos da
Companhia.Os ajustes efetuados no Plano de Opção quando da substituição das Opções
de Compra originais por novas opções serão vinculativos. Se discordar dos ajustes no
Plano de Opção, o Beneficiário terá o direito de renunciar às suas Opções de Compra,
mas não fará jus a qualquer indenização.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2014 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

6,00

4,00

5,00

15,00

2.520.000,00

6.799.200,00

851.400,00

10.170.600,00

Benefícios direto e indireto

0,00

553.100,00

0,00

553.100,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

5.163.900,00

0,00

5.163.900,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

3.733.400,00

0,00

3.733.400,00

2.520.000,00

16.249.600,00

851.400,00

19.621.000,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2013 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

6,00

4,00

5,00

15,00

1.454.400,00

6.042.100,00

692.400,00

8.188.900,00

Benefícios direto e indireto

0,00

473.800,00

0,00

473.800,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Remuneração variável
Bônus

0,00

5.357.500,00

0,00

5.357.500,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

4.131.900,00

0,00

4.131.900,00

1.454.400,00

16.005.300,00

692.400,00

18.152.100,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2012 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

6,00

4,00

5,00

15,00

1.412.400,00

5.145.600,00

604.800,00

7.162.800,00

Benefícios direto e indireto

0,00

409.480,00

0,00

409.480,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

4.436.300,00

0,00

4.436.300,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

4.413.750,00

0,00

4.413.750,00

1.412.400,00

14.405.130,00

604.800,00

16.422.330,00

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2011 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

6,00

4,00

5,00

15,00

1.536.000,00

4.465.920,00

644.400,00

6.646.320,00

Benefícios direto e indireto

0,00

348.750,00

0,00

348.750,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

3.988.480,00

0,00

3.988.480,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

2.934.800,00

0,00

2.934.800,00

1.536.000,00

11.737.950,00

644.400,00

13.918.350,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração
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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 caso da
Diretoria Estatutária, esta recebe remuneração variável a título de bônus somente,
conforme demonstrado no quadro abaixo:
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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
CONTRATO DE OUTORGA DE OPÇÃO DE COMPRA DE
AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS DO PROGRAMA 2013
Pelo presente instrumento particular, de um lado: (a) Alpargatas S.A., sociedade
anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor
Cardoso de Melo, 1336, 14º andar, inscrita no CNPJ sob nº 61.079.117/0001-05, neste
ato devidamente representada na forma de seu Estatuto Social (“Companhia”), e de
outro lado, (b) , brasileiro, casado, diretor, residente e domiciliado em São Paulo, SP, re
si justo e contratado o quanto segue:
1. OBJETO DA OPÇÃO
Obedecidos os termos e condições previstos (i) no Plano de Opção de Compra de
Ações, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10
de dezembro de 2010 (“Plano de Opção”), (ii) no Programa de Opção de Compra de
Ações de 2013 (“Programa 2013”), aprovado em reunião do Conselho de
Administração da Companhia, realizada em 08 de novembro de 2013, e (iii) neste
Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações e Outras Avenças do Programa
2013 ("Contrato"), a Companhia, neste ato, outorga ao Beneficiário um total de xxx
mil opções de compra ("Opções de Compra"), sendo que cada opção atribui ao seu
titular o direito à compra ou subscrição de uma ação preferencial de emissão da
Companhia, estritamente nos termos e condições estabelecidos neste Plano de Opção.
2. PRAZO E CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO DAS OPÇÕES DE COMPRA
a) Fica ajustado que as Opções de Compra ora outorgadas ao Beneficiário poderão ser
exercidas pelo Beneficiário, até 3 (três) anos após o vencimento de cada período de
carência deste programa, observados cumulativamente a exigência de atingimento da
Meta de Performance de que trata a cláusula 2(b) abaixo e os seguintes prazos de
carência para os exercícios:
(i) a partir de 1º de julho de 2016 até 30 de Junho de 2019, o Beneficiário poderá exercer
até 30% (trinta por cento) do total das Opções de Compra;
(ii) a partir de 1º de julho de 2017 até 30 de junho de 2020, o Beneficiário poderá exercer
até 30% (sessenta por cento) do total das Opções de Compra; e
(iii) a partir de 1º de julho de 2018 até 30 de junho de 2021, o Beneficiário poderá exercer
até 40% (cem por cento) do total das Opções de Compra.
b) O exercício das Opções de Compra está condicionado ao atingimento da Meta de
Performance apurada e aplicada de acordo com a fórmula e critérios constantes do
Anexo a este Contrato (a “Meta de Performance”).
c) A verificação do atingimento da Meta de Performance será feita anualmente pelo
Conselho de Administração e comunicada aos Beneficiários, até o final de junho de
cada ano, apurando-se a performance acumulada de 1º de janeiro de 2013 até 31 de

PÁGINA: 179 de 264

Formulário de Referência - 2014 - ALPARGATAS SA

Versão : 3

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
dezembro do último exercício social.
d) As Opções de Compra somente serão consideradas liberadas para exercício (“Opções
de Compra Liberadas”) após ter ocorrido cumulativamente a comunicação do
atingimento da Meta de Performance e o transcurso dos prazos de carência.
e) Caso o Beneficiário deixe de exercer Opções de Compra Liberadas em um determinado
exercício e em qualquer exercício subseqüente as Metas de Performance acumuladas
não sejam atingidas, o direito de exercer tais Opções de Compra Liberadas ficará
suspenso até que fique evidenciado, ao final de um exercício social posterior, que as
Metas de Performance acumuladas foram atingidas. Essa verificação será sempre feita,
pelo Conselho de Administração, até o final do mês de junho de cada ano.
f) Se as Metas de Performance acumuladas não forem atingidas até o exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2018, e ainda existirem Opções de Compra Liberadas ainda não
exercidas, caducará o direito do Beneficiário quanto a essas Opções de Compra.
g) O exercício da Opção será feito mediante assinatura, pelo Beneficiário, do Termo de
Exercício de Opções ou qualquer outro documento que o substituir.
h) A Companhia terá 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 Opções de Compra exercidas (“Ações”), assinando a competente
Ordem de Transferência de Ações emitida pelo banco depositário das ações escriturais
da Companhia, contra o recebimento do Preço do Exercício, nos termos da cláusula 3
ou, alternativamente, para efetivar a emissão ou de novas Ações para o Beneficiário,
contra o recebimento do Preço de Exercício, nos termos da cláusula 3.
i) O exercício e a validade das Opções de Compra estão expressamente condicionadas aos
termos do “Plano de Opção” e do "Programa 2013", e às eventuais restrições ao
exercício das Opções de Compra impostas a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para os fins e
efeitos de direito.
j) Sem prejuízo da faculdade de estabelecer, a qualquer tempo, restrições ao exercício das
Opções de Compra Liberadas, o Conselho de Administração poderá estabelecer e
divulgar datas fixas, a cada trimestre, para o exercício das Opções de Compra Liberadas
pelos Beneficiários, de modo que a Companhia possa ter tempo hábil para disponibilizar
ações em tesouraria ou emitir novas ações visando a liquidação física das Opções
Compra exercidas.
3. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O preço de exercício de cada Opção, a ser pago pelo Beneficiário à Companhia pela
compra ou subscrição das Ações (“Preço de Exercício”) é de R$ 13,19 (treze reais e
dezenove centavos centavos) por Ação, e será pago pelo Beneficiário à Companhia, nos
termos e condições desta cláusula:
a) 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
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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.
4. RESTRIÇÕES ÀS OPÇÕES DE COMPRA E ÀS AÇÕES OBJETO DAS OPÇÕES DE
COMPRA
As seguintes restrições serão aplicadas às Opções de Compra e às Ações objeto do presente
Contrato:
a) as Opções de Compra objeto deste Contrato são outorgadas ao Beneficiário em caráter
personalíssimo e não podem ser oneradas ou transferidas a terceiros;
b) o Beneficiário somente terá direito e será considerado proprietário das Ações a partir do
momento em que vier a exercer suas Opções de Compra, conforme previsto neste
Contrato, e formalizar a compra e/ou subscrição as Ações, respeitadas todas as
condições deste Contrato, do Plano de Opção e do Programa 2013;
c) o Beneficiário obriga-se a não onerar as Ações objeto das Opções de Compra e a não
instituir sobre elas qualquer gravame que possa impedir a execução do disposto neste
Contrato. As Ações objeto deste Contrato são impenhoráveis e não podem ser objeto de
penhor de qualquer espécie; e
d) o termo "Ações" inclui, para fins deste Contrato, todas as novas ações que vierem a ser
adquiridas em virtude de desdobramento, grupamento, bonificação em ações, emissão
de ações por capitalização de lucros ou reservas ou modificação semelhante nas ações
objeto das Opções de Compra, desde que decorrentes do Programa 2013.
5. NÃO-VINCULAÇÃO
As Opções de Compra objeto deste Contrato constituem negócio oneroso de natureza
exclusivamente civil, e não criam qualquer obrigação de natureza trabalhista ou
previdenciária entre a Companhia e o Beneficiário, seja ele administrador estatutário ou
empregado.
6. NÃO INTERFERÊNCIA NA RELAÇÃO DE EMPREGO OU DE MANDATO
a) Nenhuma disposição deste Contrato poderá ser interpretada como constituição de
direitos ao Beneficiário, se empregado, além daquele inerente às Opções de Compra,
cuja natureza é exclusivamente civil, e nem conferirá ao Beneficiário empregado
direitos com respeito à permanência como empregado da Companhia ou de suas
controladas, ou interferirá ou alterará de qualquer modo nas condições gerais do
contrato de trabalho e nos direitos da Companhia ou de suas controladas, como
empregadora, e do Beneficiário, como empregado, os quais continuarão sujeitos às
condições legais e contratuais, ficando preservado o direito de a Companhia rescindir a
qualquer tempo o contrato de trabalho do Beneficiário.
b) Nenhuma disposição deste Contrato conferirá a qualquer Beneficiário direitos
concernentes à sua permanência até o término de seu mandato como administrador, ou
interferirá de qualquer modo com o direito de a Companhia destituí-lo a qualquer
tempo, nem assegurará o direito à sua reeleição para o cargo.
7. TÉRMINO DA RELAÇÃO DO EMPREGO E/OU DE MANDATO
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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 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 (noventa) dias para exercer as
Opções de Compra Liberadas, mediante pagamento à vista.
8. 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 estenderse-ão aos seus herdeiros ou sucessores, por sucessão legal ou por disposição
testamentária, pelo prazo improrrogável de 12 (doze) meses a contar da data do
falecimento ou até o término do prazo de exercício, se restar prazo inferior a 12 (doze)
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
deste Contrato) a contar da data em que foi constatada a invalidez permanente, mediante
pagamento à vista.
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 deste Contrato) a contar
da data em que em que seja formalizada a Aposentadoria, mediante pagamento à vista.
c1)
Considera-se “Aposentadoria” do Benefíciário, para os fins deste Contrato, 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.
9. DIREITO DE PREFERÊNCIA
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A Companhia terá preferência para compra das Ações que porventura o Beneficiário já
tenha adquirido em função do Plano de Opção, bem como aquelas Ações que vierem a
ser adquiridas em função do Plano de Opção após a ocorrência dos eventos previstos
nos itens 7 e 8 acima, no caso de alienação direta ou indireta dessas ações a terceiros,
pelo mesmo preço e condições de pagamento oferecidos pelo terceiro interessado ao
Beneficiário. O direito de preferência poderá ser exercido pela Companhia, no prazo de
30 (trinta) dias contados da data em que for notificada da intenção do Beneficiário de
alienar suas Ações, notificação essa que deverá incluir o preço e as condições de
pagamento. O preço deverá ser pago pela Companhia ao Beneficiário nas mesmas
condições oferecidas pelo terceiro interessado ao Beneficiário. Em qualquer hipótese, se
a Companhia, nos termos do artigo 30, alínea "b", da Lei nº 6.404/76, não apresentar
condições de adquirir as Ações, a Companhia terá o direito de ceder livremente seu
direito de preferência a terceiros, que terão o direito de comprar as ações pelo mesmo
preço e prazos e condições oferecidos pelo terceiro interessado ao Beneficiário. Na
hipótese de o Beneficiário pretender realizar a venda das ações em bolsa de valores, o
direito de preferência poderá ser exercido pela Companhia com base na cotação de
fechamento das ações preferenciais da Companhia, na Bolsa de Valores de São Paulo,
no pregão imediatamente anterior à data do exercício do direito de preferência.
10.
DELIMITAÇÃO DOS DIREITOS DO BENEFICIÁRIO
O Beneficiário não terá qualquer direito excepcional ou privilégio como acionista da
Companhia, exceto com relação àqueles inerentes às Ações, constantes do Estatuto
Social da Companhia, e desde que efetivamente liquidado o exercício a Opção, nos
termos deste Contrato. Nenhuma Ação será entregue ao Beneficiário em decorrência do
exercício de cada Opção, a não ser que todas as exigências legais e regulamentares
tenham sido cumpridas.
11. DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES
As Ações subscritas e/ou compradas pelos Beneficiários das Opções de Compra farão
jus aos dividendos, juros sobre o capital próprio e demais proventos declarados a partir
da data da liquidação física da transferência das Ações objeto do exercício da respectiva
Opção.
12. AJUSTES
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 Opções de Compra outorgadas neste
Contrato, 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 de Opção terminará e as
Opções de Compra concedidas neste Contrato extinguir-se-á, a menos que se acorde por
escrito, nos documentos relativos à operação em questão, a permanência do Plano de
Opção e a assunção das obrigações nos termos das opções, incluindo as Opções de
Compra concedidas neste Contrato, com a substituição de tais opções por novas opções,
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pela sucessora ou sociedade que adquirir os ativos da Companhia. Os ajustes efetuados
no Plano de Opção quando da substituição das Opções de Compra originais por novas
opções serão vinculativos. Se discordar dos ajustes no Plano de Opção, o Beneficiário
terá o direito de renunciar às suas Opções de Compra, mas não fará jus a qualquer
indenização.
13.
DIREITO DE VENDA EM CONJUNTO
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.
14.
INADIMPLEMENTO
O presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, valendo como
titulo executivo extrajudicial nos termos da legislação processual civil, obrigando as
partes contratantes e seus herdeiros, legatários ou sucessores a qualquer titulo e a todo
tempo.Em caso de inadimplemento pelo Beneficiário das obrigações aqui assumidas,
fica assegurado que a Companhia poderá se valer de qualquer das alternativas
constantes do art. 107, da Lei nº6.404/76.
15.
MULTA
A parte que infringir suas obrigações contratuais deverá pagar à parte prejudicada, sem
prejuízo das perdas e danos ou da execução específica das obrigações inadimplidas, a
uma multa cominatória não compensatória e irredutível, no valor equivalente a 10%
(dez por cento) do preço de exercício de cada Opção de Compra fixado nos termos da
cláusula 3 deste Contrato multiplicado pelo número de Opções de Compra objeto de
infração contratual, bem como de todas e quaisquer despesas judiciais ou extrajudiciais
em que a parte prejudicada incorrer, incluindo honorários advocatícios de 20% (vinte
por cento) sobre o valor devido, se e quando houver ajuizamento de qualquer ação
judicial.
16. CESSÃO
Este Contrato e os direitos e obrigações dele decorrentes não poderão ser cedidos ou
transferidos por qualquer das partes, nem dado como garantia de obrigações, sem a
prévia anuência escrita de todas as partes.
17. NOVAÇÃO
Fica expressamente convencionado que não constituirá novação a abstenção de qualquer
das partes do exercício de qualquer direito, poder, recurso ou faculdade assegurada por
lei ou por este instrumento, nem a eventual tolerância de atraso no cumprimento de
quaisquer obrigações ou por qualquer das partes, que não impedirão que a outra parte, a
seu exclusivo critério, venha a exercer a qualquer momento esses direitos, poderes,
recursos ou faculdades, os quais são cumulativos e não excludentes em relação aos
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previstos em lei.
18. AVERBAÇÃO
O presente Contrato será arquivado na sede da Companhia e averbado nas contas de
depósito mantidas pela instituição depositária das ações escriturais da Companhia, para
todos os fins do artigo 118 da Lei nº 6.404/76. A Companhia poderá promover o
cancelamento da averbação total ou parcial das ações objeto das Opções de Compra
outorgadas no presente Contrato, para permitir a negociação das ações em bolsa ou no
mercado de balcão, após o exercício da Opção de Compra, caso a Companhia não
pretenda exercer o direito de preferência previsto na cláusula 9.
19. VIGÊNCIA
O presente Contrato, quando de sua assinatura, entrará em vigor retroativamente a 1º de
julho de 2013 e permanecerá válido até 30 de Junho de 2021.
20. FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias que possam
surgir na execução do presente Contrato.
E, por estarem as partes em pleno acordo em tudo quanto neste instrumento particular
foi lavrado, obrigando-se, por si, seus herdeiros e sucessores, a cumprir o Contrato,
assinando-o na presença de duas testemunhas, que também assinam em 3 (três) vias de
igual teor.
ANEXO “A”
AO PROGRAMA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DE 2013
A que a Meta de Performance do Programa de Opção de Compra de Ações de 2013 da
Alpargatas S.A. será assim apurada e aplicada:
● se o Lucro Econômico Acumulado >= (SPREAD de 3% * Capital Empregado): a
Meta de Performance será considerada atingida e será permitido o exercício de 100%
das Opções de Compra;
● se Lucro Econômico Acumulado < 0: a Meta de Performance será considerada não
atingida e 100% das Opções de Compra não poderão ser exercidas; e
● se o Lucro Econômico Acumulado apresentar resultados intermediários: a Meta de
Performance será considerada parcialmente atingida, e o percentual das Opções de
Compra que poderão ser exercidas deverá ser determinado mediante de interpolação,
que é um procedimento de estimação do valor de um atributo em locais não amostrados
a partir de pontos amostrados na mesma área ou região. Em análise numérica, a
interpolação linear consiste em aproximar uma função num intervalo por uma função
linear.
Definições:
LUCRO ECONÔMICO ACUMULADO = O Lucro Econômico apurado entre 1º de
janeiro de 2012 até 31 de dezembro do último exercício social.
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SPREAD (%) = ROCE – WACC
LUCRO ECONÔMICO (R$) = (ROCE – WACC) x Capital Empregado Médio
ROCE = Lucro Líquido Ajustado ÷ Capital Empregado Médio
CAPITAL EMPREGADO MÉDIA =
Nº de meses

W.A.C.C. =

Custo do
Capital X
Próprio

∑ Capital Empregado/ano

Capital
Próprio
+

Custo da
X
Dívida

Capital
Empregado
Total

Dívida
X (0,7)
Capital
Empregado
Total

Para fins de apuração do ROCE,
Lucro Líquido Ajustado = Lucro Líquido (apurado de acordo com as normas contábeis
brasileiras) + participação dos minoritários + [Despesa financeira x 0,7]
Os termos não definidos terão os mesmos significados, e a mesma forma de cálculo,
usualmente utilizados pelo Conselho de Administração na apuração do Lucro
Econômico da Companhia.
b. Principais objetivos do programa de remuneração baseado em ações:
1 – Geração de valor para o Acionista
2 – Crescimento e expansão da Empresa
3– Atração e retenção de profissionais
4 – Visão de longo prazo
5 – Participação no planejamento estratégico e definição de metas

c. Forma como o programa contribui para esses objetivos
O programa estabelece metas compartilhadas que estimulam o executivo a buscar os
resultados traçados e alinhados a estratégia de médio e longo prazo da Empresa.
d. Como o programa se insere na política de remuneração da Companhia
O Programa de Incentivo de Longo Prazo tem dois propósitos:
1 – Estabelecer um vínculo mais duradouro com o executivo, numa perspectiva de
retenção; e
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2 – Motivar os executivos buscar resultados no longo prazo.
e. Como o programa alinha os interesses dos administradores e da Companhia a
curto, médio e longo prazo
O modelo do programa propicia este alinhamento pelas seguintes variáveis:
 Indicadores de médio e longo prazos; e
 Períodos de carências para exercício das opções, que observam as metas de desempenho
naquele exercício.
f. Número máximo de ações abrangidas
Este número é fixado anualmente com base nos cálculos elaborados por consultoria
especializada e aprovação em Conselho Deliberativo.
Aprovações:
ANO

QUANTIDADE

2013

699.128

2012

760.142

2011

545.000

Obs.: Em 2010 ocorreu o desdobramento de ações e a quantidade de ações
demonstradas acima já contemplam esta mudança.
g. Número máximo de opções a serem outorgadas
O Plano prevê o comprometimento máximo de 12 milhões de opções, somados todos os
programas.
h. Condições de aquisição de ações
As condições para aquisição devem respeitar os prazos de carência estipulados no
contrato de outorga demonstrado no item 13.4.a., bem como atender as metas de
performance estipulada no anexo A do contrato.

i. Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
Para o programa em vigor no último exercício social e no atual, o preço de aquisição 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
As condições de prazo para exercício estão dispostas no contrato de outorga (item 2.a
até j), incluído no item 13.4.a.
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k. Forma de liquidação
As formas de liquidação devem respeitar as condições previstas no contrato de outorga
itens 2, 3 e 4 incluído no item 13.4.a.
l. Restrições as transferências das ações
As restrições estão previstas no item 4 do contrato de outorga, incluído no item 13.4.a.
m. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração
ou extinção do plano
Critérios previstos no item 12 do contrato de outorga, incluído no item 13.4.a.
n. Efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração baseado em ações
As condições de desligamentos, aposentadoria e falecimento do executivo, estão
previstas nos itens 7 e 8 do contrato de outorga incluído no item 13.4.a.
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administradores e conselheiros fiscais - por órgão
13.5.
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

Quantidade
Ações ON

Quantida Quantidade
de de
total de
Ações PN
ações
8.744.459 52.308.920

Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Diretoria Estatutária

43.564.461
0
0

0
0

0
0

TOTAL em 31/12/2013

43.564.461

8.744.459

52.308.920

Empresa
emissora
Alpargatas SA

Alpargatas SA
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13.6.
Remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos três últimos
exercícios sociais e a prevista para o exercício social corrente, do Conselho de
Administração e da Diretoria Estatutária.
Não há opções outorgadas aos membros do Conselho de Administração. O quadro a
seguir demonstra as concessões de opções outorgadas à Diretoria Estatutária:

(*) Para o exercício social corrente, 2013, a data de 22/03/2013, não havia sido
definida pelo Conselho de Administração, a outorga de opção de compra de ações
da Companhia.
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13.7 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatutária
13.7.
Opções em aberto do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária ao
final do último exercício social.
Não há opções outorgadas aos membros do Conselho de Administração. O quadro a
seguir demonstra as opções ainda exercíveis para a Diretoria Estatutária:
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13.8 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária
13.8.
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 há opções outorgadas aos membros do Conselho de Administração. As opções
entregues à Diretoria Estatutária estão demonstradas na tabela a seguir:
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13.9 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a
13.8 - Método de precificação do valor das ações e das opções
13.9.
Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados
divulgados nos itens 13.6 a 13.8, tal como a explicação do método de precificação
do valor das ações e das opções.
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13.10.
Planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários.

DADOS

DIRETORIA ESTATUTÁRIA
INFORMAÇÕES

Número de membros
Nome do plano
Quantidade de administradores que
reúnem as condições para se aposentar
Condições para se aposentar
antecipadamente

4
PLANO DE PREVIDÊNCIA ALPAPREV
1
Idade mínima de 55 anos e tempo de
serviço mínimo de 10 anos

Valor atualizado das contribuições
acumuladas até o encerramento do último
exercício social, descontada a parcela
relativa a contribuições feitas diretamente
pelos administradores

R$ 4.395.918

Valor total acumulado das contribuições
realizadas durante o último exercício
social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos
administradores

R$ 420.206

Possibilidade de resgate antecipado e quais
as condições

Após 3 anos de empresa e, em caso de
rescisão contratual, o executivo poderá
optar pelo resgate de 100% de suas
contribuições acrescidas de 2% do saldo da
empresa por ano trabalhado, limitado a
40%.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da
diretoria estatutária e do conselho fiscal
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
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 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
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 nº 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 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 (noventa) 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 (doze) meses a contar da data do
falecimento ou até o término do prazo de exercício, se restar prazo inferior a 12 (doze)
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 deste Contrato) a contar da data em que foi constatada a invalidez permanente,
mediante pagamento à vista.
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
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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 deste Contrato) a contar
da data em que em que seja formalizada a Aposentadoria, mediante pagamento à vista.
c1) Considera-se “Aposentadoria” do Benefíciário, para os fins deste Contrato, 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 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
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

2013

2012

2011

Conselho de
Administração

78%

78%

78%

Conselho Fiscal

60%

60%

60%

Diretoria Estatutária

0%

0%

0%
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
13.14.
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 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

13.15.
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

2012

2011

2010

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

2012

2011

2010

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

PÁGINA: 200 de 264

Formulário de Referência - 2014 - ALPARGATAS SA

Versão : 3

13.16 - Outras informações relevantes
13.16.
Outras Informações Relevantes
Não há outras informações relevantes sobre a remuneração dos administradores.
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14.1 - Descrição dos recursos humanos
14.1.
Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes informações:
(a)

número de empregados (total, por grupos com base na atividade
desempenhada e por localização geográfica);
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14.1 - Descrição dos recursos humanos
(b)
número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade
desempenhada e por localização geográfica);

(c)

índice de rotatividade;
ANO

(d)

HEADCOUNT ADMITIDOS DEMITIDOS

ÍNDICE

2010

11.583

356

111

4,03%

2011

11.636

215

205

3,61%

2012

12.223

302

208

4,17%

2013

15.254

524

379

5,68%

exposição do emissor a passivos e contingências trabalhistas

A provisão contábil dos valores relativos às ações judiciais trabalhistas corresponde a
R$ 12,6 milhões, em março de 2014.
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos
14.2
Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números
divulgados no item 14.1 acima
Os números apresentados em 2012 e 2013 demonstram o aumento de headcount
ocorrido neste 2 anos e acompanham o crescimento da empresa
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
14.3
Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor, informando:
(a) política de salários e remuneração variável; (b) política de benefícios; (c)
características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados
não-administradores, identificando: (i) grupos de beneficiários; (ii) condições para
exercício; (iii) preços de exercício; (iv) prazos de exercício; (v) quantidade de ações
comprometidas pelo plano
A política de remuneração da Alpargatas tem como objetivo atrair e reter profissionais.
Para tanto, atualizamos anualmente as nossas pesquisas e parâmetros com base no
mercado onde concorremos. O nosso objetivo é ter um pacote de remuneração total que
garanta um salário base competitivo nos mercados onde atuamos, além de estimular o
empreendedorismo e a meritocracia, por meio de um modelo de incentivos de curto
prazo atrelados aos resultados, ao crescimento e a geração de valor para a Alpargatas.
Para isto utilizamos programas de participação nos resultados, conforme previsto em lei.
A política de remuneração da Alpargatas respeita todos os parâmetros trabalhistas,
previdenciários e sindicais nas localidades onde atua e está continuamente atenta ao
bem estar social de seus empregados, à liquidez da Alpargatas e à geração de riqueza
aos seus stakeholders.
Além do pacote de remuneração equilibrado, a Alpargatas oferece benefícios
específicos para atender aos nossos diferentes públicos, regiões e negócios. Destacamos,
como compromisso com o futuro de nossos empregados, o plano de previdência privada
ALPAPREV por meio do qual cada participante poderá optar por um percentual de
contribuição, respeitando os limites do regulamento, e como contrapartida a Alpargatas
aporta no mínimo 50% e no máximo 150% do valor por ele depositado, seguindo uma
escala que privilegia a proximidade ao momento de aposentadoria.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
14.4.
Descrição das relações entre a Companhia e sindicatos:
"A Alpargatas mantém bom relacionamento profissional com vários sindicatos
representativos dos seus empregados, em todo o território nacional, nas diversas
categorias profissionais, bem como com entes representativos das empresas (sindicatos
patronais, federações, tais como a FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo e FIEP - Federação das Indústrias no Estado da Paraíba e associações). A
credibilidade da empresa junto às referidas entidades sindicais, base do relacionamento,
decorre da sua postura de valorização do processo de negociação coletiva de trabalho,
do respeito às normas legais e coletivas de trabalho, da sua participação efetiva nas
discussões de interesse da categoria econômica e profissional, bem como da liberdade
de filiação sindical dos seus empregados. Os respectivos acordos e convenções coletivas
de trabalho trazem cláusulas sociais e econômicas que refletem os entendimentos
mantidos com os representantes das categorias profissionais envolvidas. Seguem alguns
órgãos representativos dos empregados das unidades da Alpargatas: Sindicato dos
Mestres e Contra-Mestres, Pessoal de Escritório e Cargos de Chefia, na Indústria de
Fiação e Tecelagem no Estado de São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
de Calçados, Bolsas, Cintos, Chapéus, Guarda-chuvas, Botões e Produtos Similares do
Rio Grande do Norte, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Calçados de São
Paulo, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados de Campina Grande,
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fabricação de Calçados de Santa Rita,
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário, Calçados e Confecções de
Roupas no Estado da Paraíba, Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas
Indústrias de Calçados, Luvas e Bolsas de Carpina e região, Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário do Estado de MG, Sindicato dos Empregados
no Comércio de São Paulo, Sindicato dos Empregados no Comércio de Aracajú,
Sindicato dos Empregados no Comércio de Campina Grande e Região, Sindicato dos
Empregados no Comércio de Campinas, Sindicato dos Empregados no Comércio de
João Pessoa, Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado de Alagoas, Sindicato
dos Empregados no Comércio de Moji Guaçu e região, Sindicato dos Empregados no
Comércio do Estado do Rio Grande do Norte, Sindicato dos Empregados no Comércio
do Recife, Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, Sindicato dos
Empregados no Comércio de São José dos Campos, Sindicato dos Empregados no
Comércio de Sorocaba, Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São
Paulo, Sindicato dos Empregados no Comércio de Santo André, Sindicato dos
Empregados no Comércio de Montes Claros e Região, Sindicato dos Empregados no
Comércio de Belo Horizonte e Região Metropolitana, Sindicato dos Empregados no
Comércio do Distrito Federal, Sindicato dos Empregados Vendedores Viajantes do
Comércio no Estado de São Paulo, Sindicato dos Empregados no Comércio dos
Municípios de Limoeiro e Carpina e Sindicato dos Comerciários de Porto Alegre."
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
Ações ordinárias %

Acionista controlador

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Última alteração

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira-SP

Não

Silvio Tini de Araújo
064.065.488-68
47.932.034
Classe ação
TOTAL

Não

19,840000%

9.946.172

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

23/04/2014
4,350000%

57.878.206

12,300000%

41.647.046

8,850000%

207.575.464

44,120000%

8,050000%

18.429.666

3,920000%

51,940000%

138.140.320

29,370000%

BONSUCEX HOLDING LTDA
52.839.420/0001-60

Brasileira-SP
12.538.273

Não
5,190000%

Classe ação
TOTAL

Não
29.108.773

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

23/04/2014
12,720000%

Camargo Correa S/A
01.098.905/0001-09

Brasileira-SP
161.846.378

Não
66,990000%

Classe ação
TOTAL

Sim
45.729.086

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

23/04/2014
19,980000%

Norges Bank
97.539.976/0001-79

Norueguesa
0

Classe ação
TOTAL

Não

Não

0,000000%

18.429.666

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

7,980000%

118.848.454

24/04/2013

OUTROS
19.291.866
Classe ação
TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Acionista controlador

Última alteração

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

2,960000%

6.779.075

1,440000%

100,000000%

470.449.777

100,000000%

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:
0
Classe ação
TOTAL

0,000000%

6.779.075

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

100,000000%

228.841.226

TOTAL
241.608.551
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Camargo Correa S/A

01.098.905/0001-09

OUTROS
3

0,010000

1

0,000000

4

0,000000

Participações Morro Vermelho S/A

48.943

Brasileira

Não

Não

31/03/2013

99,990000

93.099

100,000000

142.042

100,000000

93.100

100,000000

142.046

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

TOTAL
48.946

100,000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000000

9

0,010000

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participações Morro Vermelho S/A
OUTROS
9

0,010000

0

Brasileira

Não

Não

31/03/2013

33,330000

0

0,000000

749.997

RCABON Empr. Particip.

749.997
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

11,110000

RCABPN Empr.Particip.

0

Brasiliera

Não

Não

31/03/2013

0,000000

1.498.080

33,290000

1.498.080

Não

Não

31/03/2013

0

0,000000

749.997

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

22,190000

RCNON Empr.Particip.
Brasileira
749.997

33,330000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

11,110000

RCNPN Empr.Particip.

0
Classe ação

Brasileira

Não

Não

31/03/2013

0,000000

1.498.080

33,290000

1.498.080

Qtde. de ações (Unidades)

22,190000

Ações %
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participações Morro Vermelho S/A
RCNPN Empr.Particip.

0

Brasileira

Não

Não

31/03/2013

0,000000

1.498.080

33,290000

1.498.080

Brasileira

Não

Não

31/03/2013

33,330000

0

0,000000

749.997

Não

Não

31/03/2013

1.498.080

33,290000

1.498.080

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

22,190000

RCPODON Empr.Particip.

749.997
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

TOTAL

0

0,000000

TOTAL

0

0,000000

TOTAL

0

0,000000

TOTAL

0

0,000000

11,110000

RCPODPN Empr.Particip.
Brasileira
0

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

22,190000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participações Morro Vermelho S/A
RRRPN Empr. Particip.

0

Brasileira

Não

Não

31/03/2013

0,000000

5.760

0,130000

5.760

0,090000

4.500.000

100,000000

6.750.000

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

TOTAL
2.250.000

100,000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

73,330000

110

0,010000

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

RCABON Empr. Particip.
OUTROS
0

0,000000

110

Brasileira

Não

Não

31/03/2013

100,000000

40

26,670000

749.890

99,990000

150

100,000000

750.000

100,000000

Rosana C.de A. Botelho

749.850
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL
749.850

100,000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000000

110

0,010000

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

RCABPN Empr.Particip.
OUTROS
110

0,010000

0

Brasileira

Não

Não

31/03/2013

99,990000

0

0,000000

1.499.890

99,990000

0

0,000000

1.500.000

100,000000

Rosana C.de A.Botelho

1.499.890
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL
1.500.000

100,000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

73,330000

110

0,010000

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

RCNON Empr.Particip.
OUTROS
0

0,000000

110

Brasileira

Não

Não

31/03/2013

100,000000

40

26,670000

749.890

99,990000

150

100,000000

750.000

100,000000

Renata C.Nascimento

749.850
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL
749.850

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000000

110

0,010000

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

RCNPN Empr.Particip.
OUTROS
110

0,010000

0

Brasileira

Não

Não

31/03/2013

99,990000

0

0,000000

1.499.890

99,990000

0

0,000000

1.500.000

100,000000

Renata C.Nascimento

1.499.890
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL
1.500.000

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

100,000000

150

0,020000

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

RCPODON Empr.Particip.
OUTROS
0

0,000000

150

Brasileira

Não

Não

31/03/2013

100,000000

0

0,000000

749.850

99,980000

150

100,000000

750.000

100,000000

Regina C.P.Oliveira Dias

749.850
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL
749.850

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000000

150

0,010000

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

RCPODPN Empr.Particip.
OUTROS
150

0,010000

0

Brasileira

Não

Não

31/03/2013

99,990000

0

0,000000

1.499.850

99,990000

0

0,000000

1.500.000

100,000000

Regina C.P.Oliveira Dias

1.499.850
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL
1.500.000

100,000000

PÁGINA: 219 de 264

Formulário de Referência - 2014 - ALPARGATAS SA

Versão : 3

15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000000

0

0,000000

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

RRRPN Empr. Particip.
OUTROS
0

0,000000

0

Brasileira

Não

Não

31/03/2013

33,340000

0

0,000000

1.980

Regina C.P.Oliveira Dias

1.980
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

33,340000

Renata C.Nascimento

1.980

Brasileira

Não

Não

31/03/2013

33,330000

0

0,000000

1.980

Não

Não

31/03/2013

0

0,000000

1.980

33,330000

0

0,000000

5.940

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

33,330000

Rosana C.de A.Botelho
Brasileira
1.980

33,330000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL
5.940

100,000000
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

23/04/2014

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

5.563

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

782

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

497

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

31.830.113

13,170000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

166.360.273

72,700000%

Preferencial Classe A

0

0,000000%

Total

198.190.386

42,130000%
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15.4 - Organograma dos acionistas
15.4
Caso o emissor deseje, inserir organograma dos acionistas do emissor,
identificando todos os controladores diretos e indiretos bem como os acionistas
com participação igual ou superior a 5% de uma classe ou espécie de ações, desde
que compatível com as informações apresentadas nos itens 15.1 e 15.2
A Alpargatas entende não ser necessário inserir organograma uma vez que os principais
acionistas já estão identificados nos itens 15.1 e 15.2.
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
15.5
Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do
qual o controlador seja parte, regulando o exercício do direito de voto ou a
transferência de ações de emissão do emissor, indicar: (a) partes; (b) data de
celebração; (c) prazo de vigência; (d) descrição das cláusulas relativas ao exercício
do direito de voto e do poder de controle; (e) descrição das cláusulas relativas à
indicação de administradores; (f) descrição das cláusulas relativas à transferência
de ações e à preferência para adquiri-las; (g) descrição das cláusulas que
restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho de
administração
Não há acordo de acionistas arquivado na Alpargatas S.A.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
15.6
Indicar alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle
e administradores do emissor
O aumento da quantidade de ações detidas pelo Conselho de Administração e Fiscal da
Alpargatas, entre os anos de 2011 e 2014, conforme pode ser observado na tabela
abaixo, ocorreu por aquisições de ações da Companhia na bolsa de valores e
bonificações ocorridas em 2012, 2013 e 2014. Na Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 25/04/2012 foi aprovada a bonificação de ações na proporção de 10 ações
para cada 100 ações. Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24/04/2013 foi
aprovada a bonificação de ações na proporção de 10 ações para cada 100 ações. Na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23/04/2014 foi aprovada a bonificação de
ações na proporção de 10 ações para cada 100 ações.
AÇÕES ORDINÁRIAS
QUANTIDADES
31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

29.04.2014

Acionista controlador 121.597.580 133.757.338 147.133.071 161.846.378
Conselho de Adm.
Conselho Fiscal
Diretoria

35.963.820

39.560.580

43.564.461

47.935.645

22.000

24.200

0

550

0

0

0

0

AÇÕES PREFERENCIAIS
QUANTIDADES
31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

29.04.2014

Acionista controlador 34.356.940

37.792.634

41.571.897

45.729.086

7.226.000

7.948.700

8.744.459

9.981.904

202.100

222.200

0

550

0

0

0

0

Conselho de Adm.
Conselho Fiscal
Diretoria

TOTAL DE AÇÕES
QUANTIDADES
31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

29.04.2014

Acionista controlador 155.954.520 171.549.972 188.704.968 207.575.464
Conselho de Adm.
Conselho Fiscal
Diretoria

43.189.820

47.509.280

52.308.920

57.917.549

224.100

246.400

0

1.100

0

0

0

0

PÁGINA: 224 de 264

Formulário de Referência - 2014 - ALPARGATAS SA

Versão : 3

15.7 - Outras informações relevantes
15.7
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Não há outras informações relevantes sobre o item 15 do Formulário.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
16.1
Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que
tratam desse assunto
As transações com partes relacionadas da Alpargatas referem-se a contratos firmados
com empresas do grupo controlador para a prestação de serviços de compartilhamento
de recursos em atividades de apoio às operações da Alpargatas e a locação de imóveis.
A política para realização de transações com partes relacionadas prevê que, previamente
à celebração dos contratos, as operações sejam submetidas à apreciação do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal para certificação de que seguem os padrões de
mercado e são de estrito interesse da Alpargatas em sua realização.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Construções e Comércio Camargo Correa

01/01/2009

0,00

Valor pago até
31/12/2013 R$ 15.397
mil

Não é possível aferir

De jan 2009 à dez 2013 NÃO

Relação com o emissor

Empresa do grupo controlador

Objeto contrato

Acordo de compartilhamento de recursos em atividades de apoio às operações da Alpargatas

Garantia e seguros

Havendo conflito de interesse em relação a alguma dos contratos acima mencionados a Diretoria Jurídica da Alpargatas analisará, com base nos
contratos firmados, as cláusulas conflitantes e submeterá à apreciação do Conselho de Administração sua opinião a respeito do conflito e a
recomendação em como proceder para a sua resolução. Com base na recomendação apresentada, o Conselho de Administração orientará a
Diretoria Jurídica da Alpargatas em como proceder.

Rescisão ou extinção

Inadimplemento de cláusulas contratuais por qualquer uma das partes

0,000000

Natureza e razão para a operação
Participações Morro Vermelho S.A. e
Administradora PMV S.A .

01/01/2005

7.751.000,00

Em 2010 R$ 2.276 mil

Não é possível aferir

Jan/2005 a Fev/2009
Última data em Maio
2013

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresas do grupo controlador

Objeto contrato

Contratos de Locação de Imóveis

Garantia e seguros

Havendo conflito de interesse em relação a alguma dos contratos acima mencionados a Diretoria Jurídica da Alpargatas analisará, com base nos
contratos firmados, as cláusulas conflitantes e submeterá à apreciação do Conselho de Administração sua opinião a respeito do conflito e a
recomendação em como proceder para a sua resolução. Com base na recomendação apresentada, o Conselho de Administração orientará a
Diretoria Jurídica da Alpargatas em como proceder.

Rescisão ou extinção

Inadimplemento de cláusulas contratuais por qualquer uma das partes.

Natureza e razão para a operação
Participações Morro Vermelho S/A e
Administradora PMV S/A

01/01/2005

7.751.000,00

Relação com o emissor

Empresas do grupo controlador

Objeto contrato

Contratos de locação de imóveis

Em 2011 R$ 2.109 mil

Não é possível aferir.

Início:Jan/05 a Fev/09 e NÃO
Término:última data em
maio 2013

0,000000

PÁGINA: 227 de 264

Formulário de Referência - 2014 - ALPARGATAS SA

Versão : 3

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Havendo conflito de interesse em relação a alguma dos contratos acima mencionados a Diretoria Jurídica da Alpargatas analisará, com base nos
contratos firmados, as cláusulas conflitantes e submeterá à apreciação do Conselho de Administração sua opinião a respeito do conflito e a
recomendação em como proceder para a sua resolução. Com base na recomendação apresentada, o Conselho de Administração orientará a
Diretoria Jurídica da Alpargatas em como proceder.

Rescisão ou extinção

Inadimplemento de cláusulas contratuais por qualquer uma das partes.

Natureza e razão para a operação
Construções e Comércio Camargo Correa

01/01/2009

0,00

Valor pago em 2011 R$ Não é possível aferir.
13.667 mil

Jan/2009 a Dez/2013

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa do grupo controlador

Objeto contrato

Acordo de compartilhamento de recursos em atividades de apoio às operações da Alpargatas S.A..

Garantia e seguros

Havendo conflito de interesse em relação a alguma dos contratos acima mencionados a Diretoria Jurídica da Alpargatas analisará, com base nos
contratos firmados, as cláusulas conflitantes e submeterá à apreciação do Conselho de Administração sua opinião a respeito do conflito e a
recomendação em como proceder para a sua resolução. Com base na recomendação apresentada, o Conselho de Administração orientará a
Diretoria Jurídica da Alpargatas em como proceder.

Rescisão ou extinção

Inadimplemento de cláusulas contratuais por qualquer uma das partes.

Natureza e razão para a operação
Participações Morro Vermelho S/A e
Administradora PMV S/A

01/01/2005

7.751.000,00

Em 2012 R$ 595 mil

Não é possível aferir.

Jan/05 até Fev/09
Última data Maio de
2013

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresas do grupo controlador

Objeto contrato

Contratos de locação de imóveis.

Garantia e seguros

Havendo conflito de interesse em relação a alguma dos contratos acima mencionados a Diretoria Jurídica da Alpargatas analisará, com base nos
contratos firmados, as cláusulas conflitantes e submeterá à apreciação do Conselho de Administração sua opinião a respeito do conflito e a
recomendação em como proceder para a sua resolução. Com base na recomendação apresentada, o Conselho de Administração orientará a
Diretoria Jurídica da Alpargatas em como proceder.

Rescisão ou extinção

Inadimplemento de cláusulas contratuais por qualquer uma das partes.

Natureza e razão para a operação

PÁGINA: 228 de 264

Formulário de Referência - 2014 - ALPARGATAS SA

Versão : 3

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Construções e Comércio Camargo Correa

01/01/2009

0,00

Valor pago em 2012 R$ Não é possível aferir.
15.123 mil

Jan/2009 até Dez/2013

NÃO

Relação com o emissor

Empresa do grupo controlador

Objeto contrato

Acordo de compartilhamento de recursos em atividades de apoio às operações da São Paulo Alpargatas S.A..

Garantia e seguros

Havendo conflito de interesse em relação a alguma dos contratos acima mencionados a Diretoria Jurídica da Alpargatas analisará, com base nos
contratos firmados, as cláusulas conflitantes e submeterá à apreciação do Conselho de Administração sua opinião a respeito do conflito e a
recomendação em como proceder para a sua resolução. Com base na recomendação apresentada, o Conselho de Administração orientará a
Diretoria Jurídica da Alpargatas em como proceder.

Rescisão ou extinção

Inadimplemento de cláusulas contratuais por qualquer uma das partes.

0,000000

Natureza e razão para a operação
Construções e Comércio Camargo Correa

01/01/2009

0,00

Valor pago em 2010 R$ Não é possível aferir
16.591 mil

Jan/2009 até Dez/2013

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa do grupo controlador

Objeto contrato

Acordo de compartilhamento de recursos em atividades de apoio às operações da São Paulo Alpargatas

Garantia e seguros

Havendo conflito de interesse em relação a alguma dos contratos acima mencionados a Diretoria Jurídica da Alpargatas analisará, com base nos
contratos firmados, as cláusulas conflitantes e submeterá à apreciação do Conselho de Administração sua opinião a respeito do conflito e a
recomendação em como proceder para a sua resolução. Com base na recomendação apresentada, o Conselho de Administração orientará a
Diretoria Jurídica da Alpargatas em como proceder.

Rescisão ou extinção

Inadimplemento de cláusulas contratuais por qualquer uma das partes.

Natureza e razão para a operação
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

16.3.
Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no
item 16.2 acima ocorridas no último exercício social: (a) identificar as medidas
tomadas para tratar de conflitos de interesses; e (b) demonstrar o caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório
adequado
Desde a celebração do primeiro contrato com empresas do grupo controlador a
Alpargatas não teve nenhum conflito, porque todos os contratos estão sendo cumpridos
de acordo com as suas cláusulas. Todavia, havendo conflito de interesse em relação a
alguma dos contratos acima mencionados a Diretoria Jurídica da Alpargatas analisará,
com base nos contratos firmados, as cláusulas conflitantes e submeterá à apreciação do
Conselho de Administração sua opinião a respeito do conflito e a recomendação em
como proceder para a sua resolução. Com base na recomendação apresentada, o
Conselho de Administração orientará a Diretoria Jurídica da Alpargatas em como
proceder.
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
23/04/2014
Tipo de capital
23/04/2014
Tipo de capital
23/04/2014
Tipo de capital
23/04/2014
Tipo de capital
23/04/2014
Tipo de capital

23/04/2014

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

241.608.551

228.841.226

470.449.777

241.608.551

228.841.226

470.449.777

241.608.551

228.841.226

470.449.777

241.608.551

228.841.226

470.449.777

241.608.551

228.841.226

470.449.777

0,00

241.608.551

228.841.226

470.449.777

0,00

241.608.551

228.841.226

470.449.777

Prazo de integralização

Capital Emitido
648.497.230,97
Capital Subscrito
648.497.230,97
Capital Subscrito
648.497.230,97
Capital Integralizado
648.497.230,97
Capital Integralizado
648.497.230,97
Capital Autorizado

23/04/2014
Tipo de capital

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Valor do capital (Reais)

Capital Autorizado
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação
25/04/2012

Orgão que
deliberou o
aumento
Assembleia Geral

Data emissão
25/04/2012

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

43.236.415,33

Subscrição
particular

18.152.408

17.193.180

35.345.588

Critério para determinação do
preço de emissão

O custo unitário da bonificação foi determinado com base no valor do aumento do capital e na quantidade de novas ações emitidas.

Forma de integralização

Em moeda corrente

24/04/2013

24/04/2013

Assembleia Geral

62.451.916,03

Subscrição
particular

19.967.649

18.912.498

38.880.147

Critério para determinação do
preço de emissão

O custo unitário da bonificação foi determinado com base no valor do aumento do capital e na quantidade de novas ações emitidas.

Forma de integralização

Em moeda corrente

23/04/2014

23/04/2014

Assembleia Geral

23.886.816,41

Subscrição
particular

21.964.414

20.803.748

42.768.162

Critério para determinação do
preço de emissão

O custo unitário da bonificação foi determinado com base no valor do aumento do capital e na quantidade de novas ações emitidas.

Forma de integralização

Em moeda corrente

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

10,00000000

1,22

R$ por Unidade

10,00000000

1,61

R$ por Unidade

10,00000000

0,56

R$ por Unidade
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)
Data
aprovação

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

181.524.080

171.931.800

353.455.880

199.676.488

189.124.980

388.801.468

199.676.488

189.124.980

388.801.468

219.644.137

208.037.478

427.681.615

219.644.137

208.037.478

427.681.615

241.608.551

228.841.226

470.449.777

Bonificação
25/04/2012
Bonificação
24/04/2013
Bonificação
23/04/2014
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve reduções de capital da Alpargatas nos últimos três exercícios sociais.
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17.5 - Outras informações relevantes
17.5.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes sobre o item 17.
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18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

0,000000

Direito a dividendos

Não recebe adicional de dividendos.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

As ações ordinárias não têm prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da
companhia, sem prêmio, até o valor da parcela de capital representado por essas ações.

Restrição a circulação

Não

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social, tampouco as deliberações
adotadas pelos acionistas em assembleias gerais de sociedade por ações podem privar os
acionistas dos seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a
participar, na proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos
remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição
de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas
circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista
na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) direito de votar nas
assembleias gerais; e (vi) direito a retirar-se da companhia, nos casos previstos na Lei das
Sociedades por Ações. O estatuto social não estabelece condições específicas para alteração dos
direitos assegurados pelos valores mobiliários.

Outras características
relevantes

Não existem outras características relevantes.

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Tag along

0,000000

Direito a dividendos

As ações preferenciais da Alpargatas terão direito ao recebimento de dividendos, por ação
preferencial, 10% (dez por cento) maior que o dividendo atribuído a cada ação ordinária, e terão
prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da companhia, sem prêmio, até o valor da
parcela de capital representado por essas ações.

Direito a voto

Sem Direito

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

As ações preferenciais têm prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da companhia,
sem prêmio, até o valor da parcela de capital representado por essas ações.

Restrição a circulação

Não

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social, tampouco as deliberações
adotadas pelos acionistas em assembleias gerais de sociedade por ações podem privar os
acionistas dos seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a
participar, na proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos
remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição
de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas
circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista
na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) direito de votar nas
assembleias gerais; e (vi) direito a retirar-se da companhia, nos casos previstos na Lei das
Sociedades por Ações. O estatuto social não estabelece condições específicas para alteração dos
direitos assegurados pelos valores mobiliários.

Outras características
relevantes

Não existem outras características relevantes.
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
18.2.
Descrever, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
Não existem regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos
ou que os obriguem a realizar oferta pública.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
18.3.
Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
Não existem exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no Estatuto Social da Alpargatas.
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
Exercício social

31/12/2013

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2013

Ações

31/03/2013

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

13.500.000

13,59

11,75 R$ por Unidade

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

225.200.000

13,81

11,64 R$ por Unidade

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

8.500.000

13,69

10,40 R$ por Unidade

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

413.000.000

15,45

11,68 R$ por Unidade

30/09/2013

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

11.000.000

12,90

9,97 R$ por Unidade

30/09/2013

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

431.700.000

14,62

11,98 R$ por Unidade

31/12/2013

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

1.600.000

13,80

11,90 R$ por Unidade

31/12/2013

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

322.800.000

15,75

14,05 R$ por Unidade

Exercício social

31/12/2012

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2012

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

4.500.000

15,45

10,42 R$ por Unidade

31/03/2012

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

409.800.000

15,42

10,93 R$ por Unidade

30/06/2012

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

3.300.000

16,80

12,51 R$ por Unidade

30/06/2012

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

321.800.000

15,55

12,41 R$ por Unidade

30/09/2012

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

1.700.000

15,31

12,00 R$ por Unidade

30/09/2012

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

276.900.000

15,05

11,75 R$ por Unidade

31/12/2012

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

36.900.000

15,75

13,30 R$ por Unidade

31/12/2012

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

342.900.000

15,44

13,90 R$ por Unidade

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Bolsa

Ações

Preferencial

30/06/2013

Ações

30/06/2013

Classe
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
Exercício social

31/12/2011

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2011

Ações

30/06/2011

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

1.000.000

12,80

10,00 R$ por Unidade

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

2.100.000

12,50

10,66 R$ por Unidade

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

4.500.000

12,15

9,50 R$ por Unidade

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

351.100.000

12,70

9,90 R$ por Unidade

30/06/2011

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

158.400.000

12,30

10,85 R$ por Unidade

30/09/2011

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

219.900.000

12,00

9,33 R$ por Unidade

31/12/2011

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

177.200.000

12,40

10,05 R$ por Unidade

31/12/2011

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

10.200.000

12,25

10,21 R$ por Unidade

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Bolsa

Ações

Ordinária

30/09/2011

Ações

31/03/2011
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18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há outros valores mobiliários emitidos pela Alpargatas que não sejam ações.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
18.6.
Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do emissor são
admitidos à negociação
As ações ordinárias e preferenciais da Alpargatas são negociadas na BM&FBOVESPA
- Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros sob os códigos ALPA3 e ALPA4,
respectivamente.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros
18.7.
Em relação a cada classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros, indicar: (a) país, (b) mercado; (c) entidade administradora
do mercado no qual os valores mobiliários são admitidos à negociação; (d) data de
admissão à negociação; (e) se houver, indicar o segmento de negociação; (f) data de
início de listagem no segmento de negociação; (g) percentual do volume de
negociações no exterior em relação ao volume total de negociações de cada classe e
espécie no último exercício; (h) se houver, proporção de certificados de depósito no
exterior em relação a cada classe e espécie de ações; (i) se houver, banco
depositário; (j) se houver, instituição custodiante
A Alpargatas não possui valores mobiliários negociados em mercados estrangeiros.

PÁGINA: 243 de 264

Formulário de Referência - 2014 - ALPARGATAS SA

Versão : 3

18.8 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

18.8.
Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por
terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a
valores mobiliários do emissor
Não houve oferta pública de valores mobiliários da Alpargatas nos três últimos
exercícios sociais.

PÁGINA: 244 de 264

Formulário de Referência - 2014 - ALPARGATAS SA

Versão : 3

18.9 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros
18.9.
Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiro
Em 07 de abril de 2011, a Alpargatas adquiriu 11.483.857 ações de sua controlada
Alpargatas S.A.I.C. pelo valor de US$ 2,15 por ação. Com a conclusão desta aquisição,
a Alpargatas passa a deter 86,70% do capital total da ASAIC. Em 07 de julho de 2011, a
Alpargatas adquiriu 3.073.205 ações de sua controlada Alpargatas S.A.I.C. pelo valor
de US$ 1,98 por ação. Com a conclusão desta aquisição, a Alpargatas passou a deter
91,4502% do capital social total da Alpargatas S.A.I.C. Em 11 de outubro de 2011 a
Alpargatas protocolou junto à Comisión Nacional de Valores – CNV novo pedido de
registro de oferta pública de aquisição de ações da Alpargatas S.A.I.C., aprovado pelo
órgão em 16 de março de 2012. Em 15 de maio de 2012 a Alpargatas adquiriu
2.961.098 ações de sua controlada Alpargatas S.A.I.C. pelo valor de AR$ 8,14 por ação.
Com a conclusão desta aquisição, a Alpargatas passa a deter 95,67 % do capital total da
ASAIC.
Em 10 de abril de 2013, após a aprovação da Comisión Nacional de Valores - CNV da
Argentina, a Alpargatas adquiriu o restante das ações em circulação da ASAIC,
passando a deter 100% do capital desta subsidiária, fechando seu capital.
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18.10 - Outras informações relevantes
18.10.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Não há outras informações relevantes sobre os valores mobiliários da Alpargatas.
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19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Data delib.

Período
recomp.

Reservas e lucros
disp. (Reais)

Espécie

Classe

Qtde. prevista
(Unidades)

% rel. circ.

Qtde. adquirida
aprovadas
(Unidades)

PMP

Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
06/12/2013

09/12/2013 à
05/12/2014

300.841.000,00 Ordinária
Preferencial

07/12/2012

10/12/2012 à
06/12/2013

313.385.000,00 Ordinária
Preferencial

09/12/2011

12/12/2011 à
07/12/2012

336.604.000,00 Ordinária
Preferencial

18/03/2011

21/03/2011 à
09/12/2011

351.130.000,00 Ordinária
Preferencial

7.251.107

10,000000

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

10.483.762

10,000000

20.000

11,58 R$ por Unidade

0,190000

6.591.915

10,000000

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

9.530.692

10,000000

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

5.992.650

10,000000

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

8.664.266

10,000000

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

5.992.650

10,000000

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

8.664.266

10,000000

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria

Exercício social 31/12/2013
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Ordinária
Quantidade (Unidades)

Valor total (Reais)

Preço médio ponderado (Reais)

Saldo inicial

0

0,00

0,00

Aquisição

0

0,00

0,00

Alienação

0

0,00

0,00

Cancelamento

0

0,00

0,00

Saldo final

0

0,00

0,00

Movimentação

Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Preferencial
Quantidade (Unidades)

Valor total (Reais)

Preço médio ponderado (Reais)

5.093.220

0,00

0,00

Aquisição

0

0,00

0,00

Alienação

0

0,00

0,00

Cancelamento

0

0,00

0,00

5.093.220

0,00

0,00

Movimentação

Saldo inicial

Saldo final

Exercício social 31/12/2012
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Ordinária
Quantidade (Unidades)

Valor total (Reais)

Preço médio ponderado (Reais)

Saldo inicial

0

0,00

0,00

Aquisição

0

0,00

0,00

Alienação

0

0,00

0,00

Cancelamento

0

0,00

0,00

Saldo final

0

0,00

0,00

Movimentação

Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Preferencial
Quantidade (Unidades)

Valor total (Reais)

Preço médio ponderado (Reais)

5.093.220

0,00

0,00

Aquisição

0

0,00

0,00

Alienação

0

0,00

0,00

Cancelamento

0

0,00

0,00

5.093.220

0,00

0,00

Movimentação

Saldo inicial

Saldo final
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria

Exercício social 31/12/2011
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Ordinária
Quantidade (Unidades)

Valor total (Reais)

Preço médio ponderado (Reais)

Saldo inicial

0

0,00

0,00

Aquisição

0

0,00

0,00

Alienação

0

0,00

0,00

Cancelamento

0

0,00

0,00

Saldo final

0

0,00

0,00

Movimentação

Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Preferencial
Quantidade (Unidades)

Valor total (Reais)

Preço médio ponderado (Reais)

5.093.220

0,00

0,00

Aquisição

0

0,00

0,00

Alienação

0

0,00

0,00

Cancelamento

0

0,00

0,00

5.093.220

0,00

0,00

Movimentação

Saldo inicial

Saldo final

PÁGINA: 249 de 264

Formulário de Referência - 2014 - ALPARGATAS SA

Versão : 3

19.3 - Informações sobre valores mobiliários mantidos em tesouraria na data de encerramento do último exercício social

Valor mobiliário
Espécie ação
Preferencial

Ações
Classe ação

Descrição dos valores
mobiliários

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado
de aquisição

Fator de cotação

5.093.220

0,00

R$ por Unidade

Data aquisição

Relação ações
em circulação
(%)
4,080000
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19.4 - Outras informações relevantes
19.4.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
O item 19.2 do relatório não inclui o aumento das ações em tesouraria decorrentes da
bonificação, uma vez que não existe campo específico para preenchimento dessa
movimentação.
A Alpargatas aprovou, em 23/04/2014 a bonificação de ações na proporção de 10 para
cada 100 ações, com a emissão de 42.768.162 novas ações, sendo 21.964.414 ações
ordinárias e 20.803.748 ações preferenciais, incluídas as ações em tesouraria. Com isso,
o saldo de ações em tesouraria passou de 6.162.796 ações preferenciais para 6.779.076
ações preferenciais após a bonificação.
A Alpargatas aprovou, em 24/04/2013 a bonificação de ações na proporção de 10 para
cada 100 ações, com a emissão de 38.880.147 novas ações, sendo 19.967.649 ações
ordinárias e 18.912.498 ações preferenciais, incluídas as ações em tesouraria. Com isso,
o saldo de ações em tesouraria passou de 5.602.542 ações preferenciais para 6.162.796
ações preferenciais após a bonificação.
A Alpargatas aprovou, em 25/04/2012 a bonificação de ações na proporção de 10 para
cada 100 ações, com a emissão de 35.345.588 novas ações, sendo 18.152.408 ações
ordinárias e 17.193.180 ações preferenciais, incluídas as ações em tesouraria. Com isso,
o saldo de ações em tesouraria passou de 5.093.220 ações preferenciais para 5.602.542
ações preferenciais após a bonificação.

PÁGINA: 251 de 264

Formulário de Referência - 2014 - ALPARGATAS SA

Versão : 3

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

13/03/2009

Cargo e/ou função

Verificar item 20.2, subitem (b)

Principais características
Verificar item 20.2, subitem (c)
Períodos de vedação e descrição
Verificar item 20.2, subitem (d)
dos procedimentos de fiscalização
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20.2 - Outras informações relevantes
20.2.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Política de negociação de valores mobiliários
(a)

data de aprovação:

A política de negociação de valores mobiliários da Alpargatas foi aprovada por seu
Conselho de Administração em 13 de março de 2009.
(b)

pessoas vinculadas:

De acordo com a política de negociação da Alpargatas, são consideradas pessoas
vinculadas: (a) o acionista controlador, direto ou indireto, ou integrantes do bloco de
controle, enquanto tiverem essa qualidade e por mais 6 (seis) meses após deixarem de
tê-la; (b) os diretores e os membros do Conselho de Administração, enquanto exercerem
o cargo e por mais 6 (seis) meses após o deixarem; (c) os membros do Conselho Fiscal,
enquanto exercerem o cargo e por mais 6 (seis) meses após o deixarem; (d) os membros
de órgão técnico ou consultivo previsto no estatuto social da Alpargatas, enquanto
exercerem o cargo e por mais 6 (seis) meses após o deixarem; e (e) as pessoas que
aderirem à Política de Negociação, conforme indicado a seguir.
O Diretor de Relações com Investidores da Alpargatas poderá determinar a adesão à
Política de Negociação de: (a) gerentes ou outros empregados da Alpargatas; (b)
administradores ou empregados do acionista controlador ou de integrante do bloco de
controle, bem como de sociedades coligadas ou subsidiárias da Alpargatas, os quais, em
virtude de função habitual ou circunstância temporária, possam ter acesso a informação
privilegiada (conforme definição no item 2.1); ou (c) qualquer pessoa estranha à
Alpargatas que, em virtude de relação comercial ou profissional, possa ter acesso a
informação privilegiada.
(c)

principais características:

Para os fins da Política de Negociação da Alpargatas, considera-se “informação
privilegiada”: (a) aquela relativa a fatos relevantes já ocorridos mas ainda não
divulgados; ou (b) qualquer informação relativa a operações, negócios ou finanças da
Alpargatas tais como proposta, plano, acordo de confidencialidade, estratégia, estudo,
relatório, negociação ou estimativa que tenha cumulativamente estas características: (i)
não configure fato relevante por si só; (ii) não tenha sido divulgada; e (iii) possa
futuramente levar os administradores ou o acionista controlador da Alpargatas a tomar
decisão considerada fato relevante.
As pessoas vinculadas deverão, em relação à informação privilegiada: (a) identificar a
fonte de onde a receberem; (b) mantê-la em sigilo; (c) usá-la somente de acordo com a
finalidade a que se destinar; e (d) identificar aqueles a quem a transmitirem, ainda que
involuntariamente.

PÁGINA: 253 de 264

Formulário de Referência - 2014 - ALPARGATAS SA

Versão : 3

20.2 - Outras informações relevantes
d)
previsão de períodos de vedação de negociações e descrição dos
procedimentos adotados para fiscalizar a negociação em tais períodos:
Vedações periódicas
É vedado à Alpargatas ou a qualquer pessoa vinculada realizar negociação 15 (quinze)
dias antes da entrega de cada formulário de informações trimestrais (“ITR”).
É vedado à Alpargatas ou a qualquer pessoa vinculada realizar negociação 30 (trinta)
dias antes da publicação das demonstrações financeiras relativas ao exercício
anteriormente encerrado.
Vedações eventuais aplicáveis à Alpargatas
É vedado à Alpargatas realizar negociação, até que se divulgue o respectivo fato
relevante, quando: (a) for celebrado acordo, contrato, opção ou mandato visando à
transferência do controle acionário da Alpargatas, hipótese em que o negócio deverá
prever a adesão do adquirente a esta Política; ou (b) houver intenção de promover
incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária da
Alpargatas, entendendo-se por “intenção” apenas aquela que, não sendo notória, for
declarada em documento escrito (artigos 13, §3º, I, e 14 da Instrução 358).
Para os fins do item 7.1(a), o conceito de “transferência” inclui o compartilhamento do
controle acionário.
O acionista controlador deverá informar imediatamente ao DRI a ocorrência do evento
previsto no item 7.1(a), mesmo quando o negócio for subordinado a cláusula resolutiva
ou suspensiva.
Aplica-se o item 8 às pessoas vinculadas que tiverem acesso a informação relativa a
qualquer evento previsto no item 7.1.
Vedações eventuais em virtude de informação privilegiada
Na hipótese de fato relevante ainda não divulgado, como previsto no item 2.1(a), é
vedado à Alpargatas e a qualquer pessoa vinculada realizar negociação, até que se
divulgue o fato relevante.
Nas demais hipóteses de informação privilegiada, previstas no item 2.1(b), será vedado
à Alpargatas e somente àquelas pessoas vinculadas que detiverem a informação
privilegiada realizar negociação, até que ocorra qualquer destes eventos: (a)
comunicação pelo DRI de que a informação privilegiada deixou de poder levar à
decisão considerada fato relevante; ou (b) divulgação de fato relevante após a tomada da
decisão.
Na hipótese do item 8.2(a), a liberdade de negociação não extinguirá o dever de sigilo.
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20.2 - Outras informações relevantes

Vedações eventuais por ordem do DRI
Em vista da interpretação que fizer de algum fato à luz desta Política, o DRI poderá
declarar períodos de vedação aplicáveis a determinadas ou a todas as pessoas
vinculadas. A ausência de tal declaração do DRI a ninguém eximirá de cumprir esta
Política.
O DRI poderá também fixar períodos extraordinários de vedação à negociação, não
previstos nesta Política, com indicação expressa do termo inicial e do termo final. O
DRI só será obrigado a expor os motivos pelos quais fixou período extraordinário
vedação após o advento do termo final.
Procedimentos adotados para fiscalizar a negociação
Qualquer pessoa vinculada que realizar negociação deverá comunicar ao DRI, dentro de
72 horas, a data da negociação, o valor mobiliário negociado, a quantidade negociada e
o preço, bem como a corretora intermediária.
As pessoas vinculadas deverão indicar, ainda, os valores mobiliários que sejam de
propriedade de cônjuge do qual não estejam separados judicialmente, de companheiro
(a), de qualquer dependente incluído em sua declaração anual de imposto de renda e de
sociedades por elas controladas direta ou indiretamente.
Dispensa-se a comunicação acima quando a negociação for privada com a Alpargatas,
nos termos de plano de opção de compra de ações de emissão da Alpargatas.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
21.1.
Descrever normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo emissor
para assegurar que as informações a serem divulgadas publicamente sejam
recolhidas, processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva
A divulgação de informações relevantes ao mercado de capitais é de responsabilidade
da Diretoria de Relações com Investidores da Alpargatas. A Alpargatas possui uma
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Ações que define
os procedimentos que são seguidos pela Diretoria para garantir que todas as
informações relevantes sejam comunicadas de forma clara e tempestiva.
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21.2. relevantes não divulgadas
de informações
Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo emissor,
indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de
informações relevantes não divulgadas
Os procedimentos para manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não
divulgadas são estabelecidos pela Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de
Negociação de Ações da Alpargatas, e suas principais características seguem destacadas
abaixo:
Qualificação, comunicação e divulgação do fato relevante:
As pessoas vinculadas, exceto aquelas que tiverem aderido à política por determinação
do DRI (conforme indicado no item 20.1(b) deste Formulário de Referência), deverão
comunicar imediatamente ao DRI a ocorrência de qualquer evento que entendam
configurar fato relevante.
Cabe ao DRI qualificar qualquer evento como fato relevante ou não.
Salvo na hipótese de entender que a divulgação porá em risco interesse legítimo da
Alpargatas, tão logo tiver conhecimento de fato relevante o DRI deverá comunicá-lo
simultaneamente à CVM e à BM&FBOVESPA e ainda, quando exigível, a outros
órgãos reguladores ou superintendências de mercados onde valores mobiliários de
emissão da Alpargatas sejam admitidos à negociação.
Salvo na hipótese de entender que a divulgação porá em risco interesse legítimo da
Alpargatas, o DRI deverá também publicar o fato relevante, com teor idêntico ao da
comunicação, nos jornais aprovados em assembléia geral para as publicações legais. A
publicação deverá conter de forma concisa e objetiva a essência do fato relevante,
permitida a remissão à página da Alpargatas na Internet para obtenção de pormenores.
A publicação deverá ainda ser feita, sempre que possível, antes do início ou após o
encerramento do pregão regular da Bovespa.
Quando a divulgação do fato relevante ocorrer durante o pregão regular da Bovespa, o
DRI poderá solicitar a suspensão da negociação dos valores mobiliários de emissão da
Alpargatas, pelo tempo que julgar necessário à adequada disseminação e interpretação
da informação.
Após divulgação, a área de relações com investidores da Alpargatas poderá prestar
esclarecimentos e informar pormenores do fato relevante a investidores, a analistas de
valores mobiliários e aos meios de comunicação social por telefone, correio eletrônico,
ou em reuniões abertas ou com público selecionado.
Não divulgação do fato relevante
Quando entender que a divulgação porá em risco interesse legítimo da Alpargatas, o
DRI poderá decidir pela não divulgação de fato relevante.
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21.2 - Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante indicando o canal ou canais de
comunicação utilizado(s) para sua disseminação e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca

Na hipótese
acima,
DRI deverá
de informações
relevantes
nãoodivulgadas

fazer a divulgação se o domínio do fato relevante lhe
escapar do controle, ou se houver oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade
negociada dos valores mobiliários de emissão da Alpargatas.
Se, depois de prestados esclarecimentos pelo DRI sobre a decisão de não divulgar fato
relevante, alguma pessoa vinculada ainda assim entender que o evento configura fato
relevante e deva ser divulgado, essa pessoa vinculada poderá comunicar o fato à CVM
(Instrução 358, art. 3º, §2º), com envio de cópia ao DRI.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
21.3.
Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção,
avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações
Todos os Administradores da Alpargatas assinaram o Termo de Adesão à Política de
Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Ações. Portanto, todos estão
responsáveis pela sua aplicação, cabendo ao Diretor de Relações com Investidores
assegurar o seu cumprimento por todos eles.
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21.4 - Outras informações relevantes
21.4.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes sobre o item 21.
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22.1 - Aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios do emissor
22.1.
Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre
como operação normal nos negócios do emissor
 Terras de Aventura Indústria de Art. Esportivos S.A.
Em 04 de março de 2013, a Alpargatas adquiriu 30% do número total de ações da
Terras de Aventura Indústria de Art. Esportivos S.A., titular da marca Osklen, dentre
outras, cuja atividade principal é a indústria e comércio de artigos esportivos e artigos
de vestuário. Em 30 de setembro de 2014, a Alpargatas exerceu Opção de Compra para
aquisição de adicionais 30% do capital da Osklen, passando a deter uma participação de
60% no capital da mesma.
 Tavex S.A.:
Em 26 de setembro de 2014, A Alpargatas divulgou ao mercado fato relevante
informando que as participações que ela e sua controladora, Camargo Corrêa S.A,
detêm na Tavex, S.A. , sociedade com sede na Espanha, serão concentradas numa nova
sociedade holding com sede no Brasil, a A.Y.U.S.P.E. Empreendimentos e
Participações S.A. (“A.Y.U.S.P.E.”), na qual a Alpargatas deterá aproximadamente 37%
do capital social.
A Alpargatas informou, a A.Y.U.S.P.E lançou uma oferta pública para o fechamento do
capital da Tavex, nas Bolsas de Valores de Madri, Bilbao e Valência. Maiores
informações sobre essa oferta pública poderão ser obtidas nos endereços eletrônicos
www.tavex.com e www.cnmv.es.
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22.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
22.2.
Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Não houve mudança significativa na forma como a Administração da Alpargatas
conduz os seus negócios nos últimos três exercícios sociais.
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22.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
22.3.
Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não
diretamente relacionados com suas atividades operacionais
Não houve celebração de contratos relevantes pela Alpargatas e suas controladas que
não sejam diretamente relacionados com as suas atividades operacionais nos últimos
três exercícios sociais.
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22.4 - Outras informações relevantes
22.4.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes sobre a Alpargatas e seus negócios estão relatadas
neste Formulário de Referência.
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