ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta
C.N.P.J. nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
Em cumprimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 1º, inciso II da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a
Alpargatas disponibiliza a seguir as informações referentes à Destinação do Lucro Líquido do exercício
encerrado em 31/12/2011.
DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DE 2011
1. Lucro Líquido do exercício
O Lucro Líquido, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011, foi de R$ 307.420.217,46
(trezentos e sete milhões, quatrocentos e vinte mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos).
2. Montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros sobre
o capital próprio (JCP) já declarados:
Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011, a Companhia declarou e pagou o montante
de R$ R$ 78.600 mil de juros sobre o capital próprio, correspondente a R$ 0,2152 por ação ordinária e R$
0,2367 por ação preferencial. Além desse montante não serão declarados e pagos dividendos e/ou JCP
complementares referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011.
Montante global de JCP declarados e
pagos referente ao exercício de 2011
(R$ mil)

Valor por ação de JCP
declarados e pagos referente
ao exercício de 2011
(R$/ação)
ON
PN

Data de
Pagamento

Forma de
pagamento

Data da
declaração
de
pagamento

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

25/03/2011

Total

ON

PN

R$ 19.500

9.697

9.803

0,0534

0,0587

02/05/2011

R$ 20.000

9.945

10.055

0,0548

0,0602

04/07/2011

R$ 20.600

10.244

10.356

0,0564

0,0621

0/09/2011

R$ 18.500

9.199

9.301

0,0506

0,0557

12/12/2011

39.085

39.515

0,2152

0,2367

Total
exercício
2011:
R$ 78.600

20/05/2011

19/08/2011

18/11/2011

3. Percentual do Lucro Líquido do exercício distribuído:
a
b
(a-b) = c
d
d/c

Lucro Líquido do exercício de 2011
Reserva para Incentivos Fiscais
Lucro Líquido do exercício de 2011 disponível para
distribuição
JCP declarados e pagos referente ao exercício de 2011
Percentual de JCP declarados e pagos em relação ao
Lucro Líquido do exercício de 2011
Dividendos/JCP mínimos conforme Estatuto Social: 25%
de R$ 160.877 mil

R$ mil
307.420
(146.543)
160.877
78.600
48,85%
40.219:
R$ 0,110 por ação ON
R$ 0,121 por ação PN
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Além do montante de R$ 78.600 mil declarado não serão pagos dividendos e/ou JCP complementares
referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011.
4. Montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de exercícios
anteriores
Referente aos exercícios de 2008 e 2009 não houve distribuição de dividendos, somente de JCP conforme
detalhado na tabela abaixo. Referente ao exercício de 2010, houve a distribuição do montante global de R$
87.562 mil, sendo R$ 24.150 mil em dividendos e R$ 63.412 mil em JCP.
Exercício

Total 2008
Total 2009
2010
Total 2010

Montante
global pago
R$ mil
19.608
29.384
63.412
24.150
87.562

Tipo

R$ pagos por
Ação Ordinária

R$ pagos por
Ação Preferencial

JCP
JCP
JCP
Dividendo

1,074
1,607
0,174
0,066
0,240

1,182
1,774
0,191
0,073
0,264

5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre o capital próprio já declarados: (a) o
valor bruto de dividendo e juros sobre o capital próprio, de forma segregada, por ação de cada
espécie e classe; (b) a forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre o capital próprio;
(c) eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre o capital próprio; (d)
data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre o capital próprio considerada para
identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento:
Além do montante de JCP já declarado no item 2 não serão declarados e pagos dividendos e/ou JCP
complementares referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011.

6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre o capital próprio com base em lucros
apurados em balanços semestrais ou em períodos menores: (a) informar o montante dos dividendos
ou juros sobre o capital próprio já declarados; (b) informar a data dos respectivos pagamentos.
Vide tabela do item 2.
7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e classe: (a)
lucro líquido do exercício e dos três exercícios anteriores; (b) dividendo e juros sobre o capital
próprio distribuído nos 3 exercícios anteriores.
Exercício
2008
2009
2010
2011

Lucro Líquido
R$ milhões
173,2
122,6
303,1
307,4
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Exercício

Montante
global pago
R$ mil

Tipo

R$ pagos por
Ação Ordinária

R$ pagos por
Ação Preferencial

Total 2008
Total 2009

19.608
29.384
63.412
24.150
87.562

JCP
JCP
JCP
Dividendo

1,074
1,607
0,174
0,066
0,240

1,182
1,774
0,191
0,073
0,264

2010
Total 2010

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal: (a) identificar o montante destinado à reserva lega;
(b) detalhar a formula de cálculo da reserva legal
No exercício de 2011 não houve destinação de lucros à reserva legal porque o limite máximo previsto na
legislação foi atingido.
9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos: (a)
descrever a forma de cálculo dos dividendos fixos ou mínimos; (b) informar se o lucro do exercício é
suficiente para o pagamento integral dos dividendos fixos ou mínimos; (c) identificar se eventual
parcela não paga é cumulativa; (d) identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem
pagos a cada classe de ações preferenciais; (e) identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem
pagos por ação preferencial de cada classe.
De acordo com o artigo 28, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia, 25% do lucro líquido
remanescente do exercício serão destinados ao pagamento do dividendo anual obrigatório dos acionistas,
podendo ser pagos na forma de juros sobre capital próprio (JCP) nos termos da legislação aplicável. O
dividendo/JCP mínimo obrigatório referente ao exercício de 2011 é de R$ 40.219 mil conforme demonstrado
na tabela do item 3. Como foram declarados e pagos JCP no montante de R$ 78.600 mil referente ao
exercício de 2011, houve um pagamento de R$ 38.381 mil acima do mínimo estatutário. Dessa forma, além
do montante de R$ 78.600 mil declarado não serão pagos dividendos e/ou JCP complementares referente ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011.
10. Em relação ao dividendo obrigatório: (a) descrever a forma de cálculo prevista no estatuto; (b)
informar se ele está sendo pago integralmente; (c) informar o montante eventualmente retido.
O Estatuto Social da Alpargatas S.A define, nos artigos reproduzidos a seguir, a forma de cálculo do
dividendo obrigatório:
“Artigo 28. - O Conselho de Administração proporá à Assembléia Geral Ordinária o destino a ser dado ao
lucro líquido do exercício, destinando-se, obrigatoriamente, 5% (cinco por cento) para integrar a reserva legal,
até atingir o limite máximo previsto na lei, destinando-se também a parcela necessária para a constituição da
reserva para contingências, quando as circunstâncias assim o recomendarem.
§ 1º - Do lucro remanescente, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, serão destinados ao pagamento do
dividendo anual obrigatório dos acionistas, podendo ser pagos na forma de juros sobre capital próprio nos
termos da legislação aplicável.
§ 2º - O saldo que se verificar terá o destino que lhes derem os senhores acionistas reunidos em
Assembléia Geral conforme propostas do Conselho de Administração da sociedade e nos estritos termos da
legislação aplicável.”
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Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011, a Companhia declarou e pagou o montante
de R$ R$ 78.600 mil de juros sobre o capital próprio, sendo que, o montante mínimo de acordo com o
estabelecido no Estatuto Social, seria de R$ 40.219 mil. O montante de R$ 78.600 mil foi pago integralmente
durante o exercício de 2011, não havendo, portanto, nenhuma retenção. Não serão pagos dividendos e juros
sobre o capital próprio além dos já declarados para o exercício de 2011.
11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia: (a)
informar o montante da retenção; (b) descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da
companhia, abordando, inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e
fluxos de caixa positivos; (c) justificar a retenção dos dividendos.
Não houve retenção do dividendo obrigatório porque a Companhia apresentou forte geração de caixa durante
o exercício de 2011.
12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências: (a) identificar o montante
destinado à reserva;(b) identificar a perda considerada provável e sua causa; (c) explicar porque a
perda foi considerada provável; (d) justificar a constituição da reserva.
Não houve destinação de resultado para reserva de contingência no exercício de 2011.
13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar: (a) informar o montante
destinado à reserva de lucros a realizar; (b) informar a natureza dos lucros não-realizados que deram
origem à reserva.
Não houve destinação de resultado para reserva de lucros a realizar no exercício de 2011.
14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias: (a) descrever as cláusulas
estatutárias que estabelecem a reserva; (b) identificar o montante destinado à reserva; (c) descrever
como o montante foi calculado.
Não houve destinação de resultado para reservas estatutárias no exercício de 2011.
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital: (a) identificar o montante da
retenção; (b) fornecer cópia do orçamento de capital.
Referente ao exercício de 2011 houve destinação de R$ 82.277 mil para a conta de Reserva para
Investimentos, para fazer face a novos investimentos em função do Orçamento de Capital a seguir descrito:
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MOTIVOS DE INVESTIMENTO

R$ milhões

NOVA FÁBRICA DE SANDÁLIAS ..................................................
125,6
MANUTENÇÃO/MELHORIA FABRIL ..........................................
19,8
AUMENTO DE VOLUME .................................................................
14,8
MOLDES NOVOS LANÇAMENTOS .................................................
12,8
ATUALIZAÇÃO/INTEGRAÇÃO TI ....................................................
10,8
ADEQUAÇÃO PREDIAL ..............................................................
10,2
MEIO AMBIENTE/SEGURANÇA ................................................7,4
ADEQUAÇÃO P&D .....................................................................
6,7
ARMAZENAGEM/DISTRIBUIÇÃO .................................................
5,1
ABERTURA DE LOJAS ...............................................................
4,5
TECNOLOGIA OPERACIONAL ..................................................4,2
INTERNACIONALIZAÇÃO .................................................................................
4,1
INJEÇÃO DE BORRACHA ............................................................
4,0

TOTAL ................…………………………………………………………………....................
230,0

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

Conciliação da Reserva para Futuro Investimento
Valores provenientes de:

R$ mil

Destinação do Lucro Líquido
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Realização de custo atribuído ao imobilizado na adoção inicial ao IFRS (deemed cost)
Exercício de opções de compra de ações
JCP e dividendos não reclamados

82.277

Valor total constituído como Reserva para Futuro Investimento

86.509

2.946
1.044
243

16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais: (a) informar o montante
destinado à reserva; (b) explicar a natureza da destinação.
Referente ao exercício de 2011 houve destinação de R$ 146.543 mil para a Reserva de Incentivos Fiscais em
decorrência das subvenções para investimentos, concedidas pelos governos dos Estados onde as principais
fábricas estão localizadas, usufruídas na forma de crédito presumido de ICMS. A Companhia e suas
controladas gozam, também, de subvenções federais através do lucro da exploração na Região Nordeste.
****************
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Em cumprimento ao disposto no artigo 9º, inciso III da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Alpargatas
disponibiliza a seguir o Comentário dos Administradores sobre a Situação Financeira da Companhia, nos
termos do item 10 do Formulário de Referência.
COMENTÁRIO DOS ADMINISTRADORES SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA
CONFORME ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
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

2011

2010

2009

2,4
2,6
1,0

2,4
2,5
1,1

2,6
2,6
0,8

39,0%
69,9%

40,3%
66,7%

38,5%
55,3%

44,8%
15,7%
11,9%
21,7%
13,1%

45,6%
18,0%
13,7%
24,7%
15,0%

43,1%
15,0%
6,5%
11,3%
6,8%

(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 2011, a posição financeira líquida foi positiva de R$ 435,1 milhões e o patrimônio
líquido acumulou R$1.1489,9 milhões.
Em 31 de dezembro de 2010, a posição financeira líquida foi positiva de R$ 358,7 milhões e o patrimônio
líquido acumulou R$1.348,1 milhões.
Em 31 de dezembro de 2009, a posição financeira líquida foi positiva em R$ 110,4 milhões e o patrimônio
líquido acumulou R$ 1.130,0 milhões.
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Com relação à possibilidade de resgate de ações, não temos em curto prazo qualquer previsão.
R$ milhões

31/12/11

31/12/10

31/12/09

Empréstimos de curto prazo

(180,1)

(226,4)

(109,3)

Empréstimos de longo prazo

( 55,8)

( 69,6)

( 86,9)

Total dos empréstimos

(235,9)

(296,0)

(196,2)

(-) Caixa

671,0

654,7

306,6

(=) Posição financeira líquida

435,1

358,7

110,4

1.489,9

1.348,1

1.130,0

Patrimônio líquido

(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 2009 a 2011:

2009

(a)

2011

LAJIDA

404,5

400,3

289,5

Margem Lajida

15,7%

18,0%

15,0%

8

9

5

Índice de cobertura da
desp.financeira (nº vezes)

2010

(a)

R$ milhões

(a) LAJIDA das operações continuadas (sem Locomotiva)
Em 2011, o Lajida acumulou R$ 404,5 milhões, apresentando índice de cobertura de 8 vezes o resultado
financeiro (exceto variação cambial). 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. 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 2010, o
Lajida acumulou R$ 400,3 milhões, apresentando índice de cobertura de 9 vezes o resultado financeiro
(exceto variação cambial). A posição financeira líquida da Companhia foi positiva em R$ 358,7 milhões,
composta de R$ 654,7 milhões de Caixa, deduzidos de R$ (296,0) milhões de Empréstimos e
Financiamentos. Em 2009, o Lajida acumulou R$ 289,5 milhões, apresentando índice de cobertura de 5
vezes o resultado financeiro (exceto variação cambial).
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(d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes
utilizadas
Em 2009, a principal fonte de financiamento para o capital de giro foi a geração operacional de caixa. A
aceleração do Ciclo de Conversão do Caixa (CCC), resultante da otimização na gestão das contas
circulantes, foi relevante para a geração de caixa. Também foram utilizadas linhas de financiamento de
capital de giro para financiar as operações das controladas no exterior. Para financiar os investimentos em
imobilizado foram utilizados recursos de longo prazo do BNDES. Em 2010, a principal fonte de financiamento
para o capital de giro no Brasil foi a geração operacional de caixa e recursos da linha do BNDES-EXIM no
valor de R$ 110,5 milhões, liberada em outubro de 2010. Para o financiamento do capital de giro das
empresas no exterior, foram renovadas linhas já existentes e captadas novas linhas com bancos de
relacionamento. 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 offshore, 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.
(e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que
pretende uitlizar para cobertura de deficiência de liquidez
Não há previsão de utilização de outras fontes de financiamento para capital de giro e investimentos em
ativos não-circulantes porque a Alpargatas não apresenta 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.
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Em 31 de dezembro de 2009, o endividamento apresentava a seguinte composição:

Empréstimos

Moeda

Indexador e taxa
média anual de juros

Consolidado
31/12/09
(R$ milhões)

EM REAIS
Exim - BNDES

TJLP + juros de 2,20% aa

16,1

FNE (BNB)

Juros de 8,42% aa

85,5

FINAME

TJLP + juros de 1,08% aa

1,3

Cesta de moedas + juros de 2,3%
aa e TJLP + juros de 2,3% a 2,8%
aa + comissão 0,4% aa
TJLP + juros de 2,8% aa e
var. US$ + juros de 2,3% aa

FINEM - BNDES
BNDES Automático - CBS
TOTAL EM REAIS

17,1
1,5
121,5

EM MOEDA ESTRANGEIRA
Working capital EUA

US$

Juros de 3,80% aa

47,4

Working capital Europa

US$/€

Juros de 4,25% aa

17,6

Working capital Chile
Arrendamento Mercantil
Financeiro - ASAIC
Working capital ASAIC

CLP

Juros de 6,04% aa

5,1

AR$

Juros de 24,91%

0,7

AR$

Juros de 20,00%

0,1

ACE

US$

Juros de 3,20% aa

2,6

ACC/Pré-Pagamento – CBS
TOTAL EM MOEDA
ESTRANGEIRA
TOTAL GERAL

US$

Libor + juros de 1,25% aa

1,3
74,8
196,3
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Em 31 de dezembro de 2010, o endividamento apresentava a seguinte composição:

Empréstimos

Moeda

Indexador e taxa
média anual de juros

Consolidado
31/12/10
(R$ milhões)

EM REAIS
Exim - BNDES

Juros fixos de 7% aa

110,9

FNE (BNB)

Juros de 8,42% aa

71,5

FINAME

TJLP e fixo: 5,81% aa

4,0

FINEM - BNDES

Cesta de moedas e TJPL: 8,99%aa

12,6

TJLP + juros de 2,8% aa e
var. US$ + juros de 2,3% aa
Juros de 12,28% aa (média)

BNDES Automático CBS
Cessão de Crédito
TOTAL EM REAIS
EM MOEDA
ESTRANGEIRA
Working capital EUA
Working capital
Europa/APS
Working capital Chile
Arrendamento Mercantil
Financeiro - ASAIC
Working capital ASAIC
TOTAL EM MOEDA
ESTRANGEIRA
TOTAL GERAL

0,9
20,9
220,8

US$

Juros de 1,71% aa

57,0

US$/€

Juros de 2,42% aa

15,6

CLP

Juros de 6,20% aa

1,0

AR$

Juros de 24,09% aa

0,5

AR$

Juros de 10,83% aa

1,1
75,2
296,0
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Em 31 de dezembro de 2011, o endividamento apresentava a seguinte composição:

Empréstimos

Moeda

Indexador e taxa
média anual de juros

Consolidado
31/12/10
(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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A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento da dívida no valor total de R$ 196,3 milhões,
conforme apurado em 31 de dezembro de 2009:
Empréstimos e Financiamentos
R$ milhões

31/12/09

% s/total

109,4

55,7%

109,4

55,7%

86,9

44,3%

2011

20,8

10,6%

2012

18,8

9,6%

2013

18,0

9,2%

2014

14,1

7,2%

2015

14,0

7,1%

2016

1,2

0,6%

196,3

100,0%

CURTO PRAZO
2010
LONGO PRAZO

TOTAL

Da dívida de curto prazo R$ 109,4 milhões, 79% são em moeda estrangeira, com rolagem a cada seis meses
em média, para financiamento de capital de giro das subsidiárias. Por se tratar de dívidas contraídas pelas
empresas no exterior, que possuem receitas em moedas dos países que concedem os empréstimos, não há
risco de variação cambial. Dos R$ 86,9 milhões (44% do total) com vencimento em longo prazo, 99% referese a empréstimos em moeda nacional.
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A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento da dívida no valor total de R$ 296,0 milhões,
conforme apurado em 31 de dezembro de 2010:
Empréstimos e Financiamentos
R$ milhões

31/12/10

% s/total

226,4

76,5%

226,4

76,5%

69,6

23,5%

2012

19,8

6,7%

2013

18,5

6,2%

2014

14,5

4,9%

2015

14,5

4,9%

2016

1,7

0,6%

2017

0,5

0,2%

2018

0,1

-

296,0

100,0%

CURTO PRAZO
2011
LONGO PRAZO

TOTAL

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

31/12/10

% s/total

180,1

76,3%

180,1

76,3%

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%

235,9

100,0%

CURTO PRAZO
2012
LONGO PRAZO

TOTAL

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.
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.
FINEM – BNDES
Em outubro de 2007 a Alpargatas assinou com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES, contrato de financiamento de R$ 22,7 milhões para suportar a implantação do sistema integrado de
gestão. As liberações ocorreram em 4 parcelas entre dezembro de 2007 a setembro de 2008. A amortização
será em 60 prestações mensais, sendo que a primeira ocorreu em 15 de novembro de 2008 e a última
ocorrerá em 15 de outubro de 2013. Este financiamento é garantido por fiança emitida pelo Bradesco com
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cobertura de 100% do contrato (principal e encargos) a um custo anual de 0,4% sobre o valor da dívida
contratada.
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.
FINIMP – BANCO ITAU-BBA
Em setembro de 2011 a Alpargatas assinou contratos de financiamento de importações (Finimp) junto ao
Banco Itau-BBA. O prazo das operações é de 180 dias.
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 31 de dezembro de 2009, a subsidiária dos Estados Unidos utilizava
linha de crédito do Citibank de US$ 20 milhões. Em abril de 2010, o valor da linha de crédito do Citibank foi
alterada para US$ 31 milhões. A mesma subsidiária também tinha linhas de capital de giro com o HSBC no
valor de US$ 8,5 milhões, em 31 de dezembro de 2009 e em 31 de dezembro de 2010, em substituição as
linhas do HSBC que foram quitadas, a subsidiária possuía US$ 17,2 milhões de linha de capital de giro com o
Bradesco. 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$ 13,2 milhões por outro do mesmo
valor doBank of America e tinha mais um empréstimo de US$ 4 milhões com o Banco Safra. Em 2009 a
subsidiária da Europa pagou o empréstimo do HSBC no valor de US$ 6,4 milhões e do BNP Paribas no valor
de EUR 2,0 milhões e contratou uma linha de crédito com o Deutsche Bank no valor de EUR 3,0 milhões e a
manteve o empréstimo de EUR 7,0 milhões do Itaú-BBA. Em 31 de dezembro de 2010, tanto a linha do
Deutsche Bank como o empréstimo do Itaú-BBA foram mantidos, sendo que este último foi transferido para a
Alpargatas International ApS. Em 31 de dezembro de 2011 a linha do Deutsche Bank foi alterada para EUR
5,0 milhões e a linha do Itaú-BBA de EUR 7 milhões foi quitada e um novo empréstimo do mesmo valor foi
contratado com o Bradesco. Em 31 de dezembro de 2009, a subsidiária do Chile possuía uma linha de crédito
com o Itaú-BBA no valor de US$ 2,5 milhões , apresentando o mesmo saldo em 31 de dezembro de 2010.
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:
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Modalidade

Instituição

2011

2010

2009

Trabalhista

Bradesco

1,0

0,4

2,9

Trabalhista

Itaú-Unibanco

0,4

0,4

0,4

Tributária

Bradesco

10,7

10,2

4,7

Tributária

Real-Santander

-

-

6,8

Tributária

Itaú-Unibanco

21,6

16,8

16,8

33,7

27,8

31,6

TOTAL

Em setembro de 2011 a Alpargatas contratou uma nova 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
iii - grau de subordinação entre dívidas
Não existe subordinação entre dívidas da Alpargatas.
iv - eventuais restrições impostas à Companhia, 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 do controle societário
O contrato do BNB está sujeito as “Disposições Gerais Aplicáveis aos Instrumentos de Crédito do Banco do
Nordeste do Brasil S.A.”, sendo que a Alpargatas deverá: (i) submeter à aprovação do BNB proposta de
matérias concernentes à cisão, fusão ou incorporação, (ii) não promover inclusão em acordo societário,
estatuto ou contrato social que importe em restrições à capacidade de crescimento, acesso a novos
mercados e restrições ou prejuízo à capacidade de pagamento das obrigações financeiras das operações
com o BNB. Os contratos com o BNDES estão sujeitos as “Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES”,
as quais regulam desde as condições de utilização dos créditos, da realização do projeto, das formas de
pagamento, das obrigações gerais da beneficiária, bem como do inadimplemento e das penalidades impostas
no caso de não cumprimento das obrigações previstas, alteração do controle efetivo, direto ou indireto, sem
prévia e expressa autorização do BNDES ou ocorrência de procedimento judicial ou de qualquer evento que
possa afetar as garantias constituídas em favor do BNDES.
(g) limites de utilização dos financiamentos já contratados
Em 31 de dezembro de 2009 a Alpargatas USA utilizava US$ 18,7 milhões da linha de US$ 20,0 milhões do
Citibank . Em 31 de dezembro de 2010, a Alpargatas USA estava utilizando US$ 17 milhões da linha de US$
31 milhões do Citibank 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 2009 e 2010 a Alpargatas Europe não estava
utilizando EUR 2,6 milhões referente à única linha de crédito de EUR 3,0 milhões disponibilizada pelo
Deutsche Bank . Em 31 de dezembro de 2011 a Alpargatas Europe não estava utilizando o limite de US$ 5,0
milhões disponibilizado pelo Deutsche Bank.
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(h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
Vide comentários no item 10.4 (a) e (b).

Demonstração de Resultado
Em R$ milhões

12 M

2011

Variação

2010

2009

2011/2010 2010/2009

Vendas Brutas

3.016,3

2.615,4

2.265,1

15,3%

15,5%

Vendas Líquidas

2.574,7

2.231,9

1.927,0

15,4%

15,8%

Lucro Bruto

1.153,9

1.018,1

830,9

13,3%

22,5%

% Margem Bruta

44,8%

45,6%

43,1%

-0,8 p.p.

2,5 p.p.

% Despesas com vendas e administrativas

31,4%

29,6%

32,1%

1,8 p.p.

-2,5 p.p.

(5,6)

(9,2)

(18,4)

-39,1%

-50,0%

Equivalência Patrimonial
Lucro Operacional (antes do resultado financeiro)
Receita Financeira
Despesas Financeiras
Variação Cambial
Imposto Renda / Contribuição Social
Participação Minoritários
LUCRO LÍQUIDO (antes operação descontinuada)
Operação descontinuada (Locomotiva)

311,8

324,2

154,4

-3,8%

110,0%

80,8

49,9

31,2

61,9%

60,1%

(51,2)

(43,3)

(53,8)

18,3%

-19,5%

(0,6)

2,3

(5,5)

-125,8%

-142,3%

(31,8)

(26,0)

(5,6)

22,4%

367,3%

(1,6)

(4,1)

1,9

-59,8%

-315,8%

303,1

122,6

1,4%

147,2%

3,2

3,2

307,4
-

LUCRO LÍQUIDO

307,4

306,3

125,8

0,3%

143,4%

LAJIDA
Margem LAJIDA

404,5
15,7%

400,3
18,0%

289,5
15,0%

1,0%

38,3%
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Receita líquida de vendas:
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.

Em 2010, o volume total de vendas foi de 244,0 milhões de unidades de calçados, vestuário e acessórios,
quantidade 11,5% superior à de 2009, com destaque para o aumento de 12,7% no volume consolidado de
sandálias. O forte desempenho de vendas no mercado interno, decorrente do consumo mais aquecido e do
sucesso das novas coleções, foi o principal vetor de crescimento do volume em 2010. Em 2009,
comercializamos 218,5 milhões de pares de calçados, vestuário e acessórios. A liderança de nossas marcas,
as inovações em sandálias e calçados esportivos apresentadas nas coleções e o maior número de pontos de
vendas, no Brasil e exterior, mostraram-se importantes para impulsionar nossas vendas.
Volume de Vendas Consolidado
(milhões de pares/peças)

2011

2010

2009

Sandálias (pares)

222,6

216,1

190,3

19,4

19,7

19,7

7,6

8,2

8,5

Total

249,6

244,0

218,5

Receita Líquida Consolidada
R$ milhões

2011

2010

2009

1.858,8

1.614,6

1.374,9

715,9

617,3

552,1

2.574,7

2.231,9

1.927,0

Calçados Esportivos (pares)
Vestuário e acessórios (peças)

Operações Nacionais
Operações Internacionais
Total
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Operações Nacionais
A Alpargatas comercializou no ano 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 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.
NEGÓCIOS NACIONAIS

NEGÓCIOS NACIONAIS

Volume de Vendas

Receita Líquida

Calçados, Vestuário e Acessórios

(R$ milhões)

(milhões de unidades)

1.858,8
+ 15,1%
+ 2%

211,4

1.614,6

207,2

2010

2011

2010

2011

Operações internacionais
Os números consolidados das operações internacionais referem-se aos da Alpargatas Argentina, Alpargatas
USA, Alpargatas Europa e das exportações a partir do Brasil. Avançar com Topper na Argentina, investir na
comunicação de Havaianas e ampliar o número de pontos de venda fora do Brasil foram ações que
contribuíram para o incremento do volume e da receita dos negócios internacionais em 2011.

NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

Receita Líquida

Volume de Vendas

(R$ milhões)

Sandálias, Calçados, Vestuário e Acessórios
(milhões de unidades)

779,6
- 10,3%

+ 3,8%

38,2

715,9

+ 26,3%

36,8

617,3

2010

2011

2010

2011
antes da
var. cambial
(VC)

VC

2011
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No ano, a variação das receitas em moedas estrangeiras foi positiva em todos os negócios internacionais,
excetuando-se os da Alpargatas USA, cujo volume de vendas em 2011 foi impactado pela mudança no
modelo de operação nos Estados Unidos, que substituiu o distribuidor local por atendimento direto a
varejistas independentes. A partir de 2012, esse passo estratégico deverá trazer maior volume e rentabilidade
para os negócios do país.
Negócios Internacionais
Variação da Receita Líquida em
Moedas Estrangeiras
Alpargatas Argentina
(Peso argentino)

Alpargatas USA
(Dólar)

Alpargatas Europa
(Euro)

Exportações
(Dólar)

2011
X
2010

+ 28,5%

- 1,2%

+ 35,6%

+ 20,9%

1. Alpargatas Argentina
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 ARGENTINA

ALPARGATAS ARGENTINA

Receita Líquida

Volume de Vendas
Calçados

(R$ milhões)

(milhões de unidades)

+ 16,1%

477,5

8,9

- 4,5%
8,5

411,2

2010

2011

2010

2011
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2. Alpargatas USA, Alpargatas Europa e Exportações
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.

ALPARGATAS USA, EUROPA E EXPORTAÇÕES
Volume de Vendas

ALPARGATAS USA, EUROPA E EXPORTAÇÕES

Sandálias, Calçados Esportivos,

Receita Líquida

Vestuário e Acessórios

(R$ milhões)

(milhões de unidades)

238,4
+ 7,3%

28,1

+ 15,6%

26,2

206,2

2010

2011

2010

2011

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.
.
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Lucro e margem bruta:
O lucro bruto consolidado acumulou R$ 1,2 bilhão, 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
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.
Margem Bruta Consolidada
Lucro Bruto Consolidado

( % da RL)

(R$ milhões)

45,6%

- 0,8 p.p.
44,8%

+ 13,3%

1.153,9

1.018,1

2010

2011

2010

2011

Em 2010, o aumento do lucro bruto consolidado é decorrente dos incrementos da receita e do forte controle
de custos. O lucro bruto consolidado acumulou R$ 1.018,1 milhões no ano, valor 22,5% superior aos R$
830,9 milhões obtidos em 2009. A margem bruta consolidada subiu 2,5 pontos percentuais em relação à de
2009, atingindo 45,6%. Em 2009, o ganho de rentabilidade bruta consolidada foi decorrente da redução do
custo das principais matérias-primas, combinada com o incremento da produtividade fabril e com a maior
lucratividade das subsidiárias. O lucro bruto consolidado acumulou R$ 830,9 milhões em 2009, 1,2% superior
ao de 2008. A margem bruta alcançou 43,1% em 2009, superando a de 2008 em 1,4 p.p.
Despesas com vendas e administrativas:
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.
Em 2010, o percentual de despesas com vendas e administrativas foi inferior ao de 2009 em 2,3 pontos
percentuais, pois apesar de maiores despesas com comunicação das marcas, gastos de gestão e
estratégicos, o ganho proveniente do aumento de volume somado ao obtido por preço e mix de vendas, foi
superior. Em 2009, as despesas cresceram 2,2 p.p. em relação a 2008 principalmente pelos investimentos
estratégicos nas operações internacionais. Estas operações, em fase de crescimento, requereram gastos
para abertura e consolidação da marca Havaianas nos mercados alvo. Estes gastos ocorreram com a
comunicação e distribuição das sandálias, além de despesas com pessoal administrativo e comercial.
Também foram realizadas despesas com comunicação da nova Topper no Brasil e na Argentina.
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Equivalência patrimonial:
O resultado de equivalência patrimonial refere-se integralmente ao 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.
O resultado da equivalência patrimonial em 2011 acumulou despesa de R$ (5,6) milhões; em 2009, despesa
de R$(9,2) milhões e em 2009, despesa de R$(18,4) milhões.
Lucro operacional:
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) e por demais despesas no valor de R$ (4,1) milhões. Em 2010, o lucro
operacional de R$ 324,2 milhões foi superior ao de 2009 em 110,0%, principalmente pelos fatores já descritos
nos itens acima (vendas líquidas, margem bruta, despesas com vendas e administrativas, e equivalência
patrimonial) e também por despesa de impairment do ativo imobilizado da Alpargatas Argentina no valor de
R$(18,1) milhões, reconhecida em 2009 e demais despesas no valor de R$ (1,6) milhão. Em 2009 o Lucro
Operacional foi R$ 154,4 milhões foi inferior ao de 2008 em 29,3%, além dos fatores já descritos nos itens
acima (vendas líquidas, margem bruta, despesas com vendas e administrativas, equivalência patrimonial e
amortização de ágio), ainda foi impactado com despesas de reestruturação no valor de R$(12,0) milhões,
impairment do ativo imobilizado da Alpargatas Argentina no valor de R$ (18,1) milhões, recuperação de
impostos ocorrida em 2008 e não recorrente em 2009 no valor de R$(17,6) milhões e demais despesas no
valor de R$(0,9) milhão.
Receitas financeiras:
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. Em 2010, as receitas
financeiras de R$ 49,9 milhões foram superiores em R$ 18,7 milhões em relação a 2009, principalmente pelo
aumento de 67% no volume médio de aplicações financeiras. Em 2009, as receitas financeiras de R$ 31,2
milhões foram superiores em R$ 5,7 milhões em relação a 2008, principalmente pelo aumento de 89% no
volume médio de aplicações financeiras.
Despesas financeiras:
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. Em 2010, as despesas
financeiras de R$ 43,3 milhões foram inferiores em R$ 10,5 milhões em relação a 2009, principalmente pela
redução de 28,1% no saldo médio dos empréstimos. Em 2009, as despesas financeiras de R$ 53,8 foram
superiores em R$ 14,9 milhões em relação a 2008, em função do aumento do saldo médio dos empréstimos
em 48,2%, e uma reversão, em 2008, de R$5,8 milhões de encargos financeiros sobre IR/CSLL contingentes,
não recorrente.
Variação cambial:
Em 2011, a despesa com variação cambial no valor de R$ 0,6 milhão foi decorrente da desvalorização do real
em 12,5% sobre o saldo de contas a receber (exportações), líquido do saldo de contas a pagar (importações
e royalties) em moeda estrangeira. Em 2010, a receita com variação cambial no valor de R$ 2,3 milhões foi
decorrente da valorização do real em 4,3% sobre o saldo de contas a receber (exportações), líquido do saldo
de contas a pagar (importações e royalties) em moeda estrangeira. Em 2009, a despesa com variação
cambial no valor de R$(5,5) milhões foi decorrente da forte valorização do real em 25,5% sobre o saldo de
contas a receber (exportações), líquido do saldo de contas a pagar (importações e royalties) em moeda
estrangeira.
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I.R. e CSLL:
Segue abaixo o demonstrativo de cálculo do I.R. e da CSLL de 2009 a 2011 e respectivas taxas efetivas

R$ milhões

2011

2010

2009

340,9

333,2

126,3

5,6

9,2

18,4

Subtotal (a)

346,5

342,4

144,7

JCP

(78,6)

(63,4)

(29,5)

(143,0)

(126,7)

(102,4)

17,3

13,9

22,4

Exclusão de lucro na venda de imóvel

-

( 12,9)

Outras adições (exclusões) permanentes

1,5

( 1,5)

(4,3)

(=) Base de cálculo

143,7

151,8

30,9

I.R. e CSLL (34%)

(48,9)

(51,6)

(10,5)

-

8,5

-

Lucro líquido antes do I.R. e CSLL
Equivalência patrimonial

Subvenção para investimento
Adição de resultado de controlada

Impostos diferidos de controlada
Incentivo fiscal
Total de I.R. e CSLL (b)
Taxa efetiva (b/a)

17,1

17,1

5,0

(31,8)

(26,0)

(5,5)

9,2%

7,6%

3,8%

Participação dos minoritários:
Em 2011, o resultado da participação dos minoritários foi de R$ (1,6) milhões 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. Em 2010, o resultado da
participação dos minoritários foi de R$ (4,1) milhões ante R$ 1,9 milhão em 2009. O aumento é explicado
pelo lucro líquido maior obtido pela Alpargatas Argentina em 2010. Em 2009, o resultado da participação dos
minoritários foi de R$ 1,9 milhão ante R$ (7,5) milhões em 2008. A redução é explicada pelo lucro líquido
menor obtido pela Alpargatas Argentina, em 2009.
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LAJIDA
Cálculo do Lajida Consolidado
R$ milhões

2011

2010

2009

Lucro antes do resultado financeiro e da
equivalência patrimonial

317,4

333,4

172,8

(+) Depreciação e amortização

54,4

50,7

65,7

(+/-) Itens não recorrentes

32,6

16,2

51,0

(=) Lajida

404,5

400,3

289,5

Margem Lajida

15,7%

18,0%

15,0%

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 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.
Em 2010, o LAJIDA consolidado de R$ 400,3 milhões foi recorde na Alpargatas e representou crescimento de
38,3%. A margem, de 18,0%, foi três pontos percentuais maiores que a de 2009. Os fatores mais relevantes
que explicam esta variação foram:
• Ganho de R$ 110,2 no crescimento de volume de vendas;
• Ganho de R$ R$ 117,9 no composto preço e mix;
• Aumento de R$ (64,9) milhões em gastos estratégicos com comunicação das marcas, reestruturação
da área comercial e consultorias estratégicas e de gestão;
• Impacto negativo de R$ (34,8) milhões decorrente da variação cambial e preço das commodities;
• Ganho de R$ (17,6) em 2009 de itens não recorrentes em 2010.
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Em 2009, o Lajida acumulou R$289,5 milhões, com margem de 15,0% ante R$292,1 milhões, e margem de
14,8%, em 2008. Os fatores mais relevantes que explicam esta variação foram:
• Ganho de R$ 25,6 milhões no composto preço e volume;
• Economia de R$ 33,0 milhões decorrente de ganhos com a reestruturação comunicada no 2T09 e
com a produtividade do SG&A (Sales General & Administration). O corte de gastos com consultorias,
marketing e vendas, serviços terceirizados e viagens reduziu o montante consolidado das despesas
comerciais, gerais e administrativas;
• Aumento de R$ (43,1) milhões em gastos estratégicos com a comunicação das marcas e o start up
da controlada na Europa;
• Impacto negativo de R$ (17,2) milhões decorrente da variação cambial nas importações de produtos
acabados e nas receitas e despesas das operações internacionais.

26

ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta
C.N.P.J. nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
Principais alterações nas contas patrimoniais consolidadas:

Balanço Patrimonial
(em R$ milhões )

AT IVO
Variação

2011
CIRCULANTE
Caixa e aplicações financeiras
Clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Ativos mantidos para venda e
operações descontinuadas
Outros créditos
NÃO CIRCULANTE
Impostos a recuperar
I. renda e contrib. social diferidos
Dep. compulsórios, fiscais e trab.
Contas a receber
Investimentos
Imobilizado
Intangível

TOTAL DO ATIVO

671,0
505,9
351,0
28,0
11,4
42,3
1.609,5
25,8
89,6
14,8
23,0
74,5
342,0
263,4
833,0
2.442,6

AV

27,5%
20,7%
14,4%
1,1%
0,5%

1,7%
65,9%

1,1%

2010

654,7
426,6
295,9
24,7
5,8
50,2
1.457,8

34,1%

19,0
88,8
12,9
37,6
77,3
301,5
262,5
799,7

100,0%

2.257,5

3,7%
0,6%
0,9%
3,0%
14,0%
10,8%

AV

29,0%
18,9%
13,1%
1,1%
0,3%

2,2%
64,6%

0,8%

2009

16,7%

2,5%

22,2%

18,6%

11,3%

18,6%

1,4%

13,3%

0,2%

97,7%

45,4
14,5
1.012,3

2,5%

35,4%

100,0%

1.836,3

0,6%
1,7%
3,4%
13,4%
11,6%

2011/2010

306,6
408,1
208,0
25,3
4,3

17,0
90,3
14,0
23,6
91,9
328,1
259,2
824,0

3,9%

AV

-

0,8%

-15,8%

55,1%

10,4%

0,9%

35,8%

4,9%

0,8%

0,8%

14,5%

1,3%

-39,0%

5,0%

-3,7%

17,9%

13,4%

14,1%

0,4%

44,9%

4,2%

100,0%

8,2%
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Balanço Patrimonial
(em R$ milhões )

PASSIVO
Variação

CIRCULANTE
Fornecedores
Financiamentos
Obrigações renegociadas de controlada
Salários e encargos sociais
Provisão p/riscos tributários, cíveis
e trabalhistas
Impostos e contribuições a pagar
Provisão para impostos de renda
e contribuição social
Juros s/capital próprio /
dividendos a pagar
Provisões e outras obrigações
NÃO CIRCULANTE
Financiamentos
Tributos com exigibilidade
suspensa e outros
Obrigações renegociadas de controlada
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
Provisão p/riscos tributários, cíveis
e trabalhistas
Outras obrigações
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social realizado
Reserva de capital
Ações em tesouraria
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonal
Dividendo adicional proposto
Patrimonio Liquido atribuído aos
acionistas controladores
Participação dos acionistas não
controladores

TOTAL DO PASSIVO

2011

AV

2010

297,2
180,1
14,8
98,9

12%

212,8
226,4
13,4
88,0

11,4
11,3

0%

8,8
16,6

0%

0%

4,2

0%

5,5

0%

7%
1%
4%

AV

9%
10%
1%
4%

1%

2009

AV

2011/2010

115,6
109,3
14,4
68,0

6%

40%

6%

-20%

1%

10%

4%

12%

8,1
17,6

0%

29%

1%

-32%

0%

2,8

0%

-24%

0%

0,8
47,6
666,3
55,8

27%

0,5
34,8
606,8

2%

69,6

0%
2%

3%

37%

27%

0,9
54,0
390,7

21%

10%

3%

86,9

5%

-20%

0%
2%

0%

86,8
63,5

4%
3%

90,6
63,4

4%
3%

0%

70%

0%

70,4
71,0

4%

-4%

4%

0%

0%

44,3

2%

42,6

2%

51,2

3%

4%

26,2
9,7
286,4

1%

30,8
5,6
302,6

1%

29,2
6,9
315,6

2%

-15%

0%

73%

17%

-5%

21%

18%

518,9
167,1
(40,6)
865,8
(33,6)
-

0%
12%

21%
7%
-2%
35%
-1%
0%

441,2
173,8
(29,3)
733,8
(33,2)
24,2

0%
13%

20%
8%
-1%
33%
-1%
1%

391,8
174,5
(28,3)
559,0
(17,3)
-

10%

-4%

-2%

39%

30%

18%

-1%

1%

1.477,7

60%

1.310,5

58%

1.079,7

59%

13%

12,2
1.489,9

0%

37,6
1.348,1

2%

-68%

60%

50,3
1.130,0

3%

61%

62%

11%

2.442,6

100%

2.257,5

100%

1.836,3

100%

8%
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ATIVO CIRCULANTE
Em 31 de dezembro de 2011, o ativo circulante somava R$ 1.609,5 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. Em 31 de dezembro de 2010, o ativo circulante somava R$ 1.457,8 milhões, 44% superior ao
mesmo período de 2009. 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 2009, o ativo circulante somava R$1.012,3 milhões, 4% superior ao mesmo
período de 2008. Este aumento decorreu, principalmente, da variação significativa nos seguintes itens com
representatividade acima de 3% no ativo total da Alpargatas: caixa e aplicações financeiras, clientes,
estoques e ativos mantidos para venda e operações descontinuadas.
Caixa e aplicações financeiras:
No final de 2011 o saldo de caixa foi de R$ 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. No final de 2010 o saldo de caixa foi de R$ 654,7 milhões, acréscimo de R$
348,1 milhões em relação ao saldo de 2009. O maior ingresso de caixa nos últimos 12 meses deveu-se ao
LAJIDA, que acumulou R$ 400,3 milhões, em razão do bom desempenho operacional da Companhia no ano.
A captação de empréstimos (líquida das amortizações e despesas financeiras) acrescentou ao caixa R$ 68,7
milhões. O investimento em capital de giro foi de R$ (30,2) milhões, e em ativo permanente, de R$ (49,2)
milhões. O montante de R$ (63,8) milhões pagos aos acionistas (juros sobre o capital próprio) foi o principal
desembolso de caixa. Em 31 de dezembro de 2009, a Alpargatas apresentava saldo de caixa de R$ 306,6
milhões, montante R$ 129,6 milhões maior que o de 31 de dezembro de 2008. A aceleração do Ciclo de
Conversão do Caixa (CCC), resultante da otimização na gestão das contas circulantes, foi relevante para
esse crescimento. O maior ingresso no período deveu-se ao LAJIDA, que acumulou R$ 289,5 milhões, em
razão do bom desempenho operacional, ocorrido mais significativamente no segundo semestre do ano. A
produtividade do capital de giro proporcionou ganho de R$ 52,2 milhões e o investimento em ativo imobilizado
e intangível totalizou R$ (56,9) milhões. A amortização da dívida (líquida das captações) e a remuneração
dos acionistas foram os principais desembolsos de caixa, acumulando R$ (154,2) milhões.
Clientes:
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. Em 31 de dezembro de
2010 o saldo era de R$ 426,6 milhões, 5% superior ao mesmo período de 2009, em razão de vendas
superiores nos últimos 60 dias do ano em comparação a 2009. Em 31 de dezembro de 2009 o saldo era de
R$ 408,1 milhões, 6% inferior ao mesmo período de 2008, em razão de vendas inferiores nos últimos 60 dias
do ano em comparação a 2008.
Estoques:
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. Em 31 de dezembro de 2010 os estoques
somavam R$ 295,9 milhões, montante 42% superior ao mesmo período de 2009, principalmente pela
construção de estoques estratégicos em sandálias para atender à forte demanda do verão 2011 no Brasil e
aos embarques para as operações próprias na Europa e nos Estados Unidos.
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Em 31 de dezembro de 2009 os estoques somavam R$ 208,0 milhões, valor 30% inferior ao mesmo período
de 2008. Esta queda deveu-se aos seguintes fatores: melhor gestão dos estoques durante o ano de 2009
com aceleração do CCC (ciclo de conversão de caixa) e variação cambial das operações internacionais.
Ativos mantidos para venda e operações descontinuadas:
Em 22 de dezembro de 2009, a Companhia assinou Contrato de Compra e Venda de Cotas (“Contrato”) para
alienação, direta de 100% das cotas representativas do capital social da controlada Locomotiva Indústria e
Comércio de Têxteis Industriais Ltda., sociedade limitada com sede em Pouso Alegre - MG, e indireta de
100% das cotas representativas do capital social da Locomotiva da Amazônia Indústria e Comércio de
Têxteis Industriais Ltda., sociedade limitada com sede em Manaus - AM. A alienação desta então unidade
geradora de caixa, denominada segmento de Têxteis Industriais, foi inserida no contexto de concentração das
atividades da Companhia nos segmentos de calçados, artigos esportivos e varejo, a fim de maximizar a
performance da Companhia em tais segmentos. Os ativos líquidos desta unidade em 31 de dezembro de
2009 era de R$ 39,4 milhões. O fechamento de tal operação ocorreu em 20 de abril de 2010. Em dezembro
de 2009 a Alpargatas Argentina colocou a venda ativos de suas unidade têxtil no montante de R$ 6,1
milhões, os quais foram vendidos em 2010.
ATIVO NÃO-CIRCULANTE:
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. Em 31 de dezembro de 2010 o ativo
não circulante somava R$ 799,7 milhões, valor 1% superior ao mesmo período de 2009. Os itens com 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 2009, o ativo não circulante somava R$ 824,0
milhões, montante 13% inferior ao mesmo período de 2008. 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 2011, o saldo era de R$ 89,6 milhões, montante 1% superior ao mesmo período de
2010. Em 31 de dezembro de 2010, o saldo era de R$ 88,8 milhões, montante 2% inferior ao mesmo período
de 2009.
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IRCS Diferidos
Controladora
Diferenças temporárias:
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para perdas nos estoques
Provisão para contingências
Provisão para tributos com exigibilidade suspensa
Baixa do ativo diferido
Provisão para reconhecimento de receita
Outras diferenças temporárias
Prejuízos Fiscais e base negativa de CSLL

2011

2010

2009

5,6
1,5
8,1
20,9
0,6
3,7
6,5
-

4,4
1,9
7,0
15,8
1,3
5,5
3,8
3,2

4,1
2,7
7,0
11,3
2,1
6,8
5,1
3,2

46,8

43,0

42,3

7,3
12,1
7,3

13,5
7,8
6,0

19,9
7,5
8,6

26,7

27,3

36,1

9,8

8,6

9,4

Alpargatas Chile Ltda - Chile

-

-

1,2

Companhia Brasileira de Sandálias - CBS
Diferenças temporárias
Prejuízos fiscais e base negativa da CSLL

1,8
3,4

2,0
7,2

-

5,2

9,1

-

1,0

0,8

1,3

79,8

80,2

80,9

Controladas
Alpargatas S.A.I.C - Argentina
Provisão para "Fidecomiso"
Provisão para riscos fiscais e trabalhistas
Outras diferenças temporárias
Alpargatas Europe S.L.U. - Espanha
Prejuízos fiscais

Impostos diferidos sobre lucros não realizados
Total consolidado
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Investimentos:
O saldo refere-se principalmente à participação indireta de 18,687% na coligada Tavex Corporation.

Investimentos
Investimento - Tavex
Saldo inicial
Resultado da equivalência patrimonial
Variação cambial dos investimentos
Saldo final - Tavex
Outros investimentos
Investimento total

2011

2010

77,1
(5,7)
2,9
74,3
0,2
74,5

91,3
(9,2)
(5,0)
77,1
0,2
77,3

2009
131,3
(18,4)
(21,6)
91,3
0,6
91,9

Imobilizado e intangível - movimentação:

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

Transf.

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

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
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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
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PASSIVO CIRCULANTE:
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. Em 31 de dezembro de 2010, o passivo
circulante somava R$ 606,8 milhões, valor 55% superior ao mesmo período de 2009. Este aumento decorreu,
principalmente, da variação significativa nos seguintes itens: Fornecedores, Financiamentos e Salários e
encargos sociais. Em 31 de dezembro de 2009, o passivo circulante somava R$ 390,7 milhões, montante
15% inferior ao mesmo período de 2008. Esta redução decorreu, principalmente, da variação significativa nos
seguintes itens com representatividade acima de 3% no passivo total: Fornecedores, Financiamentos e
Salários e encargos sociais.
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. Em 31 de dezembro
de 2010, o saldo era de R$ 212,8 milhões, montante 84% superior ao mesmo período de 2009, em função do
aumento de 15 dias no prazo médio de pagamento de fornecedores, que financiaram a construção dos
estoques estratégicos em sandálias. Em 31 de dezembro de 2009, o saldo era de R$ 115,6 milhões,
montante 9% inferior ao mesmo período de 2008, em função de menores compras. O prazo médio de
pagamento aos fornecedores foi alongado em 9 dias.
Financiamentos:
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.
Em 31 de dezembro de 2010, o endividamento financeiro consolidado totalizava R$ 296,0 milhões, sendo R$
220,7 milhões em reais e R$ 75,3 milhões em moeda estrangeira, com o seguinte perfil:
• R$ 226,4 milhões (76,5% do total) com vencimento no curto prazo, sendo 67,0% em moeda nacional.
O valor mais representativo (R$ 110,9 milhões) refere-se à linha de financiamento do BNDES-EXIM
Pré-Embarque. A dívida de curto prazo em moeda estrangeira (33,0% do total) financia o capital de
giro das subsidiárias no exterior.
• R$ 69,6 milhões (23,5% do total) com vencimento em longo prazo, sendo 100,0% em moeda
nacional, com o seguinte cronograma de amortização:
• 2012: R$ 19,9 milhões;
• 2013: R$ 18,5 milhões;
• 2014: R$ 14,5 milhões;
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• 2015: R$ 14,5 milhões;
• 2016 a 2019: R$ 2,2 milhões.
Em 31 de dezembro de 2009, o endividamento financeiro consolidado totalizava R$ 196,2 milhões e
apresentava o seguinte perfil:
 R$ 109,3 milhões (56% do total) com vencimento em curto prazo, sendo 64% em moeda estrangeira,
com rolagem a cada seis meses em média, para financiamento de capital de giro das subsidiárias.
Por se tratar de dívidas contraídas pelas empresas no exterior, que possuem receitas em moedas
dos países que concedem os empréstimos, não há risco de variação cambial real.
 R$ 86,9 milhões (44% do total) com vencimento em longo prazo, dos quais 1% em moeda
estrangeira.

Financiamentos - movimentação

2011

2010

2009

Saldo inicial
Captação de empréstimos
Amortização do principal
Amortização de Juros
Provisão de Juros
Variação cambial

296,0 196,2 305,4
264,5 287,2
83,2
(336,8) (184,9) (171,6)
(19,6) (15,3) (21,4)
16,9
12,3
28,9
0,5
(28,3)
14,8

Saldo final

235,9

296,0

196,2

Passivo Circulante
Passivo não-circulante

180,1
55,8

226,4
69,6

109,3
86,9

Salários e encargos sociais:
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. Em 31 de dezembro de
2010, o saldo era de R$ 88,0 milhões, montante 29% superior ao mesmo período de 2009, em função do (i)
aumento de 10% no headcount em relação ao mesmo período do ano anterior e (ii) maior provisão para o
programa de participação nos resultados pelo alcance de melhores resultados. Em 31 de dezembro de 2009,
o saldo era de R$ 68,0 milhões, montante 7% inferior ao mesmo período de 2008 em função da redução de
9% no headcount em relação ao mesmo período do ano anterior.
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE:
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. Em 31
de dezembro de 2010, o passivo não circulante somava R$ 302,6 milhões, valor 4% inferior ao mesmo
período de 2009. As variações mais significativas ocorreram em Financiamentos e Tributos com exigibilidade
suspensa e Obrigações renegociadas de controladas. Em 31 de dezembro de 2009, o passivo não circulante
somava R$ 281,0 milhões, valor 23% inferior ao mesmo período de 2008. As variações mais significativas
ocorreram em Financiamentos, Tributos com exigibilidade suspensa e Acordo de reestruturação de dívidas.
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Financiamentos
Vide comentários no passivo circulante.
Tributos com exigibilidade suspensa:

Tributos com exigibilidade suspensa
COFINS - Exclusão do ICMS da base de cálculo
IRPJ e CSLL - prejuízo fiscal
IRPJ - Exclusão da CSLL da base de cálculo do IRPJ
Provisão IRPJ (outras contingências)
PIS / COFINS - Zona Franca de Manaus e outros
Parcelamento de impostos - CBS
Parcelamento de impostos - Alpargatas Argentina
Total

2011
73,4
6,9
2,8
3,6
0,1
86,8

2010
47,9
28,6
3,8
2,8
3,3
1,7
2,5
90,6

2009
27,1
27,5
2,2
2,8
3,2
2,2
5,4
70,4

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.Em 31 de dezembro de 2010, o saldo era de R$ 90,6 milhões, montante 29% superior ao mesmo
período de 2009, principalmente pelo fato da Companhia valer-se de efeito suspensivo, obtido em medida
judicial, para não recolher o COFINS sobre a base de cálculo do ICMS, sendo que tais valores foram
provisionados.
Obrigações renegociadas de controlada:
Acordo de reestruturação de dívidas com credores, solicitado pela Alpargatas Argentina e deferido pelos
órgãos competentes em 2002.
Movimentação:

Obrigações renegociadas

2011

2010

2009

Saldo inicial
Amortização
Provisão de Juros
Variação cambial

76,8
(12,1)
10,7
2,9

85,4
(14,9)
11,9
(5,6)

133,2
(11,9)
6,4
(42,3)

Saldo final

78,3

76,8

85,4

Passivo Circulante
Passivo não-circulante

14,8
63,5

13,4
63,4

14,4
71,0
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Imposto de renda e contribuição social diferidos:
Em 31 de dezembro de 2011, o saldo era de R$ 44,3 milhões, montante 4% superior ao mesmo período de
2010. Em 31 de dezembro de 2010, o saldo era de R$ 42,6 milhões, montante 17% inferior ao mesmo
período de 2009.

IRCS Diferidos
Controladora
Diferenças temporárias:
IRPJ e CSLL s/ágio na aquisição da CBS
amortizado fiscalmente
Controladas
Alpargatas S.A.I.C - Argentina
Imposto s/ajuste a valor presente sobre obrigações
renegociadas e diferença fiscal na valorização de
bens do ativo imobilizado
Total consolidado

2011

2010

2009

5,7

3,3

1,6

38,6

39,4

49,6

44,3

42,6

51,2

Patrimônio Líquido:
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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Em 31 de dezembro de 2010, o total do patrimônio líquido somava R$ 1.348,1 milhões, montante 19%
superior ao mesmo período de 2009. Os principais itens de mutação foram:
Acionistas
Acionistas
controladores minoritários

Total

Saldo em dez-2009
Lucro do exercício de 2010
Variação cambial de conversão das Dem.Financeiras
das empresas no exterior
Distribuição de juros sobre o capital próprio
Compra de participação dos minoritários
Aquisição / vendas de ações em tesouraria
Outras movimentações

1.079,7
306,3

50,3
4,1

1.130,0
310,4

(12,4)
(63,4)
(2,5)
2,8

(3,4)
(13,4)

(15,8)
(63,4)
(13,4)
(2,5)
2,8

Saldo em dez-2010

1.310,5

37,6

-

1.348,1

Em 31 de dezembro de 2009, o total do patrimônio líquido somava R$ 1.130,0 milhões, valor 3% superior ao
mesmo período de 2008. Os principais itens de mutação foram:
Acionistas
Acionistas
controladores minoritários

Total

Saldo em dez-2008
Lucro do exercício de 2010
Variação cambial de conversão das Dem.Financeiras
das empresas no exterior
Distribuição de juros sobre o capital próprio
Outras movimentações

1.020,8
125,9

74,2
(1,9)

1.094,9
123,9

(38,3)
(29,4)
0,7

(21,9)
-

(60,2)
(29,4)
0,7

Saldo em dez-2009

1.079,7

50,3

1.130,0

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 2011 foi de R$ 143,0 milhões. Em
2010, a subvenção foi de R$ 126,6 milhões e em 2009, R$ 105,5 milhões.
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ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
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 e os principais fatores que
contribuíram para redução foram: (i) custo mais alto das matérias-primas commodities (borracha e algodão),
(ii) o acréscimo com gastos estratégicos com a comunicação das marcas, no Brasil e no exterior e (ii) 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 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.

(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 2011, a receita líquida de vendas apresentou um aumento de
15,4% em relação ao ano de 2010. O câmbio influenciou negativamente em 2,8 p.p. em razão das receitas
geradas nas exportações e operações próprias nos Estados Unidos, na Europa e na Argentina.
Desconsiderando o efeito negativo do câmbio o crescimento da receita líquida seria de 18,2%.
(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 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.
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Em 31 de dezembro de 2011, 2010 e de 2009, os principais grupos de contas atrelados à moeda estrangeira
estão relacionados a seguir:

R$ mil

2011

2010

2009

93.393

78.412

67.264

93.393

78.412

67.264

Empréstimos e financiamentos (ii)

118.627

75.208

74.781

Fornecedores

102.570

68.446

41.140

13.448

5.945

2.106

234.645

149.599

118.027

(141.252)

(71.187)

(50.763)

122.460

72.365

51.644

1.178

881

Ativo
Contas a receber de clientes (i)

Passivo

Royalties a pagar

Exposição líquida
(-) Controladas no exterior
Total da exposição sem controladas no
exterior

(i)

(18.792)

No consolidado em 31 de dezembro de 2011, 77,4% (76,4% em 31 de dezembro de 2010)
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, Alpargatas Chile
Ltda. - Chile e Alpargatas S.A.I.C. - Argentina) e 22,6% referem-se a contas a receber de
clientes no exterior mantidas pela controladora no Brasil.

(ii) No consolidado em 31 de dezembro de 2011, 95,9% (100% em 31 de dezembro de 2010)
referem-se aos empréstimos contratados em moeda local pelas controladas localizadas no
exterior (Alpargatas USA Inc. - Estados Unidos, Alpargatas Europe S.L.U. - Espanha, Alpargatas
Chile Ltda. - Chile e Alpargatas S.A.I.C. - Argentina).
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.
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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
Em 22 de dezembro de 2009, a Companhia assinou Contrato de Compra e Venda de Cotas (“Contrato”) para
alienação, direta de 100% das cotas representativas do capital social da controlada Locomotiva Indústria e
Comércio de Têxteis Industriais Ltda., sociedade limitada com sede em Pouso Alegre - MG, e indireta de
100% das cotas representativas do capital social da Locomotiva da Amazônia Indústria e Comércio de
Têxteis Industriais Ltda., sociedade limitada com sede em Manaus - AM.
A alienação desta então unidade geradora de caixa, denominada segmento de Têxteis Industriais, foi inserida
no contexto de concentração das atividades da Companhia nos segmentos de calçados, artigos esportivos e
varejo, a fim de maximizar a performance da Companhia em tais segmentos. Os ativos líquidos desta unidade
em 31 de dezembro de 2009 era de R$ 39,4 milhões. O fechamento de tal operação ocorreu em 20 de abril
de 2010.
A referida operação gerou um ganho de capital no montante de R$2.005 mil, sendo R$505 mil registrados
pela venda do investimento e R$1.500 mil registrados em setembro de 2010, devido a ajuste de preço
conforme cláusula contratual.
(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.
(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
Não ocorreram mudanças significativas nas práticas contábeis, apenas algumas reclassificações nas
Demonstrações Financeiras de 2010 em relação às originalmente publicadas para melhor
comparabilidade com a classificação adotada em 2011. Vide detalhes abaixo no item (b).
.
(b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
RECLASSIFICAÇÕES
•

Demonstrações dos fluxos de caixa
Certas transações das demonstrações dos fluxos de caixa relativas ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2010 foram reclassificadas em relação às originalmente publicadas para melhor
comparabilidade com a classificação adotada em 2011. Dessa forma, a Companhia está
reapresentando essas demonstrações, conforme segue:
R$ mil

Reapresentado
Atividades operacionais
Atividades de investimento
Atividades de financiamento

•

368.377
(155.750)
7.006

Original
366.090
(208.438)
21.113

Ajuste de corte de reconhecimento de receita de vendas
Para melhor apresentar os efeitos do ajuste referente ao corte do reconhecimento das receitas de
vendas de produtos, foram feitas reclassificações nos saldos de contas a receber de clientes,
estoques e impostos a pagar, bem como na receita líquida de vendas e nos custos das
mercadorias e dos produtos vendidos referentes aos saldos de 31 de dezembro de 2010, uma
vez que até o encerramento do referido exercício tal prática contábil era adotada considerando o
efeito líquido do ajuste apurado pela Companhia. Não houve alteração do lucro líquido, nem do
patrimônio líquido, somente reclassificações entre linhas.
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Os efeitos reclassificados em 31 de dezembro de 2010 foram como segue:
R$ mil

Contas a receber de clientes
Estoques
Obrigações tributárias
Provisões e outras obrigações
Receita operacional líquida
Custo das mercadorias e dos
produtos vendidos
Despesas com vendas
Outras despesas operacionais

•

Controladora
Reapresentado
Original

Consolidado
Reapresentado
Original

364.634
183.878
7.241
22.381
1.642.748

403.494
160.971
13.756
31.817
1.650.029

426.573
295.885
22.114
34.829
2.231.875

465.433
272.978
28.629
44.267
2.239.156

846.210

850.178

1.213.783

1.217.751

400.914
37.545

407.983
18.318

539.403
24.851

546.472
4.274

Tributos com exigibilidade suspensa e imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e
passivos
Para melhor apresentar o saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos ativo e
passivo de sua controlada Alpargatas S.A.I.C. - Argentina e demonstrar tributos com exigibilidade
suspensa referentes a imposto de renda, foram feitas reclassificações nos saldos do ativo e
passivo não circulantes de 31 de dezembro de 2010 como segue:
R$ mil

Reapresentado
Original
Ativo não circulante
Imposto de renda diferido ativo
Imposto de renda diferido passivo
Tributos com exigibilidade suspensa
e outros

88.797
-

61.912
-

Reapresentado
Original
Passivo não circulante
42.625
90.620

50.945
55.415

(c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Os pareceres dos auditores independentes não contêm ressalvas ou ênfases sobre as demonstrações
financeiras de 2009 a 2011.
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
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PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis descritas a seguir foram elaboradas de maneira consistente 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 vendidos 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 não
existem condições nem compromissos adicionais a serem previamente atendidas para o
reconhecimento do incentivo.
c) Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
i)

Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista, investimentos temporários com prazos
para resgate de até 90 dias contados da data da aplicação ou considerados de liquidez
imediata ou conversíveis em montante de caixa, sujeitos a um insignificante risco de mudança
de valor, os quais 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 resgate superiores a 90 dias da
data da aplicação, não considerados pela Administração da Companhia e de suas controladas
como sendo de liquidez imediata ou classificados para serem levados até a data de
vencimento. 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.
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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 das
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 e 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.
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 vida
útil-econômica do ativo.

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.
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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.
A Companhia e suas controladas não adotaram a prática de revisão dos custos históricos dos bens
do ativo imobilizado e utilização da prática do “custo atribuído” (“deemed cost”), conforme opção
prevista nos parágrafos 20 a 29 da interpretação técnica ICPC 10 - Interpretação sobre a Aplicação
Inicial ao Ativo Imobilizado e a Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos
CPCs 27, 28, 37 e 43, para registro do saldo inicial do ativo imobilizado, na adoção inicial do
pronunciamento técnico CPC 27 - Ativo Imobilizado e da interpretação técnica ICPC 10. A
Administração da Companhia entendeu que, na data de transição, os bens do seu ativo imobilizado
já estavam registrados a valores próximos aos valores justos de mercado, de acordo com os
investimentos significativos feitos nos últimos cinco anos na ampliação e remodelagem das unidades
fabris, incluindo substituição e aquisição de novos equipamentos industriais. Entretanto, essa opção
foi adotada para o reconhecimento inicial do custo do ativo imobilizado da controlada Alpargatas
S.A.I.C. - Argentina e da coligada Grupo Tavex S.A., reconhecidas, respectivamente, nas
demonstrações financeiras da controlada e coligada.
Os efeitos de depreciação decorrentes da primeira revisão periódica do prazo de vida útil-econômica remanescente dos bens do ativo imobilizado, conforme requeridos pela interpretação
técnica ICPC 10, foram registrados prospectivamente a partir de 1º de janeiro de 2010.
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. Compreendem: (i) marcas; (ii) cessão de direito de uso
comercial; (iii) licenças de uso de sistemas computadorizados (softwares), incluindo os
correspondentes gastos com 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 de acordo com os prazos respectivos.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.
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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 também conforme as respectivas taxas, 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, com base nas respectivas
taxas.
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. Quando a Companhia identifica circunstâncias que indicam que o valor residual do ágio
registrado pode não ser recuperado, é constituída uma provisão para refletir o valor recuperável
desses ativos. 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 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).
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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).
• 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).
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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
ou despesas tributáveis ou 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 - correntes 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 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.
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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 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.
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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”.
Em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, a Companhia e suas controladas não possuíam
instrumentos financeiros registrados nas demonstrações financeiras classificados nessa
categoria.

(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 2011 e de 2010, a Companhia e suas
controladas não possuíam instrumentos financeiros registrados nas demonstrações financeiras
classificados nessa categoria.

(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 2011 e de
2010, a Companhia e suas controladas não possuíam instrumentos financeiros registrados nas
demonstrações financeiras classificados nessa categoria.

(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 12 meses
após a data do balanço, os quais são classificados como ativo não circulante. Em 31 de
dezembro de 2011 e de 2010, no caso da Companhia e de suas controladas, compreendem o
caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras de curto prazo, contas a receber de
clientes e saldos a receber de partes relacionadas.
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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 2011 e de 2010, 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 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”
Quando aplicável, as operações com instrumentos financeiros derivativos, contratadas pela
Companhia e por suas controladas, são mensuradas ao seu valor justo, com as variações
registradas contra o resultado do exercício, quando não designadas em uma contabilidade de
“hedge”. Os valores nominais das operações com instrumentos financeiros derivativos não são
registrados no balanço patrimonial. Os resultados líquidos não realizados dessas operações,
apurados pelos valores justos de mercado, são registrados ao resultado pelo regime de
competência, tendo como contrapartida as contas do ativo e passivo circulantes.
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O valor justo dos instrumentos financeiros derivativos é calculado pela tesouraria da Companhia com
base nas informações de cada operação contratada e em suas respectivas informações de mercado
nas datas dos balanços, tais como taxa de juros e cupom cambial. Nos casos aplicáveis, tais
informações são comparadas com as posições informadas pelas mesas de operação de cada
instituição financeira envolvida.
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 vinculado 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 direto a esses benefícios são prestados (regime de competência). Os ganhos e as perdas atuariais
apurados no plano de extensão de assistência médica a 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.
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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 para venda. 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
perda por “impairment” 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 um grupo de ativos é designado como
mantidos para venda. Os ativos e passivos do grupo de operações descontinuadas são
apresentados em linhas únicas do ativo e passivo.
O resultado das operações descontinuadas é apresentado em montante único nas demonstrações
do resultado e dos fluxos de caixa, contemplando o resultado total após o imposto de renda dessas
operações menos qualquer perda relacionada a “impairment”.
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) Demonstração do valor adicionado (“DVA”)
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia 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.
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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 pela Companhia, representada pelas receitas (receita bruta das vendas,
incluindo os tributos incidentes sobre ela, as outras 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 E ESTIMATIVAS CONTÁBEIS
Na aplicação das práticas contábeis a Administração deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a
respeito 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 continuamente. Os efeitos decorrentes das
revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no exercício em que as estimativas são
revistas, se a revisão afetar apenas esse exercício, ou também em exercícios posteriores, se a revisão
afetar tanto o exercício presente como exercícios 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. Após a quantificação criteriosa do passivo da Companhia e de suas controladas relativo ao
trabalho de retificação e das limitações acordadas a respeito da possibilidade de os clientes
solicitarem trabalhos adicionais ou a substituição dos produtos, a Administração concluiu que os
principais riscos e benefícios foram transferidos e que seria apropriado o reconhecimento das
receitas no exercício corrente.
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.
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c) Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
A Companhia e suas controladas são parte em diversos processos judiciais e administrativos, como
descrito na explicativa nº 22. 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
A provisão para perdas na realização de créditos de liquidação duvidosa é constituída com base no
critério descrito no item nº 2.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 2011, 2010 e de 2009 é de R$150.130.
h) Vida útil dos bens do imobilizado e intangível
A Companhia e suas controladas revisam anualmente a vida útil estimada dos bens do imobilizado.
Durante o exercício de 2010, foi efetuada a primeira análise periódica do prazo de vida útileconômica remanescente dos bens do ativo imobilizado e intangível com prazo de vida útil definida,
normatizada pela interpretação técnica ICPC 10, com efeitos registrados a partir de 1º de janeiro de
2010.

56

ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta
C.N.P.J. nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
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.
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.
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
Não existem ativos, passivos ou quaisquer outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Alpargatas.
(b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não existem ativos, passivos ou quaisquer outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Alpargatas.
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.

57

ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta
C.N.P.J. nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
(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.
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 em uma
nova fábrica de sandálias, 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 2012 é de R$ 230 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
A Alpargatas não fez nenhuma divulgação de aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos
que possam influenciar materialmente a sua capacidade produtiva.
(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 2011 foram de R$ 14,4 milhões, em 2010 foram de R$ 9,7
milhões e em 2009 foram de R$ 8,3 milhões.
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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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Em cumprimento ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Alpargatas apresenta
os itens 12.6 a 12.10, do Formulário de Referência.
ITENS 12.6 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA REFERENTE AOS CANDIDATOS INDICADOS
12. ASSEMBLEIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO
12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar,
em forma de tabela: (a) nome; (b) idade; (c) profissão; (d) CPF ou número do passaporte; (e) cargo
eletivo ocupado; (f) data de eleição; (g) data da posse; (h) prazo do mandato; (i) outros cargos ou
funções exercidos no emissor; (j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nome

Idade

Profissão

CPF

Cargo
eletivo
ocupado

Data da
eleição

Data da
posse

Prazo do
mandato

Outros
Cargos na
Alpargatas
S.A.

Eleito pelo
controlador

João José
Oliveira de
Araújo

31

Engenheiro

300.692.158-55

Titular

N/A

N/A

N/A

Não

Não

Maria
Fernanda
Oliveira de
Araujo Pinheiro

32

Empresária

293.717.578-33

Suplente

N/A

N/A

N/A

Não

Não

Luiz Fonseca
de S. Meirelles
Filho

59

Economista

500.165.638-91

Suplente

N/A

N/A

N/A

Não

Não

60

ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta
C.N.P.J. nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270

CONSELHO FISCAL

Nome

Idade

Profissão

CPF

Cargo
eletivo
ocupado

Data da
eleição

Data da
posse

Prazo do
mandato

Outros
Cargos na
Alpargatas
S.A.

Eleito pelo
controlador

Carlos José
Cantú

46

Administrador

084.811.928-21

Titular

N/A

N/A

N/A

Não

Sim

Adalgiso
Fragoso de
Faria

51

Economista

293.140.546-91

Titular

N/A

N/A

N/A

Não

Sim

Marcelo de
Andrade

44

Administrador

076.244.538-60

Titular

N/A

N/A

N/A

Não

Sim

José Ferraz
Ferreira Filho

66

Engenheiro

250.616.158-91

Titular

N/A

N/A

N/A

Não

Não

Jorge Michel
Lepeltier

64

Economista

070.190.688-04

Titular

N/A

N/A

N/A

Não

Não

Luiz Augusto
Klecz

41

Advogado

166.070.708-09

Suplente

N/A

N/A

N/A

Não

Sim

Sumiko Jinno
Tashiro

63

Economista

107.353.728-53

Suplente

N/A

N/A

N/A

Não

Sim

Marcelo Lucon

36

Advogado

165.931.848-37

Suplente

N/A

N/A

N/A

Não

Sim

Edmundo de
Macedo Soares
e Silva Filho

64

Corretor

077.239.118-15

Suplente

N/A

N/A

N/A

Não

Não

Emílio Botelho
Franciscon

57

Advogado

671.532.678-91

Suplente

N/A

N/A

N/A

Não

Não
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12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
A Alpargatas S.A. não possui comitês instalados.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
(a)

currículo, contendo as seguintes informações: (i) principais experiências profissionais durante

os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo; atividade
principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações
que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta,
igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor; (ii)
indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas;
Conselho de Administração
João José Oliveira de Araújo
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.
Posteriormente, assumiu a Diretoria Financeira da Mineração Buritirama S.A.. Membro do Conselho de
Administração da Mineração Buritirama S.A., da Alpargatas S.A. e suplente do Conselho Fiscal do Grupo
Paranapanema S.A., e Diretor da JDO do Brasil Emp. e Participações Ltda. e da São Paulo Guanabara Emp..
Faz parte da equipe de colaboradores da Bonsucex Holding.
Maria Fernanda Oliveira de Araújo Pinheiro
Cursou Direito na Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP até o 4º. Ano, estagiou no Escritório Araujo
Silva Prado Lopes - Advogados. Empresária. Faz parte da equipe de colaboradores da Bonsucex Holding.
Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho
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 OHL Brasil; membro efetivo do Conselho Fiscal da Brasil Ecodiesel; membro suplente
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do Conselho Fiscal da Paranapanema; membro do Conselho Deliberativo e Vice-Presidente de Finanças do
Club Athlético Paulistano; membro do Conselho Fiscal da Sociedade Arte Despertar; e membro suplente do
Conselho de Administração da Alpargatas S.A..
Conselho Fiscal
Carlos José Cantú
Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade São Judas Tadeu, possui MBA em Administração
Executiva pelo IBMEC, atual INSPER. Foi Conselheiro Fiscal da Santista Têxtil e Superintendente de
Controladoria da Camargo Corrêa S.A.. Atualmente, é Diretor de Administração e Finanças da InterCement
Brasil S.A. e membro titular do Conselho Fiscal da Alpargatas S.A. e da Camargo Correa Desenvolvimento
Imobiliário S.A..
Adalgiso Fragoso de Faria
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. Atualmente, é Diretor da Camargo Corrêa S.A. e membro efetivo dos Conselhos Fiscais da CPFL
Energia S.A., da CCR Cia. de Concessões Rodoviárias S.A., da CCDI Camargo Corrêa Desenvolvimento
Imobiliário S.A. e da Alpargatas S.A..
Marcelo de Andrade
Graduado em Administração de Empresas pela Universidade São Judas Tadeu de São Paulo em 1999, tendo
cursado pós-graduação em Controladoria (MBA Controller) pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras da Universidade de São Paulo (FIPECAFI – USP) em 1999. 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..
José Ferraz Ferreira Filho
Graduado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia Industrial – FEI. Em sua carreira como
executivo, ocupou os cargos de Vice-Presidente Executivo do Banco Mercantil de São Paulo S.A. e Banco
Finasa de Investimento como Diretor, e de Diretor Superintendente do Banco Pecúnia S.A. Foi Vice
Presidente da Associação Brasileira de Bancos e membro efetivo do Conselho de Administração das
empresas Mineração Buritirama S.A., da Cia. Melhoramentos Norte do Paraná S.A. e da Sociedade Brasileira
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de Ópera. Além dessas posições, foi também membro efetivo do Conselho Fiscal da Cia. Paraibuna de
Metais (hoje Votorantim) e da Caraíba Metais S.A. Atualmente, é o principal executivo da J.Ferraz Business
Development, empresa que realiza trabalhos de consultoria e de operações em fusões e aquisições (M&A);
participa da equipe de colaboradores da Bonsucex Holding e é Diretor da ONG Associação Arte Despertar. É
membro efetivo do Conselho de Administração da Brasil Ecodiesel (Hoje BR-Agro S.A) e Conselheiro Fiscal
Efetivo da Bombril S.A. É membro efetivo do Conselho de Administração da Paranapanema S.A. e ex
membro titular do Conselho Fiscal da Eluma S.A (hoje Panapanema S.A, e ex-membro do Conselho Fiscal
(suplente) da Azevedo & Travassos S.A.. É membro efetivo do Conselho Fiscal da Alpargatas S.A.
Jorge Michel Lepeltier
Graduado em Economia e Ciências contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
respectivamente em 1974 e 1972, com curso de Gerenciamento Ambiental pela ESALQ – Escola de Ensino
Superior Luiz de Queiroz em Piracicaba. Especializou-se em Mercado de Capitais e Finanças e Planejamento
Estratégico pela New York University e em Controladoria e Finanças por meio do convívio profissional com a
Whirlpool Corporation nos Estados Unidos – USA, empresa na qual trabalhou de maio de 1978 até agosto de
1993. É consultor autônomo, prestando serviços nas áreas administrativa, financeira, societária, tributária
auditoria e atuação em Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais, Comitês de Auditoria, sendo sócio
da Solução Governança Corporativa e Jorge Lepeltier Consultores Associados. É conselheiro das seguintes
empresas: Alpargatas S.A., Companhia Paranaense de Energia – COPEL, TIM Participações, Mangels S.A.,
entre outras; e Presidente do Comitê de Auditoria da Anhanguera Educacional Participações S.A.
Luiz Augusto Klecz
Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, possui MBA em Administração de Empresas pela
Universidaddel CEMA, de Buenos Aires, Argentina. Em sua carreira como executivo ocupou os cargos de
Gerente Jurídico da Camargo Corrêa Cimentos, Diretor Jurídico da Loma Negra CIASA e Diretor Jurídico da
Camargo Corrêa S.A.. Atualmente é Diretor Jurídico Corporativo na InterCements e membro suplente do
Conselho Fiscal da Alpargatas S.A..
Sumiko JinnoTashiro
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. e membro suplente do Conselho Fiscal da Alpargatas S.A..
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Marcelo Lucon
Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, possui mestrados em Direito Empresarial pela mesma
universidade e em Direito Empresarial/Financeiro pela King'sCollege London. Em sua carreira como
advogado, foi associado dos escritórios Pinheiro Neto, Souza Cescon e Lefosse Advogados, e como
executivo Gerente Jurídico da Camargo Corrêa S.A. e Diretor Jurídico da A-Port S.A.. Atualmente é o Diretor
Jurídico da Camargo Corrêa Naval Participações Ltda. e membro suplente do Conselho Fiscal da Alpargatas
S.A..
Edmundo de Macedo Soares e Silva Filho
Em sua carreira executiva foi Diretor da Finasa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, do Banco Finasa
de Investimentos, da Finasa Seguradora, da Finasa Previdência Privada, da Velumar Participações e da
Ponto 3 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Foi membro efetivo do Conselho Fiscal da Bombril e do
Conselho de Administração da Cobrasma. Atualmente, é sócio da EMS Corretora de Seguros, empresa que
atua na corretagem de seguros, em gerenciamento de riscos e em consultoria em seguros. É membro efetivo
e Presidente dos Conselhos Fiscais da Paranapanema S. A. e da Vanguarda Agro S. A., membro efetivo dos
Conselhos Fiscais da Cia. Melhoramentos Norte do Paraná e da Azevedo & Travassos S. A. e membro
suplente do Conselho Fiscal da Alpargatas S. A..
Emilio Botelho Franciscon
Graduado em Direito, advogado, possui pós-graduação em Comércio Exterior. Em sua carreira executiva foi
Diretor do Banco Mercantil de São Paulo, Diretor Gerente do Banco Finasa de Investimentos e Diretor da
Finasa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários. Foi membro do Conselho da ADEVAL – Associação das
Distribuidoras de Valores. Atualmente, é Diretor da F&M Consultores Associados, membro suplente do
Conselho Fiscal da Alpargatas S.A. e membro suplente do Conselho Fiscal das empresas Azevedo &
Travassos S.A. e Vanguarda Agro S.A..
(b)

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:

(i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas; (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial
qualquer.
Nenhum dos candidatos a membro do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal sofreu, durante os
últimos 5 anos, (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação em processo administrativo da
CVM, ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha
causado suspensão ou inabilitação para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
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12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
(a) administradores do emissor; (b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, do emissor; (c) (i) administradores do emissor ou de suas
controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; (d) (i)
administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do
emissor
O Sr. João José Oliveira de Araújo e a Sra. Maria Fernanda Oliveira de Araujo Pinheiro são irmãos e filhos do
Sr. Silvio Tini de Araújo. Não há nenhum tipo de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau entre os membros do Conselho Fiscal em alguma das situações exemplificadas.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: (a) sociedade controlada, direta ou
indiretamente, pelo emissor; (b) controlador direto ou indireto do emissor; (c) caso seja relevante,
fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas
de alguma dessas pessoas
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos três últimos exercícios
sociais, entre administradores da Alpargatas S.A. e sociedade controlada, direta ou indiretamente.
b. controlador direto ou indireto do emissor
Conselho Fiscal
•

O Sr. Adalgiso Fragoso de Faria 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., CCR Cia. de Concessões Rodoviárias S.A. e Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário
S.A., empresas controladas pela Camargo Corrêa S.A..

•

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..
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•

O Sr. Carlos José Cantú foi Superintendente de Controladoria da Camargo Corrêa S.A e atualmente
é Diretor de Administração e Finanças da InterCement Brasil S.A., empresa controlada

pela

Camargo Corrêa S.A., acionista controladora da Alpargatas S.A..
•

O Sr. Luiz Augusto Klecz foi Diretor Jurídico da Camargo Corrêa S.A e atualmente ocupa o cargo de
Diretor Jurídico Corporativo da InterCements, controlada pela Camargo Corrêa S.A, acionista
controladora da Alpargatas S.A..

•

O Sr. Marcelo Lucon foi Gerente Jurídico da Camargo Corrêa S.A. e Diretor Jurídico na A-Port S.A.,
controlada pela Camargo Corrêa S.A.. Atualmente, é Diretor Jurídico na Camargo Corrêa Naval
Participações Ltda., empresa controlada pela Camargo Corrêa S.A., acionista controladora da
Alpargatas S.A..

•

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

******************
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Em cumprimento ao disposto no artigo 11, inciso I, da Instrução CVM 481, de 17/12/2009, a Companhia vem
disponibilizar as alterações de seu Estatuto Social:
ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

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

(b) a industrialização e comercialização de materiais de embalagem e de peças e acessórios para
máquinas;

(c)

a importação e exportação de máquinas, componentes, acessórios, equipamentos e matérias-

primas;

(d) a representação comercial de empresas nacionais ou estrangeiras, dentro ou fora do País;
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(e) cultivo, preparação e comercialização de quaisquer espécies de fibras;
(f) a exploração de indústrias ou de atividades que, direta ou indiretamente, estejam relacionadas
com o seu objeto;
(g) a exploração de marcas, patentes e quaisquer outros direitos da propriedade industrial ou
intelectual;

(h) a participação em outras empresas, no País ou no exterior, qualquer que seja sua forma e objeto,
na qualidade de sócia, quotista ou acionista.

CAPÍTULO II - CAPITAL E AÇÕES
Artigo 5º - O capital integralizado é de R$562.158.498,53518.922.083,20 (quinhentos e dezoito milhões,
novecentos e vinte e dois mil, oitenta e três reais e vinte centavosquinhentos e sessenta e dois milhões, cento
e cinqüenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinqüenta e três centavos), representado por
353.455.880388.801.468 (trezentas e cinqüenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil,
oitocentas e oitentatrezentas e oitenta e oito milhões, oitocentas e uma mil, quatrocentas e sessenta e oito)
ações escriturais, sem valor nominal, sendo 181.524.080199.676.488 (cento e oitenta e um milhões,
quinhentos e vinte e quatro mil e oitentacento e noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e seis mil e
quatrocentas e oitenta e oito) ações ordinárias e 171.931.800189.124.980 (cento e setenta e um milhões,
novecentas e trinta e um mil e oitocentascento e oitenta e nove milhões, cento e vinte e quatro mil e
novecentas e oitenta) ações preferenciais.
§ 1º-

Competirá ao Conselho de Administração fixar o preço de emissão de ações oriundas de aumentos

de capital, e parte desse preço poderá ser destinada à formação de reserva de capital, observadas as
prescrições legais.
§ 2º-

Os subscritores que não integralizarem, dentro do prazo estabelecido, o valor dos títulos subscritos,

ficarão de pleno direito constituídos em mora, devendo pagar à Sociedade os juros legais e correção
monetária, além da multa de 5% (cinco por cento) sobre a importância da prestação.
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§ 3º -

Emissões de ações preferenciais da classe existente poderão ser feitas sem guardar proporção com

as ações ordinárias, desde que o total das ações preferenciais não ultrapasse o limite de 2/3 (dois terços) do
total das ações emitidas.
Artigo 6º - As ações preferenciais terão direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, 10% (dez
por cento) maior do que o dividendo atribuído a cada ação ordinária da Sociedade, e terão prioridade no
reembolso de capital no caso de liquidação da Sociedade, sem prêmio, até o valor da parcela de capital
representado por essas ações.
Artigo 7º - Todas as ações da Sociedade são escriturais, sem emissão de certificado, permanecendo em
conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira designada pelo Conselho de
Administração.

Artigo 8º - A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembléia Geral; as ações
preferenciais não têm direito a voto.

CAPÍTULO III – ADMINISTRAÇÃO
Artigo 9º - A Sociedade será administrada por um Conselho de Administração composto por no mínimo 5
(cinco) e no máximo 6 (seis) membros efetivos e igual número de suplentes, todos acionistas, residentes no
País, e por uma Diretoria composta de 3 (três) a 6 (seis) membros, acionistas ou não, também residentes no
País, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Administração e Finanças e de Relações com Investidores,
um Diretor de Recursos Humanos e os demais Diretores de Negócios.
§ 1º -

Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pela Assembléia Geral.

§ 2º -

Os membros da Diretoria serão eleitos pelo Conselho de Administração que poderá designar até 1/3

(um terço), do total de seus membros para exercer cargos na Diretoria, sendo permitido a qualquer um deles
acumular a função exercida no Conselho com a que vier a exercer na Diretoria, observado o disposto no
parágrafo 4°, deste artigo .
§ 3º - São atribuições dos membros da Diretoria:
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I. -

Ao Diretor Presidente caberá: a) a responsabilidade pela fiel execução das políticas e diretrizes

estabelecidas pela Assembléia Geral e pelo Conselho de Administração; b) a presidência das Reuniões de
Diretoria;
II. -

Ao Diretor de Administração e Finanças e Relações com Investidores caberá: a) a gestão das áreas

de planejamento econômico financeiro, controle, sistemas e finanças; b) gestão da área de relações com
investidores; e c) outras atividades administrativas;
III. -

Ao Diretor de Recursos Humanos caberá a gestão da área de recursos humanos através da

execução das diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração;

IV. -

Aos Diretores de Negócios caberá a execução das diretrizes estabelecidas pelo Conselho de

Administração em suas respectivas áreas de atuação.
§ 4º - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo
da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
Artigo 10 – Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado Nível 1 de
Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho
Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa
da BM&FBOVESPA (“Regulamento do Nível 1”).
Artigo 101. - Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pelo prazo de 32 (trêsdois) anos e os
da Diretoria serão eleitos pelo prazo de 1 (um) ano, em ambos os casos permitida a reeleição.
§ 1º -

O prazo de gestão do Conselho de Administração ou da Diretoria estende-se até a investidura dos

novos administradores eleitos.
§ 2º -

O substituto eleito para preencher cargo vago completará o prazo de gestão do substituído.

Artigo 112. - A remuneração máxima global dos administradores será fixada pela Assembléia Geral, ficando
a sua distribuição a critério do Presidente do Conselho de Administração em conjunto com dois conselheiros
indicados anualmente pelo mesmo Conselho.
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Artigo 123. - Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termos de posse
lavrados nos respectivos livros de atas de reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria, devendo
essa assinatura ser efetivada dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à eleição.
Parágrafo único - Se o termo não for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à nomeação, esta tornar-se-á
sem efeito, salvo justificação aceita pelo órgão da administração para o qual tiver sido eleito o administrador.
Artigo 14. – Além do termo mencionado no artigo 13, acima, a posse dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria também estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos
Administradores nos termos do disposto no Regulamento do Nível 1, bem como ao atendimento dos
requisitos legais aplicáveis.

Seção I - Conselho de Administração
Artigo 135. - O Conselho de Administração elegerá, dentre seus membros, um Presidente, sendo os demais
designados simplesmente Conselheiros.
Artigo 146. - Nos casos de sua ausência, o Presidente indicará, dentre os demais Conselheiros efetivos,
aquele que o substituirá. Seu suplente assumirá, então, como simples conselheiro. Nos casos de
impedimento ou vacância, o Conselho elegerá o novo Presidente, na forma do Artigo 135.
§ 1º -

Nos casos de ausências ou impedimento de outros membros efetivos cada um será substituído pelo

seu respectivo suplente.
§ 2º -

Na ocorrência de vagas que reduzam o Conselho de Administração a número inferior ao da maioria

de seus membros eleitos, será convocada Assembléia Geral para eleger os substitutos, que completarão o
prazo de gestão dos substituídos.
Artigo 157. - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo seis vezes ao ano, em dia
e hora estabelecidos por ele próprio no início do respectivo mandato e, extraordinariamente, quando
convocado por seu Presidente ou por um terço dos seus membros, com antecedência mínima de 5(cinco)
dias da data da reunião.
§ 1º -

O quórum para reunião do Conselho de Administração será, pelo menos, o da maioria de seus

membros eleitos.
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§ 2º -

As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo seu Presidente, e suas deliberações

serão tomadas por maioria de votos dos presentes, tendo o Presidente voto de qualidade, em caso de
empate.
§ 3º -

Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas em livro próprio.

Artigo 168. - Além das atribuições previstas em outros dispositivos deste estatuto ou da lei, compete ao
Conselho de Administração:
I. -

Fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade;

II. -

Fixar, dentro do limite previsto no artigo 9º, o número de Diretores da Sociedade;

III. -

Eleger, fixar atribuições complementares e supletivas, assim como destituir a qualquer tempo os

membros da Diretoria;
IV. -

Fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria;

V. -

Deliberar sobre a convocação das Assembléias Gerais;

VI. -

Aprovar os projetos industriais, fixando o limite anual de investimento;

VII. -

Deliberar previamente sobre a prática dos seguintes atos:
(a)

alienação ou oneração de bens imóveis da Sociedade;

(b)

prestação de avais, fianças ou quaisquer outras garantias, fidejussórias ou reais, a favor de

sociedades controladas, ou a favor de terceiros quando de interesse da Sociedade, com exceção às fianças
prestadas pela Sociedade nos contratos de locação residencial celebrados por seus funcionários;
(c)

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

VIII. - Escolher e destituir auditores independentes;
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IX. -

Criar ou extinguir comitês consultivos e de assessoramento, fixando-lhes atribuição e eventual

remuneração;
X. -

Autorizar a aquisição de ações de emissão da Sociedade para efeito de cancelamento ou

permanência em tesouraria e posterior alienação;
XI. -

Declarar as antecipações do dividendo e/ou o pagamento de juros sobre capital próprio previstos no

artigo 320;
XII. -

Manifestar-se sobre o relatório da Administração, a ser elaborado pelo Presidente do Conselho, e

sobre as contas da Diretoria com o parecer dos auditores independentes, antes da divulgação de tais
documentos;
XIII. - Deliberar sobre as participações previstas na letra "h" do artigo 4º, bem como sobre a constituição de
subsidiárias, integrais ou não;
XIV. -

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

Seção II. - Diretoria
Artigo 179. - Nos casos de ausência ou impedimentos temporários, os membros da Diretoria poderão ser
substituídos por qualquer de seus pares, a critério do Presidente do Conselho de Administração.

Parágrafo único - Em caso de vaga de qualquer cargo na Diretoria, caberá ao Conselho de Administração,
se entender conveniente, prover o cargo.
Artigo 1820. - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo uma vez por mês, em dia e hora
estabelecidos por ela própria, no início do respectivo mandato e, extraordinariamente, por convocação de
qualquer dos membros desse órgão endereçada a todos os seus pares.
§ 1º -

Das reuniões, a serem presididas pelo Diretor Presidente, lavrar-se-ão atas no livro próprio

§ 2º -

Para deliberar validamente, é indispensável a presença da maioria dos membros investidos, e o

quorum de deliberação será de maioria simples, cabendo ao que presidir a reunião o voto de qualidade.
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Artigo 1921. - A Diretoria, dentro dos limites fixados pela lei e por este Estatuto Social, fica investida de
poderes de gestão que possibilitem o funcionamento normal da Sociedade podendo para tanto praticar todos
os atos jurídicos necessários à criação, modificação ou extinção de obrigações em nome da Sociedade.
Parágrafo único - Compete à Diretoria, deliberar sobre a prestação de fiança pela Sociedade nos contratos
de locação residencial celebrados por seus funcionários.
Artigo 202. - A representação da Sociedade será sempre exercida com observância das seguintes normas:
(a)

na celebração de contratos; na alienação, aquisição ou oneração de bens ou direitos componentes do

ativo imobilizado ou integrantes da conta de investimentos; na emissão de cheques e de quaisquer outros
títulos de crédito; no aceite de quaisquer títulos de crédito; na concessão de quaisquer outras garantias pela
Sociedade; na emissão de qualquer documento que consubstancie o desembolso ou o comprometimento de
quaisquer fundos da Sociedade, serão necessárias as assinaturas conjuntas de quaisquer dois membros da
Diretoria ou de qualquer um deles com um procurador ou, ainda, das assinaturas conjuntas de dois
procuradores;
(b)

em quaisquer processos administrativos ou judiciais, bem como para a prática de quaisquer atos

perante repartições públicas; para o endosso de cheques destinados exclusivamente a depósito em contacorrente bancária da Sociedade; para a emissão e o endosso de duplicatas para cobrança, desconto ou
caução, bastará a assinatura isolada de qualquer membro da Diretoria ou de um procurador com poderes
expressos e bastantes.
§ 1º -

A constituição de procuradores será sempre formalizada através de mandato expresso e escrito

contendo as assinaturas conjuntas de dois membros da Diretoria, e os instrumentos de procuração deverão
ter os seus poderes devidamente especificados e seus prazos de validade determinados, exceto quanto aos
mandatos judiciais, os quais poderão ser por prazo indeterminado.
§ 2º -

O depoimento, em juízo ou fora dele, em nome da Sociedade, poderá ser prestado por qualquer um

dos membros da Diretoria, ou ainda por um procurador especialmente designado.
Artigo 213. - Compete aos membros da Diretoria encarregar-se das atribuições que lhes forem
individualmente conferidas por este Estatuto Social e supletivamente pelo Conselho de Administração.
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CAPÍTULO IV. - CONSELHO FISCAL
Artigo 224. - O Conselho Fiscal, com as atribuições previstas em lei, terá caráter permanente e será
composto por um número mínimo de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes e um número
máximo de 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) membros suplentes,, acionistas ou não, eleitos pela
Assembléia Geral Ordinária, com mandato até a data da Assembléia Geral Ordinária Seguinte.
§ 1º - Os membros do Conselho Fiscal que estiverem no exercício efetivo de suas funções, farão jus a
honorários mensais fixados pela Assembléia Geral que os eleger, observado o mínimo legal.
§ 2º - Caberá à Assembléia Geral Ordinária estabelecer o número de membros do Conselho Fiscal, dentro
dos limites previstos no "caput" deste artigo.

CAPÍTULO V. - ASSEMBLÉIA GERAL
Artigo 235. - As Assembléias Gerais, mediante convocação do Presidente do Conselho de Administração e
com observância do disposto na lei e no artigo 1618, inciso V, deste estatuto, realizar-se-ão, na sede da
Sociedade, em dia e hora constantes do respectivo edital, para deliberar sobre as matérias consignadas na
ordem do dia.

Parágrafo único - Ao Presidente do Conselho de Administração caberá a presidência da Assembléia Geral e
a escolha do Secretário, dentre os acionistas presentes.
Artigo 246. - A Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se anualmente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses
seguintes ao término do exercício social, tem por finalidade o cumprimento das exigências societárias em
vigor.
Artigo 257. - A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que os interesses sociais exigirem a
manifestação dos acionistas.
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CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS
Artigo 268. - O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, dia
em que serão levantadas as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício social e apurado o
respectivo resultado, com observância das disposições legais.
§ 1º -

A Sociedade, mediante deliberação do Conselho de Administração, poderá levantar balanços

extraordinários em 30 de junho e 30 de setembro de cada ano, com base nos quais é facultado ao Conselho
de Administração declarar parcelas de antecipação do dividendo anual e/ou o pagamento de juros sobre
capital próprio, conforme previsto no artigo 3032.
§ 2º -

Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, a Sociedade poderá levantar outros balanços

extraordinários a qualquer tempo e, por deliberação do Conselho de Administração, efetuar a distribuição de
dividendos e/ou de juros sobre capital próprio com base nos resultados neles apurados, observando-se o
disposto no § 1º do artigo 204 da Lei nº 6.404/76.
Artigo 279. - Do resultado do exercício, serão deduzidos os prejuízos acumulados, quando existentes, e a
provisão para imposto de renda.
§ 1º -

A seguir, deduzir-se-á a participação dos administradores no lucro do exercício, a qual não poderá

ultrapassar a sua remuneração anual nem a 0,1 (um décimo) dos lucros remanescentes após as deduções
previstas no "caput" deste artigo, prevalecendo o limite que for menor.

§ 2º -

Respeitados os limites referidos neste artigo, a participação global dos administradores será

estabelecida pelo Conselho de Administração, e a sua distribuição ficará a critério do Presidente do Conselho
e dos conselheiros mencionados no artigo 1112.
Artigo 2830. - 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.
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§ 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.
Artigo 2931. - O dividendo não será obrigatório no exercício social em que o Conselho de Administração o
julgar incompatível com a situação financeira da Sociedade, observado o que dispõe o § 4º do art. 202 da Lei
nº 6.404/76.
Parágrafo único - No caso previsto neste artigo, os administradores não terão direito à percepção de sua
participação estatutária nos lucros.
Artigo 302. - O dividendo de cada exercício poderá ser desdobrado em quatro parcelas trimestrais, as três
primeiras constituindo antecipações do dividendo do exercício, a serem pagas por conta do resultado do
exercício, de lucros acumulados ou de reservas de lucros, observado o disposto nos § § 1º e 2º do art. 204 da
Lei nº 6.404/76 ou pagos aos acionistas na forma de juros sobre capital próprio nos termos da legislação
aplicável. Estas antecipações de dividendos e/ou pagamento de juros sobre capital próprio serão declaradas
pelo Conselho de Administração nos meses de julho e outubro do próprio exercício a que se referirem e no
mês de janeiro do exercício subseqüente; a quarta parcela de dividendos e/ou pagamento de juros sobre
capital próprio será declarada na Assembléia Geral Ordinária.

§ 1º -

Para declarar as três parcelas de antecipação do dividendo e/ou de juros sobre capital próprio, o

Conselho de Administração lastrear-se-á nos balanços de 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro,
respectivamente. A quarta parcela de dividendos e/ou de juros sobre capital próprio terá o seu montante
dimensionado adequadamente a fim de que a soma das quatro parcelas perfaça o dividendo que a
Assembléia Geral decidir fixar para o exercício, segundo proposta do Conselho de Administração, observado
o dividendo obrigatório estipulado no § 1º do artigo 2830.
§ 2º -

O dividendo e/ou os juros sobre capital próprio serão pagos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a

contar da data da reunião do Conselho de Administração ou da Assembléia Geral que o declarar.
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§ 3º -

A Assembléia Geral poderá estender o prazo previsto no § 2º deste artigo, mas o pagamento do

dividendo e/ou juros sobre capital próprio deverá ser sempre efetuado dentro do exercício em que for
declarado.
§ 4º -

O dividendo intermediário e os juros sobre capital próprio eventualmente pagos aos acionistas serão

imputados, líquidos do imposto de renda na fonte, ao valor do dividendo anual obrigatório estabelecido no
§ 1º do artigo 2830 este Estatuto Social.

CAPÍTULO VII - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 313. - Dissolvendo-se a Sociedade nos casos previstos em lei, será mantido o Conselho de
Administração, que nomeará o liquidante, fixar-lhe-á a remuneração, podendo destituí-lo a qualquer tempo.

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
Artigo 324 - O capital social poderá ser aumentado, mediante deliberação do Conselho de Administração,
até o limite de 363.048.160399.352.976 (trezentos e sessenta e três milhões, quarenta e oito mil, cento e
sessentatrezentos e noventa e nove milhões, trezentos e cinqüenta e dois mil, novecentos e setenta e seis)
ações preferenciais, em uma ou mais parcelas, independentemente de reforma estatutária.
Parágrafo Único - O Conselho de Administração poderá, nos termos do artigo 172 da Lei nº 6.404/76 e do
disposto no "caput" deste artigo, emitir ações preferenciais sem direito a voto, com exclusão do direito de
preferência de subscrição para os antigos acionistas, desde que a colocação seja feita mediante venda em
Bolsa de Valores, ou subscrição pública.”
****************
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Em cumprimento ao disposto no artigo 11, inciso II, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia
apresenta o Relatório de Origem e Justificativa:

RELATÓRIO DE ORIGEM E JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA – ALTERAÇÕES
RELACIONADOS AO REGULAMENTO DE LISTAGEM DO NÍVEL 1 DA BM&FBOVESPA

I.

OBJETO DA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA PROPOSTA

1.1.
Alteração/Inclusão dos parágrafos 2° e 4° do a rtigo 9°, artigo 10, artigo 11 e artigo 14 do Estat uto
Social da Companhia.

II.

JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO

2.1. A alteração proposta se justifica para atender ao Ofício nº 018/2011-DP da BM&FBOVESPA S.A, datado
de 07 de abril de 2011, de modo que o Estatuto Social da Companhia seja adaptado às alterações no
Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A., segmento no
qual a Companhia é listada.
III.

EFEITOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS

3.1.
A alteração proposta não trará quaisquer efeitos jurídicos e econômicos aos seus Acionistas, na
medida em que se limita à inserção, no Estatuto Social da Companhia (i) das denominadas cláusulas
mínimas referentes ao Regulamento acima mencionado, divulgadas pela BM&FBOVESPA e (ii) da vedação à
acumulação de cargos de presidente do Conselho de Administração e de diretor presidente ou principal
executivo da Companhia pela mesma pessoa.

****************
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Em cumprimento ao disposto no artigo 11, inciso II, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia
apresenta o Relatório de Origem e Justificativa:
RELATÓRIO DE ORIGEM E JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA – AUMENTO DE CAPITAL
I.

OBJETO DA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA PROPOSTA

1.1.
O objeto da alteração estatutária proposta consiste na alteração da Cláusula 5ª do Estatuto Social da
Companhia de forma a refletir o novo valor do capital social de R$ 562.158.498,53 (quinhentos e sessenta e
dois milhões, cento e cinqüenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinqüenta e três centavos),
em função da capitalização do valor destinado como Reserva de Investimento em 2006, o que será feito
mediante bonificação de ações.
II.

JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO

2.1. A alteração proposta se justifica pelos motivos a seguir descritos:
2.1.1 O aumento de capital da Companhia em R$ 43.236.415,33 (quarenta e três milhões, duzentos e trinta
e seis mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e três centavos) se justifica para atender a obrigação legal
imposta pelo artigo 196, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 de utilização do valor destinado
como Reserva de Investimento em 2006.
2.1.2. Em função do aumento acima descrito, o capital social da Companhia passará dos atuais R$
518.922.083,20 (quinhentos e dezoito milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitenta e três reais e vinte
centavos) para R$ 562.158.498,53 (quinhentos e sessenta e dois milhões, cento e cinqüenta e oito mil,
quatrocentos e noventa e oito reais e cinqüenta e três centavos).
III.

EFEITOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS

3.1.
Do ponto de vista jurídico, o aumento de capital proposto, mediante a utilização do valor destinado
como Reserva de Investimento em 2006, com a conseqüente bonificação de ações, embora ocasione a
emissão de novas ações, não acarretará a alteração dos valores patrimoniais das atuais ações de emissão
da Companhia e preservará a participação acionária proporcional de todos os Acionistas.
3.1.1

Não haverá, tampouco, qualquer diluição em virtude do aumento de capital proposto.

3.2 Do ponto de vista econômico, o aumento do capital mediante a bonificação de ações possibilita uma
maior liquidez das ações da Companhia no Mercado, considerando que uma quantidade de ações maior em
circulação, potencialmente, gera incremento nos negócios. Além disso, com a bonificação de ações, haverá a
distribuição de novas ações aos acionistas da Companhia, sem qualquer custo, na proporção de 10 ações
para cada 100 ações possuídas, com um consequente incremento de 10% no montante total dos dividendos
pagos mensalmente, beneficiando, portanto, de forma proporcional a todos os acionistas.
3.2.1. O aumento de capital proposto não afetará qualquer direito patrimonial ou político dos Srs. Acionistas,
conferido pelas ações que detêm no capital social da Alpargatas S.A..
****************
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Em cumprimento ao disposto no artigo 11, inciso II, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia
apresenta o Relatório de Origem e Justificativa:

RELATÓRIO DE ORIGEM E JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA – LIMITE PARA
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

I.

OBJETO DA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA PROPOSTA

1.1.
Alteração do atual artigo 32 do Estatuto Social da Companhia, que versa sobre o limite de aumento
do capital social, em decorrência da proposta de bonificação de ações da Companhia.

II.

JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO

2.1. A mencionada alteração foi proposta a fim de adequar o limite do aumento de capital social, em razão da
sugestão da Administração de se realizar a bonificação de ações. O aumento das ações preferenciais
determinadas neste artigo, se aprovado, será feito na proporção de 10%, em consonância com a proposta de
bonificação das ações.
III.

EFEITOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS

3.1.
A alteração proposta não trará quaisquer efeitos jurídicos e econômicos aos seus Acionistas, já que o
atual artigo 32 do Estatuto Social da Alpargatas S.A. dispõe unicamente sobre a possibilidade de aumento do
capital social da Companhia até o limite de ações preferenciais ali presentes, independentemente de reforma
estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração.

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

82

ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta
C.N.P.J. nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
Em cumprimento ao disposto no artigo 12, inciso I, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia
vem disponibilizar as seguintes informações:
REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

A proposta da Companhia para Remuneração dos Administradores para o exercício de 2012 é de R$
12.127.136,49 (doze milhões, cento e vinte e sete mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e nove
centavos).

****************
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Em cumprimento ao disposto no artigo 12, inciso II, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia
apresenta o item 13, do Formulário de Referência:
ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

13.0 REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
13.1. Descrição da política ou prática de remuneração do Conselho de Administração, Diretoria
Estatutária e não Estatutária, Conselho Fiscal e Comitês, abordando os seguintes aspectos.
a. objetivos da política ou prática de remuneração
Nossa política de remuneração foi desenhada para atrair e reter profissionais. Portanto, atualizamos
anualmente as nossas pesquisas e parâmetros com base no mercado onde concorremos. Este mercado é
formado por empresas de consumo, multinacionais, brasileiras listadas em bolsa, além de empresas que são
referência em práticas de Recursos Humanos.
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 e longo prazo, atrelados aos resultados, crescimento e geração de valor para a
empresa.
Além do pacote de remuneração equilibrado oferecemos conjuntos de 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 SPASAPREV 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 S.A. respeita todos os parâmetros trabalhistas, previdenciários e
sindicais nas localidades onde atua, e esta continuamente atenta ao bem estar social de seus empregados, a
capacidade de pagar da empresa e a geração de riqueza aos seus stakeholders.
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b. composição da remuneração, indicando:
(i)

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

Conselho de Administração:
Mensalmente, os membros efetivos de nosso Conselho de Administração recebem a título de honorários uma
quantia fixa mensal definida e revisada anualmente em Assembléia Geral Ordinária.
Diretoria Estatutária e Diretoria Não Estatutária:
Os membros da nossa Diretoria contam como uma remuneração base e uma remuneração variável, além dos
benefícios indiretos. Este composto tem como objetivo refletir a experiência necessária para o exercício do
cargo, a complexidade da função e a responsabilidade e impacto nos resultados.
Conselho Fiscal:
Os membros efetivos de nosso do Conselho Fiscal recebem unicamente a título de honorários uma quantia
fixa mensal definida e revisada anualmente em Assembléia Geral Ordinária. O valor destes honorários
respeita os limites impostos pela Lei 6.404 - Art. 162 § 3º.
(ii) qual a proporção de cada elemento na remuneração total
Diretoria Estatutária:
Seguindo nossa política, demonstramos no quadro abaixo a composição da remuneração total de nossa
Diretoria Estatutária.

Honorário ou

Incentivo de
curto prazo
(bônus)

salário mensal
(target)
37%

33%

Incentivo de
longo prazo
(rem.baseada
em ações)

Remuneração
Benefícios
Total

(target)
27%

3%

100%

Conselhos de Administração e Fiscal:
Para os membros efetivos de nossos Conselhos de Administração e Fiscal 100% da remuneração total está
atrelada aos honorários mensais.
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(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
Diretoria Estatutária e Diretoria Não Estatutária:
Como política, utilizamos a metodologia da HayGroup Consultoria, especializada em remuneração, para
avaliar os cargos e funções existentes em nossa estrutura organizacional. Anualmente, atualizamos nossas
bases de comparação, através da pesquisa salarial elaborada por esta consultoria, seguindo o mercado
executivo (ERE).
A concessão de reajustes ou mudança do pacote de remuneração total seguirá os movimentos de mercado,
nível de competência e desempenho dos executivos.
Conselhos de Administração e Fiscal:
Para os membros efetivos de nosso Conselho de Administração, o cálculo e reajustes estão atrelados às
práticas de mercado e para os membros de nosso Conselho Fiscal respeitamos, no mínimo, os limites legais.
(iv) razões que justificam a composição da remuneração
A nossa Remuneração total é composta por 4 elementos, já que acreditamos ser esta a forma de
recompensarmos as diferentes entregas dos nossos executivos:
•

Salário Base: atribuições ligadas ao exercício rotineiro da função;

•

Incentivo de Curto Prazo: reconhece e estimula as conquistas de resultados no ano;

•

Incentivo de Longo Prazo: compromete e desafia o executivo a pensar nos impactos das suas
decisões no longo prazo, ao mesmo tempo em que estabelece uma forma de retenção; e

•

Benefícios: assegura ao executivo e seus familiares conforto e tranqüilidade nas questões de saúde e
segurança.

c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração
A composição de nosso pacote de remuneração total está atrelada às estratégias da Companhia, no seu
segmento de atuação. Uma vez definida esta composição, consideramos indicadores de desempenho
individuais e coletivos, que podem ser financeiros, operacionais, sociais e ambientais.
d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
Os indicadores utilizados para a remuneração variável de curto e longo prazo são financeiros e de negócio,
apurados trimestralmente e anualmente, no fechamento do exercício. Estes resultados definem o valor da
remuneração, refletindo a evolução dos indicadores.
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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 atrelado ao nosso plano operacional do ano, portanto remunera o
desempenho projetado para aquele exercício e busca estimular a superação dos resultados recompensados
por níveis de remuneração superiores.
O Incentivo de Longo Prazo está atrelado ao plano plurianual, baseado na agregação de valor para a
Companhia, por meio de um programa de opções de ações.
f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos.
Diretoria Estatutária e não Estatutária:
Toda remuneração fixa, variável e benefícios será efetuada diretamente pela Companhia.
Conselhos de Administração e Fiscal:
Efetuamos mensalmente o pagamento de honorários referentes à participação em nossos Conselhos.
Desconhecemos qualquer outro tipo de remuneração recebida pelos nossos Conselheiros, por se tratarem
conselheiros independentes.
g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do nosso controle societário
Com base em nosso contrato de outorga de nosso programa de incentivo de Longo Prazo (“Stock Options”),
item 12 alínea “b”, está previsto:
“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.”

87

ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta
C.N.P.J. nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270

13.2. Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos últimos 3 exercícios sociais e à
prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do
conselho fiscal, preencher tabela abaixo:
Conselho Administração
R$ mil
Número de membros

Previsto
2012

Real 2011

Real 2010

Real
2009

6,00

6,00

5,00

6,00

1.461,2

1.536,0

1.098,0

1.173,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.461,2

1.536,0

1.098,0

1.173,6

Remuneração Fixa
Honorários com
encargos sociais
Benefícios
Remuneração Variável
Bônus
Rem. baseada em
ações
Remuneração Total do
Conselho de Adm.
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Conselho Fiscal
R$ mil

Previsto
2011

Número de membros

Real
2011

Real
2010

Real
2009

5,00

5,00

5,00

5,00

619,9

644,4

549,0

468,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

619,9

644,4

549,0

468,2

Remuneração Fixa
Honorários com encargos
sociais
Benefícios
Remuneração Variável
Bônus
Rem. baseada em
ações
Remuneração Total do
Conselho Fiscal

Diretoria Estatutária
R$ mil
Número de
membros

Previsto
2012

Real
2011

Real
2010

Real
2009

4,00

4,00

3,00

4,00

5.274,2

4.546,3

3.486,7

3.255,7

419,7

348,8

301,8

265,4

0,0

0,0

0,0

1.360,8

4.352,0

3.988,5

2.838,4

1.740,0

4.218,7

3.288,6

2.204,6

2.081,8

14.264,7

12.172,1

8.831,5

8.703,7

Remuneração Fixa
Honorários com
encargos sociais
Benefícios
Outros
Remuneração Variável
Bônus
Rem. baseada
em ações
Remuneração
Total da Diretoria
Estatutária

O número de membros descritos nas tabelas acima foi calculado com base na média anual.
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Valor Total da Remuneração por Órgão
Real
2011

Real
2010

1.461,2

1.536,0

1.098,0

1.173,6

619,9

644,4

549,0

468,2

Diretoria Estatutária

14.264,7

12.172,1

8.831,5

8.703,7

Total Geral

16.345,8

14.352,8

10.478,5

10.345,5

R$ mil
Conselho de
Administração
Conselho Fiscal

Previsto
2012

Real 2009

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 nossa política de remuneração não contempla programas de remuneração variável para os membros de
nossos Conselhos Administrativo e Fiscal. No caso da nossa Diretoria Estatutária, esta recebe remuneração
variável a título de bônus, conforme demonstrado no quadro abaixo:
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Diretoria Estatutária

R$ mil

Número de
membros

Previsto
para o
exercício
social
corrente
2012

Exercício
Social
encerrado
em
31/12/11

Exercício
Social
encerrado
em
31/12/10

Exercício
Social
encerrado
em
31/12/09

4,00

4,00

3,00

3,00

1.501,7

1.304.6

993,3

708,7

5.631,4

4.892,2

3.724,8

2.657,8

3.945,0

3.750,7

2.855,7

2.037,6

4.352,0

3.988,5

2.838,4

1.740,0

BÔNUS
Valor mínimo
previsto no
plano de
remuneração
Valor máximo
previsto no
plano de
remuneração
Valor previsto
no plano de
remuneração
caso as metas
fossem
atingidas
Valor
efetivamente
reconhecido
no resultado
do exercício
social, com
exceção de
2.012
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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
PROGRAMA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DE 2011

1.

BENEFICIÁRIOS

O Conselho de Administração solicitará à Diretoria da Alpargatas S.A. (“Companhia”) que elabore, até o dia
16 de março de 2012, uma lista com a sugestão dos nomes dos diretores estatutários, não-estatutários e
gerentes elegíveis ao Programa de Opção de Compra de Ações de 2011 (“Programa 2011”), para posterior
avaliação e aprovação por parte do próprio Conselho. Com base nessa lista de nomes, o Conselho de
Administração escolherá o nome ou nomes que merecerão ser indicados como beneficiários do Plano de
Opção (“Beneficiários”).
2.

QUANTIDADE TOTAL

Farão parte deste Programa 544.135 (quinhentos e quarenta e quatro mil cento e trinta e cinco Opções de
Compra de Ações da Companhia.
3.

DISTRIBUIÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS

O Conselho de Administração solicitará à Diretoria que inclua, na lista com a sugestão dos Beneficiários do
Programa 2011, proposta de distribuição das Opções de Compra entre os Beneficiários, segundo critérios de
avaliação de desempenho e mérito, tomando por base especialmente o potencial ganho individual em função
das projeções de valorização das ações da Companhia, para posterior análise e aprovação por parte do
Conselho de Administração.
Com base nessa lista, o Conselho de Administração decidirá, a seu exclusivo critério, a distribuição das
Opções de Compra entre os Beneficiários.
O Conselho de Administração fará a comunicação da oferta da Opção de Compra a cada um dos
Beneficiários.
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4.

PREÇO DE EXERCÍCIO

O preço de exercício de cada Opção de Compra, a ser pago pelos Beneficiários para compra de cada ação
preferencial, para efeitos deste Programa 2011, é de R$ 11, 13 (onze reais e treze centavos) por ação.
5.

META DE PERFORMANCE

O direito de exercer as Opções de Compra do Programa 2011 está condicionado ao atingimento e
manutenção de uma meta de performance baseada no “Lucro Econômico”, apurada e aplicada de acordo
com a fórmula constante no Anexo A ao presente Programa 2011 ( “Meta de Performance”).
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 2011 até 31 de dezembro do último exercício social.
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.
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.
Se as Metas de Performance acumuladas não forem atingidas até o exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2015, e ainda existirem Opções de Compra Liberadas ainda não exercidas, caducará o direito do
Beneficiário quanto a essas Opções de Compra.
6.

DATAS DE EXERCÍCIO

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.
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7.

CONTRATO DE OPÇÃO

Os Beneficiários deste Programa 2011, para efetivamente virem a ter o direito de exercer as Opções de
Compra, deverão assinar e devolver à Companhia o Termo de Adesão anexo à Comunicação de Oferta de
Opção de Compra de Ações e celebrar com a Companhia o Contrato de Outorga de Opção de Compra de
Ações e Outras Avenças do Programa 2011 ("Contrato de Opção"), nos termos do modelo constante do
Anexo B a este Programa 2011.

ANEXO “A”
AO PROGRAMA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DE 2011
A que a Meta de Performance do Programa de Opção de Compra de Ações de 2011 da São Paulo
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.
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Definições:
LUCRO ECONÔMICO ACUMULADO = O Lucro Econômico apurado entre 1º de janeiro de 2011 até 31 de
dezembro do último exercício social.
SPREAD (%) = ROCE – WACC
LUCRO ECONÔMICO (R$) = (ROCE – WACC) x Capital Empregado Médio
ROCE = Lucro Líquido Ajustado ÷
CAPITAL EMPREGADO MÉDIA =

Capital Empregado Médio
∑ Capital Empregado/ano

Nº de meses

W.A.C.C. =

Custo do
Capital X
Próprio

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.
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CO NT R AT O D E O UT O RG A D E O PÇ ÃO D E C O M PR A D E
AÇ Õ E S E O UT R AS AV EN Ç AS DO PR O G R AM A 2 0 11
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 Rua Funchal, 160, 7º 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) NOME, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em CIDADE,
SP, na Rua ENDEREÇO, portador da Cédula de Identidade RG nº e inscrito no CPF sob nº (“Beneficiário”),
têm entre 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 2011 (“Plano de Opção”),
(ii) no Programa de Opção de Compra de Ações de 2011 (“Programa 2011”), aprovado em reunião do
Conselho de Administração da Companhia, realizada em 16 de março de 2012, e (iii) neste Contrato de
Outorga de Opção de Compra de Ações e Outras Avenças do Programa 2011 ("Contrato"), a Companhia,
neste ato, outorga ao Beneficiário um total de 000.000 ( 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.
a)

PRAZO E CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO DAS OPÇÕES DE COMPRA
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 2014 até 30 de Junho de 2017, o Beneficiário poderá
exercer até 30% (trinta por cento) do total das Opções de Compra;

(ii)

a partir de 1º de julho de 2015 até 30 de junho de 2018, o Beneficiário poderá exercer
até 30% (sessenta por cento) do total das Opções de Compra; e

(iii)

a partir de 1º de julho de 2016 até 30 de junho de 2019, o Beneficiário poderá exercer
até 40% (cem por cento) do total das Opções de Compra.
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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 2011 até 31 de 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 2015, 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 2011", 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.
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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$ 11,13 (onze reais e treze 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 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
2011;
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
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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 2011.
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

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.

99

ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta
C.N.P.J. nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
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 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 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.

100

ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta
C.N.P.J. nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
9.

DIREITO DE PREFERÊNCIA

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.
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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, 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.
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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 previstos em
lei.
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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 2011 e
permanecerá válido até 30 de Junho de 2018.

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, obrigandose, 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.

PROGRAMA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DE 2010
1.

BENEFICIÁRIOS

O Conselho de Administração solicitará à Diretoria da Alpargatas S.A. (“Companhia”) que elabore, até o dia
01 de dezembro de 2010, uma lista com a sugestão dos nomes dos diretores estatutários, não-estatutários e
gerentes, elegíveis ao Programa de Opção de Compra de Ações de 2010 (“Programa 2010”), para posterior
avaliação e aprovação por parte do próprio Conselho. Com base nessa lista de nomes, o Conselho de
Administração escolherá o nome ou nomes que merecerão ser indicados como beneficiários do Plano de
Opção (“Beneficiários”).
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2.

QUANTIDADE TOTAL

Farão parte deste Programa 870.000 (oitocentos e setenta mil) Opções de Compra de Ações da Companhia.
3.

DISTRIBUIÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS

O Conselho de Administração solicitará à Diretoria que inclua, na lista com a sugestão dos Beneficiários do
Programa 2010, proposta de distribuição das Opções de Compra entre os Beneficiários, segundo critérios de
avaliação de desempenho e mérito, tomando por base especialmente o potencial ganho individual em função
das projeções de valorização das ações da Companhia, para posterior análise e aprovação por parte do
Conselho de Administração.
Com base nessa lista, o Conselho de Administração decidirá, a seu exclusivo critério, a distribuição das
Opções de Compra entre os Beneficiários.
O Conselho de Administração fará a comunicação da oferta da Opção de Compra a cada um dos
Beneficiários.
4.

PREÇO DE EXERCÍCIO

O preço de exercício de cada Opção de Compra, a ser pago pelos Beneficiários para compra de cada ação
preferencial, para efeitos deste Programa 2010, é de R$ 6,21 (seis reais e vinte e um centavos) por ação.
5.

META DE PERFORMANCE

O direito de exercer as Opções de Compra do Programa 2010 está condicionado ao atingimento e
manutenção de uma meta de performance baseada no “Lucro Econômico”, apurada e aplicada de acordo
com a fórmula constante no Anexo A ao presente Programa 2010 (“Meta de Performance”).
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 2010 até 31 de dezembro do último exercício social.
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.
Caso o Beneficiário deixe de exercer as Opções de Compra Liberadas em um determinado exercício e em
qualquer exercício subseqüente as Metas de Performance acumuladas não sejam atingidas, o direito de
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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.
Se as Metas de Performance acumuladas não forem atingidas até o exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2014, e ainda existirem Opções de Compra Liberadas ainda não exercidas, caducará o direito do
Beneficiário quanto a essas Opções de Compra.
6.

DATAS DE EXERCÍCIO

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.
7.

CONTRATO DE OPÇÃO

Os Beneficiários deste Programa 2010, para efetivamente virem a ter o direito de exercer as Opções de
Compra, deverão assinar e devolver à Companhia o Termo de Adesão anexo à Comunicação de Oferta de
Opção de Compra de Ações e celebrar com a Companhia o Contrato de Outorga de Opção de Compra de
Ações e Outras Avenças do Programa 2010 ("Contrato de Opção"), nos termos do modelo constante do
Anexo B a este Programa 2010.

ANEXO “A”
AO PROGRAMA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DE 2010
A que a Meta de Performance do Programa de Opção de Compra de Ações de 2010 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
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●

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 2010 até 31 de
dezembro do último exercício social.
SPREAD (%) = ROCE – WACC
LUCRO ECONÔMICO (R$) = (ROCE – WACC) x Capital Empregado Médio
ROCE = Lucro Líquido Ajustado ÷
CAPITAL EMPREGADO MÉDIA =

Capital Empregado Médio
∑ Capital Empregado/ano
Nº de meses

W.A.C.C. =

Custo do
Capital X
Próprio

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.
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CO NT R AT O D E O UT O RG A D E O PÇ ÃO D E C O M PR A D E
AÇ Õ E S E O UT R AS AV EN Ç AS DO PR O G R AM A 2 0 10
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 Rua Funchal, 160, 7º 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) NOME DO EXECUTIVO, brasileiro(a), Casado, Diretor Negócios, endereço completo,
Cédula de Identidade R.G. nº 99999999, C.P.F. sob nº 999.999.999-99 (beneficiário"), têm entre 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 26 de abril de 2011, (“Plano de Opção”), (ii) no
Programa de Opção de Compra de Ações de 2010 ("Programa 2010"), aprovado em reunião do Conselho de
Administração da Companhia, realizada em 10 de Dezembro de 2010, e (iii) neste Contrato de Outorga de
Opção de Compra de Ações e Outras Avenças do Programa 2010 ("Contrato"), a Companhia, neste ato,
outorga ao Beneficiário um total de [XXXXX] 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 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:
1. a partir de 1º de julho de 2013 até 30 de Junho de 2016, o Beneficiário poderá exercer até 30% (trinta
por cento) do total das Opções de Compra;
2. a partir de 1º de julho de 2014 até 30 de junho de 2017, o Beneficiário poderá exercer até 30%
(sessenta por cento) do total das Opções de Compra; e
3. a partir de 1º de julho de 2015 até 30 de junho de 2018, 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”).

108

ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta
C.N.P.J. nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
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 2010 até 31 de 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 2015, 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 2010", 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.
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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$ 6,21 (seis reais e vinte e um centavos) por Ação, e será pago pelo
Beneficiário à Companhia,, nos termos e condições desta cláusula:
b) O Preço de Exercício será pago pelo Beneficiário à vista, no ato da transferência das Ações (ou,
alternativamente, no ato da subscrição ou compra das Ações), salvo na hipótese de o Beneficiário optar
por vender imediatamente as Ações adquiridas em bolsa de valores ou no mercado de balcão, caso este
em que o pagamento poderá ser feito no primeiro dia útil após a liquidação financeira da transação, que
deverá ser dentro do menor prazo estabelecido pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC.
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
2008;
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 2010.
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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

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.
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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 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 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.
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9.

DIREITO DE PREFERÊNCIA

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.
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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, 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.
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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 previstos em
lei.
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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 2010 e
permanecerá válido até 30 de Junho de 2018.
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, obrigandose, 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.
b. Principais objetivos do plano
O programa de Stock Options mantido pela Empresa, tem como objetivo:
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 plano contribui para esses objetivos
Este programa estabelece metas compartilhadas que estimulam o executivo a buscar os resultados traçados
e alinhados a estratégia de médio e longo prazo da empresa.
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d. Como o plano se insere na política de remuneração da Companhia
O nosso Plano de Incentivo de Longo Prazo tem dois propósitos:
1 - retratar o interesse da empresa por um vínculo mais duradouro com o executivo, numa perspectiva de
retenção; e
2 -. atrelar os resultados do executivo a um período maior que doze meses, gerando sentido de consequência
e impacto de suas decisões no longo prazo.
e. Como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, médio e longo
prazo
O modelo do plano propicia este alinhamento pelas seguintes variáveis:
•

indicadores de médio de longo prazo; e

•

períodos de carências para exercício das opções, que observam as metas de performance 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

2008

550.000

2009

1.120.000

2010

870.000

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 12.000.000 (doze 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 (item
2) demonstrados neste informativo (item 13.4.a.), bem como atender as metas de performance estipulada nos
programas (item 6)

117

ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta
C.N.P.J. nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
i. Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
Os preços são fixados anualmente, através do programa de opções (item 4), aprovado pelo Conselho de
Administração e são apurados através do preço médio de negociação ocorridos nos últimos 60 pregões
anteriores a 1º de Junho de cada ano.
O preço de aquisição deve ser atualizado, conforme índice previsto no programa de opções (item 5).
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), demonstrados
neste informativo (item 13.4.a.).
k. Forma de liquidação
As formas de liquidação devem respeitar as condições previstas no contrato de outorga itens 2,3 e 4.
l. Restrições as transferências das ações
As restrições estão previstas no item 4 do contrato de outorga, demonstrados neste informe (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, demonstrados neste informe (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.

118

ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta
C.N.P.J. nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
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

- Conselho de Administração

0

- Conselho Fiscal

0

- Diretoria Estatutária

2.709.000

- Diretoria

1.130.840

TOTAL

3.839.840

Obs.: Saldo em 31/12/2011
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:
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DIRETORIA ESTATUTÁRIA

Número de membros
Data de outorga
Quantidade de opções outorgadas
Prazo para que as opções se
tornem exercíveis
Prazo máximo para exercício das
opções
Prazo de restrição à transferência
das ações
Preço médio ponderado de
exercício:
a) Das opções em aberto no
inicio do exercício
b) Das opções perdidas
durante o exercício social
c) Das opções exercidas
durante o exercício social
d) Das opções expiradas
durante o exercício social
Valor justo das opções na data de
outorga

Diluição potencial em caso de
exercício de todas as opções
outorgadas

Previsto para o
exercício social
corrente 2012

Exercício
Social
encerrado em
31/12/11

4,00

4,00

266.000

1º julho de
2011
290.000

1/7/15

1/7/14

30/6/20

30/6/19

N/A

N/A

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

R$ 16,23

R$ 11,13

O valor do impacto
será apurado no
fechamento do
exercício, incluindo
novas concessões
que poderão, ou
não, ocorrer em
julho de 2012.

O valor do
impacto será
apurado no
fechamento do
exercício,
incluindo novas
concessões
que poderão,
ou não, ocorrer
em julho de
2011.

1º julho de 2012
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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:
DIRETORIA ESTATUTÁRIA
Opções em aberto ao final do exercício social
encerrado em 31/12/11
Número de membros

4,00

Opções ainda não exercíveis
Quantidade
Data em que se tornarão
exercíveis

Prazo máximo para exercício
das opções
Prazo de restrição à
transferência das ações
Preço médio ponderado de
exercício
Valor justo das opções no
último dia do exercício social

1.714.600
07/12 = 410.400
07/13 = 458.400
07/14 = 482.000
07/15 = 247.800
07/16 = 116.000
08/12 = 410.400
08/13 = 458.400
07/14 = 482.000
06/18 = 247.800
07/19 = 116.000
N/A
R$ 7,36 se todas pudessem ser exercidas em
31/12/11
(considera a média do preço do Grant e cada
exercício corrigido)
Considerando preço da opção R$ 16,00 o ganho
médio por programa seria R$ 8,64 por opção

Opções exercíveis
Quantidade
Prazo máximo para exercício
das opções
Prazo de restrição à
transferência das ações
Preço médio ponderado de
exercício
Valor justo das opções no
último dia do exercício social

994.400
Julho 2012 até Agosto 2015
N/A
R$ 3,42
(considera o valor médio dos Grants 2002 até 2007,
atualizado até 31 de dezembro de 2011)
Considerando preço da opção R$ 10,70 o ganho
médio por programa seria R$ 7,28 por opção

121

ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta
C.N.P.J. nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
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:
DIRETORIA ESTATUTÁRIA

Nº de membros

Exercício
Social
encerrado
em 31/12/11

Exercício
Social
encerrado
em 31/12/10

Exercício
Social
encerrado
em 31/12/09

4,00

3,00

3,00

1.541.600

0

0

R$2,18

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 8,11

R$ 0,00

R$ 0,00

Opções exercidas:
Número
Preço médio ponderado de
exercício
Diferença entre o valor de
exercício e o valor de mercado das
ações relativas às opções
exercidas
Ações entregues
Nº de ações entregues
Preço médio ponderado de
aquisição
Diferença entre o valor de
aquisição e o valor de mercado
das ações adquiridas

Não houve entrega de ações aos diretores
estatutários

122

ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta
C.N.P.J. nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
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.

DADOS
Modelo de precificação

Árvore binomial
Programa 2011
• Preço de exercício: R$ 11,13
• Volatilidade esperada: 35,63%
• Dividendos esperados: 2,55%
• Risk free return:
2011: 8,34
2012: 8,78
2013: 8,04
2014: 7,89
2015: 7,82
2016: 7,82
• Taxa de rotatividade: 5%
• Market Fair Value: 36,95%

Dados e premissas utilizadas no
modelo de precificação, incluindo o
preço médio ponderado das
ações,
preço
de
exercício,
volatilidade esperada, prazo de
vida
da
opção,
dividendos
esperados e a taxa de juros livre
de risco

Método utilizado e as premissas
assumidas para incorporar os
efeitos esperados de exercício
antecipado

N/A

Forma
de
determinação
volatilidade esperada

Média da volatilidade diária dos últimos
cinco anos considerando a cotação de
fechamento da ação

da

Se alguma outra característica da
opção
foi
incorporada
na
mensuração de seu valor justo

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

DIRETORIA ESTATUTÁRIA
DADOS
Número de membros
Nome do plano
Quantidade de administradores que
reúnem as condições para se aposentar
Condições para se aposentar
antecipadamente
Valor atualizado das contribuições
acumuladas até o encerramento do
último exercício social, descontada a
parcela relativa a contribuições feitas
diretamente pelos administradores
Valor total acumulado das contribuições
realizadas durante o último exercício
social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos
administradores

Possibilidade de resgate antecipado e
quais as condições

INFORMAÇÕES
4,00
SPASAPREV – ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA
1,00
Idade mínima de 55 anos e tempo de
serviço mínimo de 10 anos

R$ 3.056.993

R$ 372.809

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
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13.11. Remuneração média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho
Fiscal relativa aos últimos três exercícios sociais.
Item não divulgado em razão da liminar concedida pelo MM Juízo da 5ª Vara Federal/RJ, nos autos do
processo 2010.5101002888-5 ao IBEF - Rio de Janeiro, ao qual a Companhia é associada.
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.
A. 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 tornarse-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.
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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.
B. Incentivo de curto prazo:
Receberá o bônus relativo ao nº de meses trabalhado no ano, com base nos resultados apurados no final do
exercício.
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.
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D. Demais coberturas:
Não existem quaisquer coberturas ou compromissos pós-emprego
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

2011

2010

2009

Conselho de
Administração

78%

78%

78%

Conselho Fiscal

60%

60%

60%

Diretoria Estatutária

0%

0%

0%

13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado da
Companhia como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou
do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por
exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados.
Nos últimos três exercícios sociais não houve remuneração paga aos membros do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária por qualquer razão que não a função que
ocupam.
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.
Nos últimos três exercícios sociais, não houve remuneração paga por empresas controladas e pela acionista
controladora da Alpargatas S.A. aos seus membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da
Diretoria Estatutária.
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13.16. Outras Informações Relevantes
Não há outras informações relevantes sobre a remuneração dos administradores.
****************
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Atendendo ao disposto no artigo 14, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia vem
disponibilizar as seguintes informações:

AUMENTO DE CAPITAL

A Administração da Companhia resolveu apresentar a presente proposta de aumento de capital, com a
bonificação de ações, por entender que constitui o melhor interesse da Companhia e dos Srs. Acionistas a
distribuição de novas ações aos Srs. Acionistas, sem qualquer custo, mediante a emissão de novas ações na
proporção de 10 ações para cada 100 ações possuídas em 25 de abril de 2012.
A proposta de aumento do capital social a ser submetida à aprovação dos Acionistas possui as seguintes
características:
Valor do Capital Social Atual: R$ 518.922.083,20 (quinhentos e dezoito milhões, novecentos e vinte e dois
mil, oitenta e três reais e vinte centavos).
Valor do Aumento: R$ 43.236.415,33 (quarenta e três milhões, duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e
quinze reais e trinta e três centavos).
Valor do Capital Social Pós-Aumento: R$ 562.158.498,53 (quinhentos e sessenta e dois milhões, cento e
cinqüenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinqüenta e três centavos).
Origem dos Recursos: o presente aumento de capital será realizado mediante a utilização do valor destinado
como Reserva de Investimento em 2006, com bonificação de ações.
Bonificação de Ações (10%): serão emitidas 35.345.588 novas ações, sendo 18.152.408 ações ordinárias e
17.193.180 ações preferenciais, incluídas as ações em tesouraria, com o custo unitário atribuído às ações
bonificadas de R$1,223247863, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas, a título de bonificação, na
proporção de 10 (dez) ações novas para cada 100 (cem) ações da mesma espécie de que forem titulares em
25 de abril de 2012.
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Número total de ações após a bonificação:

QUANTIDADE DE

ATUAL

APÓS BONIFICAÇÃO

Ordinárias

181.524.080

199.676.488

Preferenciais

171.931.800

189.124.980

TOTAL

353.455.880

388.801.468

AÇÕES

Direitos, vantagens e restrições nas novas ações emitidas: as ações emitidas terão os mesmos direitos,
vantagens e restrições atribuídas às atuais ações da Companhia, de acordo com a respectiva classe.
Razões do aumento e suas conseqüências jurídicas e econômicas: a fim de atender a obrigação legal
imposta pelo artigo 196, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o valor destinado à Reserva de
Investimentos em 2006 será utilizado para o aumento do capital social da Companhia, por meio da
bonificação de ações. Sob o ponto de vista jurídico, a bonificação de ações, embora ocasione a emissão de
novas ações, não acarretará a alteração dos valores patrimoniais das atuais ações de emissão da
Companhia e preservará a participação acionária proporcional de todos os Acionistas. Quanto aos efeitos
econômicos, a bonificação de ações possibilita uma maior liquidez das ações da Companhia no Mercado,
considerando que uma maior quantidade de ações em circulação, potencialmente, gera incremento nos
negócios. Além disso, com a bonificação de ações, haverá a distribuição de novas ações aos acionistas da
Companhia, sem qualquer custo, na proporção de 10 (dez) ações para cada 100 (cem) ações possuídas, com
um consequente incremento de 10% no montante total dos dividendos pagos mensalmente, beneficiando,
portanto, de forma proporcional a todos os acionistas.
Frações de Ações: As ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista terão tratamento
previsto no artigo 169, parágrafo 3°, da Lei n.° 6. 404/76. Tais ações serão vendidas na Bolsa no pregão do
dia 09 de maio de 2012, e seu resultado será creditado aos acionistas em 16 de maio de 2012.
****************
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