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1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Marcio Utsch

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Fabio Leite de Souza

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

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

devidamente assinada, atestando que: (a) reviu o formulário de referência; (b)
todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução
CVM nº 480, em especial aos artigos 14 a 19; (c) o conjunto de informações nele
contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômicofinanceira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores
mobiliários por ele emitidos
As declarações individuais do Diretor Presidente e do Diretor de Relações com
Investidores estão disponíveis, respectivamente, nos itens 1.1 e 1.2. do presente
Formulário de Referência.
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

471-5

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Ernst&Young Auditores Independentes

CPF/CNPJ

61.366.936/0001-25

Período de prestação de serviço

01/04/2012 a 31/03/2017

Descrição do serviço contratado

A Ernst & Young foi contratada para realizar a auditoria das demonstrações financeiras anuais e revisões das informações
trimestrais da Alpargatas. Além desse serviço, em 2016, a Alpargatas contratou os seguintes trabalhos da Ernst & Young:
•Compliance fiscal dos expatriados;
•Revisão tributária sobre reestruturações pretendidas;
•Revisão tributária na Argentina;
•Revisão sobre o preço de transferência;
•Análise de nova plataforma comercial;
•Capacitação da equipe gerencial em visão sistêmica;
•Revisão trabalhista e previdenciária – adequação do E-social; e
•Levantamento de informações comerciais históricas.
•A prestação dos serviços não representou conflitos de interesse, pois é permitida pelo órgão regulador e, consequentemente,
não afetou a independência e objetividade necessárias ao desempenho do trabalho de auditoria.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Os montantes contratados com a Ernst & Young em 2016 foram os seguintes:
•Serviços de auditoria referentes ao exercício de 2016: R$ 913.769
•Compliance fiscal dos expatriados: R$ 41.750
•Revisão tributária sobre reestruturações pretendidas: R$ 350.415
•Revisão tributária na Argentina: R$ 160.000
•Revisão sobre preço de transferência: R$ 321.522
•Análise de nova plataforma comercial: R$ 168.000
•Capacitação da equipe gerencial em visão sistêmica: R$ 181.000
•Revisão trabalhista e previdenciária - Adequação do E-social: R$ 330.000
•Levantamento de informações comerciais históricas: R$ 90.000

Justificativa da substituição

Em atendimento ao artigo 31 da Instrução 308/99 da Comissão de Valores Mobiliários, o Conselho de Administração da
Companhia autorizou, em 01 de dezembro de 2016, a substituição Ernst & Young da pela KPMG, cuja responsabilidade pelos
trabalhos de auditoria teve início a partir do primeiro trimestre de 2017.

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

Não houve discordância.

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

Waldyr Passetto Junior

01/04/2012 a 31/03/2017

CPF
082.619.888-05

Endereço
Av. Pres. Juscelino Kubtschek, 1909 Torre Norte, 10 andar, Itaim, São Paulo, SP, Brasil, CEP
04543-011, Telefone (11) 25733296, Fax (11) 25733296, e-mail: waldyr.passetto@br.ey.com
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

418-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

CPF/CNPJ

57.755.217/0001-29

Período de prestação de serviço

01/04/2017

Descrição do serviço contratado

A KPMG foi contratada para realizar a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Alpargatas.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço
Justificativa da substituição

Em atendimento ao artigo 31 da Instrução 308/99 da Comissão de Valores Mobiliários, o Conselho de Administração da
Companhia autorizou, em 01 de dezembro de 2016, a substituição Ernst & Young da pela KPMG, cuja responsabilidade pelos
trabalhos de auditoria teve início a partir do primeiro trimestre de 2017.

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

Não houve discordância.

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Endereço

Marcelo Pereira Gonçalves

28/04/2017

200.314.278-98

: Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos 105, 8º andar, Morumbi, São Paulo, SP, Brasil, CEP
04711-904, Telefone (11) 39406606, e-mail: mpgoncalves@kpmg.com.br

Orlando Octávio de Freitas Junior

01/04/2017 a 27/04/2017

084.911.368-78

Rua Arq. Olavo Redig de Campos, 105 Edifício Ez Tower – Torr, 8° andar, Morumbi, São Paulo, SP,
Brasil, CEP 04711-904, Telefone (11) 39403127, e-mail: ofreitas@kpmg.com.br
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2.3 - Outras informações relevantes
2.3. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Em razão do rodízio obrigatório de auditor independente, a KPMG Auditores
Independentes, iniciou os trabalhos de auditoria da Companhia a partir das
Demonstrações Financeiras do primeiro trimestre de 2017.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2016)

Exercício social (31/12/2015)

Exercício social (31/12/2014)

Patrimônio Líquido

2.065.750.547,78

1.931.236.633,81

2.100.904.668,32

Ativo Total

3.782.052.069,44

3.763.470.915,84

3.650.623.057,11

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

4.054.403.899,11

4.038.675.561,35

3.437.079.072,09

Resultado Bruto

1.800.283.635,13

1.725.062.989,52

1.412.299.472,15

361.597.232,28

272.314.170,28

280.150.949,72

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

463.053.374

460.845.417

460.750.702

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

4,460000

4,190000

4,560000

Resultado Básico por Ação

0,781400

0,588500

0,608000

Resultado Diluído por Ação

7,80

0,58

0,60

0,78

0,59

0,61

Resultado Líquido
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3.2 - Medições não contábeis
3.2. Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou
deseje divulgar neste formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes
de juros, impostos, depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e
imposto de renda), o emissor deve:
(a) informar o valor das medições não contábeis;
LAJIDA
LAJIDA (R$ milhões)
Margem LAJIDA

2016
595,8
14,7%

2015*
563,4
14,0%

2014
477,6
13,5%

* Os resultados de Topper, Rainha e Timberland (operações descontinuadas em 2016) foram
excluídos dos resultados de 2015, conforme determina o Pronunciamento Técnico CPC 31.

(b) fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações
financeiras auditadas;
CÁLCULO DO LAJIDA (R$ milhões)

2016

2015*

2014

LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO

358,4

263,2

291,4

I.R. e contribuição social

23,0

27,6

18,3

Resultado financeiro

87,0

60,8

22,9

Depreciação e amortização

103,6

101,6

77,6

0

0

41,9

Resultado financeiro, impostos e depreciações da eq. patrimonial de empresas
coligadas
(=) LAJIDA CONFORME INSTRUÇÃO CVM 527

572

453,2

452,1

Resultado operacional da eq. patrimonial de empresas coligadas

0

0

-22,3

Provisões não-operacionais

15

22,1

11,4

Despesas com troca de controle

0

21,4

-

8,8

66,7

32,2

0

0

4,2

595,8

563,4

477,6

Outros itens não-recorrentes
Hedge
(=) LAJIDA AJUSTADO

* Os resultados de Topper, Rainha e Timberland (operações descontinuadas em 2016) foram
excluídos dos resultados de 2015, conforme determina o Pronunciamento Técnico CPC 31.

(c) explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a
correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações
O LAJIDA não deve ser considerado como uma alternativa ao lucro líquido na
qualidade de indicador do desempenho operacional, ou ao fluxo de caixa na qualidade
de indicador de liquidez. O LAJIDA não tem significado padronizado e seu cálculo, na
Alpargatas, pode não ser comparável ao realizado por outras companhias. Ainda que o
LAJIDA não forneça, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, uma
medida do fluxo de caixa, a Administração da Alpargatas o utiliza para mensurar o
desempenho operacional da Sociedade.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
3.3. Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações
financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente
Não houve evento subsequente às demonstrações financeiras de 2016, último exercício
social, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 24, aprovado pela Deliberação
CVM Nº 593/09.
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3.4 - Política de destinação dos resultados
3.4. Descrever a política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios
sociais, indicando: (a) regras sobre retenção de lucros; (b) regras sobre
distribuição de dividendos; (c) periodicidade das distribuições de dividendos; (d)
eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou
regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões
judiciais, administrativas ou arbitrais
A destinação dos resultados da Alpargatas, nos três últimos exercícios sociais, seguiu o
estabelecido em seu Estatuto Social, de acordo com os artigos descritos a seguir:
Exercícios sociais

2016 - 2015 – 2014

a. Regras sobre
retenção de lucros

O Estatuto Social da Alpargatas em seu artigo 30 diz que 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. O parágrafo 1º diz que 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. O parágrafo
2º diz que o saldo que se verificar terá o destino que lhes derem os acionistas
reunidos em Assembléia Geral conforme propostas do Conselho de Administração
da sociedade e nos estritos termos da legislação aplicável.

a.i. Valores das
Retenções de Lucros

Destinações dos resultados (em R$)
2016
Lucro Líquido
Destinações:
Reserva Legal*
Reserva de Incentivos Fiscais**
(Subvenção para Investimentos)
Juros s/ Capital Próprio / Dividendos
Reservas para Investimentos

361.566.929,11
(18.078.346,46)

2015

2014

272.314.050,87

280.151.449,65

0,00

0,00

(181.734.149,67) (142.871.349,11) (133.139.613,02)
(132.600.000,00) (114.900.000,00) (138.300.000,00)
(29.154.432,98)
(14.542.701,76)
(8.711.836,63)

* Nos exercícios de 2015 e 2014 a Alpargatas não constituiu reserva legal porque o
limite máximo previsto na legislação foi atingido, uma vez que o saldo da reserva
legal, acrescido do montante das reservas de capital, ultrapassa 30% do capital
social de acordo com o Art. 193, parágrafo 1º da Lei nº 6.404.
** Nos exercícios de 2016, 2015 e 2014 a Alpargatas constituiu reserva para
incentivos fiscais, de acordo com o Art. 195A da Lei nº 6.404, revisada pela Lei nº
11.638/07.
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3.4 - Política de destinação dos resultados
b. Regras sobre
distribuição de
dividendos

O Estatuto Social da Alpargatas em seu artigo Art. 30, parágrafo 1º diz que do lucro
remanescente, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, serão destinados ao
pagamento do dividendo anual obrigatório dos acionistas, podendo ser pagos na
forma de juros sobre capital próprio nos termos da legislação aplicável.

c. Peridiocidade das
distribuições de
dividendos

O Estatuto Social da Alpargatas em seu artigo 32 diz que 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. Essas
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.

d. Eventuais
restrições à
distribuição de
dividendos impostas
por legislação ou

Estatuto Social da Alpargatas em seu artigo 31 diz que 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.

regulamentação
especial aplicável ao
emissor, assim
como contratos,
decisões judiciais,
administrativas ou
arbitrais
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2016

Lucro líquido ajustado
Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor

Exercício social 31/12/2015

Exercício social 31/12/2014

161.754.432,98

129.442.701,76

147.011.836,63

81,980000

88,770000

94,070000

17,500000

14,100000

13,330000

Dividendo distribuído total

132.600.000,00

114.900.000,00

138.300.000,00

Lucro líquido retido

228.966.929,11

157.414.050,87

141.851.449,65

19/04/2017

13/04/2016

23/04/2015

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Juros Sobre Capital Próprio
Ordinária

10.606.521,62

13/04/2016

13.465.387,25

24/03/2015

11.685.677,48

03/07/2014

Preferencial

10.693.478,38

13/04/2016

13.434.612,75

24/03/2015

11.814.322,52

03/07/2014

8.764.074,21

13/07/2016

Ordinária

13.765.730,46

12/06/2015

Preferencial

13.734.269,54

12/06/2015

Ordinária

15.264.149,92

16/09/2015

Preferencial

15.235.850,08

16/09/2015

Ordinária

15.013.917,95

18/12/2015

Preferencial

14.986.082,05

18/12/2015

Ordinária

11.974.158,96

08/10/2014

Preferencial

12.025.841,04

08/10/2014

Ordinária

6.957.951,03

17/12/2014

Preferencial

6.942.048,97

17/12/2014

Ordinária

11.387.319,77

16/04/2014

Preferencial

11.512.680,23

16/04/2014

Ordinária

27.030.888,91

28/04/2015

Preferencial

26.969.111,09

28/04/2015

Ordinária
Preferencial

8.835.925,79

13/07/2016

Ordinária

15.884.884,50

05/10/2016

Preferencial

16.015.115,50

05/10/2016

Ordinária

30.773.851,47

14/12/2016

Preferencial

31.026.148,53

14/12/2201

Outros
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
3.6. Informar se nos 3 últimos exercícios sociais foram declarados dividendos a
conta de lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais anteriores
Para o exercício de 2016, a Alpargatas não distribuiu dividendos provenientes do lucro
líquido do exercício de 2016, tampouco foram declarados dividendos a conta de lucros
retidos ou de reservas constituídas em exercícios sociais anteriores. Portanto, a
Alpargatas distribuiu R$132,6 milhões em JCP.

Para o exercício de 2015, a Alpargatas não distribuiu dividendos provenientes do lucro
líquido do exercício de 2015, mas distribuiu R$166,0 milhões referentes às reservas
acumuladas dos exercícios de 2010, 2011, 2012 e 2013, totalizando a distribuição de
R$166,0 milhões em dividendos e R$114,9 milhões em JCP.

Para o exercício de 2014, complementando o valor distribuído a título de dividendos
proveniente do lucro líquido do exercício de 2014 no montante de R$54,0 milhões, a
Alpargatas distribuiu R$93,1 milhões provenientes da reserva de lucros retidos de 2010,
totalizando a distribuição de R$147,1 milhões em dividendos e R$84,3 milhões em JCP.
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2016

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
1.716.301.521,66

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
0,83000000
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2016)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Garantia Real

7.903.632,00

19.471.824,00

Financiamento

Quirografárias

38.704.940,00

300.387.429,00

Empréstimo

Quirografárias

163.299.428,00
209.908.000,00

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

13.938.043,00

638.159,00

41.951.658,00

48.330.545,00

0,00

387.422.914,00

0,00

0,00

0,00

163.299.428,00

319.859.253,00

62.268.588,00

638.159,00

592.674.000,00

Observação
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3.9 - Outras informações relevantes
3.9. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Os resultados de Topper, Rainha e Timberland (operações descontinuadas em 2016)
foram excluídos dos resultados de 2015, conforme determina o Pronunciamento
Técnico CPC 31.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
4.1. Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento,
em especial, aqueles relacionados: (a) ao emissor; (b) a seu controlador, direto ou
indireto, ou grupo de controle; (c) a seus fornecedores; (d) aos setores da economia
nos quais o emissor atue; (e) a seus clientes; (f) a suas controladas e coligadas; (g)
aos países estrangeiros onde o emissor atue; (h) à regulação dos setores em que o
emissor atue; (i) a questões socioambientais; (j) a seus acionistas;
(a) ao emissor:
A Auditoria Interna da Alpargatas é responsável pelo gerenciamento de riscos da
Companhia, cumprindo as atividades de identificação, análise, avaliação, classificação,
parametrização e monitoramento do tratamento ao risco. Da matriz de riscos desenhada
pela Auditoria Interna, são monitorados, principalmente, os seguintes riscos,
categorizados de acordo com a classificação constante na Política de Gestão de Riscos
da Companhia:
Perda do valor das marcas (risco estratégico)
Marcas são um ativo de natureza competitiva e estratégica para a Alpargatas, pois
asseguram a sua participação de mercado e estimulam o consumo dos produtos por
milhões de consumidores, no Brasil e no exterior. Ocorrendo perda no valor das suas
principais marcas a Companhia poderá ter o seu resultado operacional (vendas e
lucratividade) impactados, negativamente, de forma significativa. Atualmente, o
portfolio de marcas da Alpargatas é formado por, aproximadamente, 2.359
pedidos/registros, divididos entre o Brasil e o exterior. Desse universo, as marcas
próprias mais importantes são Havaianas, Dupé, Osklen, Sete Léguas, Meggashop e
Topper na Argentina, além da licenciada Mizuno.
Volatilidade de preço de matérias-primas (risco operacional)
A Alpargatas importa matérias-primas e produtos acabados além de adquirir algumas
matérias-primas (borracha sintética, por exemplo) no mercado interno cujos preços são
atrelados ao dólar norte-americano. Dessa forma, o custo de produção está sujeito à
volatilidade cambial que poderá impactar negativamente (alta do dólar) ou
positivamente (queda do dólar) a rentabilidade da Companhia. Adicionalmente, a
borracha sintética SSBR1502, adquirida em sua maioria de fornecedor local, está sujeita
à flutuação de preço em função da volatilidade dos preços de commodities
especialmente as derivadas da cadeia do petróleo e do gás.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
Indisponibilidade de fornecimento de matérias-primas vitais (risco operacional)
A borracha sintética é a principal matéria-prima utilizada na fabricação de sandálias
Havaianas e Dupé e possui um número reduzido de fornecedores no Brasil apresentando
risco de indisponibilidade de fornecimento. Se tal fato ocorrer a fabricação desse
produto ficará comprometida e, consequentemente, as vendas e receita da Companhia.
Em 2016, o negócio de Sandálias respondeu por cerca de 63% da receita da Alpargatas
em 2016, que somou R$ 4 bilhões.
Perda de incentivo fiscal (risco de compliance)
A Alpargatas goza de subvenções concedidas pelos governos estaduais nas unidades
fabris localizadas na Paraíba, Pernambuco e Minas Gerais, usufruídas na forma de
apuração de crédito presumido de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS). Para garantir esses incentivos a Companhia deve estar em compliance com
uma série de exigências fiscais, trabalhistas, sociais e de proteção e controle do meio
ambiente que se forem descumpridas poderão ocasionar a interrupção da concessão e,
consequentemente, a perda de cerca de R$ 172,0 milhões de incentivo de ICMS em
2016. Adicionalmente, a Alpargatas goza de subvenções federais por meio do lucro da
exploração na Região Nordeste uma vez que possui unidades de produção localizadas
nas áreas de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE.

Ocorrência de catástrofe natural ou sinistros (risco operacional)
A Alpargatas produz internamente uma parcela significativa de seus produtos. A
ocorrência de catástrofes naturais (ex.: inundações), eventos de força maior (ex.: falta de
energia, água e combustíveis por parte das concessionárias de serviços públicos e das
distribuidoras bem como greves, piquetes e bloqueios logísticos) e sinistros (ex.:
incêndio) podem causar danos às suas instalações e aos estoques, interrompendo a
produção e, consequentemente, a venda de mercadorias.

Falhas nos sistemas de informação (risco operacional)
A Companhia depende da integridade, funcionalidade, disponibilidade, estabilidade e
segurança de vários sistemas de informação: crédito, logística, comunicação e vários
aplicativos para controlar produção, estoques e relatórios de desempenho operacional,
comercial e financeiro. Falhas na manutenção, segurança ou falta de atualização desses
sistemas de informação podem causar a interrupção das operações industriais, nos
centros logísticos, na rede de lojas ou nos escritórios da Companhia.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
(b) a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle
Em 20 de setembro de 2017, os acionistas controladores da Alpargatas S.A. – ITAÚSA
– Investimentos Itaú S.A.; Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia e Cambuhy Alpa Holding S.A. – detinham de maneira direta, 85,78% do
capital votante e 54,24% do capital total da Alpargatas S.A.
Dessa forma, os acionistas controladores têm o poder de exercer o controle da
Alpargatas, sendo titulares de direitos de voto que lhes permitam, por exemplo, eleger a
maioria dos membros do conselho de administração da Companhia, e determinar o
resultado de qualquer ato que exija aprovação dos acionistas, incluindo reorganizações
societárias e pagamentos de dividendos.
Os acionistas controladores poderão, ainda, ter interesse em realizar aquisições,
alienações, parcerias, buscar financiamentos ou operações similares que possam ser
conflitantes com os interesses dos demais acionistas, e, mesmo em tais casos, o
interesse dos Acionistas Controladores poderá prevalecer.

(c) a seus fornecedores
Vide descrição no risco “indisponibilidade de fornecimento de matérias-primas vitais”
relacionado ao emissor no item (a).

(d) aos setores da economia nos quais o emissor atue (risco estratégico)
O desempenho do setor calçadista brasileiro e estrangeiro está atrelado ao poder
aquisitivo da população (renda e emprego) e à confiança dos consumidores no ambiente
político/econômico dos seus países. Ocorrendo variações negativas na renda, e/ou
incertezas na política econômica e no ambiente político, é possível que ocorra redução
dos gastos dos consumidores afetando o desempenho do comércio e da indústria
calçadista.
(e) a seus clientes (risco financeiro)
A distribuição dos produtos da Alpargatas é realizada por clientes dos seguintes canais:
atacado, distribuidores regionais, varejo de calçados multimarca e especializado em
artigos esportivos, supermercados, hipermercados e franquias. O aumento significativo
da inadimplência de um grupo de clientes, ou de algum com representatividade
específica na receita, pode impactar o capital da giro da Companhia e o seu resultado.
(f) a suas controladas e coligadas (classificação de risco não se aplica)
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
As empresas controladas da Alpargatas estão sujeitas a riscos semelhantes ao da
controladora (com exceção da perda de incentivo fiscal que se aplica ao Brasil) uma
vez que são empresas que também fabricam e comercializam calçados.
(g) aos países estrangeiros onde o emissor atue (risco estratégico)
A Alpargatas fabrica e comercializa calçados na Argentina e vende sandálias em cerca
de 100 países por meio de subsidiárias e exportação para distribuidores. Qualquer
mudança relevante no ambiente político/econômico dos países os quais seus produtos
são comercializados pode afetar as vendas e a lucratividade da Alpargatas.
(h) à regulação dos setores em que o emissor atue (risco de compliance)
Os governos do Brasil e da Argentina adotaram medidas “antidumping” aos calçados
provenientes da China, impondo sobretaxa que elevou seu custo de importação. Novas
barreiras de importação, ou a ampliação das atuais, dependendo de sua dimensão,
podem afetar a estratégia de sourcing da Alpargatas, no Brasil e na Argentina.
(i) a questões socioambientais (risco de compliance)
O principal risco ambiental decorrente das atividades da Alpargatas está relacionado à
destinação dos resíduos gerados na fabricação dos calçados realizada por empresas
transportadoras terceirizadas. Os resíduos Classe I (perigosos) são destinados para
incineração, co-processamento ou para aterros específicos de Classe I, conforme
autorização do órgão ambiental nos estados onde estão localizadas as fábricas. Por
exemplo, no Estado da Paraíba, a SUDEMA (Superintendência de Administração do
Meio Ambiente) é o órgão emissor da autorização. Em Pernambuco é a Agência
Estadual do Meio Ambiente (antes chamada de CPRH) e em Minas Gerais é a FEPAM
(Fundação Estadual de Proteção Ambiental). Os resíduos Classe II A e II B (não
perigosos) são preferencialmente reaproveitados e, somente como última alternativa,
enviados para um aterro, devidamente licenciado e autorizado pelo órgão ambiental.
Mesmo com um processo bem claro de destinação pode ocorrer da transportadora não
destinar corretamente os resíduos provocando a contaminação do meio ambiente. Uma
decisão governamental que denegue ou cause o atraso de nova emissão de licença ou de
sua renovação, ou que revogue ou modifique licença já existente, pode afetar
negativamente a continuidade de nossas operações na unidade de produção em questão.

(j) a seus acionistas
A Companhia entende que não está exposta a riscos cuja fonte seja seus acionistas.
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado
4.2. Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a
que o emissor está exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de
juros.
A Companhia está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus
negócios. Esses riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de
flutuações na taxa de câmbio e mudanças nas taxas de juros.
Risco cambial:
A Alpargatas importa produtos acabados e matérias-primas e adquire algumas matériasprimas no mercado interno, cujo preço é atrelado ao dólar norte-americano. Por outro
lado, a Companhia exporta calçados gerando uma receita na mesma moeda das
importações. O volume de pagamentos em moeda estrangeira é superior ao de
recebimentos em moeda estrangeira. Dessa forma, a Alpargatas possui uma exposição
cambial cuja posição importadora é maior do que a exportadora, ou seja, possui um
risco de perda se houver alta na taxa de câmbio. Com o objetivo de mitigar esse risco e,
principalmente, proteger o seu fluxo de caixa, a Alpargatas possui a Política de Gestão
de Risco Cambial (vide detalhes em 5.2.). Esta política estabelece diretrizes para
operações de proteção do fluxo de caixa em um horizonte de 12 meses por meio da
utilização de instrumentos financeiros derivativos. A exposição cambial futura é
baseada nas projeções de pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira. Em 31 de
dezembro de 2016, o volume total protegido (notional) representava um montante de
US$6.238 mil em operações do tipo NDF (Non-Deliverables Forward).
A exposição cambial em 31 de dezembro de 2016 segue abaixo.
R$ mil
Ativo

31/12/2016

Banco

4

Contas a receber de clientes

103.455
103.459

Passivo
Fornecedores

(52.246)

Royalties a pagar

(6.429)
(58.675)

Exposição líquida

44.784

Valor a mercado (MtM) dos Instrumentos Financeiros
Derivativos (com finalidade de hedge de fluxo de caixa)

(737)

Total da exposição para fins de análise de sensibilidade

44.047
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado
Para a análise de sensibilidade da exposição cambial consolidada em 31 de dezembro de
2016 foram desconsiderados os saldos de contas a receber de clientes e dos empréstimos
e financiamentos mantidos pelas controladas no exterior, os quais são denominados nas
moedas locais de cada uma dessas controladas. Por esse motivo, a Administração da
Companhia entende que não existe risco de exposição de moeda para essas controladas.
Considerando a exposição cambial descrita na tabela acima, em 31 de dezembro de
2016 a análise de sensibilidade quanto à posição em aberto é a seguinte:
R$ mil
Impactos da variação do

Ganho/(Perda)
Cenário
provável

Cenário
possível

Cenário
remoto

-

(1)

(2)

Contas a receber de clientes

(5.173)

(25.864)

(51.728)

Fornecedores

(2.612)

13.062

26.123

321

1.607

3.215

(2.240)

(11.196)

(22.392)

2.009

6.058

11.119

(231)

(5.138)

(11.273)

dólar norte-americano
Banco

Royalties”a pagar
Impacto total no resultado
Instrumentos financeiros derivativos
Impacto total no resultado
com derivativos

O cenário provável considera uma valorização do real em 5% sobre o dólar norteamericano considerando uma taxa de câmbio de R$3,2591/US$, baseada em referências
de mercado.
O cenário possível considera uma valorização do real em 25% sobre o dólar norteamericano considerando a taxa de câmbio em 31 de dezembro de 2016 de
(R$2,4443/US$), e o cenário remoto uma valorização de 50% (R$1,6296/ US$).

Risco de taxa de juros:
O risco de taxa de juros da Alpargatas decorre em parte de aplicações financeiras e de
empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. A Companhia mantém os
indexadores de suas exposições às taxas de juros ativas e passivas atrelados à taxas pré e
pós-fixadas. As aplicações financeiras e os empréstimos e financiamentos são corrigidos
por indexadores pré e pós-fixados, conforme contratos firmados com as instituições
financeiras. Com o objetivo de mitigar o risco de taxas de juros das aplicações
financeiras a Alpargatas possui a Política de Aplicações Financeiras, que visa garantir o

PÁGINA: 24 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado
alinhamento das decisões de investimento das disponibilidades com os interesses dos
acionistas; busca manter a liquidez apropriada do caixa; preservar o capital do acionista
e controlar a diversificação das aplicações financeiras (vide detalhes em 5.2).
A exposição a juros registrada em 31 de dezembro de 2016 segue abaixo.
R$ mil
Ativo

31/12/2016

Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras

502.118
502.118

Passivo
Empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo

(592.674)
(592.674)

Posição financeira líquida

(90.556)

A análise de sensibilidade foi determinada com base na exposição às taxas de juros dos
instrumentos financeiros não derivativos em 31 de dezembro de 2016. Para os ativos
financeiros indexados a CDI, a análise é realizada assumindo que o valor líquido entre o
ativo e o passivo em aberto no final do período perdurou durante todo o exercício.

R$ mil
Impactos da variação da taxa de juros

Receita de aplicações financeiras
Despesas de juros sobre empréstimos
Impacto total no resultado

Ganho/(Perda)
Cenário
provável

Cenário
possível

Cenário
remoto

(380)

(9.512)

(19.025)

75

1.989

3.796

(305)

(7.523)

(15.229)

Considerando a taxa de juros (CDI) em 31 de dezembro de 2016 de 13,63% a.a., o
cenário provável simula uma queda da taxa de juros em 14 pontos base sobre a taxa do
CDI resultando em uma taxa de 13,49% a.a.
O cenário possível considera uma redução da taxa de juros em 341 pontos base sobre a
taxa do CDI resultando na taxa em 31 de dezembro de 2016 de 10,22% a.a. O cenário
remoto considera uma redução da taxa de juros em 682 pontos base a 6,82% a.a.
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado
Risco de commodities
O risco de mercado proveniente das commodities está relacionado a sua volatilidade de
preço. A principal matéria-prima commodity utilizada pela Alpargatas é a borracha
sintética SSBR 1502. A variação dos preços dessa commodity pode afetar os resultados
da Empresa uma vez que há dependência razoável desse insumo.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
4.3. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o emissor
ou suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários,
cíveis e outros: (i) que não estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes para os
negócios do emissor ou de suas controladas, indicando: (a) juízo; (b) instância; (c)
data de instauração; (d) partes no processo; (e) valores, bens ou direitos
envolvidos; (f) principais fatos; (g) se a chance de perda é: (i) provável; (ii)
possível; (iii) remota; (h) análise do impacto em caso de perda do processo; (i)
valor provisionado, se houver provisão.
A Alpargatas e suas controladas possuem processos de natureza fiscal, cível e
trabalhista. Os processos descritos a seguir referem-se ao trimestre findo em 31 de
março de 2017. No âmbito trabalhista, não existem reclamações relevantes,
individualmente consideradas. No âmbito tributário, a Companhia destaca abaixo
aqueles processos considerados relevantes para seus negócios:
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
Processo nº 0015767-39.1993.4.03.6100 (COFINS) e 0004531-02.2007.4.03.6100 (PIS)
4ª Vara Federal da Seção Judiciária de São
Juízo
Paulo (Judicial) e 20ª Vara Federal da Seção
Judiciária de São Paulo (Judicial)
Instância

Última Instância - Supremo Tribunal Federal/STF

Data de instauração

17/06/1993 e 07/03/2007

Autor

Alpargatas S.A.

Réu

União Federal

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 263,0 MM
• Objeto da Ação: Ação ordinária em que se
discute a ilegitimidade da inclusão das parcelas
relativas ao ICMS na base de cálculo da COFINS
(R$187,0 MM) e do PIS (R$ 76,0 MM), até
dezembro de 2014.
• Fase Processual: Aguardando julgamento do
Recurso Extraordinário no STF (última instância
judicial), onde deverá ser aplicada a repercussão
geral do RE nº 574.706.

Principais fatos

Probabilidade de perda (provável,
possível ou remota)

Perda Remota

Análise do impacto em caso de perda Trata-se de indébito tributário e não impactará de
forma negativa o resultado em caso de perda.
do processo

Valor provisionado (se houver
provisão)

Em 15 de março de 2017 o STF julgou, na
sistemática da repercussão geral, o Recurso
Extraordinário nº 574.706, pacificando o assunto
de forma favorável aos contribuintes, fixando a
seguinte tese: “o ICMS não deve compor a base
de cálculo do PIS e da COFINS”. Tal julgamento
foi devidamente formalizado pelas Atas de
julgamento publicadas em 17 de março de 2017 e
20 de março de 2017, razão pela qual a
Companhia realizou o estorno da provisão de R$
198,0 MM relativa aos valores que se
encontravam com exigibilidade suspensa em razão
de liminar.
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Processo nº 0002204-35.2017.4.03.6100 (COFINS e PIS)
Juízo

17ª Vara Federal da Seção Judiciária de São
Paulo (Judicial)

Instância

1ª Instância Judicial

Data de instauração

08/03/2017

Autor

Alpargatas S.A.

Réu

União Federal

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 75,0 MM
• Objeto da Ação: Ação judicial em que se discute
a ilegitimidade da inclusão das parcelas relativas
ao ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS,
do período a partir de janeiro de 2015 (vigência da
Lei nº 12.973/14).
• Fase Processual: Aguardando julgamento da
ação em primeira instância judicial, onde deverá
ser aplicada a repercussão geral do RE nº 574.706.

Principais fatos

Probabilidade de perda (provável,
possível ou remota)

Perda Remota

Análise do impacto em caso de perda Trata-se de indébito tributário e não impactará de
forma negativa o resultado em caso de perda.
do processo
Valor provisionado (se houver
provisão)

Não há necessidade de provisão contábil
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Processo nº 5002725-89.2017.4.03.6100
Juízo

17ª Vara Federal da Seção Judiciária de São
Paulo (Judicial)

Instância

1ª Instância Judicial

Data de instauração

15/03/2017

Autor

Alpargatas S.A.

Réu

União Federal

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 25,3 MM
• Objeto da Ação: Ação Judicial em que se discute
a ilegitimidade da inclusão das parcelas relativas
ao ICMS na base de cálculo da CPRB
(Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta).
• Fase Processual: Aguardando julgamento em
primeira instância judicial.

Principais fatos

Probabilidade de perda (provável,
possível ou remota)

Perda Remota

Análise do impacto em caso de perda Trata-se de indébito tributário e não impactará de
forma negativa o resultado em caso de perda.
do processo
Valor provisionado (se houver
provisão)

Não há necessidade de provisão contábil
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Processo nº 94.0006748-8
Juízo
Instância

9ª Vara Federal da Seção Judiciária de
Brasília/DF (Judicial)
2ª Instância - Tribunal Regional Federal da 1ª
Região/TRF -1

Data de instauração

20/05/1994

Autor

Alpargatas S.A.

Réu

União Federal

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 37,0 MM

Principais fatos

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

Probabilidade de perda (provável,
possível ou remota)

Perda Remota

Trata-se de indébito tributário, sem qualquer
Análise do impacto em caso de perda
indício de mudança de prognóstico, reconhecido
do processo
no ativo
Valor provisionado (se houver
Não há necessidade de provisão contábil
provisão)
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Processo nº 10880.007055/2003-97 e 12157.000026/2008-19
Juízo

Delegacia da Receita Federal (Administrativo)

Instância

2ª Instância - Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais/CARF

Data de instauração

02/09/2008

Autor

Receita Federal do Brasil

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 135,9 MM

Principais fatos

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

Probabilidade de perda (provável,
possível ou remota)

Perda Remota

Havendo perda na esfera administrativa, será
ajuizada ação judicial visando o reconhecimento
Análise do impacto em caso de perda
de direito de compensação tributária de créditos já
do processo
reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado
Valor provisionado (se houver
Não há necessidade de provisão contábil
provisão)
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Processos nº. 13657.000322/2005-07 e nº. 10880.720190/2007-55
Juízo

Delegacia da Receita Federal (Administrativo)

Instância

2ª Instância - Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais/CARF

Data de instauração

10/08/2007

Autor

Receita Federal do Brasil

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 117,3 MM

Principais fatos

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

Probabilidade de perda (provável,
possível ou remota)

Perda Remota

Havendo perda na esfera administrativa, será
ajuizada ação judicial visando o reconhecimento
Análise do impacto em caso de perda
de direito de compensação tributária de créditos já
do processo
reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado
Valor provisionado (se houver
Não há necessidade de provisão contábil
provisão)
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Execução Fiscal nº. 078/1.10.0002317-0
Juízo
Instância

Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul
(Judicial)
1ª Instância - Vara Judicial 1/1 da Comarca de
Veranópolis

Data de instauração

15/10/2010

Autor

Estado do Rio Grande do Sul

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos
envolvidos

Aproximadamente R$ 150,0 MM

Principais fatos

• Objeto da Ação: Execução fiscal remanescente de Auto
de Infração lavrado pela Secretaria de Fazenda do Rio
Grande do Sul em virtude de suposto não cumprimento
de acordo celebrado com o FUNDOPEM
• Fase Processual: A companhia obteve decisão
definitiva que declarou a extinção pela decadência dos
valores relativos aos períodos anteriores a janeiro de
2000. Os valores remanescentes encontram-se em
discussão através de Embargos à Execução (com
oferecimento de garantia ao juízo), com decisão
desfavorável em primeira instância, e interposição de
Recurso de Apelação sem decisão. Ressaltamos que, na
antecedente esfera administrativa, houve empate no
Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais-TARF,
com voto de desempate desfavorável.

Probabilidade de perda
(provável, possível ou remota)

Perda Remota

Na remota hipótese de perda do processo e, ainda que
isto leve diversos anos para se materializar, a avaliação
que fazemos sobre este caso é que deverá ser feito o
pagamento daquilo que julgar-se devido e de forma
definitiva, o que vale dizer, não mais sujeito a
Análise do impacto em caso de
modificações. A empresa possui saúde financeira capaz
perda do processo
de absorver este desembolso, ainda que a contingência
esteja quantificada em sua integralidade, ou seja, sem os
prováveis êxitos judiciais e sem adesão a programas de
anistia usualmente concedidos pelo Estado, que
poderiam diminuir substancialmente o valor a ser pago.
Valor provisionado (se houver
Não há necessidade de provisão contábil
provisão)
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Processos nº.s 11831.004260/2003-49 e 11831003567/2003-22
Juízo

Delegacia da Receita Federal (Administrativo)

Instância

2ª Instância -Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais/CARF

Data de instauração

16/07/2004

Autor

Receita Federal do Brasil

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 10,3MM

Principais fatos

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

Probabilidade de perda (provável,
Perda Possível
possível ou remota)
Análise do impacto em caso de perda Havendo perda na esfera administrativa, será
iniciado o ajuizamento de ação na esfera judicial
do processo
Valor provisionado (se houver
provisão)

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

Delegacia da Receita Federal (Administrativo)

Instância

2ª Instância - Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais/CARF

Data de instauração

29/09/2004

Autor

Receita Federal do Brasil

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 11,6 MM

Principais fatos

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

Probabilidade de perda (provável,
Perda Possível
possível ou remota)
Análise do impacto em caso de perda Havendo perda na esfera administrativa, será
iniciado o ajuizamento de ação na esfera judicial
do processo
Valor provisionado (se houver
provisão)

Não há necessidade de provisão contábil
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Processos nºs 10880.735489/2011-91; 16561.720022/2011-35; 16561.720023/2011-80;
Juízo

Delegacia da Receita Federal (Administrativo)

Instância

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

Data de instauração

21/11/2011

Autor

Receita Federal do Brasil

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 7,3 MM

Principais fatos

• Objeto da Ação: Autos de infração visando
cobrança de II, IPI, PIS-Importação e COFINSImportação sobre os valores remetidos ao exterior
a títulos de royalties, no período de 2007 a 2010
• Fase Processual: os processos aguardam
julgamento no CSRF do recurso interposto pela
Cia.
Referente ao Processo nº 16561-720.024/2011-24,
onde se discutia o maior valor (R$ 51,5 MM) a
Cia. obteve decisão integralmente favorável
transitada em julgado administrativamente. Assim,
o valor remanescente de R$ 7,3 MM refere-se aos
03 autos de infração sobre o assunto que ainda
aguardam julgamento.

Probabilidade de perda (provável,
Perda Possível
possível ou remota)
Análise do impacto em caso de perda Havendo perda na esfera administrativa, será
iniciado o ajuizamento de ação na esfera judicial
do processo
Valor provisionado (se houver
provisão)

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

Delegacia da Receita Federal (Administrativo)

Instância

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

Data de instauração

04/03/2010 a 09/09/2011

Autor

Receita Federal do Brasil

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 47,5 MM

Principais fatos

• Objeto da Ação: Autos de infração relativos a
não homologação de compensações com créditos
de IPI na aquisição de insumos isentos oriundos
da Zona Franca de Manaus, correspondentes ao
período de julho de 2004 a junho de 2008
• Fase Processual: A maioria dos processos
aguarda julgamento em 2ª Instância (Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais),
excepcionando-se os processos nº.s 10880940.207/2011-75,
10880-960.401/2011-77,
10880-960.400/2011-22 e 10880-960.399/201136, que aguardam o julgamento em primeira
instância e os processos nºs 10660.720934/200998 e 10660.720935/2009-32, que iniciaram a
discussão na fase judicial.

Probabilidade de perda (provável,
Perda Possível
possível ou remota)
Análise do impacto em caso de perda Havendo perda na esfera administrativa, será
iniciado o ajuizamento de ação na esfera judicial
do processo
Valor provisionado (se houver
provisão)

Não há necessidade de provisão contábil
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Execução Fiscal nº 0017002-80.2016.4.03.6182 (Processo nº 10880.009762/2001-56)
Juízo

3ª Vara das Execuções Fiscais Federal da Seção
Judiciária de São Paulo (Judicial)

Instância

1ª Instância - –Execuções Fiscais Federais

Data de instauração

06/05/2016

Autor

União Federal

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 4,3 MM

Principais fatos

• Objeto da Ação: Execução Fiscal exigindo
pagamento de COFINS dos períodos de julho,
setembro a dezembro de 1992, das empresas
incorporadas pela Alpargatas, em virtude de
divergência na sua base de cálculo
• Fase Processual: Aguarda julgamento de
Embargos à Execução Fiscal.

Probabilidade de perda (provável,
Perda Provável
possível ou remota)
Análise do impacto em caso de perda Havendo perda na esfera judicial
necessidade de pagamento da cobrança.
do processo
Valor provisionado (se houver
provisão)

haverá

R$ 4,3 MM
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Autos de Infração n°s: 93300008.09.00003447/2012-10; 00003472/2012-01;
00003396/2012-26; 00003465/2012-00; 00003383/2012-57; 00003382/2012-02;
00003385/2012-46; 00001581/2013-67; 00001409/2013-03; 00001790/2013-00;
00002296/2013-63; 00002295/2013-19; 00002299/2013-05; 00002257/2013-66;
00002142/2013-71; 00002255/2013-77; 00002259/2013-55; 00001799/2013-11;
00002037/2013-32; 00002300/2013-93; 00000522/2014-52; 00000473/2014-58;
00000477/2014-36; 00000498/2014-51; 00000509/2014-01; 00000459/2014-54;
00000456/2014-10; 00001479/2014-42; 00002553/2014-48; 00002531/2014-88;
00002263/2014-02; 00000889/2014-76; 00001108/2014-60; 00001708/2016-90;
00001696/2016-02; 00001230/2016-07 e 00001222/2016-52.
Juízo

Coletorias e Recebedorias de Rendas do Estado da Paraíba

Instância

1ª Instância

Data de instauração

28/12/2012

Autor

Fazenda Estadual da Paraíba

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou
direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 119,3 MM

Principais fatos

• Objeto da Ação: Auto de infração visando a cobrança de
ICMS dos anos de 2007 a 2014
• Fase Processual: Total de 37 Autos de Infração em
andamento. 33 Autos aguardam julgamento em 1ª instância
administrativa e 04 Autos (93300008.09.00003447/2012-10;
00002295/2013-19; 00000522/2014-52 e 00000473/2014-58)
aguardam julgamento em 2ª instância administrativa. Foi
determinada diligência fiscal a fim de verificar a consistência
dos valores autuados e o resultado foi favorável à empresa em
todos eles.

Probabilidade de perda
(provável, possível ou
remota)
Análise do impacto em
caso de perda do
processo
Valor provisionado (se
houver provisão)

Perda Remota
Havendo perda na esfera administrativa, será iniciado o
ajuizamento de ação na esfera judicial
Não há necessidade de provisão contábil
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Processo n° 11610.016116/2008-64
Juízo

Delegacia da Receita Federal (Administrativo)

Instância

1ª Instância

Data de instauração

15/10/2013

Autor

Receita Federal do Brasil

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos envolvidos

Aproximadamente R$ 33,0 MM

Principais fatos

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

Probabilidade de perda (provável,
Perda Remota
possível ou remota)
Análise do impacto em caso de perda Havendo perda na esfera administrativa, será
iniciado o ajuizamento de ação na esfera judicial
do processo
Valor provisionado (se houver
provisão)

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

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

Instância

3ª

Data de instauração

05/08/2002

Autor

San Remo Empreendimentos Comerciais Ltda.

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 14,0 MM

Principais fatos

• Objeto da Ação: indenização por lucros cessantes e danos
morais e materiais decorrentes de suposta depreciação da
marca Drible, decorrente de supostos descumprimentos
contratuais da Alpargatas na execução do Contrato de
Licenciamento
• Fase Processual: a ação foi julgada improcedente em 1ª
instância. Em apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo entendeu que a ação é parcialmente procedente,
condenando a Alpargatas ao pagamento de 50% da cláusula
penal (R$ 2 MM). A Alpargatas opôs Embargos de
Declaração com efeitos infringentes, aos quais foi negado
provimento. A Alpargatas interpôs Recurso Especial, ao qual
foi negado seguimento. Atualmente, aguarda-se julgamento
do Agravo contra despacho denegatório de Recurso Especial.

Probabilidade de perda
(provável, possível ou
remota)

Perda Provável

Análise do impacto em
caso de perda do processo

Pagamento de eventual indenização a ser arbitrado pelo juiz.

Valor provisionado (se
houver provisão)

R$ 14,0 MM
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Processo nº 2005.042418-7
Juízo

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

Instância

2ª

Data de instauração

27/04/2005

Autor

San Remo Empreendimentos Comerciais Ltda.

Réu

Alpargatas S.A.

Valores, bens ou direitos
envolvidos

Não há, pois, os valores envolvidos no caso estão
contemplados na 1ª ação
• Objeto da Ação: indenização pela suposta depreciação
do valor da marca Drible, decorrente de supostos
descumprimentos contratuais da Alpargatas na execução
do Contrato de Licenciamento
• Fase Processual: a ação foi extinta em 1ª instância por
litispendência (mesmo objeto da 1ª Ação). O Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão, em
novembro de 2011. Em junho de 2013, o STJ afastou a
extinção do processo e determinou o retorno dos autos à 1ª
Instância, para julgamento de seu mérito. A Alpargatas
opôs Embargos de Declaração e Embargos de
Divergência, porém, ambos os recursos foram rejeitados.
Os autos retornaram à 1ª instância, e, em 29 de outubro de
2015, foi publicada sentença que julgou a ação totalmente
improcedente. Aguardamos julgamento dos recursos de
apelação das Partes.

Principais Fatos

Probabilidade de perda
(provável, possível ou
remota)

Perda Remota

Análise do impacto em caso
de perda do processo

Pagamento de eventual indenização a ser arbitrado pelo
juiz

Valor provisionado (se
houver provisão)

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

4.4. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam
sob sigilo, em que o emissor ou suas controladas sejam parte e cujas partes

administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

contrárias sejam administradores ou ex-administradores, controladores ou excontroladores ou investidores do emissor ou de suas controladas, informando: (a)
juízo; (b) instância; (c) data de instauração; (d) partes no processo; (e) valores,
bens ou direitos envolvidos; (f) principais fatos; (g) se a chance de perda é: (i)
provável; (ii) possível; (iii) remota; (h) análise do impacto em caso de perda do
processo; (i) valor provisionado, se houver provisão
A Alpargatas não possui processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que ela ou
suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam administradores ou exadministradores, controladores ou ex-controladores e investidores seus ou de suas
controladas.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
4.5. Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas
controladas sejam parte e que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4
acima, analisar o impacto em caso de perda e informar os valores envolvidos
A Alpargatas não possui processos sigilosos relevantes.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
4.6. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou
e relevantes em conjunto
conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob
sigilo e que em conjunto sejam relevantes, em que o emissor ou suas controladas
sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros, e
indicando: (a) valores envolvidos; (b) valor provisionado, se houver; (c) prática do
emissor ou de sua controlada que causou tal contingência
4.6.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item
4.6.
Do valor total provisionado para as reclamações trabalhistas, o valor de R$ 8,5 milhões
corresponde a processos repetitivos, dos quais possuem maior incidência os de
insalubridade, indenizatórios e outras verbas trabalhistas.
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4.7 - Outras contingências relevantes
4.7. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens
anteriores
A Alpargatas não possui outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens
anteriores.
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados
4.8. Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do
país no qual os valores mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados, se
diferente do país de origem, identificar: (a) restrições impostas ao exercício de
direitos políticos e econômicos; (b) restrições à circulação e transferência dos
valores mobiliários; (c) hipóteses de cancelamento de registro, bem como os
direitos dos titulares de valores mobiliários nessa situação; (d) hipóteses em que os
titulares de valores mobiliários terão direito de preferência na subscrição de ações,
valores mobiliários lastreados em ações ou valores mobiliários conversíveis em
ações, bem como das respectivas condições para o exercício desse direito, ou das
hipóteses em que esse direito não é garantido, caso aplicável; (e) outras questões do
interesse dos investidores
A Alpargatas é uma empresa brasileira com ações negociadas somente na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão.
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos
5 POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
5.1. Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:
(a) se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em
caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as
razões pelas quais o emissor não adotou uma política;
A Alpargatas possui uma política de gerenciamento de riscos aprovada pelo Gerente de Auditoria e
pelo Controller, que passou a vigorar a partir de 01/12/2016 e está disponível a todos os
empregados na intranet da Companhia.
(b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver,
incluindo: (i) os riscos para os quais se busca proteção; (ii) os instrumentos utilizados para
proteção; (iii) a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos;
O objetivo da política de gerenciamento de riscos é definir as diretrizes para a gestão de riscos da
Alpargatas que abrangem todas as atividades de identificação, análise, avaliação, classificação,
parametrização, monitoramento do tratamento ao risco com as devidas responsabilidades.
(i) Os riscos da Alpargatas são categorizados de acordo com a classificação:

Riscos Estratégicos: riscos decorrentes da falta de capacidade ou habilidade da empresa em
proteger-se de eventos negativos ou adaptar-se às mudanças desfavoráveis que possam interromper
o alcance de objetivos e a execução da estratégia planejada.

Riscos Financeiros: riscos decorrentes de eventos que podem impactar diretamente a saúde
financeira da organização ou de administração financeira deficitária. Desdobram-se em diversas
outras vertentes: custo de oportunidade, garantias, disponibilidade de capital, inadimplência, fluxo
de caixa, taxa de juros, taxa de câmbio e derivativos.

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

Riscos Operacionais: riscos decorrentes da inadequação ou falha nos processos internos,
pessoas ou de eventos externos, que possam interromper o alcance dos objetivos relacionados à
operação do negócio.
(ii) Vide medidas adotadas pela Alpargatas no item 5.4
(iii) Com relação às estruturas de gerenciamento de riscos, a Companhia não possui um Comitê de
Riscos, porque a Auditoria Interna é a área funcional responsável pelo processo de análise dos
principais riscos relacionados aos negócios da Companhia. Sua estrutura e responsabilidade estão
descritos em 5.3 (b).
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos
(c) a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da
efetividade da política adotada.
Com relação às estruturas de controle, a Companhia não possui uma Diretoria de Compliance
porque a Auditoria Interna é a área funcional responsável pela avaliação dos controles internos da
Companhia. Sua estrutura e responsabilidade estão descritos em 5.3 (b).
Em 2016, houve a participação de 61% dos empregados mensalistas na renovação do termo de
adesão aos Princípios de Conduta e Ética e preenchimento do questionário de conflito de interesses.
Ao final de janeiro de 2017, 84% dos empregados haviam concluído estas atividades. Houve,
também, 88 denúncias recebidas através dos canais de denúncias disponibilizados pela Companhia
relativas a um possível descumprimento dos Princípios de Conduta e Ética. Estas denúncias foram
devidamente analisadas e finalizadas com a tomada de ação cabível para cada caso.
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado
5.2 Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar: (a) se o emissor possui uma
política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o
órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor
não adotou uma política; (b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de
mercado, quando houver, incluindo:(i) os riscos de mercado para os quais se busca proteção; (ii) a
estratégia de proteção patrimonial (hedge); (iii) os instrumentos utilizados para proteção
patrimonial (hedge); (iv) os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos; (v) se o
emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e
quais são esses objetivos; (vi) a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de
mercado; (c) a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada;
(a) se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso
negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política;
Riscos de mercado são riscos financeiros os quais a Companhia está exposta devido às oscilações de
variáveis tais como câmbio, taxas de juros e preço de commodities. Dessa forma, as políticas de
gerenciamento de riscos de mercado vigentes na Companhia são:
 Câmbio: Política de Risco Cambial aprovada pelo Conselho de Administração que a revalidou por um
ano em dezembro de 2016.
 Taxa de juros: Política de Aplicações Financeiras aprovada pela Conselho de Administração que a
revalidou por um ano em dezembro de 2016.
(b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver,
A Política de Risco Cambial tem como objetivo estabelecer diretrizes para o monitoramento do risco
cambial e a execução das operações de hedge. A Política de Aplicações Financeiras visa garantir o
alinhamento das decisões de investimento das disponibilidades com os interesses dos acionistas. Busca
manter a liquidez apropriada do caixa; preservar o capital do acionista e controlar a diversificação das
aplicações financeiras.
(i) os riscos de mercado para os quais se busca proteção;
Os riscos de mercados que as referidas políticas buscam proteção são o cambial, em virtude de contas a
receber e de obrigações financeiras de diversas naturezas assumidas pela Companhia em moedas
estrangeiras, e o de taxa de juros decorrente, em parte, das aplicações financeiras que são pós-fixadas.
(ii) a estratégia de proteção patrimonial (hedge);
A estratégia de operações de hedge está relacionada com o impacto das operações em moeda estrangeira
no fluxo de caixa da Companhia no horizonte de doze meses. As operações de hedge são executadas
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sobre as exposições descasadas mensais, ou seja, para posições que tenham proteção natural é
considerada somente a parcela descoberta. São escolhidos os derivativos dentro dos instrumentos
elegíveis que melhor se adaptem às condições de mercado (custo) e que mitiguem a exposição ao risco
cambial. É tarefa da área de Administração Financeira se certificar de que as operações sejam elaboradas
dentro dos parâmetros justos de mercado. Todas as operações realizadas deverão ter cotação de no
mínimo três instituições financeiras.
(iii) os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge); (iv) os parâmetros utilizados
para o gerenciamento desses riscos;
Os instrumentos de derivativos elegíveis para implementação das operações de hedge são: contratos de
Swap; contrato a termo (NDF – non-deliverable forward) e compras de opções de compra (call) e venda
de opções de venda (put) de moeda sem alavancagem.
(iv) os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos;
Para as operações de derivativos a serem utilizadas para mitigação do risco cambial, será acompanhado o
valor a mercado (MtM – Mark to Market) das operações e o risco de sua variação utilizando a
metodologia do VaR (Value at Risk), com os seguintes parâmetros:


Cálculo com periodicidade mensal;



Horizonte de tempo: 21 dias;



Método de cálculo paramétrico;



Método de cálculo da volatilidade: EWMA (λ=0,95); e



Grau de Confianca: 95%.

(v) se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial
(hedge) e quais são esses objetivos;
Os instrumentos financeiros derivativos utilizados não têm outro objetivo além de proteção contra o risco
cambial.
(vi) a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado;
A Comissão de Gestão de Risco Cambial é o órgão responsável pela gestão do risco de mercado cambial
e suas principais responsabilidades são:


Elaborar propostas para limites locais e sugestões para aprimoramentos na Política de Gestão de Risco
Cambial;



Formalizar todos os conceitos e metodologias aplicados na Gestão de Risco Cambial;



Avaliar o posicionamento da empresa para o Risco Cambial, providenciando o encaminhamento a
Diretoria em caso de divergências;



Planejar e verificar o impacto, das decisões implementadas, nas posições da Empresa;
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Monitorar e acompanhar os níveis de exposição ao risco cambial da Empresa e do cumprimento da
Política de Risco Cambial;



Avaliar e aprovar as alternativas (operações) de hedge em conformidade com as políticas
estabelecidas para este fim;



Acompanhar o desempenho das operações de hedge através de relatórios;



Aprovar a descontinuidade das operações financeiras utilizadas nas operações de hedge;



Certificar-se de que as operações de hedge são realizadas em conformidade com os custos e outros
parâmetros de mercado;



Avaliar cenários de estresse a serem aplicados nas operações contratadas, fluxo de caixa, EBITDA e
endividamento da Empresa;



Propor as alterações na Política de Risco Cambial a ser submetida ao Conselho; e



Disseminar a cultura de Gestão de Risco Cambial na Empresa.

A Comissão de Aplicações Financeiras é o órgão responsável pela gestão do risco de mercado taxa de
juros e suas principais responsabilidades são:


Propor ao Conselho de Administração uma lista de bancos elegíveis para receber os recursos
financeiros da Alpargatas;



Aprovar o nível de caixa mínimo proposto pela área de Administração Financeira;



Aprovar as metas de rentabilidade das aplicações financeiras para o ano fiscal;



Sempre que julgue necessário, alterar as metas de rentabilidade;



Supervisionar o processo de gestão de riscos financeiros da Alpargatas;



Validar e aprovar as aplicações propostas pela Área de Administração Financeira;



Verificar o impacto das decisões implementadas nas posições da Empresa;



Monitorar e acompanhar os níveis de exposição aos riscos da empresa e do cumprimento da Política
de Aplicações Financeiras;



Supervisionar o desempenho das aplicações financeiras através dos relatórios apresentados pela área
de Administração Financeira;



Avaliar as mudanças e alterações propostas pela área de Administração Financeira acerca da Política
de Aplicações Financeiras a ser submetida ao Conselho de Administração; e



Propor acerca das mudanças e alterações na Política de Aplicações Financeiras.

Em 06 de outubro de 2017 o Conselho de Administração aprovou a criação do Comitê de Finanças cujos
membros estão descritos no item 12.7 e as principais competências de acordo com o seu regimento
interno são:

i.

elaborar e revisar periodicamente as políticas financeiras da Companhia, incluindo políticas de
hedge, de derivativos e de endividamento, recomendando eventuais ajustes e submetendo-as para
aprovação pelo Conselho de Administração, bem como acompanhar e analisar a sua efetividade e

PÁGINA: 53 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado
implementação pela Diretoria;
ii.

avaliar o orçamento anual e acompanhar sua execução financeira;

iii. acompanhar a execução financeira dos projetos de capital e sua aderência aos valores orçados;
iv.

analisar as Demonstrações Financeiras;

v.

analisar as transações entre partes relacionadas que possuam montante significativo, assegurando
a aderência às melhores práticas de governança corporativa; e

vi.

emitir recomendações sobre as demais matérias de natureza financeira,
encaminhadas a esse Comitê de Finanças.

(c) a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da
política adotada;
A Companhia entende que a estrutura da Comissão de Gestão de Risco Cambial e da Comissão de
Aplicações Financeiras estão adequadas porque estes órgãos, que apóiam o Conselho de Administração,
são compostos pelos seguintes executivos:


Diretor Financeiro: membro das Comissões de Risco Cambial e de Aplicações Financeiras



Diretor de Supply Chain: membro da Comissão de Risco Cambial



Gerente de Estratégia Financeira: membro das Comissões de Risco Cambial e de Aplicações
Financeiras



Gerente de Administração Financeira: membro das Comissões de Risco Cambial e de Aplicações
Financeiras



Controller: membro das Comissões de Risco Cambial e de Aplicações Financeiras

Com relação às estruturas de controle, a Companhia não possui uma Diretoria de Compliance. A
Auditoria Interna é a área funcional responsável pela avaliação dos controles interno e ações de
compliance já implantadas que incluem:


Renovação do termo de adesão aos Princípios de Conduta e Ética e preenchimento do questionário de
conflito de interesses para os empregados mensalistas no Brasil.



Expansão do canal de denúncias para as subsidiárias dos Estados Unidos e da Europa.



Implementação dos Princípios de Conduta e Ética na Osklen.



Adesão, da totalidade dos franqueados da Companhia no Brasil, aos Princípios de Conduta e Ética e
ao Manual Anticorrupção da Alpargatas.



Ampliação do Manual Anticorrupção para todos os fornecedores nacionais e internacionais da
Companhia.
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Para 2017, a Companhia apresentou a seguinte proposta do Programa de Gestão de Ética e Integridade
que foi aprovado pelo Presidente do Conselho de Administração:


Estruturação de uma área de compliance;



Revisão dos Princípios de Conduta e Ética;



Expansão do canal de denúncias na Osklen;



Aplicação de material aos empregados mensalistas e campanhas aos empregados horistas para
ampliar o grau de conhecimento aos Princípios de Conduta e Ética e ao Manual Anticorrupção da
Alpargatas;



Implementação de uma política e processo de Gestão de Crises.
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5.3. Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração
de demonstrações financeiras confiáveis, indicar: (a) as principais práticas de
controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais
imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las; (b) as estruturas
organizacionais envolvidas; (c) se e como a eficiência dos controles internos é
supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas
responsáveis pelo referido acompanhamento; (d) deficiências e recomendações
sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e
encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da
regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da
atividade de auditoria independente; (e) comentários dos diretores sobre as
deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor
independente e sobre as medidas corretivas adotadas.
(a) as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais
controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para
corrigi-las;
A execução do Programa Anual de trabalho da área de Auditoria Interna tem sido a
principal prática da Alpargatas para garantir que os controles internos para a elaboração
das demonstrações financeiras sejam adequados. Desenvolvido a partir do mapa de
controle, e das demandas das diversas áreas para avaliação dos seus processos mais
críticos, o Programa Anual é aprovado pelo Presidente do Conselho de Administração, a
quem a Auditoria Interna está subordinada. Ao realizar seu trabalho a equipe de
auditores internos verifica se as normas, processos e procedimentos da Companhia,
aplicáveis aos ciclos de receita, pagamentos, recebimentos, compras, produção fabril,
dentre vários outros, estão sendo corretamente cumpridos, validando, dessa forma, a
eficácia e eficiência dos controles internos. Também avalia a segurança dos sistemas de
informação em uso, e que processam os dados para a elaboração das demonstrações
financeiras. A Alpargatas utiliza o sistema SAP para uniformização de práticas e
registros contábeis automáticos. A rastreabilidade, desde o saldo contábil até a transação
original, a nível de documento, proporciona total transparência e confiabilidade dos
números gerados pelo sistema.A auditoria de sistemas visa garantir que os controles de
gestão de acesso, segregação de funções, armazenamento de informações (backups),
interfaces dentre outros, estão adequados. Com o objetivo de contribuir na análise e
opinião dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras, a Auditoria
Interna os auxilia na realização de testes substantivos e de controle, como, por exemplo,
a circularização de bancos, fornecedores, clientes e a realização de inventários físicos. A
Companhia entende que a atuação da Auditoria Interna; a existência de um Conselho
Fiscal eleito pelos acionistas anualmente e a sujeição das demonstrações financeiras às
revisões trimestrais e à auditoria anual por empresa de auditoria independente são
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suficientes para medir a adequação dos controles, sistemas, normas e procedimentos
aplicáveis à elaboração das demonstrações financeiras confiáveis, não sendo
necessárias, no momento, alterações nos processos de verificação e avaliação dos
controles, bem como dos órgãos envolvidos.
(b) as estruturas organizacionais envolvidas;
A área de Auditoria Interna é a responsável por avaliar a adequação dos controles
internos da Companhia. Ela é liderada por um Gerente Geral (vide 12.7) que trabalha há
mais de 30 anos na Alpargatas, e que responde diretamente ao Presidente do Conselho
de Administração. Os quatro auditores que reportam ao Gerente Geral tem como
principais atribuições, assegurar a eficiência e eficácia dos controles internos com base
na avaliação dos processos.: (i) operacionais (que englobam as atividades nas fábricas,
nas áreas de negócios e nas áreas de suporte); (ii) de Tecnologia da Informação
(validação de interfaces e sistemas vigentes, adequação de acessos, segurança da
informação); (iii) gerenciamento de riscos estratégicos e operacionais e identificação
dos planos de ação; e (iv) gerenciar o canal de denúncias. Pela dimensão de sua
responsabilidade, a Auditoria Interna se relaciona com todas as áreas da Alpargatas em
todos os países em que há operações. A Contabilidade Corporativa é a área responsável
pela preparação e consolidação das demonstrações financeiras. Ela é liderada por uma
Gerente de Contabilidade, que se reporta ao Diretor Financeiro, e que há mais de 15
anos assina o Balanço da Alpargatas. No processo contábil corporativo trabalham,
diretamente com a Gerente de Contabilidade, nove profissionais. A interface da
Contabilidade também ocorre com um amplo número de áreas da Companhia, no Brasil
e no exterior.
(c) se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela
administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo
referido acompanhamento;
Cada trabalho da Auditoria Interna gera um relatório que apresenta as recomendações
de melhoria dos principais pontos de controle levantados, o plano de ação para melhoria
dos pontos de controle, o(s) responsável (eis) pela implementação do plano e o prazo
para sua implementação. Terminado o prazo, o grau de eficiência do plano de ação é
verificado pela Auditoria Interna por meio de evidências de que as atividades nele
descritas foram implementadas. Como são muitos trabalhos em diversas áreas da
Empresa são vários os responsáveis pelo cumprimento do plano de ação. Em qualquer
caso, a Diretoria da área auditada toma conhecimento dos pontos de controle levantados
no relatório de Auditoria Interna e acompanha a sua execução de forma a garantir a sua
efetividade. Por solicitação do Conselho Fiscal, a Auditoria Interna apresenta a esse
órgão um resumo dos principais pontos de controle levantados nos trabalhos realizados
e o que foi feito para seu aperfeiçoamento. Além do relatório da Auditoria Interna, os
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auditores independentes emitem um relatório com sua opinião sobre a adequação das
demonstrações financeiras anuais preparadas pela Companhia (não há ressalvas nas
últimas três demonstrações) e outro relatório destinado a aprimorar os procedimentos
contábeis e o sistema de controle interno, que é discutido em várias instâncias, dentre
elas o Conselho Fiscal.

(d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente,
nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do
exercício da atividade de auditoria independente;
No Relatório Destinado a Aprimorar os Procedimentos Contábeis e o Sistema de
Controle Interno emitido pela Ernst & Young em 10 de março de 2017, o auditor
independente menciona como deficiências significativas e recomendações sobre os
controles internos para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 os seguintes itens:
1-

Reconhecimento de receita de produtos não entregues ao cliente

A Companhia adota como prática contábil o reconhecimento da receita de determinadas
transações de venda no momento da transferência para as transportadoras, pois entende
que os riscos inerentes às mercadorias estão substancialmente transferidos para o cliente
neste momento.
Recomendação Ernst & Young: que a Companhia reavalie seu critério de
reconhecimento da receita de produtos faturados e entregues para as transportadoras e
não para os clientes, adequando-se às práticas contábeis adotadas no Brasil. Que a
Companhia reforce os controles internos relacionados a reconhecimento de receitas, a
fim de identificar e corrigir distorções semelhantes.
2-

Ausência de confirmação por parte do cliente de vendas faturadas e não entregues.

Determinados clientes da Companhia solicitam a postergação da data de entrega das
mercadorias devido a questões operacionais de gestão de seus estoques. Dessa forma, a
Companhia enquadra referidas transações no conceito de vendas faturadas e não
entregues, previsto no CPC30 (R1), Apêndice A.
Recomendação Ernst & Young: que a Alpargatas reorganize seus controles para:
a) Confirmar ao menos trimestralmente, que os seus principais clientes reconheçam
formalmente a propriedade das mercadorias não entregues.
b) Avaliar a descontinuação de vendas faturadas e não entregues para aqueles clientes
que não possuem uma estrutura de controles internos capaz de identificar e registrar as
notas fiscais vendas que foram objeto dos pedidos de postergação, por eles mesmo
efetuados e, por consequência, passar a reconhecer as vendas a estes clientes somente
quando a mercadoria for entregue.
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(e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório
circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas
corretivas adotadas.
Na discussão com os auditores independentes a Companhia explicou que mantém a
prática de reconhecimento de receita de produtos não entregues ao cliente porque,
devido ao seu modelo de negócio e a localização das fábricas e dos centros de
distribuição, esse método de contabilização de receita é o que melhor retrata seu
resultado econômico para o mercado. A Companhia tem como objetivo revisar este
modelo até dezembro de 2017. Quanto às vendas faturadas e não entregues a Alpargatas
descontinuou este tipo de operação a partir do 1º trimestre de 2017.

PÁGINA: 59 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

5.4 - Alterações significativas
5.4. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações
significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de
gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de
redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos.
Em 2016, não houve mudanças significativas de redução ou aumento na exposição aos
principais riscos mencionados no item 4 que tenha levado a Auditoria Interna a alertar a
Administração. Alguns itens foram, entretanto, adicionados ao presente Formulário,
uma vez que a Companhia os tem mapeados em sua matriz de riscos e considera
importante sua menção para a tomada de decisão de investimentos por parte dos
investidores. A seguir estão listadas medidas adotadas pela Alpargatas para reduzir a
exposição a alguns dos riscos mencionados no item 4.
Perda do valor das marcas
Para mitigar/monitorar o risco relacionado à perda do valor das suas marcas, a
Alpargatas investe em estudos de hábitos e atitudes dos consumidores e pesquisas que
apontam a predisposição destes a escolher/comprar suas marcas e produtos em relação
aos concorrentes, e, ainda, como eles se comportam frente às características da categoria
e dos produtos. O plano de ação de monitoramento deste risco é definido a partir do
resultado das pesquisas qualitativas realizadas e visa à manutenção da fidelidade do
consumidor com a marca tentando sempre aumentar a sua atratividade e com isso as
suas vendas. Além disso, atua, por meio das vias legais, na apreensão de produtos
falsificados, que podem trazer prejuízo à sua imagem.

Indisponibilidade de fornecimento de matérias-primas vitais
Para minimizar o risco do número reduzido de fornecedores de borracha sintética no
Brasil, a Alpargatas tem aumentado a quantidade de fornecedores internacionais, além
de buscar otimizar o seu uso no processo. Adicionalmente, a Companhia avalia,
desenvolve e testa novas alternativas de fornecimento sistematicamente.
Perda de incentivo fiscal
Trimestralmente a Companhia avalia se está cumprindo as exigências fiscais,
trabalhistas, sociais e de proteção e controle do meio ambiente e acompanha todos os
projetos em tramitação que tratam da convalidação dos incentivos fiscais.

Ocorrência de catástrofe natural ou sinistros
Para diversos tipos de sinistros as fábricas possuem seguros contratados que minimizam
os riscos a eles relacionados.
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A seus clientes:
Uma forma de minimizar o risco de inadimplência é não concentrar as vendas em
poucos clientes. Conforme mencionado no item 7.4 nenhum cliente da Alpargatas foi
responsável, isoladamente, por mais de 10% da receita líquida consolidada em 2016.
Questões socioambientais
Para minimizar o risco de multas por destinação indevida de resíduos a Alpargatas
utiliza somente empresas transportadoras certificadas, ou seja, que foram aprovadas nas
avaliações/auditorias realizadas pela equipe de Segurança, Saúde do Trabalho e Meio
Ambiente - SSMA de cada unidade fabril que verificam, dentre outros, os quesitos de
destinação final e transporte dos resíduos, licenças e visitas às empresas que fazem a
recepção do resíduo.
Risco de commodities
Uma forma de mitigar o risco de variação no preço/custo da borracha sintética é via (i)
gestão de estoques estratégicos, (ii) negociação de preços, condições de pagamento e
prazos diretamente com os fornecedores; (iii) contratos de longo prazo e/ou que
envolvam cláusulas de proteção com parte de valores fixos, independentes das
flutuações dos preços dos insumos.
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5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos
5.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
As informações relevantes a respeito dos riscos da Companhia estão descritas nos
capítulos 4 e 5.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

03/04/1907

Forma de Constituição do Emissor

Sob a forma de uma sociedade por ações.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

20/07/1977

PÁGINA: 63 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

6.3 - Breve histórico
6.3. Breve histórico do emissor
SÉCULO 20
ANOS 1900
O escocês Robert Fraser chega ao Brasil e funda a Sociedade Anonyma Fábrica
Brazileira de Alpargatas S.A. e Calçados, que dois anos mais tarde passa a se chamar
São Paulo Alpargatas Company S.A. Começa a produção de alpargatas Roda e
encerados Locomotiva, na fábrica da Mooca, em São Paulo.
ANOS 1910
Abertura de capital em 1913 na Bolsa de Valores de São Paulo.
ANOS 1920
Participação na Exposição Internacional do Rio de Janeiro, em 1922, com uma mostra
completa dos produtos.
ANOS 1930
Lançamento dos primeiros calçados de couro.
ANOS 1940
Criação de um programa social que incluía armazém de abastecimento, abono de natal e
o pagamento dos domingos e feriados não trabalhados.
ANOS 1950
Lançamento do tênis Conga e do modelo Bamba Basquete.
ANOS 1960
Lançamento das sandálias Havaianas, em 1962.
ANOS 1970
Lançamentos do Kichute, da linha Topper e aquisição da marca Rainha.
ANOS 1980
Eleita a melhor empresa do setor pela revista Exame. Lançamento da lona Night&Day e
inauguração das fábricas de Campina Grande e Santa Rita, na Paraíba.
ANOS 1990

PÁGINA: 64 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

6.3 - Breve histórico
Licenciamento das marcas internacionais Mizuno e Timberland. As vendas de
Havaianas batem o recorde de 100 milhões de pares comercializados.
SÉCULO 21
ANOS 2000
Em 2002, a Camargo Corrêa torna-se o principal acionista da Alpargatas, que adere ao
Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão no ano seguinte.
Em 2003, a Alpargatas funda o Instituto Alpargatas, braço de responsabilidade social,
que atua por meio de programas educativos e esportivos nas comunidades próximas às
unidades fabris. Para consolidar mais sua presença no mercado de sandálias, foi
realizada a aquisição da Companhia Brasileira de Sandálias, em 2007, detentora da
marca Dupé. Para transformar Topper em uma marca regional dominante, e
internacionalizar mais a marca Havaianas, a Alpargatas adquire participação relevante
no capital da Alpargatas Argentina, em 2007 e inaugura operações próprias nos Estados
Unidos (2007) e na Europa (2008). Consolidando a sua estratégia de fortalecimento no
mercado de calçados e artigos esportivos, a Alpargatas conclui a alienação de sua
operação de têxteis industriais no final da primeira década do século 21.

ANOS 2010
Em 2010, seguindo a estratégia de se tornar uma empresa global, a São Paulo
Alpargatas S.A. altera sua razão social para Alpargatas S.A. Considerada uma das
marcas mais importantes do século 20, Havaianas conquista vitrines do mundo todo e
completa 50 anos, em 2012. Em 2013, a Alpargatas adquire participação acionária na
marca Osklen e participação integral na subsidiária Alpargatas Argentina, fechando seu
capital.
Em 23/12/2015, a J&F Investimentos adquire a participação societária da Camargo
Corrêa na Alpargatas, tornado-se sua acionista controladora. Em maio de 2016, a
Alpargatas alienou as marcas Topper no Brasil e de Rainha no Brasil e no mundo e
firmou acordo de licenciamento de uso da marca Topper, por período de até 15 anos,
nos Estados Unidos e China para os compradores. A partir de 2017, a Alpargatas
encerra o contrato de licença da marca Timberland no Brasil.
Em 20/09/2017, ocorreu a aquisição da participação societária que a J&F Investimentos
S.A. detinha na Alpargatas pela ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A., Cambuhy I Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia e Cambuhy Alpa Holding S.A.. Com
isso, essas empresas passaram a serem os acionistas controladores da Alpargatas,
detendo em conjunto 54,24% do seu capital social.
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
6.5. Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor relevante, ou
de recuperação judicial ou extrajudicial do emissor, e o estado atual de tais
pedidos
Até a presente data não foi protocolado nenhum pedido requerendo a falência da
Alpargatas e/ou de recuperação judicial ou extrajudicial, fundado em valor relevante.
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6.6 - Outras informações relevantes
6.6. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes sobre o item 6.
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
7.1. Descrever sumariamente as atividades desenvolvidas pelo emissor e suas
controladas
A Alpargatas é a maior empresa brasileira de calçados. Sua estratégia de crescimento é
focada na gestão de marcas que são um ativo de natureza competitiva e estratégica, pois
asseguram participação de mercado, estimulam o consumo e influenciam a capacidade
de vender determinado bem por certo preço. Ao associar suas marcas a produtos
universais e de qualidade, desenvolvidos pelo seu talento em identificar as necessidades
e os anseios dos consumidores, a Alpargatas se destaca nos segmentos de mercado em
que atua. Juntas, Havaianas e Dupé lideram o mercado nacional de sandálias. Com 55
anos, Havaianas é a marca brasileira de bem de consumo com maior reconhecimento
internacional. A Topper é a primeira marca de calçados esportivos da Argentina. A
Mizuno tem presença relevante no mercado brasileiro de calçados de corrida de alta
performance. Completam esse portfólio as botas Sete Léguas. O investimento na Osklen
foi um passo relevante para a Alpargatas ingressar no segmento de moda lifestyle. Para
gerar mais valor aos seus negócios, a Alpargatas atua no varejo com lojas exclusivas
Havaianas, Topper, Osklen, Meggashop e Outlet Alpargatas localizadas em vários
países. Trabalhavam no grupo Alpargatas cerca de 22,3 mil pessoas ao final de 2016. A
Alpargatas é listada na Bolsa de Valores de São Paulo (B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão)
há 104 anos (desde 1913) e faz parte do grupo de empresas Nível 1 de Governança
Corporativa diferenciada. Controlada pela ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A.,
Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, e Cambuhy Alpa
Holding S.A., possui cerca de 6,4 mil acionistas. A responsabilidade social fica a cargo
do Instituto Alpargatas, que tem como objetivo contribuir para melhorar a qualidade da
educação de crianças e adolescentes por meio de práticas esportivas em todas as
comunidades com as quais interage.
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
7.2. Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas
demonstrações financeiras de encerramento de exercício social ou, quando houver,
nas demonstrações financeiras consolidadas, indicar as seguintes informações: (a)
produtos e serviços comercializados; (b) receita proveniente do segmento e sua
participação na receita líquida do emissor; (c) lucro ou prejuízo resultante do
segmento e sua participação no lucro líquido do emissor
Os segmentos operacionais de reporte da Alpargatas são: (i) Operações Nacionais, que
reportam o desempenho dos negócios no Brasil e que abrangem a fabricação e
comercialização de sandálias e calçados esportivos, e; (ii) Operações Internacionais que
reportam o desempenho da controlada na Argentina e o das controladas nos Estados
Unidos e na Europa, bem como das exportações diretas. As Operações Internacionais
englobam a fabricação e comercialização de calçados e a venda de sandálias. A receita
líquida e lucro líquido por segmento estão representados da seguinte forma:
2016

Operações continuadas (R$ mil)
Operações nacionais:
(Part. na receita líquida consolidada %)
Brasil
Terras de Avent. Ind.Art. Esport. S.A. - Osklen
Operações internacionais:
(Part. na receita líquida consolidada %)
Argentina
Europa/Estados Unidos/Exportação
Grupo Tavex
Participação dos acionistas não controladores
(Part. na receita líquida consolidada %)
Consolidado

Receita
operacional líquida

Lucro líquido
(prejuízo)

65%
2.405.529
231.606

68%
255.407
(7.737)

35%
772.715
644.554

31%
37.029
74.465

0%
4.054.404

3.094
1%
362.258

2015

Operações continuadas (R$ mil)
Operações nacionais:
(Part. na receita líquida consolidada %)
Brasil
Terras de Avent. Ind.Art. Esport. S.A. - Osklen
Operações internacionais:
(Part. na receita líquida consolidada %)
Argentina
Europa/Estados Unidos/Exportação
Grupo Tavex
Participação dos acionistas não controladores
(Part. na receita líquida consolidada %)
Consolidado

Receita
operacional líquida

Lucro líquido
(prejuízo)

58%
2.134.707
218.604

27%
98.173
(22.665)

42%
1.018.740
666.625

69%
62.355
129.984

0%
4.038.676

9.066
3%
276.913
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2014

Operações continuadas (R$ mil)
Operações nacionais:
(Part. na receita líquida consolidada %)
Brasil
Terras de Avent. Ind.Art. Esport. S.A. - Osklen
Operações internacionais:
(Part. na receita líquida consolidada %)
Argentina
Europa/Estados Unidos/Exportação
Grupo Tavex
Participação dos acionistas não controladores
(Part. na receita líquida consolidada %)
Consolidado

Receita
operacional líquida

Lucro líquido
(prejuízo)

68%
2.315.262
77.607

63%
168.801
15.942

32%
644.395
500.765

45%
13.133
117.155
(17.265)
(6.377)
-8%
291.389

0%
3.538.029
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
7.3. Em relação aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos
operacionais divulgados no item 7.2, descrever: (a) características do processo de
produção; (b) características do processo de distribuição; (c) características dos
mercados de atuação, em especial: (i) participação em cada um dos mercados; (ii)
condições de competição nos mercados; (d) eventual sazonalidade; (e) principais
insumos e matérias primas, informando: (i) descrição das relações mantidas com
fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação
governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável; (ii)
eventual dependência de poucos fornecedores; (iii) eventual volatilidade em seus
preços
Os produtos fabricados e comercializados pelas Operações Nacionais e Internacionais
da Alpargatas são divididos em três categorias: sandálias, calçados esportivos e
vestuário lifestyle (somente comercialização).
(a)

características do processo de produção

Sandálias
O processo de produção de sandálias de borracha envolve as seguintes etapas:
a) Pesagem: é feita de acordo com a formulação para cada tipo de sandália, envolvendo
o composto de borracha e outros produtos químicos.
b) Mistura: consiste em moer a borracha com outros componentes da formulação e
laminar o composto resultante dessa mistura.
c) Vulcanização/ Injeção: é nesta fase que a borracha adquire tamanho e a forma de
uma sandália.
d) Estabilização: consiste em complementar a vulcanização com ar quente e depois
resfriar as sandálias para o corte e acabamento.
e) Acabamento: as sandálias são cortadas de acordo com o modelo e tamanho. Quando
a sandália é estampada, ela segue para o processo de silkscreen ou transfer e em seguida
faz-se a colocação da tira de PVC.
Calçados esportivos
A estrutura de um calçado esportivo é formada por dois componentes principais: (i) o
cabedal (estrutura superior) que envolve o pé e oferece apoio específico para o esporte a
que se destina e (ii) a sola (estrutura inferior) responsável pela tração e que ajuda no
amortecimento de impactos. São utilizados, basicamente, três diferentes processos na
produção de calçados esportivos:
a) Calçados colados ou cimentados: união do cabedal com a sola por meio de adesivos
a base de solvente e/ou água, usando a colagem a frio.
b) Calçados vulcanizados: união do cabedal com a sola por meio de adesivos a base de
borracha, onde a colagem é realizada por meio de um forno autoclave a uma
temperatura de 120°C.
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c) Calçados injetados: confecção da sola ou cabedal por meio da injeção de compostos
em injetora de termoplásticos. Podem ser produzidos apenas o cabedal ou a sola ou os
dois juntos
Vestuário
Os produtos são desenvolvidos pelas áreas de design de moda das marcas e são
fabricados por terceiros. Adicionalmente, para Mizuno, que é uma marca licenciada,
parte dos produtos é desenvolvida pela Mizuno Co. em sua coleção global. As
principais matérias primas utilizadas são poliamida, algodão, linho, seda, viscose, efabrics (materiais sustentáveis), poliéster e algodão orgânico. Nos fornecedores, as
peças são modeladas, cortadas e costuradas, além de eventualmente passarem por
processos de estamparia, tingimento e lavanderia. Todas as estampas são exclusivas e
desenvolvidas internamente.
(b)

características do processo de distribuição

Sandálias
Os principais canais de distribuição de sandálias no Brasil são: atacadistas,
distribuidores regionais, supermercados e hipermercados, varejistas de calçados
multimarcas e as lojas exclusivas da marca Havaianas. Nesses canais, a Alpargatas
possui mais de três mil clientes diretos e distribuição em cerca de 150 mil pontos de
venda. São utilizadas companhias transportadoras para fazer a entrega nos pontos de
venda, que não possuem nenhuma ligação com a Alpargatas. No exterior, as sandálias
são distribuídas, principalmente, pelo varejo multimarca de calçados, por lojas de
departamento, por lojas de material esportivo, por boutiques / lojas independentes e por
pontos de venda exclusivos da marca Havaianas.
Calçados esportivos:
No Brasil, o canal de distribuição dos calçados esportivos são lojas especializadas de
artigos esportivos e o varejo multimarca, que somam cerca de 3.000 pontos de venda.
As vendas para esses canais são realizadas por vendedores próprios da Alpargatas e
representantes. As entregas dos calçados são feitas por transportadoras diretamente aos
clientes, localizados em todo o País. Essas transportadoras não possuem nenhuma
ligação com a Alpargatas. Na Argentina o processo de distribuição de calçados
esportivos é semelhante ao do Brasil e as entregas aos clientes é realizada por
transportadoras terceirizadas.
Vestuário lifestyle:
No Brasil o principal canal de distribuição do vestuário lifestyle são as lojas exclusivas
das marcas Havaianas e Osklen, que podem ser próprias e/ou franquias. Em Mizuno, o
canal de distribuição dos são lojas especializadas de artigos esportivos e o varejo
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multimarca, sendo as vendas para esses canais realizadas por vendedores próprios da
Alpargatas e representantes.
(c) características dos mercados de atuação, em especial: (i) participação em
cada um dos mercados; (ii) condições de competição nos mercados
Sandálias
No Brasil, a participação da Alpargatas no mercado de sandálias, com as marcas
Havaianas e Dupé, variou de 47% a 48%, em 2016. A principal marca de sandálias que
concorre com Havaianas é a Ipanema no mercado nacional. No exterior, a participação
de mercado das sandálias Havaianas e Dupé varia de acordo com o país, em um
intervalo de 2% a 30%, em 2015. Fora do Brasil, os principais concorrentes
internacionais das sandálias Havaianas e Dupé são: Ipanema, Reef, Nike, Yellow Box,
Crocs e Quiksilver / Roxy.
Calçados esportivos
No Brasil, Mizuno tinha cerca de 2,8% de participação de mercado, em volume, em
2016. Em valor, a participação era de 4,1% no mesmo ano. No Brasil, Mizuno é a 4ª
marca em calçados para corrida em volume, e também em valor. As principais marcas
esportivas que concorrem com Mizuno são: Nike, Adidas, Asics, e Olympikus. Na
Argentina, Topper possui cerca de 18% de participação no mercado de calçados
esportivos e concorre com as principais marcas estrangeiras de artigos esportivos.
Vestuário lifestyle:
No Brasil, o mercado de moda é bastante fragmentado. Concorrem com as marcas
Osklen e Havaianas os nomes Animale, Richards, Reserva, Farm e Salinas. Concorrem
com Mizuno as marcas Nike, Adidas e Under Armour.

(d)

eventual sazonalidade

Sandálias
As vendas de sandálias no Brasil são mais fortes no segundo semestre, período que
coincide com a primavera/verão. No exterior, as vendas se concentram mais no primeiro
semestre.
Calçados esportivos
As vendas de calçados esportivos não apresentam sazonalidade marcante por serem
produtos de uso freqüente em todas as estações. Geralmente, o aumento das vendas
ocorre no fim do ano, por ocasião do Natal.
Vestuário lifestyle
Geralmente, o aumento das vendas ocorre no fim do ano, por ocasião do Natal. Para
Osklen, o quarto trimestre representa cerca de 35% das vendas do ano.
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(e) principais insumos e matérias primas, informando: (i) descrição das relações
mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou
regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva
legislação aplicável; (ii) eventual dependência de poucos fornecedores; e (iii)
eventual volatilidade em seus preços
A principal matéria prima usada pela Alpargatas é a borracha sintética. Ela é um insumo
originado da cadeia petroquímica tendo como principais componentes o estireno e o
butadieno, material utilizado em larga escala na indústria pneumática. A aplicação da
borracha sintética ocorre em solados das sandálias e de alguns calçados esportivos. Os
fornecedores de borracha sintética no Brasil são a Arlanxeo e a Nitriflex.
A Alpargatas também importa de fornecedores estrangeiros. Com seus fornecedores, a
Alpargatas preza o relacionamento comercial de longo prazo. Eles são escolhidos com
base em uma avaliação que, dentre vários fatores, considera as contingências de
abastecimento, logística, estruturas física e financeira e proposta comercial. Por ser um
produto da cadeia petroquímica, o preço da borracha pode variar em razão da
volatilidade do preço do petróleo.
São exigências dos mercados brasileiro, norte-americano e europeu o atendimento às
legislações que tratam de substâncias químicas restritas. Os órgãos/legislações nesses
mercados são:


Brasil: IPT – Instituto de Pesquisa Tecnológica.



Estados Unidos: CPSIA – Consumer Product Safety Improvement Act.



União Europeia: REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
7.4. Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita
líquida total do emissor, informando: (a) montante total de receitas provenientes
do cliente; (b) segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do
cliente
Nenhum cliente foi responsável, isoladamente, por mais de 10% da receita líquida
consolidada da Alpargatas em 2016. Nesse ano, o maior cliente, que tem atuação na
Operação Nacional, representou 5% da receita líquida consolidada da Companhia.
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7.5. Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades do
emissor, comentando especificamente: (a) necessidade de autorizações
governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com a
administração pública para obtenção de tais autorizações; (b) política ambiental
do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se
for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões
internacionais de proteção ambiental; (c) dependência de patentes, marcas,
licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para o
desenvolvimento das atividades
(a) necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e
histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais
autorizações;
A Alpargatas possui as principais autorizações necessárias para o funcionamento de
uma empresa que atua na fabricação e comércio de calçados e vestuário, tendo sempre
as obtido de forma regular. A Auditoria Interna avalia, por amostragem, a conformidade
e a validade das autorizações.

(b) política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da
regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a
adesão a padrões internacionais de proteção ambiental;
Em 2016, a Alpargatas investiu R$ 2,1 milhões na adoção, continuidade e ampliação de
iniciativas nas áreas de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente,
as quais se destacaram a continuidade na execução de melhorias nas proteções de
máquinas e equipamentos; treinamentos em segurança do trabalho e educação
ambiental; formação e treinamentos para brigadas de emergência e de primeiros
socorros; auditorias de gestão de SSMA em todas as unidades fabris; avaliação de
agentes ambientais e ergonômicos nos locais de trabalho; controle da geração e
destinação de resíduos; monitoramento de efluentes industriais e manutenção de esgoto
sanitário e industrial. Na comparação com 2015, houve um aumento de 0,9% na
quantidade de resíduo gerados e diminuição de 4,3% no consumo de água e de 4% no
consumo de energia total que inclui Energia Elétrica, Óleo BPF, Gás Natural, GLP e Diesel.
(c) dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de
royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades
A Alpargatas possui um portfólio amplo de marcas registradas e zela para que seus
direitos de proprietária sejam protegidos e respeitados. Tanto no Brasil, como no
exterior, suas marcas possuem as mesmas proteções e cuidados de proteção. As
principais marcas da Alpargatas são: Havaianas, Dupé, Osklen, Topper no exterior
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(exceção feita ao Brasil), Sete Léguas e Meggashop. A Alpargatas possui, ainda,
contrato de licença para o uso da marca Mizuno, além de se valer de licenciamentos de
personagens reconhecidos pelo público infantil e adulto. A marca Havaianas é
licenciada para o grupo Sáfilo, fabricante de óculos contendo tal marca. Em 31 de
março de 2017, o portfólio de marcas da Alpargatas era formado por aproximadamente
2.359 pedidos/registros de marcas, divididos entre o Brasil e o exterior. Em 31 de março
de 2017, a Alpargatas era titular de, aproximadamente, 158 registros e pedidos de
patentes e desenhos industriais no Brasil e no exterior, que objetivam proteger suas
criações. A Alpargatas também efetua registro de domínios dos websites de suas
marcas. Em 31 de março de 2017, a Alpargatas possuía 297 domínios registrados em
seu nome, no Brasil e exterior. Seguindo o conceito de inovação, a Alpargatas
desenvolveu o modelo de franquias da marca Havaianas. Todo o know how de
implantação, operação e administração de lojas detido pela Companhia é replicado neste
modelo de negócio.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
7.6. Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes,
identificar: (a) receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e
sua participação na receita líquida total do emissor; (b) receita proveniente dos
clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita líquida
total do emissor; (c) receita total proveniente de países estrangeiros e sua
participação na receita líquida total do emissor
Os principais países os quais a Alpargatas gera receitas relevantes são o Brasil e a
Argentina, que, juntos, representaram 84% da receita líquida consolidada de 2016. Em
2016, a receita líquida proveniente do Brasil somou R$ 2,6 bilhões, equivalente a 65%
da receita líquida consolidada, e a da Argentina totalizou R$ 0,8 bilhão, igual 19% da
receita consolidada. Incluindo a receita gerada em outros países a receita líquida
proveniente do exterior somou R$ 1,4 bilhão, ou 35% da receita líquida consolidada de
2016.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
7.7. Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar em que
medida o emissor está sujeito à regulação desses países e de que modo tal sujeição
afeta os negócios do emissor
Na Argentina, a Alpargatas segue toda a regulamentação aduaneira, tributária,
comercial e ambiental do país. Alterações nas regulamentações podem impactar as
vendas da Alpargatas na Argentina, dependendo da extensão da alteração.
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7.8. Em relação a políticas socioambientais, indicar: (a) se o emissor divulga
informações sociais e ambientais; (b) a metodologia seguida na elaboração dessas
informações; (c) se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade
independente; (d) a página na rede mundial de computadores onde podem ser
encontradas essas informações.
(a) se o emissor divulga informações sociais e ambientais;
A Companhia divulga suas principais realizações socioambientais em seu Relatório
Anual da Administração, na seção Responsabilidade Socioambiental do site de Relações
com Investidores (acessíveis em http://ri.alpargatas.com.br), e no site do Instituto
Alpargatas, que pode ser acessado em: www.institutoalpargatas.com.br. Internamente,
são reportados para a Administração alguns indicadores de SSMA - Segurança, Saúde e
Meio Ambiente, cujos principais estão descritos abaixo:
Unidade

2014

2015

2016

Acid./HHT x
1M

0,68

0,71

0,26

(taxa de frequência
geral de acidentes)

Afast./HHT x
1M

11,00

6,50

2,75

Consumo de
Energia Elétrica
Consumo de
Água
Geração de
Resíduos
Consumo de Gás
Natural

KWh x 1000
up

415

446

442

m³ x 1000 up

0,98

0,91

0,87

kg x 1000 up

67,6

52,6

53,1

m³ x 1000 up

24,0

20,3

22,1

Indicador
TFA
(taxa de frequencia
de acidentes)

TFG

(b) a metodologia seguida na elaboração dessas informações;
A Alpargatas não tem uma política de responsabilidade socioambiental formalizada, que
segue uma metodologia na elaboração dessas informações, tal como o GRI, por
exemplo. A Companhia considera suficiente a política interna com diretrizes de SSMA
divulgada e disponível para todos os empregados, e os indicadores de cada unidade
produtiva no Brasil, que são acompanhados mensalmente.
(c) se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente;
Estas informações não são auditadas por uma entidade independente.
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(d)

a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas
essas informações.
A Companhia divulga suas principais realizações socioambientais em seu Relatório
Anual da Administração, na seção Responsabilidade Socioambiental do site de Relações
com Investidores (acessíveis em http://ri.alpargatas.com.br), e no site do Instituto
Alpargatas, que pode ser acessado em: www.institutoalpargatas.com.br.
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7.9. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
A Alpargatas goza de subvenções para investimentos, concedidas pelos governos
estaduais onde as principais fábricas estão localizadas, as quais expiram entre 2018 e
2020. A Companhia e suas controladas gozam também de subvenções federais através
do lucro da exploração na Região Nordeste, que perduram até 2021. O valor dessas
subvenções para investimentos, incluindo os incentivos fiscais de imposto de renda
registrados durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014 é
demonstrado como segue:
Consolidado
R$ milhões
Subvenção de ICMS dos Estados da
Paraíba, Pernambuco e Minas Gerais
Incentivos de IRPJ
Total

2016

2015

2014

181,7

143,2

141,6

-

0,6

5,6

181,7

143,8

147,2
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8.1 - Negócios extraordinários
8.1. Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se
enquadre como operação normal nos negócios do emissor.
As informações sobre aquisição ou alienação de ativos relevantes estão descritas no
item 15.7.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
8.2. Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Não houve mudança significativa na forma como a Administração da Alpargatas
conduz os seus negócios nos últimos três exercícios sociais.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
8.3. Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas
não diretamente relacionados com suas atividades operacionais
Não houve celebração de contratos relevantes pela Alpargatas e suas controladas que
não sejam diretamente relacionados com as suas atividades operacionais nos últimos
três exercícios sociais.
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.
8.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Todas as informações relevantes sobre a Alpargatas e seus negócios estão relatadas
neste Formulário de Referência.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros
9.1. Descrever os bens do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento
das atividades do emissor, indicando em especial: (a) ativos imobilizados, inclusive
aqueles objeto de aluguel ou arrendamento, identificando a sua localização; (b)
ativos intangíveis, tais como patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e
contratos de transferência de tecnologia, informando: (i) duração; (ii) eventos que
podem causar a perda dos direitos relativos a tais ativos; (iii) possíveis
consequências da perda de tais direitos para o emissor; (c) as sociedades em que o
emissor tenha participação e a respeito delas informar: (i) denominação social; (ii)
sede; (iii) atividades desenvolvidas; (iv) participação do emissor; (v) se a sociedade
é controlada ou coligada; (vi) se possui registro na CVM; (vii) valor contábil da
participação; (viii) valor de mercado da participação conforme a cotação das ações
na data de encerramento do exercício social, quando tais ações forem negociadas
em mercados organizados de valores mobiliários; (ix) valorização ou
desvalorização de tal participação, nos 3 últimos exercícios sociais, de acordo com
o valor contábil; (x) valorização ou desvalorização de tal participação, nos 3
últimos exercícios sociais, de acordo com o valor de mercado, conforme as cotações
das ações na data de encerramento de cada exercício social, quando tais ações
forem negociadas em mercados organizados; (xi) montante de dividendos
recebidos nos 3 últimos exercícios sociais; (xii) razões para aquisição e manutenção
de tal participação
(a) ativos imobilizados, inclusive aqueles objeto de aluguel ou arrendamento,
identificando a sua localização
Brasil
No Brasil, a Alpargatas possui quatro fábricas, localizadas nos municípios de Santa Rita
e Campina Grande, na Paraíba, em Carpina, Pernambuco e em Montes Claros, Minas
Gerais. Algumas dessas plantas contam com o apoio de fábricas satélites, localizadas
em municípios da Paraíba e do Rio Grande do Norte. A Alpargatas possui, também,
armazéns de distribuição e centros de Inovação, na Paraíba, em Minas Gerais e em São
Paulo. As fábricas são responsáveis pela fabricação de sandálias e de calçados
esportivos, profissionais e casuais. Essas unidades fabris são próprias e concentram a
maioria dos ativos não-circulantes relevantes constituídos por máquinas, equipamentos
e instalações industriais que possuem valor representativo no balanço e recebem
investimentos expressivos em manutenção e modernização, bem como investimentos
em tecnologia para garantir diferenciais competitivos nos mercados em que a empresa
atua.
Unidade Industrial de Campina Grande (PB)
Localizada a 120 km de João Pessoa, iniciou suas operações em 1985 e possui área
construída total de 101 mil metros quadrados num terreno total de 208 mil metros
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quadrados. Produz sandálias da marca Havaianas com o uso de diversas tecnologias.
Esta planta tem capacidade instalada para produzir, anualmente, cerca de 220 milhões
de pares de sandálias em vários modelos e conta com apoio de uma fábrica satélite
localizada na cidade de Alagoa Nova.
A distribuição da produção para os mercados interno e externo é feita por meio de dois
armazéns de distribuição, assim constituídos:


O primeiro armazém de distribuição tem área construída de 27 mil metros
quadrados, está acoplado ao prédio fabril e tem capacidade de armazenagem de 18
milhões de pares de sandálias. O imóvel possui modernos equipamentos e sistema
de gerenciamento de armazéns de última geração.



O segundo armazém de distribuição, é locado e possui área construída de 10 mil
metros quadrados e tem capacidade de armazenagem de 4 milhões de pares de
sandálias.

Unidade Industrial de Carpina (PE)
Localizada a aproximadamente 60 km do Recife esta unidade fabril iniciou suas
operações em 1988 e possui área total de 21 mil metros quadrados em um terreno de 38
mil metros quadrados. Com capacidade instalada de produção anual de 40 milhões de
pares de sandálias, fabrica os produtos das marcas Havaianas e Dupé com o uso de
várias tecnologias. Foi adquirida pela Alpargatas em 2007, juntamente com os demais
ativos da marca Dupé. A distribuição para o mercado interno e externo é feita por meio
do armazém de distribuição próprio, anexo ao prédio fabril, com área construída de 4,8
mil metros quadrados e capacidade de armazenagem de 3,6 milhões de pares de
sandálias.
Unidade Industrial de Santa Rita (PB)
Localizada a 15 km da cidade de João Pessoa, essa planta iniciou suas operações em
1987 e possui, desde 2006, data de sua última ampliação, área construída total de 33 mil
metros quadrados num terreno de 175 mil metros quadrados e concentra a produção, em
diversas tecnologias de calçados esportivos e casuais. Nas tecnologias de calçados
vulcanizados, cimentados e injetados tem capacidade instalada para produzir,
anualmente, 13 milhões de pares. Considerada como planta central, conta com o apoio
de seis fábricas satélites, que efetuam parte do processo de fabricação dos calçados.
Cinco dessas satélites estão situadas dentro do estado da Paraíba e uma delas no estado
do Rio Grande do Norte. O armazém de distribuição principal, incorporado à planta de
Santa Rita, possui uma área construída de 10 mil metros quadrados com capacidade de
armazenagem de 1,5 milhões de pares de calçados e está equipado com modernos
equipamentos, sistema de gerenciamento de armazéns de última geração, que distribui
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em rede nacional toda a produção da unidade, bem como de artigos importados que são
revendidos pela empresa.
Unidade Industrial de Montes Claros (MG)
Localizada em Minas Gerais a aproximadamente 425 km da capital, conta com um
parque fabril de 57 mil metros quadrados num terreno com área total de 357 mil metros
quadrados. Esta unidade é equipada com tecnologia de ponta para a fabricação de
sandálias da marca Havaianas. Sua capacidade instalada é de 102 milhões de pares por
ano. Anexo a planta fabril está o armazém de distribuição com uma área de 10 mil
metros quadrados e capacidade para armazenar 8 milhões de pares de sandálias. Conta
com os mais modernos sistemas e equipamentos para gerenciamento e movimentação
de cargas para a distribuição no território nacional e para exportação.
A quase totalidade dos imóveis, máquinas e equipamentos, bem como as instalações
industriais das plantas mencionadas são próprias e possuem infraestrutura adequada
para atender os atuais níveis de produção com eficiência operacional e alto nível de
qualidade.

Argentina
Na Argentina, a Alpargatas possui oito fábricas (sete a partir de janeiro de 2017),
localizadas nas províncias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Tucumán, Catamarca,
San Luis e La Pampa e um centro de distribuição em Pacheco, no município de Tigre,
província de Buenos Aires. Algumas dessas plantas se dedicam, exclusivamente, à
fabricação de têxteis e outras à de calçados. As fábricas de calçados são responsáveis
pela produção de calçados esportivos e casuais. As têxteis se dedicam, principalmente, à
atividade de desmonte do algodão, fiação, tinturaria e tecelagem de tecidos e panos de
limpeza. Todas as unidades fabris são próprias e concentram a maioria dos ativos nãocirculantes relevantes constituídos por máquinas, equipamentos e instalações industriais
que possuem valor representativo no balanço e recebem investimentos em manutenção e
modernização, bem como em tecnologia para garantir diferenciais competitivos nos
mercados em que a empresa atua.

Unidade Industrial de Aguilares, em Tucumán - Calçados
Localizada a 100 km da cidade de San Miguel de Tucumán, capital da província, e a
1.220 km da cidade de Buenos Aires, ocupa uma área total de 340 mil m2, dos quais 30
mil m2 de área construída. Iniciou sua operação em 1972 produzindo calçados casuais
com a tecnologia de injeção direta de PVC para o solado. Ao longo dos anos foi se
transformando e, em 2006, se tornou uma planta integral para fabricar calçados
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cimentados. Sua capacidade produtiva anual de calçados esportivos cimentados
corresponde à 1,8 milhão de pares. Desde 2011 esta unidade é responsável pela
fabricação de 100% das alpargatas feitas com solado de juta e de EVA. A produção é
enviada diariamente, através de transporte rodoviário, ao Centro de Distribuição de
Buenos Aires. Adicionalmente, esta planta produz alguns componentes que são
finalizados em outras unidades fabris como, por exemplo, 100% das solas e palmilhas e
cerca de 70% dos cabedais que são montados na fábrica de Catamarca e 40% dos
cabedais que são injetados em poliuretano nas unidades La Pampa e de San Luis. Com o
encerramento das atividades da fábrica de San Luis (Villa Mercedes), em janeiro de
2017, está planta incorporou a tecnologia de injetados em poliuretano.

Unidade Industrial de Catamarca, em Catamarca - Calçados
Localizada no parque industrial de San Fernando del Valle de Catamarca, capital do
estado, situada a 1.200 km da cidade de Buenos Aires e a 150 km da unidade de
Tucumán. Iniciou suas atividades em 1997, ocupando uma área total de 29 mil m 2, dos
quais 11 mil m2 de área construída. Em Catamarca é realizado o processo de
vulcanização de componentes provenientes da unidade de Tucumán. Atualmente a
capacidade instalada é de 3,5 milhões de pares. Toda a produção é enviada, diariamente,
para o centro de distribuição em Buenos Aires por transporte rodoviário.

Unidade Industrial de Santa Rosa, em La Pampa - Calçados
Localizada no parque industrial da cidade de Santa Rosa, capital da província de Santa
Rosa, distante 610 km de Buenos Aires, ocupa uma área construída de 11,7 mil m2 em
um terreno de 150 mil m2. Iniciou suas atividades em 1982 e fabrica cerca de 630 mil
pares de calçados por ano com tecnologia de injeção direta de poliuretano. Cerca de
60% dos cabedais injetados são fabricados em Santa Rosa. O restante é produzido em
Tucumán. Toda a produção é enviada três vezes por semana para o centro de
distribuição em Pacheco, na província de Buenos Aires, por transporte rodoviário.
Unidade Industrial de Villa Mercedes, em San Luis – Calçados (encerramento das
atividades em janeiro de 2017)
Localizada em Villa Mercedes, a 100 km de San Luis, capital da província, e a 690 km
de Buenos Aires, ocupa uma área construída de 2 mil m2 em um terreno de 30 mil m2.
Iniciou suas operações em 1983 como uma confecção de vestuário. Em 2008, foi
convertida numa instalação que utiliza a tecnologia de injeção de poliuretano,
funcionando como um apoio da Unidade de La Pampa. Em 2016 produziu cerca de 470
mil pares. Toda a produção era enviada três vezes por semana, para o centro de
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distribuição em Pacheco, estado de Buenos Aires, por transporte rodoviário. Com o
encerramento das atividades desta fábrica em janeiro de 2017, sua produção e injetoras
de poliuretano foram transferidas para a unidade de Tucumán.
Unidade Industrial de Florencio Varela, em Buenos Aires – Calçados e Têxtil (a
partir de janeiro de 2017 encerrou as atividades do negócio de Calçados, mantendo
somente o negócio Têxtil)
A planta está localizada a 40 km da cidade de Buenos Aires em uma área de 270 mil m2.
Dos 60.000 m2 de área construída, cerca de 30 mil m2 são ocupados por atividades
ligadas ao negócio de calçados, 18 mil m2 por tinturaria e 5,6 mil m2 pelo centro de
distribuição de tecidos. O restante corresponde a áreas de serviço comum e setores sem
atividades. Iniciou suas operações em 1951, quando todos os calçados da Alpargatas
eram fabricados nesta unidade. Com o tempo, quase todas as operações foram
transferidas para outras unidades industriais localizadas no interior do país. Até 2016,
30% dos cabedais que eram posteriormente montados na fábrica de Catamarca com a
tecnologia de vulcanização foram feitos nesta fábrica.
Com o encerramento das atividades ligadas ao negócio de calçados desta fábrica em
janeiro de 2017, a produção de calçados anteriormente feita aqui foi transferida para a
unidade de Tucumán, ficando toda a área da unidade disponível para o negócio Têxtil.
A parte de Tinturaria Industrial abrange os processos de preparação, tingimento e
acabamento de tecidos, entre os quais, o denim.
Unidade Industrial de Bella Vista, em Corrientes – Têxtil
Localizada em Bella Vista, na província de Corrientes, produz tecidos denim em um
processo integrado de recepção do fardo de algodão e outros insumos até a expedição do
produto acabado, usado principalmente no segmento jeanswear. Emprega 518 pessoas e
tem uma área de 25,9 mil m2.

Unidade Industrial de Sumalao, em Catamarca - Têxtil
Localizada no município de Sumalao, na província da Catamarca, produz tecidos planos
que são finalizados na planta de Florencio Varela. Além disso, essa planta possui
instalações para fabricação de produtos utilizados para a limpeza doméstica, dentre os
quais panos de chão e flanelas da marca Orange Media, da qual Alpargatas S.A.I.C. é
proprietária. Emprega 334 pessoas e tem uma área de 24,1 mil m2.
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Unidade Industrial de Saenz Peña, em Chaco – Têxtil
Localizada em uma área construída de 9,6 mil m2 é uma fábrica desmontadora de
algodão, que produz fibra dese material pelo processo de descaroçamento, em que a
fibra do algodão é separada da semente e das impurezas do produto in natura. Esta
unidade fornece matéria-prima para as fábricas de Corrientes e Catamarca.

(b) ativos intangíveis, tais como patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e
contratos de transferência de tecnologia
As informações sobre patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de
transferência de tecnologia estão descritas no item 7.5.

(c) as sociedades em que o emissor tenha participação
No quadro a seguir apresentamos um resumo das quatro principais sociedades que a
Alpargatas tem participações:

Denominação Social (i)
Sede (ii)

Alpargatas S.A.I.C. - Argentina

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

Buenos Aires, Argentina
Fabricação e comercialização de calçados e produtos têxteis,
principalmente no mercado argentino
98,35%*
Controlada direta
Não há registro na CVM
R$ 210.127 mil em 31/12/2016

Valor de Mercado da Participação (viii)

Empresa de capital fechado

Valorização/Desvalorização do
valor contábil nos 3 últimos exercícios (%) (ix)

2014:+120%
2015: 21%
2016: -19%

Valorização/Desvalorização do
valor de mercado nos 3 últimos exercícios (x)

Não há registro na CVM

Montante de dividendos recebidos
nos 3 últimos exercícios (xi)

A empresa não distribuiu dividendos
nos três últimos exercícios

Razões para a aquisição e
manutenção da participação (xii)

Apoiar o crescimento das vendas de calçados esportivos na América
Latina

Atividades Desenvolvidas (iii)

* Os outros 1,65% de participação da Alpargatas S.A.I.C. - Argentina são detidos pela controlada Fibrasil Agrícola e
Comercial Ltda. e totalizam R$4.378 em 31 de dezembro de 2015.
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Denominação Social (i)
Sede (ii)
Atividades Desenvolvidas (iii)
Participação (iv)
Empresa controlada ou coligada (v)
Registro na CVM (vi)
Valor Contábil da Participação (vii)
Valor de Mercado da Participação (viii)
Valorização/Desvalorização do
valor contábil nos 3 últimos exercícios (%) (ix)
Valorização/Desvalorização do
valor de mercado nos 3 últimos exercícios (x)
Montante de dividendos recebidos
nos 3 últimos exercícios (xi)

Alpargatas Internacional S.L. - Espanha
(anteriormente denominada Alpargatas International - APS)
Madri, Espanha
Holding com investimentos em outras empresas de importação
e comercialização de calçados no mercado norte-americano e europeu
100% do capital
Controlada direta
Não há registro na CVM
R$ 62.366 mil em 31/12/2016
Empresa de capital fechado
2014: +2.333%
2015: 147%
2016: +56%
Empresa de capital fechado
A empresa não distribuiu dividendos
nos três últimos exercícios

Razões para a aquisição e
manutenção da participação (xii)

Apoiar as operações da
Alpargatas na Europa e nos Estados Unidos

Denominação Social (i)
Sede (ii)
Atividades Desenvolvidas (iii)
Participação (iv)
Empresa controlada ou coligada (v)
Registro na CVM (vi)
Valor Contábil da Participação (vii)
Valor de Mercado da Participação (viii)

Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A. - Osklen
Rio de Janeiro, Brasil
Rede varejista de moda Premium com lojas no Brasil e no exterior
60% do capital
Contolada direta
Não há registro na CVM
R$ 133.020 mil em 31/12/2016
Empresa de capital fechado
2014: +165%
2015:-11%
2016:-3%

Valorização/Desvalorização do
valor contábil nos 3 últimos exercícios (%) (ix)
Valorização/Desvalorização do
valor de mercado nos 3 últimos exercícios (x)

Empresa de capital fechado

Montante de dividendos recebidos
nos 3 últimos exercícios (xi)

A empresa não distribuiu dividendos em 2014
2015: R$ 681 mil
2016: R$ 421 mil

Razões para a aquisição e
manutenção da participação (xii)

Apoiar as operações da Alpargatas no segmento de moda de luxo
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Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Unidade Industrial de Santa Rita

Brasil

PB

Santa Rita

Própria

Unidade Industrial de Campina Grande

Brasil

PB

Campina Grande

Própria

Unidade Industrial de Carpina

Brasil

PE

Carpina

Própria

Unidade Industrial de Montes Claros

Brasil

MG

Montes Claros

Própria

UnidadeIndustrial de Aguilares

Argentina

San Miguel de Tucumán

Própria

Unidade Industrial de Catamarca

Argentina

Catamarca

Própria

Unidade Industrial de Santa Rosa

Argentina

Santa Rosa

Própria

Unidade Industrial de Villa Mercedes

Argentina

San Luis

Própria

Unidade Industrial de Florencio Varela

Argentina

Buenos Aires

Própria

Unidade Industrial de Bella Vista

Argentina

Bella Vista

Própria

Unidade Industrial de Sumalao

Argentina

Sumalao

Própria

Unidade Industrial de Saenz Peña

Argentina

Chaco

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

PÁGINA: 96 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Alpargatas Argentina

00.000.000/0000-00

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Argentina

Buenos Aires

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Fabricação e comercialização de calçados
no mercado argentino e produtos têxteis,
principalmente no mercado argentino

98,350000

Holding com investimentos emoutras
empresas de importação e
comercialização de calçados no mercado
europeu e norte-americano

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

-19,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

21,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

120,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

210.127.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Apoiar o crescimento das vendas de calçados esportivos na América Latina
Alpargatas
Internacional S.L.

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Espanha

Madri

Valor mercado
31/12/2016

56,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

147,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

2333,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

62.366.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Apoiar as operações da Alpargatas na Europa e nos Estados Unidos
Terras de Aventura
Indústria de Artigos
Esportivos S.A. Osklen

35.943.604/0001-56

-

Controlada

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Rede varejista de moda premium com
lojas no Brasil e no exterior

60,000000

Valor mercado
31/12/2016

-3,000000

0,000000

421.000,00

31/12/2015

-11,000000

0,000000

681.000,00

31/12/2014

165,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

133.020.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Apoiar as operações da Alpargatas no segmento de moda de luxo
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9.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes sobre os ativos relevantes.
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10.1. A Administração deve comentar sobre:
(a) condições financeiras e patrimoniais gerais
A Alpargatas apresenta sólida situação financeira e patrimonial para implementar seus
planos de negócios, pois possui forte e consistente geração de caixa.
Indicadores Financeiros
Índices de Liquidez
Liquidez corrente
Liquidez geral
Liquidez imediata
Índices de endividamento
Índice de endividamento
Participação das dívidas de curto prazo no endividamento total
Índices de rentabilidade
Margem bruta
Margem ebitda
Margem líquida
Retorno sobre Patrimônio Líquido
Retorno sobre ativo

2016

2015

2014

2,3
1,4
0,5

1,7
1,3
0,4

2,1
1,5
0,5

45,4%
57,9%

48,7%
71,5%

42,5%
64,2%

44,4%
14,7%
8,8%
17,9%
9,5%

42,7%
14,0%
6,5%
13,1%
7,1%

41,0%
13,5%
8,1%
15,0%
8,2%

Índices de Liquidez
A Companhia apresenta consistentes índices de liquidez, o que reflete a sua capacidade
financeira de liquidar seus compromissos de curto e longo prazo.
Liquidez corrente: ativo circulante ÷ passivo circulante.
Liquidez geral: (ativo circulante + realizável a longo prazo) ÷ (passivo circulante +
passivo não circulante).
Liquidez imediata: disponível ÷ passivo circulante.
Os índices de liquidez corrente e geral aumentaram em 2016, principalmente pela
redução no endividamento financeiro de curto prazo.
Os índices de liquidez corrente e geral sofreram redução em 2015, principalmente pelo
aumento no endividamento financeiro com maior captação de empréstimo e maior
variação cambial nos empréstimos em moeda estrangeira.
O índice de liquidez imediata foi reduzido para 0,5 em 2014, principalmente pela
estratégica saída de caixa no valor de R$ 251,7 milhões para aquisição de participação
acionária na Osklen.
Índices de endividamento
Índice de endividamento: (passivo circulante + passivo não circulante) ÷ ativo, mede a
proporção de ativos totais da empresa financiada por terceiros.
A queda de 3 pontos percentuais em 2016 se deu principalmente em razão da melhor
posição financeira líquida em relação à 2015, com redução dos empréstimos e elevação
do caixa e aplicações financeiras.
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O acréscimo de 6 pontos percentuais em 2015 se deu principalmente em razão do
aumento do endividamento financeiro.
A queda de 3 pontos percentuais em 2014 foi em razão da redução de 4 dias no ciclo
médio de conversão de caixa em relação à 2013, principalmente pelo forte controle dos
estoques e da manutenção dos dias de clientes, em um ano complexo.
Participação das dívidas de curto prazo no endividamento total
Participação das dívidas de curto prazo no endividamento total: passivo circulante /
passivo circulante + passivo não circulante.
As principais contas do passivo circulante são fornecedores, empréstimos e
financiamentos.
A redução de 13 pontos percentuais em 2016 se deu principalmente pela redução da
dívida de curto prazo.
Índices de rentabilidade
Margem bruta: lucro bruto ÷ receita líquida
Margem ebitda: ebitda ÷ receita líquida
Margem líquida: lucro líquido ÷ receita líquida
Retorno sobre patrimônio líquido: lucro líquido ÷ patrimônio líquido médio
Retorno sobre ativo: lucro líquido ÷ ativo médio
Estes índices refletem o desempenho e a capacidade de geração de lucro da Companhia.
Em 2016 as margens, bruta, ebitda e líquida se elevaram pelo crescimento na receita
gerada no Brasil onde o destaque foi o aumento de 19,6% no faturamento no negócio de
Sandálias, decorrente de incremento de volume e preço.
Em 2015 a margem bruta subiu principalmente devido: a maior participação da receita
de Sandálias no mercado interno, ao câmbio no negócio internacional de Sandálias e ao
aumento de produtividade fabril na Argentina. A margem líquida sofreu redução,
principalmente pelos gastos com a mudança de controle acionário, a redução do
resultado financeiro por uma posição financeira líquida (PFL) menor e resultado não
recorrente da venda de imóvel ocorrida em 2014. Estes impactos no lucro líquido
refletiram em menor retorno sobre o patrimônio líquido e sobre o ativo.
Em 2014 sofreram redução principalmente pelo (i)acréscimo das despesas operacionais
estratégicas, necessário para suportar a expansão dos negócios no Brasil e no exterior,
(ii) aumento do custo dos produtos acabados importados para o Brasil, devido à
variação cambial e (iii) a alta do custo das matérias-primas commodities (borracha e
algodão).
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(b) estrutura de capital
2016
(209,9)
(382,8)
(592,7)

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

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

(-) Caixa

502,1

488,2

485,6

(=) Posição financeira líquida

(90,6)

(184,5)

(28,4)

R$ milhões

Empréstimos de curto prazo
Empréstimos de longo prazo
Total de empréstimos

Patrimônio líquido

2.067,3

Participação de capital de terceiros
Participação de capital próprio

1.931,2

83,0%
17,0%

2.100,9

94,9%
5,1%

73,8%
26,2%

Em 31 de dezembro de 2016, a posição financeira líquida foi negativa em R$ 90,6
milhões e o patrimônio líquido acumulou R$2.067,3 milhões.
Em 31 de dezembro de 2015, a posição financeira líquida foi negativa em R$ 184,5
milhões e o patrimônio líquido acumulou R$1.931,2 milhões.
Em 31 de dezembro de 2014, a posição financeira líquida foi negativa em R$ 28,4
milhões e o patrimônio líquido acumulou R$2.100,9 milhões.
(c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
O LAJIDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), medida
utilizada pela Administração para mensurar o desempenho operacional e a geração de
caixa da Alpargatas, acumulou os seguintes valores e margens de 2014 a 2016:
R$ milhões

2016

2015

2014

LAJIDA (das operações continuadas)

595,8

563,4

477,6

Margem LAJIDA

14,7%

14,0%

13,5%

Índice de cobertura da despesa financeira (nº vezes)

5

5

5

De 2014 a 2016, o LAJIDA apresentou índice de cobertura de 5 vezes a despesa
financeira. Considerando o nível de endividamento de curto prazo, e a forte geração de
caixa, entendemos que a capacidade de pagamento dos compromissos financeiros da
Companhia é altamente satisfatória.
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(d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos
não-circulantes utilizadas
Em 2014 as principais fontes de financiamento para o capital de giro no Brasil foram: a
geração operacional de caixa e a cessão de crédito realizada com o Santander com valor
total de operações ao longo do ano de R$ 169,7 milhões. Em relação às empresas
offshore as linhas existentes foram renovadas e outras reduzidas por conta de
capitalização pela matriz, principalmente na Argentina. Para financiar os investimentos
em imobilizado foram utilizadas as linhas de Finame do BNDES e do FNE-BNB
destinados a apoiar, principalmente, os investimentos da fábrica de Havaianas em
Montes Claros – MG.
Em 2015 as principais fontes de financiamento para o capital de giro no Brasil foram: a
geração operacional de caixa, a cessão de crédito realizada com o Santander com valor
total de operações ao longo do ano de R$ 188,8 milhões, a captação de recursos através
de NCE (Nota de Crédito à Exportação) e PPE (Pré Pagamento de Exportação). Em
relação às empresas offshore as linhas existentes foram renovadas e outras reduzidas por
conta de capitalização pela matriz, principalmente nos EUA. Para financiar os
investimentos em imobilizado foram utilizadas as linhas de Finame do BNDES e da
linha de crédito Pro Design (FINEM - BNDES).
Em 2016 as principais fontes de financiamento para o capital de giro no Brasil foram: a
geração operacional de caixa; a linha do BNDES-EXIM Pré Embarque no valor de R$
180 milhões captados com o Banco Santander (R$ 72 MM) e Safra (R$ 108 MM);
Liberação de mais R$ 31 milhões referentes ao FINEM-Pro Design, captado junto ao
banco Itaú; Para financiar os investimentos em imobilizado (novo centro de distribuição
de Montes Claros - MG) foi utilizada a linha do BNB, no valor de R$ 32 milhões. Em
relação às empresas offshore as linhas existentes foram renovadas e outras reduzidas por
conta de capitalização pela matriz, principalmente nos EUA.
(e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos
não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiência de liquidez
Não há previsão de utilização de outras fontes de financiamento por deficiência de
liquidez.
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(f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
(i) contratos de empréstimos e financiamento relevantes; (ii) outras relações de
longo prazo com instituições financeiras; (iii) grau de subordinação entre dívidas e
(iv) eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à
alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de
controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições.
Em 31 de dezembro de 2014, o endividamento apresentava a seguinte composição:

Empréstimos

Moeda

Indexador e taxa
média anual de juros

Consolidado
31/12/14
(R$ milhões)

EM REAIS
FNE (BNB)

R$

Juros de 3,03%

163,8

FINAME

R$

Juros de 3,44%

55,3

EXIM – BNDES

R$

Juros de 8,00%

70,5

NCE (Exim Compulsório)

R$

Juros de 7,46%

35,3

Cessão de Crédito

R$

Juros de 12,51% (média)

75,2

Capital de Giro

R$

Juros de 12,93%

5,6

ProGeren (BNDES)

R$

Juros de 8,70%

1,8

Captação 4131

R$

Juros de 13,24%

31,0

Conta Garantida

R$

Juros de 12,71%

7,9

TOTAL EM REAIS

446,4

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

US$

Juros de 1,08%

62,3

AR$

Juros de 15,25%

0,04

AR$

Juros de 15,14%

5,2

TOTAL EM MOEDA
ESTRANGEIRA

67,6

TOTAL GERAL

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

Empréstimos

Moeda

Indexador e taxa
média anual de juros

Consolidado
31/12/15
(R$ milhões)

EM REAIS
FNE (BNB)

R$

Juros de 2,58%

131,6

FINAME

R$

Juros de 3,45%

49,0

NCE (Exim Compulsório)

R$

Juros de 12,89%

238,7

FINEM

R$

Juros de 12,85%

25,9

Cessão de Crédito

R$

Juros de 16,02% (média)

94,6

Capital de Giro

R$

Juros de 14,84%

1,6

Captação 4131

R$

Juros de 14,41%

42,7

TOTAL EM REAIS

584,1

EM MOEDA
ESTRANGEIRA
Working capital EUA

US$

Juros de 2,10%

87,0

Arrendamento Mercantil
Financeiro - ASAIC

AR$

Juros de 23,88%

0,3

Working capital ASAIC

AR$

Juros de 15,70%

1,3

TOTAL EM MOEDA
ESTRANGEIRA

88,6

TOTAL GERAL

672,7
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Em 31 de dezembro de 2016, o endividamento apresentava a seguinte composição:

Empréstimos

Moeda

Indexador e taxa
média anual de juros

Consolidado
31/12/16
(R$ milhões)

EM REAIS
FNE (BNB)

R$

Juros de 4,08% a.a.

144,1

FINAME

R$

Juros de 3,44% a.a.

41,8

FINEM

R$

Juros de 12,88% a.a.

57,0

EXIM

R$

Juros de 13,24% a.a.

186,3

Conta Garantida

R$

Juros de 15,63% a.a.

8,1

Risco Sacado

R$

Juros de 17,13% a.a.

25,7

Captação 4131

R$

Juros de 15,54% a.a.

42,5

TOTAL EM REAIS

505,5

EM MOEDA
ESTRANGEIRA
Working capital EUA

US$

Juros de 2,99%

56,1

Arrendamento Mercantil
Financeiro - ASAIC

AR$

Juros de 23,88%

0,2

Working capital ASAIC

AR$

Juros de 23,42%

30,9

TOTAL EM MOEDA
ESTRANGEIRA

87,2

TOTAL GERAL

592,8

PÁGINA: 105 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

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

31/12/13

% s/total

CURTO PRAZO

275,3

49,4%

2014

275,3

49,4%

LONGO PRAZO

281,5

50,6%

2015

108,1

19,4%

2016

57,9

10,4%

2017

20,3

3,7%

2018

19,3

3,5%

2019 +

75,9

13,6%

TOTAL

556,8

100,0%

R$ milhões

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

31/12/14

% s/total

CURTO PRAZO

295,9

57,6%

2015

295,9

57,6%

LONGO PRAZO

218,1

42,4%

2016

64,6

12,6%

2017

26,3

5,1%

2018

25,3

4,9%

2019

24,9

4,8%

2020 +

77,0

15,0%

TOTAL

514,0

100,0%

R$ milhões

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

31/12/15

% s/total

CURTO PRAZO

495,3

73,6%

2016

495,3

73,6%

LONGO PRAZO

177,4

26,4%

2017

33,7

5,0%

2018

32,8

4,9%

2019

32,1

4,8%

2020

26,7

4,0%

2021 +

52,1

7,7%

TOTAL

672,7

100,0%

R$ milhões

Da dívida de curto prazo de R$ 495,3 milhões, R$ 407,0 milhões (82,2%) são em
moeda nacional. Os empréstimos de curto prazo em moeda estrangeira no valor de R$
88,3 milhões (17,8%) financiam o capital de giro das subsidiárias no exterior.
A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento da dívida no valor total de R$
592,6 milhões, conforme apurado em 31 de dezembro de 2016
Empréstimos e Financiamentos

31/12/16

% s/total

CURTO PRAZO

209,9

35,4%

2017

209,9

35,4%

LONGO PRAZO

382,8

64,6%

2018

232,8

39,3%

2019

51,6

8,7%

2020

35,5

6,0%

2021

30,2

5,1%

2022 +

32,7

5,5%

TOTAL

592,7

100,0%

R$ milhões

Da dívida de curto prazo de R$ 209,9 milhões, R$ 122,9 milhões (58,5%) são em
moeda nacional. Os empréstimos de curto prazo em moeda estrangeira no valor de R$
87,0 milhões (41,5%) financiam o capital de giro das subsidiárias no exterior.
i - contratos de empréstimo e financiamento relevantes
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FNE – Banco do Nordeste do Brasil (BNB)
Em 23 de fevereiro de 2006 a Alpargatas assinou contrato de financiamento com o
Banco do Nordeste do Brasil – BNB no valor de R$ 112,0 milhões, destinado a apoiar a
ampliação da produção de Havaianas na fábrica de Campina Grande - PB e
reestruturação da produção de calçados em Santa Rita - PB. As liberações das parcelas
foram vinculadas ao cronograma de investimentos e ocorreram em 4 parcelas no
período de setembro de 2006 a outubro de 2008, nos valores de R$ 50,6 milhões, R$
33,6 milhões, R$ 24,3 milhões e R$ 3,4 milhões. A amortização será em 96 parcelas
mensais, sendo que a primeira ocorreu em 23 de fevereiro de 2008 e a última ocorrerá
em 23 de janeiro de 2016. Este financiamento é garantido por fiança emitida pelo
Bradesco com cobertura de 100% (principal e encargos) a um custo anual de 0,5% sobre
o valor da dívida contratada.
Em 26 de dezembro de 2012 e 3 de maio de 2013, a Alpargatas assinou novo contrato
de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil – BNB no limite de R$ 148,5
milhões, destinado a apoiar a construção da fábrica de havaianas em Montes Claros –
MG. As liberações das parcelas são vinculadas ao cronograma de investimentos e
iniciaram a partir de fevereiro de 2013. A amortização será em 96 parcelas mensais,
sendo a primeira em 26 de janeiro de 2015 e a última em 26 de dezembro de 2022. Este
financiamento é garantido por fiança emitida pelo Banco Safra com cobertura de 100%
(principal e encargos) a um custo anual de 0,5% sobre o valor da dívida contratada.
Em 28 de dezembro de 2015 a Alpargatas assinou novo contrato de financiamento com
o Banco do Nordeste do Brasil – BNB no valor de R$ 38,3 milhões destinado a apoiar a
construção do Centro de Distribuições, localizado em Campina Grande – PB. As
liberações das parcelas são vinculadas ao cronograma de investimentos e iniciaram a
partir de novembro de 2016. A amortização será em 72 parcelas mensais, sendo a
primeira em 28 de janeiro de 2017 e a última em 28 de dezembro de 2022. Este
financiamento é garantido por fiança emitida pelo Banco Santander com cobertura de
100% (principal e encargos) a um custo anual de 1,7% sobre o valor da dívida
contratada.
EXIM – BNDES
Em setembro de 2012 a Alpargatas recebeu o crédito de R$ 30 milhões referentes ao
financiamento da linha do BNDES-EXIM Pré Embarque, assinado com o Banco Alfa
de Investimento. Esta linha venceu em outubro de 2014 sendo completamente liquidada.
Em agosto de 2013 a Alpargatas recebeu mais um crédito de R$ 70 milhões, desta
mesma linha, com contratos assinados com os bancos Bradesco e Itaú. Os recursos têm
o objetivo de financiar as exportações de sandálias e exige a comprovação das
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exportações durante o período de vigência do contrato. O financiamento será
amortizado em 06 parcelas, com vencimentos entre maio de 2014 a setembro de 2015.
Em Junho de 2016, a Alpargatas recebeu o crédito de R$ 72,3 milhões referentes ao
financiamento da linha do BNDES-EXIM Pré Embarque, assinado com o Banco
Santander. O financiamento será amortizado em parcela única com vencimento em
junho de 2018. O recurso tem o objetivo de financiar as exportações de sandálias e
exige a comprovação das exportações durante o período de vigência do contrato.
Em Junho de 2016, a Alpargatas recebeu o crédito de R$ 108,5 milhões referentes ao
financiamento da linha do BNDES-EXIM Pré Embarque, assinado com o Banco Safra.
O financiamento será amortizado em parcela única com vencimento em junho de 2018.
O recurso tem o objetivo de financiar as exportações de sandálias e exige a
comprovação das exportações durante o período de vigência do contrato.
FINEM – PRO DESIGN
Em outubro de 2015 a Alpargatas recebeu o crédito de R$ 25,4 milhões referente a linha
Pro Design (FINEM). Os valores captados nesta modalidade tem por objetivo contribuir
e incentivar o desenvolvimento e fortalecimento da marca e também na criação de
produtos. Os contratos foram assinados com o Itaú e com o Santander. O prazo de
financiamento é de 60 meses com 18 meses de carência, sendo que as parcelas de
principal vencerão a partir de outubro de 2016 até março de 2020. Referente a este
mesmo financiamento, a Alpargatas ainda recebeu mais dois créditos de R$ 17,8
milhões em Outubro de 2016 e R$ 13,5 milhões em Dezembro de 2016, que seguem o
mesmo cronograma de amortizações.
CAPITAL DE GIRO (OFFSHORE LOAN)
As operações das subsidiárias nos Estados Unidos e na Europa são suportadas por linhas
de capital de giro com prazos entre 180 e 360 dias. As linhas são negociadas no Brasil
com bancos de relacionamento da companhia. Todos os empréstimos de capital de giro
para as subsidiárias no exterior são suportados por aval da matriz e por notas
promissórias.
Em abril de 2010, a subsidiária dos Estados Unidos aumentou o valor da linha de
crédito do Citibank de US$ 20 milhões para US$ 31 milhões. Em 31 de dezembro de
2011 a subsidiária dos Estados Unidos continuou utilizando a linha de US$ 31 milhões
do Citibank, e substituiu o empréstimo do Bradesco de US$ 17,2 milhões por outro de
US$ 13,2 milhões do Bank of America e de US$ 4 milhões com o Banco Safra. Em
dezembro de 2012 a subsidiária dos Estados Unidos reduziu a linha de US$ 31 milhões
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do Citi para US$ 14 milhões e em 31 de dezembro de 2013 possuía outras linhas de
capital de giro no valor de US$ 22,2 milhões com o J.P. Morgan e de US$ 4 milhões
com o Bank of America.
Em dezembro de 2013 a subsidiária dos Estados Unidos quitou o financiamento de US$
4 milhões com o Bank of America e reduziu a linha de crédito do Citibank de US$ 14
milhões para US$ 5 milhões. A linha de capital de giro no valor de US$ 22,2 milhões
foi renovada com o Citibank, em substituição ao JP Morgan.
Em dezembro de 2014 a linha de capital de giro no valor de US$ 22,2 milhões foi
renovada com o Bank of America em substituição ao Citibank.
Em dezembro de 2015 a linha de capital de giro no valor de US$ 22,2 milhões foi
renovada com o Bank of America.
Em maio de 2016, a linha de capital de giro com o Bank of America foi renovada,
porém houve uma redução do valor total para US$ 17,0 milhões.
Em 31 de dezembro de 2011 a linha do Deutsche Bank foi alterada para EUR 5,0
milhões e a linha do Itaú-BBA de EUR 7 milhões foi quitada e um novo empréstimo do
mesmo valor foi contratado com o Bradesco.
Em 31 de dezembro de 2012 a linha do Deutsche Bank foi mantida, a linha de capital de
giro do Bradesco foi quitada e contratada um novo empréstimo de capital de giro, tendo
como beneficiário a Alpargatas International ApS, com o Bank of America no valor de
EUR 4 milhões. Em 31 de dezembro de 2013 somente a linha do Deutsche Bank foi
mantida e a linha de capital de giro no valor de EUR 4 milhões com o Bank of America
foi amortizada em julho de 2013.
Em 31 de dezembro de 2013 a subsidiária Alpargatas S.A.I.C. na Argentina possuía
empréstimos de capital de giro, sendo que os empréstimos com o Banco Patagônia e
BBVA Banco Francês, no valor de ARS 181 milhões e ARS 100 milhões,
respectivamente possuem aval da Alpargatas S.A. Ambos foram totalmente liquidados
em 2014 através da capitalização da subsidiária argentina.
Desta forma, em 31 de dezembro de 2014 os empréstimos no valor total de ARS 16,7
milhões não possuíam covenants ou garantias.
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Em 31 de dezembro de 2015 os empréstimos no valor total de ARS 5,4 milhões são
utilizados no capital de giro da operação e não possuem covenants ou garantias.
ii - outras Relações de Longo Prazo com Instituições Financeiras
Além das fianças que suportam os financiamentos de longo prazo mencionados
anteriormente, a Alpargatas também possui fianças bancárias diversas por tempo
determinado e indeterminado que suportam ações judiciais trabalhistas e tributárias e
aluguel de imóveis. O quadro abaixo demonstra os valores das fianças bancárias em 31
de dezembro dos respectivos anos:

2016

2015

2014

(R$ Milhões)

(R$ Milhões)

(R$ Milhões)

Trabalhista

1,2

1,2

3,4

Tributária

233,4

206,9

189,2

TOTAL

234,6

208,1

192,6

Modalidade

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

2016

2015

2014

Não
Não
Não
Circulante Circulante Circulante Circulante Circulante Circulante

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

162,7
13,3

17,0

172,5
16,0

14,0

150,9
10,8

16,7

176,0

17,0

188,6

14,0

161,7

16,7

7,8
0,9

33,9
4,4

7,3
1,3

41,7
8,0

6,4
1,6

48,9
9,7

8,8

38,3

8,6

49,7

8,0

58,6

68,8
-

67,5
198,6
4,3

47,2
-

82,9
185,2
6,1

41,1
-

86,2
167,6
6,7

68,8

270,4

47,2

274,2

41,1

260,6

427,3
202,1
5,2
101,4

348,8
20,2
26,9

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

135,7
33,1
15,8

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

169,2
33,4
15,7

736,0

395,9

1.060,3

184,7

782,8

218,2

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

Total

4,9

994,5

-

721,8

4,8

1.309,5

-

522,7

2,1

995,6

-

554,0

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à
alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de
controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições
A Alpargatas não possui contratos de financiamento com cláusulas restritivas
(covenants financeiros).
(g) limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados
Em 31 de dezembro de 2011, a Alpargatas USA estava utilizando US$ 17,8 milhões da
linha de US$ 31 milhões do Citibank. Em 31 de dezembro de 2012 a Alpargatas USA
estava utilizando US$ 9,8 milhões da linha de US$ 14 milhões do Citibank. Em 31 de
dezembro de 2013 a Alpargatas USA não estava utilizando nenhum recurso da linha
disponível de US$ 5 milhões do Citibank. Em 31 de dezembro de 2014 a Alpargatas
USA estava utilizando US$ 1,3 milhões da linha de US$ 5 milhões do Citibank. Em
2015 a linha de US$ 5 milhões no Citi foi quitada e contratada no Bank of America e
em 31 de dezembro de 2015 a Alpargatas USA não estava utilizando nenhum recurso da
linha. Em 31 de dezembro de 2016 a linha continuava à disposição, porém sem
utilização por parte da Alpargatas USA.
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Em 31 de dezembro de 2011 a Alpargatas Europe não estava utilizando o limite de US$
5,0 milhões disponibilizado pelo Deutsche Bank. Em 31 de dezembro de 2012 a
Alpargatas Europe estava utilizando EUR 2,7 milhões da linha de EUR 5 milhões
disponibilizada pelo Deutsche Bank. Em 31 de dezembro de 2013 a Alpargatas Europe
não estava utilizando nenhum recurso da linha de EUR 5 milhões. Em 2014 a linha de
crédito disponibilizada pelo Deutsche Bank foi reduzida para EUR 2 milhões e não
houve utilização. Em 2015 a linha foi reduzida para EUR 1,5 milhões e também não foi
utilizada. Em 2016 a linha foi encerrada.
(h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
Demonstração de Resultado
Em R$ milhões

Vendas Líquidas
Lucro Bruto
% Margem Bruta
% Despesas com vendas e administrativas
Equivalência Patrimonial
Lucro Operacional (antes do resultado financeiro)
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Variação Cambial
Operações com Derivativos
Imposto Renda / Contribuição Social
LUCRO LÍQUIDO OPERAÇÕES CONTINUADAS
Operações descontinuadas
LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO
LAJIDA
Margem LAJIDA

12 M
2016
2015
2014
4.054,4 4.038,7 3.538,0
1.800,3 1.725,1 1.451,6
44,4% 42,7% 41,0%
30,7% 31,1% 30,2%
0,0
0,0
(19,5)
472,3
365,3
332,7
63,3
56,0
66,7
(131,1) (112,9)
(88,6)
(18,6)
(2,9)
(5,4)
(0,7)
(1,0)
4,3
(23,0)
(27,6)
(18,3)
362,2
276,9
291,4
(3,8)
(13,7)
(4,9)
358,4
263,2
286,5
595,8
14,7%

563,4
14,0%

477,6
13,5%

Variação
2016/2015 2015/2014
0,4%
14,2%
4,4%
18,8%
1,7 p.p.
1,6 p.p.
-0,5 p.p.
1,0 p.p.
29,3%

9,8%

30,8%

-5,0%

36,1%

-8,1%

5,8%

18,0%

Receita líquida:
Em 2016 a receita líquida consolidada das operações continuadas foi de R$ 4.054,4
milhões, aumento de 0,4% na comparação com 2015. O aumento deveu-se
principalmente pelo crescimento de 12,1% na receita gerada no Brasil. O destaque foi o
aumento de 19,6% no faturamento do negócio Sandálias no país, decorrente do preço
maior e dos incrementos de 11,5% e 13,6% no volume de sandálias e no de produtos de
extensão de Havaianas, respectivamente.
Em 2015 a receita líquida consolidada das operações continuadas foi de R$ 4.038,7
milhões, aumento de 14,2% em relação a 2014. O crescimento no ano foi impulsionado
pela variação cambial e melhor performance das seguintes operações:


Operações nacionais: +2,0%
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Argentina: +25,0%



EMEA: +17,9%



Estados Unidos: +8,1%

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


6,1% em reais, no Brasil



45,8% em pesos, na Alpargatas Argentina



22,2% em euros, na Alpargatas EMEA



17,3% em dólares, na Alpargatas USA

Operações Nacionais
No ano de 2016, a receita líquida no Brasil apresentou crescimento de 12,1% em relação
a 2015 devido, principalmente, ao maior volume de vendas de sandálias, apresentando
aumento de 11,5% no ano.
No ano de 2015 a receita líquida de R$ 2,4 bilhões subiu 2% com aumentos de 13,8% e
24,3% no preço médio de sandálias e calçados esportivos, respectivamente, que
compensaram a redução de 7,5% no volume total de vendas do ano (em linha com a
retração de 8,7% nas vendas do comércio de calçados, vestuário e tecidos, de acordo
com o IBGE).
No ano de 2014, as unidades vendidas somaram 235,6 milhões, incremento de 3,2%
sobre o volume de 2013, decorrente, principalmente, no aumento das vendas de
sandálias e da consolidação com o volume da Osklen, que adicionou 513 mil unidades
de calçados, vestuário e acessórios. A expansão de Sandálias, concentrada
principalmente no segundo semestre, é explicada (i) pelo sucesso da coleção de
sandálias 2014/15, que resultou em ganho de market share; (ii) pela expansão do varejo
Havaianas, que terminou o ano com 389 lojas; (iii) pela evolução da categoria não
sandálias, com a linha de calçados fechados Soul Collection e o sucesso da estréia do
vestuário Havaianas em maio.

Operações Internacionais
Alpargatas Argentina
Em 2016, a receita líquida da Argentina apresentou queda 24,1% em relação a 2015. O
impacto deve-se a abertura do mercado para calçados importados que pressionou as
margens e o volume na operação.
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Em 2015, a operação da Argentina teve crescimento do faturamento em moeda local de
25% que, impulsionado pela variação cambial, atingiu 58,1% de aumento na receita
líquida em comparação a 2014.

Em 2014, o volume de vendas de calçados esportivos totalizou 6,5 milhões de pares,
alta de 10,2% ante 2013, proporcionando a Topper ganho de um ponto percentual de
market share em volume de vendas e quase dois pontos em valor. O resultado do ano
comprova: (i) a forte conexão de Topper com o consumidor argentino; (ii) a boa
performance do varejo exclusivo Topper; (iii) o aumento de vendas para os key
accounts; e (iv) as parcerias de sucesso com marcas, artistas e personagens renomados:
Pesqueira, Martin Churba, Warnes Bros. e Bolívia.

Alpargatas USA, Alpargatas EMEA e Exportações
Em 2016, as operações internacionais de sandálias apresentaram queda de 3,3% em
relação a 2015. O principal impacto ocorreu nas exportações devido a redução de
volume e de preço médio. Já a operação de EMEA apresentou aumento de 8,8% devido
ao aumento no volume de vendas.

Em 2015, o volume vendido de Havaianas foi 11,4% maior nos EUA, 12,6% mais
elevado na EMEA e 2,0% superior na exportação. Nos EUA e na EMEA os volumes
cresceram devido ao aumento das vendas nas lojas Havaianas e nos países que agora
possuem operações diretas: Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda e Luxemburgo.

Em 2014, a venda internacional de sandálias e acessórios somou 34,8 milhões de
unidades, crescimento de 3,8% na comparação com 2013. O desempenho das vendas e o
reconhecimento de Havaianas no exterior decorrem de várias iniciativas que têm
proporcionado maior proximidade da marca com os consumidores, entre as quais se
destacaram: (i) abertura de duas lojas nos Estados Unidos; (ii) expansão da marca para
novas categorias com o lançamento da linha de acessórios e rainboots infantis nos
Estados Unidos; (iii) lançamento da coleção 2015 nos Estados Unidos; (iv) crescimento
das vendas do varejo e e-commerce no EMEA; (v) campanha de outono/inverno
“Samba in the rain” com exposição das rainboots Havaianas nas vitrines e mídia digital
na Europa; (vi) realização do MYOH – Make Your Own Havaianas na África do Sul e
Indonésia; (vii) vitrine exclusiva Havaianas nas lojas General Pants e Ozmois na
Austrália; e (viii) ação especial de instalação de Árvore de Natal e grande exposição da
marca no Beachwalk Shopping Center, em Bali, na Indonésia.
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Lucro e margem bruta:
Em 2016, o lucro bruto consolidado das operações continuadas somou R$ 1.800,3
milhões, superior em 4,4% em relação a 2015 e a margem bruta, de 44,4% foi 1,7 p.p.
superior ao ano anterior. O aumento foi impulsionado pelo aumento na margem bruta
em 1,7 p.p. no Brasil.

Em 2015, o lucro bruto consolidado das operações continuadas alcançou R$ 1.725,1
milhões, superior em 18,8% em relação a 2014 e a margem bruta, de 42,7% foi 1,6 p.p.
superior ao ano anterior. Os principais fatores que explicam a variação são: (i) aumento
do preço médio e melhor mix de vendas, impactando positivamente 3,7 p.p., (ii)
impacto negativo de 2,8 p.p no custo devido a variação cambial de produtos importados
e (iii) ganho de 0,7 p.p com hedge cambial e commodities.

Em 2014, o lucro bruto consolidado alcançou R$ 1.451,6 milhões, montante 5,5% maior
que 2013 e a margem bruta, de 41,0% foi 1,1 ponto percentual inferior. Os principais
fatores que explicam essa variação são: (i) R$ 54,1 milhões de lucro bruto da Osklen;
(ii) recomposição dos preços acima da inflação e aumento da produtividade fabril na
Argentina; (iii) aumento da participação de sandálias na receita do Brasil que possuem
margens mais altas; (iv) preço médio mais baixo no mix de vendas de artigos
esportivos, com impacto negativo na receita líquida dos negócios nacionais; (v) impacto
negativo de 3,1 p.p. advindo do perda cambial no custo de produtos importados de
artigos esportivos e no preço da borracha e do algodão (Argentina).
Despesas com vendas e administrativas:
Em 2016, o percentual de despesas com vendas e administrativas reduziu 0,5 p.p. em
relação a 2015, principalmente pela redução de gastos com marketing.
Em 2015, o percentual de despesas com vendas e administrativas foi 1,0 p.p. superior ao
de 2014. O aumento deve-se, principalmente, a consolidação das despesas da Osklen
que impactaram 12 meses em 2015 e somente 3 meses em 2014, no resultado
consolidado da Companhia.
Em 2014, o percentual de despesas com vendas e administrativas foi superior ao de
2013 em 1,0 p.p. O aumento de 0,7 p.p. deve-se a consolidação da Osklen e 0,4 p.p. a
maiores despesas operacionais e estratégicas para suportar o crescimento da companhia,
com investimentos em comunicação, eventos, abertura de lojas e ampliação dos pontos
de vendas, além de maior headcount das subsidiárias no exterior.
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Equivalência patrimonial:
Em 2016 e 2015 a Alpargatas consolidou todos os seus investimentos, portanto, não há
saldo de equivalência patrimonial no resultado consolidado.
Em 2014, o saldo refere-se: (i) a equivalência patrimonial correspondente a participação
de 30% na Osklen até o 3º trimestre de 2014 (no 4º trimestre de 2014 a Osklen passou a
ser consolidada nos saldos da Companhia); e (ii) a equivalência patrimonial do
investimento indireto de 18,7% na Tavex Algodonera S.A. até o 3ª trimestre de 2014
(em outubro de 2014 o investimento foi reclassificado para ativo mantido para venda e,
dessa forma, não possuindo mais equivalência patrimonial).
Lucro operacional:
Em 2016, o lucro operacional das operações continuadas de R$ 472,3 milhões foi
superior ao de 2015 em 29,3%, principalmente pelos fatores já descritos nos itens acima
(vendas líquidas e margem bruta).
Em 2015, o lucro operacional das operações continuadas de R$ 365,3 milhões foi
superior ao de 2014 em 9,8%, principalmente pelos fatores já descritos nos itens acima
(vendas líquidas, margem bruta, despesas com vendas e administrativas).
Em 2014, o lucro operacional das operações continuadas de R$ 332,7 milhões foi
superior ao de 2014 em 2,2%, principalmente pelos fatores já descritos nos itens acima
(vendas líquidas, margem bruta, despesas com vendas e administrativas).
Receitas financeiras:
Em 2016 as receitas financeiras de R$ 63,3 milhões foram superiores em R$ 7,3
milhões em relação a 2015, principalmente pelo aumento no caixa médio aplicado.
Em 2015 as receitas financeiras de R$ 56,0 milhões foram inferiores em R$ 10,7
milhões em relação a 2014, principalmente pela redução no caixa médio aplicado.
Em 2014, as receitas financeiras de R$ 66,7 milhões foram superiores em R$ 11,2
milhões em relação a 2013, principalmente pelo aumento das receitas sobre aplicações
financeiras impulsionado pela maior rentabilidade do CDI.
Despesas financeiras:
Em 2016, as despesas financeiras de R$ 131,1 milhões foram superiores em R$ 18,2
milhões em relação a 2015, principalmente pelo aumento no volume de empréstimos a
taxas mais elevadas.
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Em 2015, as despesas financeiras de R$ 112,9 milhões foram superiores em R$ 24,3
milhões em relação a 2014, principalmente pelo aumento do volume de empréstimos e
elevação da taxa Selic que impactou as operações indexadas ao CDI.
Em 2014, as despesas financeiras de R$ 88,6 milhões foram superiores em R$ 13,2
milhões em relação a 2013, principalmente pelo aumento do volume de empréstimos.
Variação cambial:
Em 2016 a despesa com variação cambial foi R$ 18,6 milhões. O resultado deve-se,
principalmente, a redução na taxa do dólar impactando negativamente o contas a
receber em moeda estrangeira.
Em 2015 a despesa com variação cambial foi R$ 2,9 milhões. O resultado deve-se,
principalmente, ao aumento de 55% na taxa do dólar na Argentina no mês de dezembro,
o que impactou o saldo de contas a pagar (importações) em moeda estrangeira.
Em 2014, a despesa com variação cambial no valor de R$ 5,4 milhões foi decorrente da
desvalorização do real em 13,4% sobre o saldo de contas a pagar (importações e
royalties), líquido do saldo de contas a receber (exportações) em moeda estrangeira.
Operações com derivativos:
A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos para proteger o seu fluxo de
caixa contra as variações do dólar nas importações de produtos acabados e matérias
primas. A parcela não efetiva do hedge accounting é reconhecida no resultado
financeiro.
IR e CSLL:
Segue abaixo o demonstrativo de cálculo do IR e CSLL de 2014 a 2016 e respectivas
taxas efetivas:
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R$ milhões
Lucro líquido antes do I.R. e CSLL e minoritários
Equivalência patrimonial
SUBTOTAL (a)
Juros s/ capital próprio
Subvenção para investimento
Adição/ (exclusão) de resultado de controladas
Outras adições (exclusões) permanentes líquidas
(=) BASE DE CÁLCULO
IR e CSLL (34%)
Incentivo fiscal
TOTAL DE IR/CS (b)
TAXA EFETIVA (b/a)

2016
2015
2014
385,2
304,5
309,7
19,5
385,2
304,5
329,2
(132,6) (114,9) (84,3)
(180,3) (134,0) (130,2)
(12,4)
24,2
(10,9)
7,6
3,2
(33,9)
67,5
83,0
69,9
(23,0) (28,2) (23,8)
0,6
5,5
(23,0) (27,6) (18,3)
6,0%
9,1%
5,6%

LAJIDA:
LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO
(+) I.R. e contribuição social
(-) Resultado financeiro
(+) Depreciação e amortização
(+) Resultado financeiro, impostos e depreciações de empresas coligadas
EBITDA CONFORME INSTRUÇÃO CVM 527
(+/-) Resultado operacional da equivalência patrimonial de empresas coligadas
(+) Provisões não-operacionais
(+) Outros itens não-recorrentes - investimentos estratégicos
EBITDA AJUSTADO

2016
358,4
23,0
87,0
103,6
572,0
15,0
8,8
595,8

2015
263,2
27,6
60,8
101,6
453,2
22,1
88,1
563,4

2014
286,5
18,3
22,9
77,6
41,9
447,2
(22,3)
11,4
36,4
472,7

Em 2016, o LAJIDA consolidado das operações continuadas totalizou R$ 595,8 milhões
(R$ 563,4 milhões em 2015), com margem de 14,7% (14,0% em 2015). O crescimento
de 5,8% em relação a 2015 deve-se especificamente ao crescimento do LAJIDA do
Brasil de 42,5%.

Em 2015, o LAJIDA consolidado das operações continuadas totalizou R$ 563,4 milhões
(R$ 477,6 milhões em 2014), com margem de 14,0% (13,5% em 2014). Os principais
fatores que explicam a variação do ano no LAJIDA são: (a) crescimento das operações
internacionais em moeda local; e (b) variação cambial.

Em 2014, o LAJIDA consolidado somou R$ 472,7 milhões (R$ 494,4 milhões em
2013), com margem de 13,5% (14,4% em 2013). Os principais fatores que explicam a
variação anual do LAJIDA são: (a) consolidação da Osklen no 4º trimestre
acrescentando ao LAJIDA R$ 23,5 milhões e (b) redução de R$ 118,8 milhões pelo
impacto cambial. Excluindo estes efeitos, o LAJIDA de 2014 totalizaria R$ 565,8
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milhões e a margem representa 15,2% da receita líquida. Os demais impactos foram
explicados nos itens acima (vendas, margem bruta e despesas com vendas e
administrativas).

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

ATIVO
2016

CIRCULANTE
Caixa e aplicações financeiras
Clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Ganhos não realizados com derivativos
Ativos mantidos para venda
Outros créditos
Ativos de operações descontinuadas
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

AV

2015

AV

2014

AV

Variação
2016/2015

Variação
2015/2014

502,1
931,3
652,4
63,5
11,7
0,6
0,0
34,9
65,5
2.262,0

13,3%
24,6%
17,2%
1,7%
0,3%
0,0%
0,0%
0,9%
1,7%
59,8%

488,2
883,8
633,7
84,7
14,8
3,4
0,0
45,4
54,7
2.208,6

13,0%
23,5%
16,8%
2,2%
0,4%
0,1%
0,0%
1,2%
1,5%
58,7%

485,6
915,0
595,2
68,3
12,5
6,8
15,6
39,8
0,0
2.138,9

13,3%
25,1%
16,3%
1,9%
0,3%
0,2%
0,4%
1,1%
0,0%
58,6%

2,9%
5,4%
3,0%
-25,0%
-21,0%
-81,7%
0,0%
-23,1%
19,7%
2,4%

0,5%
-3,4%
6,5%
23,9%
17,9%
-49,1%
-100,0%
14,1%
100,0%
3,3%

19,5
75,9
22,3
30,1
2,2
722,1
649,5
1.521,6

0,5%
2,0%
0,6%
0,8%
0,1%
19,1%
17,2%
40,2%

25,8
64,7
21,0
28,8
2,3
740,9
671,4
1.554,8

0,7%
1,7%
0,6%
0,8%
0,1%
19,7%
17,8%
41,3%

28,5
53,2
15,1
44,9
2,0
698,1
669,9
1.511,8

0,8%
1,5%
0,4%
1,2%
0,1%
19,1%
18,4%
41,4%

-24,3%
17,3%
6,2%
4,8%
-4,9%
-2,5%
-3,3%
-2,1%

-9,3%
21,6%
39,0%
-36,0%
13,6%
6,1%
0,2%
2,8%

3.783,6

100,0%

3.763,5

100,0%

3.650,6

100,0%

0,5%

3,1%
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Balanço Patrimonial
(em R$ milhões )

PASSIVO
2016

CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações negociadas de controlada
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Provisão p/riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Obrigações tributárias
Juros s/capital próprio /dividendos a pagar
Perdas não realizadas com derivativos
Contas a pagar aquisição de participação societária
Provisões e outras obrigações
Passivos de operações descontinuadas
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Obrigações negociadas de controlada
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão p/riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Tributos com exigibilidade suspensa e outros
Plano de incentivo de longo prazo
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

AV

2015

AV

2014

AV

Variação
2016/2015

Variação
2015/2014

427,3
209,9
6,1
162,7
13,3
68,8
4,9
1,4
0,0
87,6
12,5
994,5

11,3%
5,5%
0,2%
4,3%
0,4%
1,8%
0,1%
0,0%
0,0%
2,3%
0,3%
26,3%

437,6
495,2
8,1
172,5
16,1
47,2
4,8
0,1
0,0
121,9
6,0
1.309,5

11,6%
13,2%
0,2%
4,6%
0,4%
1,3%
0,1%
0,0%
0,0%
3,2%
0,2%
34,8%

396,9
295,9
9,1
150,9
10,8
41,1
2,1
0,8
0,0
88,0
0,0
995,6

10,9%
8,1%
0,2%
4,1%
0,3%
1,1%
0,1%
0,0%
0,0%
2,4%
0,0%
27,3%

-2,4%
-57,6%
-24,9%
-5,7%
-16,9%
45,9%
2,2%
2073,0%
0,0%
-28,2%
109,6%
-24,1%

10,3%
67,4%
-10,8%
14,4%
48,4%
14,7%
130,7%
-92,0%
0,0%
38,5%
100,0%
31,5%

382,8
24,6
67,5
38,4
198,6
6,5
3,4
721,8

10,1%
0,7%
1,8%
1,0%
5,2%
0,2%
0,1%
19,1%

177,4
41,2
82,9
24,0
185,2
1,6
10,3
522,7

4,7%
1,1%
2,2%
0,6%
4,9%
0,0%
0,3%
13,9%

218,1
43,0
86,2
31,7
167,6
0,0
7,5
554,1

6,0%
1,2%
2,4%
0,9%
4,6%
0,0%
0,2%
15,2%

115,7%
-40,2%
-18,5%
59,7%
7,2%
305,8%
-67,1%
38,1%

-18,6%
-4,2%
-3,9%
-24,2%
10,5%
100,0%
38,6%
-5,7%

648,5
169,2
(64,2)
1.370,3
(146,2)
1.977,6
89,7
2.067,3

17,1%
4,5%
-1,7%
36,2%
-3,9%
0,0%
52,3%
2,4%
54,6%

659,2
169,2
(84,6)
1.123,7
(28,1)
1.839,5
91,7
1.931,2

17,5%
4,5%
-2,2%
29,9%
-0,7%
0,0%
48,9%
2,4%
51,3%

656,7
169,2
(85,0)
1.134,7
(25,0)
147,1
1.997,7
103,2
2.100,9

18,0%
4,6%
-2,3%
31,1%
-0,7%
4,0%
54,7%
2,8%
57,5%

-1,6%
0,0%
-24,0%
21,9%
420,0%
0,0%
7,5%
-2,2%
7,0%

0,4%
0,0%
-0,5%
-1,0%
12,3%
-100,0%
-7,9%
100,0%
-8,1%

3.783,6

100,0%

3.763,5

100,0%

3.650,6

100,0%

0,5%

3,1%

ATIVO CIRCULANTE:
Em 31 de dezembro de 2016, o ativo circulante somava R$ 2.262,0 milhões, aumento
de 2,4% em relação a 2015. Este aumento deve-se, principalmente, pela variação em
clientes e estoques.
Em 31 de dezembro de 2015, o ativo circulante somava R$ 2.208,6 milhões, 3,3%
superior ao mesmo período de 2014. Este aumento deve-se, principalmente, pela
variação em estoques e ativos de operações descontinuadas.
Em 31 de dezembro de 2014, o ativo circulante somava R$ 2.138,9 milhões, 2,1%
inferior ao mesmo período de 2013. Esta redução deve-se, principalmente, pela variação
significativa em caixa e aplicações financeiras, clientes e estoques.
Caixa e aplicações financeiras:
Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de caixa e aplicações foi de R$ 502,1 milhões,
aumento de 2,9% em relação ao saldo de 2015. A geração operacional totalizou R$
288,3 milhões, sendo que o maior impacto positivo no caixa em 12 meses deveu-se ao
LAJIDA. Os desembolsos mais significativos foram: (i) R$ 119,6 milhões em
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amortização líquida de empréstimos (incluindo juros); e (ii) R$ 131,8 milhões com
remuneração aos acionistas.
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo de caixa e aplicações foi de R$ 488,2 milhões, não
sofrendo variações significativas em relação a 2014.
Em 31 de dezembro de 2014, o saldo de caixa e aplicações foi de R$ 485,6 milhões ante
R$ 814,4 milhões na mesma data do ano anterior. A geração operacional totalizou R$
194,1 milhões. O maior impacto positivo no caixa em 12 meses deveu-se ao LAJIDA,
que acumulou R$ 470,5 milhões. Os desembolsos mais significativos foram: (i) R$
138,3 milhões em capital de giro para apoiar a evolução dos negócios; (ii) R$ 138,1
milhões em Capex; (iii) R$ 103,0 milhões em captação/amortização de dívidas; (iv) R$
251,7 milhões com o pagamento da aquisição de participação acionária na Osklen; e (v)
R$ 116,5 milhões com remuneração de acionistas.
Clientes:
Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de clientes era de R$ 931,3 milhões, 5,4%
superior ao mesmo período de 2015. O aumento deve-se, principalmente, pela elevação
em 10 dias do prazo médio de recebimento.
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo era de R$ 883,8 milhões, 3,4% inferior ao mesmo
período de 2014. A redução no saldo deve-se, principalmente, a diminuição do prazo
médio de recebimento em 5 dias.
Em 31 de dezembro de 2014, o saldo era de R$ 915,0 milhões, 14,1% superior ao
mesmo período de 2013, em razão das vendas superiores no 4º trimestre do ano em
comparação ao trimestre anterior. Além disso, a consolidação do saldo da carteira de
clientes da Osklen no valor de R$ 55,5 milhões contribuiu para o aumento em 2014.
Estoques:
Em 31 de dezembro de 2016, os estoques somavam R$ 652,4 milhões, montante 3,0%
superior ao mesmo período de 2015. Esta variação deve-se, principalmente, (i) ao
aumento de 17 dias no giro dos estoques e (ii) redução do saldo de estoques na
Argentina em decorrência da variação cambial.
Em 31 de dezembro de 2015, os estoques somavam R$ 633,7 milhões, montante 13,9%
superior ao mesmo período de 2014. Esta variação deve-se: (i) ao aumento do custo dos
produtos acabados importados no Brasil impactado pela alta do dólar; e (ii) aumento do
saldo de estoques nos USA e EMEA em decorrência da variação cambial.
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Em 31 de dezembro de 2014, os estoques somavam R$ 595,2 milhões, montante 27,3%
superior ao mesmo período de 2013. Esta variação deve-se (i) ao aumento do custo dos
produtos acabados importados no Brasil afetado pela variação cambial, (ii) a
consolidação dos estoques da Osklen no valor de R$ 79,8 milhões e (iii) aumento do
estoque de sandálias, em função da nova fábrica.
Ativos de operações descontinuadas:
Em 2016, a Companhia descontinuou as operações da marca Timberland. Em 31 de
dezembro de 2016, o saldo referente aos ativos desta operação era de R$ 65,5 milhões.
Em 2015, a Companhia assinou contrato de alienação das marcas Topper e Rainha no
Brasil. O saldo de R$ 54,7 milhões refere-se aos ativos relacionados às operações
descontinuadas das respectivas marcas. A conclusão da operação foi em maio de 2016.
ATIVO NÃO CIRCULANTE:
Em 31 de dezembro de 2016, o ativo não circulante somava R$ 1.521,6 milhões,
redução de 2,1% em relação a 2015. As principais variações ocorreram nos saldos de
Imobilizado e Intangível.
Em 31 de dezembro de 2015, o ativo não circulante somava R$ 1.554,8 milhões, valor
2,8% superior ao mesmo período de 2014. As principais variações ocorreram nos saldos
de Imobilizado e Intangível.
Em 31 de dezembro de 2014, o ativo não circulante somava R$ 1.507,7 milhões, valor
28,0% superior ao mesmo período de 2013. As principais variações ocorreram nos
seguintes saldos: Investimentos, Imobilizado e Intangível.
Imobilizado:
Segue abaixo a movimentação dos saldos do imobilizado:

Imobilizado
Terrenos
Edifícios e construções
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Benfeitoria em imóveis de terceiros
Projetos em andamento
Outros imobilizados
Provisão para perdas (“impairment”)
Total

Saldo em
2015

Adições

13,2
293,3
282,4
35,2
3,7
56,2
45,9
23,2
(12,2)
740,9

0,4
4,0
2,9
0,8
5,4
81,3
94,8

Transferências
9,4
43,3
0,1
0,3
1,2
(56,8)
0,8
0,5
(1,3)

Depreciações
(11,4)
(36,5)
(7,7)
(3,0)
(11,4)
(70,0)

Baixas
(1,5)
(0,7)
(0,4)
(1,2)
(0,0)
(9,3)
(13,1)

Var. cambial/
Outras mov.
(0,9)
(12,7)
(5,4)
0,1
1,3
(5,9)
(9,4)
(1,3)
5,0
(29,2)

Saldo em
2016
20,1
312,1
244,2
30,7
2,8
(12,4)
109,3
22,5
(7,2)
722,1

PÁGINA: 123 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

Imobilizado
Terrenos
Edifícios e construções
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Benfeitoria em imóveis de terceiros
Projetos em andamento
Outros imobilizados
Provisão para perdas (“impairment”)
Total

Imobilizado
Terrenos
Edifícios e construções
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Benfeitoria em imóveis de terceiros
Projetos em andamento
Outros imobilizados
Provisão para perdas (“impairment”)
Total

Saldo em
2014

Adições

13,4
265,3
257,8
33,9
4,7
53,8
72,1
7,9
(10,8)
698,1

1,7
4,8
5,4
(0,0)
7,6
97,8
0,1
117,3

Saldo em
2013

Adições

13,9
247,0
209,0
28,9
5,0
21,3
108,1
3,7
(12,6)
624,3

1,2
2,5
2,8
0,0
7,0
116,9
0,4
130,7

Transferências

Depreciações

38,4
55,2
5,6
0,0
(0,8)
(121,2)
4,9
(17,9)

Transferências

(10,9)
(35,2)
(8,1)
(1,0)
(12,3)
(0,5)
(68,0)

Depreciações

35,8
75,7
6,2
0,2
16,1
(162,6)
(28,7)

(10,6)
(28,9)
(6,3)
(0,7)
(6,4)
(0,1)
(53,0)

Baixas

Baixas

Var. cambial/
Outras mov.

(0,1)
(1,4)
(0,7)
(0,0)
(0,1)
(2,2)

(0,1)
(1,1)
1,3
(0,9)
(0,1)
8,1
(2,9)
10,8
(1,4)
13,6

Osklen

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

Saldo em
2015
13,2
293,3
282,4
35,2
3,7
56,2
45,9
23,2
(12,2)
740,9

Var. cambial/
Outras mov.

0,2
2,1
3,6
0,2
14,4
13,2
3,7
37,4

(0,4)
(6,6)
(1,8)
(0,7)
0,0
1,7
(3,4)
0,2
1,8
(9,2)

Saldo em
2014
13,4
265,3
257,8
33,9
4,7
53,8
72,1
7,9
(10,8)
698,1

Intangível:
Segue abaixo a movimentação dos saldos do intangível:
Saldo em
2015

Adições

Transferências

Com vida útil definida:
Marcas, direitos e patentes
Sistemas de gestão empresarial
Cessão de direitos comerciais
Carteira de clientes
Acordo de não competição

4,7
79,9
6,2
6,5
15,6

0,3
1,4
7,8
-

0,0
0,9
1,6
-

(2,3)
(24,5)
(1,4)
(1,4)
(4,0)

(0,2)
(0,3)
-

(0,8)
4,6
(7,6)
(2,0)
0,0

1,9
62,1
6,3
3,1
11,6

Sem vida útil definida:
Marcas, direitos e patentes
Ágio na aquisição de controladas
Projetos em andamento
Cessão de direitos comerciais
Total

143,9
327,3
3,9
83,4
671,4

4,8
14,3

(1,2)
1,3

(33,7)

(0,7)
(1,1)

0,4
2,7
(2,7)

143,9
327,3
7,9
85,4
649,5

Saldo em
2014

Adições

Transferências

Com vida útil definida:
Marcas, direitos e patentes
Sistemas de gestão empresarial
Cessão de direitos comerciais
Carteira de clientes
Acordo de não competição

5,4
73,5
5,7
8,6
19,6

0,1
0,4
2,9
-

0,0
30,0
-

(2,1)
(24,8)
(1,3)
(1,4)
(4,0)

(0,1)
-

1,3
1,0
(1,1)
(0,7)
-

4,7
79,9
6,2
6,5
15,6

Sem vida útil definida:
Marcas, direitos e patentes
Ágio na aquisição de controladas
Projetos em andamento
Cessão de direitos comerciais
Total

143,9
323,9
12,4
77,0
669,9

6,2
9,5

(14,6)
2,5
17,9

(33,6)

(0,2)
(0,3)

(0,0)
3,4
4,1
7,9

143,9
327,3
3,9
83,4
671,4

Intangível

Intangível

Amortizações

Amortizações

Baixas

Baixas

Var. cambial/
Outras mov.

Var. cambial/
Outras mov.

Saldo em
2016

Saldo em
2015
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Saldo em
2013

Adições

Com vida útil definida:
Marcas, direitos e patentes
Sistemas de gestão empresarial
Cessão de direitos comerciais
Carteira de clientes
Acordo de não competição

7,1
52,2
5,0
4,6
-

1,2
2,1
-

37,7
(0,5)
-

(1,7)
(18,3)
(0,9)
(2,6)
(1,2)

(0,3)
-

0,8
6,3
20,9

(0,1)
0,1
(6,3)
6,6
-

5,4
73,5
5,7
8,6
19,6

Sem vida útil definida:
Marcas, direitos e patentes
Ágio na aquisição de controladas
Projetos em andamento
Cessão de direitos comerciais
Total

0,9
150,1
16,0
4,1
240,1

4,9
2,3
10,5

0,1
(8,5)
28,7

(24,7)

(0,8)
(1,1)

142,9
173,8
71,4
416,0

0,4

143,9
323,9
12,4
77,0
669,9

Intangível

Transferências

Amortizações

Baixas

Osklen

Var. cambial/
Outras mov.

Saldo em
2014

PASSIVO CIRCULANTE:
Em 31 de dezembro de 2016, o passivo circulante totalizou R$ 994,5 milhões, redução
de 24,1% em relação ao mesmo período de 2015. A principal variação ocorreu em
empréstimos e financiamentos.
Em 31 de dezembro de 2015, o passivo circulante somava R$ 1.309,5 milhões, valor
31,5% inferior ao mesmo período de 2014. As principais variações ocorreram nos
saldos de: fornecedores, empréstimos e financiamentos e provisões e outras obrigações.
Em 31 de dezembro de 2014, o passivo circulante somava R$ 995,6 milhões, valor
1,9% inferior ao mesmo período de 2013. As principais variações ocorreram nos saldos
de: Fornecedores, Empréstimos e financiamentos, Obrigações trabalhistas e
previdenciárias e Contas a pagar por aquisição de participação societária.
Fornecedores:
Em 31 de dezembro de 2016, o saldo era de R$ 427,3 milhões, redução de 2,4% em
relação a 2015. A redução deve-se, principalmente, ao processo de nacionalização da
produção de alguns modelos do tênis da marca Mizuno.
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo era de R$ 437,6 milhões, montante 10,3% superior
a 2014. O aumento deve-se, principalmente, ao maior prazo de pagamento aos
fornecedores das operações nacionais.
Em 31 de dezembro de 2014, o saldo era de R$ 396,9 milhões, montante 3,3% superior
a 2013. O aumento deve-se, principalmente, pela consolidação dos saldos da Osklen em
2014.
Empréstimos e financiamentos:
A movimentação dos empréstimos e financiamentos está demonstrada abaixo:
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Financiamentos - movimentação

2016

2015

2014

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

672,6
398,6
43,9
(454,6)
(42,6)
5,0
(30,2)

514,0
497,8
39,5
(373,0)
(35,2)
29,4

556,8
306,8
32,6
47,0
(377,8)
(32,0)
(19,4)

592,7
209,9
382,8

672,6
495,2
177,4

514,0
295,9
218,1

Saldo final
Passivo circulante
Passivo não circulante

Em 31 de dezembro de 2016, o endividamento financeiro consolidado da Alpargatas
somava R$ 592,7 milhões, sendo R$ 584,1 milhões denominados em reais e R$ 87,0
milhões em moeda estrangeira, com o seguinte perfil:


R$ 209,9 milhões (35,0% do total) com vencimento em curto prazo, sendo R$ 72,3
milhões em moeda nacional. A dívida de curto prazo em moeda estrangeira para
financiamento de capital de giro das subsidiárias no exterior somava R$ 87,0
milhões. A dívida de curto prazo em moeda estrangeira para financiamento de
subsidiária no país somava R$ 50,6 milhões.



R$ 382,8 milhões (65,0% do total) com vencimento em longo prazo, sendo R$
382,7 milhões em moeda nacional e R$ 0,1 milhão em moeda estrangeira.

Em 31 de dezembro de 2015, o endividamento financeiro consolidado da Alpargatas
somava R$ 672,6 milhões, sendo R$ 584,1 milhões denominados em reais e R$ 88,7
milhões em moeda estrangeira, com o seguinte perfil:


R$ 495,2 milhões (73,6% do total) com vencimento em curto prazo, sendo R$ 406,9
milhões em moeda nacional. A dívida de curto prazo em moeda estrangeira equivale
a R$ 88,3 milhões e financia o capital de giro das subsidiárias no exterior, podendo
ser renovada em seu vencimento.



R$ 177,4 milhões (26,4% do total) com vencimento em longo prazo, sendo R$
177,1 milhões em moeda nacional e R$ 0,3 milhão em moeda estrangeira, com o
seguinte cronograma de amortização:

 2017: R$ 33,7 milhões;
 2018: R$ 32,7 milhões;
 2019: R$ 32,1 milhões;
 2020 em diante: R$ 78,8 milhões.
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Em 31 de dezembro de 2014, o endividamento financeiro consolidado da Alpargatas
somava R$ 514,0 milhões, sendo R$ 446,4 milhões denominados em reais e R$ 67,6
milhões em moeda estrangeira, com o seguinte perfil:


R$ 295,9 milhões (57,6% do total) com vencimento em curto prazo, sendo R$ 229,5
milhões em moeda nacional. A dívida de curto prazo em moeda estrangeira equivale
a R$ 66,4 milhões e financia o capital de giro das subsidiárias no exterior, podendo
ser renovada em seu vencimento.



R$ 218,1 milhões (42,4% do total) com vencimento em longo prazo, sendo R$
216,8 milhões em moeda nacional e R$ 1,3 milhão em moeda estrangeira, com o
seguinte cronograma de amortização:

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

Obrigações trabalhistas e previdenciárias:
Em 31 de dezembro de 2016, o saldo era de R$ 162,7 milhões, montante 5,7% inferior
ao mesmo período de 2015 devido, principalmente, a redução na provisão de
participação nos lucros.
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo era de R$ 172,5 milhões, montante 14,4% superior
ao mesmo período de 2014, principalmente em função de: (i) aumento na provisão de
férias em decorrência da maior concentração no período; e (ii) aumento na provisão de
participação nos lucros.
Em 31 de dezembro de 2014, o saldo era de R$ 150,9 milhões, montante 18,6% maior
do que em 2013, principalmente pela consolidação das obrigações da Osklen.
Provisões e outras obrigações:
Em 31 de dezembro de 2016, o saldo era de R$ 87,6 milhões, reduzindo 28,2% com
relação ao mesmo período de 2015. A redução foi, principalmente, em função da baixa
da provisão efetuada em 2015 para despesas pela mudança de controle.
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo era de R$ 121,9 milhões, montante 38,5% superior
ao mesmo período de 2014, principalmente em função de: (i) provisão de despesas pela
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mudança do controle; e (ii) provisão para despesas com imposto de importação de
exercícios anteriores na Alpargatas USA.
PASSIVO NÃO CIRCULANTE:
Em 31 de dezembro de 2016, o passivo não circulante somava R$ 721,8 milhões, valor
38,1% superior ao mesmo período de 2015. As variações mais significativas ocorreram
em: Empréstimos e financiamentos e Tributos com exigibilidade suspensa.
Em 31 de dezembro de 2015, o passivo não circulante somava R$ 522,7 milhões, valor
5,7% inferior ao mesmo período de 2014. As variações mais significativas ocorreram
em: Empréstimos e financiamentos e Tributos com exigibilidade suspensa.
Em 31 de dezembro de 2014, o passivo não circulante somava R$ 550,0 milhões, valor
7,2% superior ao mesmo período de 2013. As variações mais significativas ocorreram
em: Empréstimos e financiamentos, Tributos com exigibilidade suspensa e Imposto de
renda e contribuição social diferidos.
Empréstimos e financiamentos:
Vide comentários no passivo circulante.

Tributos com exigibilidade suspensa:
Tributos com exigibilidade suspensa
COFINS - Exclusão do ICMS da base de cálculo
PIS / COFINS - Zona Franca de Manaus e outros
Total

2016
198,6
198,6

2015
181,6
3,7
185,2

2014
164,2
3,4
167,6

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo era de R$ 198,6 milhões, montante 7,2% superior
ao mesmo período de 2015, O aumento deve-se a atualização monetária dos valores
provisionados.
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo era de R$ 185,2 milhões, montante 10,5% superior
ao mesmo período de 2014, O aumento deve-se a atualização monetária dos valores
provisionados.
Em 31 de dezembro de 2014, o saldo era de R$ 167,6 milhões, montante 25,5% superior
ao mesmo período de 2013, O aumento deveu-se, principalmente, na provisão de
COFINS sobre a base de cálculo do ICMS, pois a Companhia valeu-se de efeito
suspensivo, obtido em medida judicial, para não recolhimento.
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Imposto de renda e contribuição social diferidos:
O saldo refere-se à constituição do imposto de renda e contribuição social diferidos
sobre a mais valia apurada na avaliação a valor justo dos ativos e passivos da Osklen.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Em 31 de dezembro de 2016, o total do patrimônio líquido (controladora) somava R$
1.977,6 milhões, montante 7,5% superior ao mesmo período de 2015. Os principais
itens de mutação foram:

Saldo em dez-2015
Lucro do exercício de 2016
Outros resultados abrangentes
Distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos
Aquisição / vendas de ações em tesouraria
Outras movimentações
Saldo em dez-2016

Acionistas
controladores
1.839,5
363,1
(117,1)
(132,6)
23,9
0,7
1.977,6

Acionistas
minoritários
91,7
(3,1)
1,1
89,7

Total
1.931,2
360,0
(116,0)
(132,6)
23,9
0,7
2.067,3

Em 31 de dezembro de 2015, o total do patrimônio líquido (controladora) somava R$
1.839,5 milhões, montante 7,9% inferior ao mesmo período de 2014. Os principais itens
de mutação foram:

Saldo em dez-2014
Lucro do exercício de 2015
Outros resultados abrangentes
Distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos
Aquisição / vendas de ações em tesouraria
Outras movimentações
Saldo em dez-2015

Acionistas
controladores
1.997,7
272,3
(1,7)
(428,0)
(5,4)
4,6
1.839,5

Acionistas
minoritários
103,2
(9,1)
(2,4)
91,7

Total
2.100,9
263,2
(4,1)
(428,0)
(5,4)
4,6
1.931,2

Em 31 de dezembro de 2014, o total do patrimônio líquido (controladora) somava R$
1.997,7 milhões, montante 8,9% superior ao mesmo período de 2013. Os principais
itens de mutação foram:
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Saldo em dez-2013
Lucro do exercício de 2014
Variação cambial de conversão das Dem.Financeiras das
empresas no exterior
Distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos
Aquisição / vendas de ações em tesouraria
Realização de outros resultados abrangentes por baixa de
investimento
Participação de acionistas não controladores
Outras movimentações
Saldo em dez-2014

Acionistas
controladores
1.834,5
280,2
19,5
(117,0)
(38,4)
15,1
3,9
1.997,7

Acionistas
minoritários
0,0
6,4
96,8
103,2

Total
1.834,5
286,5
19,5
(117,0)
(38,4)
15,1
96,8
3,9
2.100,9
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10.2. A Administração deve comentar:
(a) Resultados das operações da Companhia, em especial:
(i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita
A receita da Alpargatas é composta pelas vendas no mercado interno, em sua maioria
para clientes varejistas de calçados e atacadistas, e pelas vendas no mercado externo
realizadas pelas operações nos Estados Unidos, na Europa e na Argentina, além das
exportações. A Alpargatas goza de subvenções, concedidas pelos governos estaduais
onde as principais fábricas estão localizadas, as quais expiram em 2020. O valor dessas
subvenções para investimentos, registrado durante o exercício de 2016 foi de R$181,7
milhões. Em 2015, a subvenção foi de R$ 143,8 milhões e em 2014, R$141,6 milhões.

(ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Em 2016 os principais fatores que impactaram os resultados operacionais foram:


O destaque foi o aumento de 19,6% no faturamento do negócio Sandálias no País,
decorrente do preço médio maior e dos incrementos de 11,5% e 13,6% no volume
de sandálias e no de produtos de extensão de Havaianas, respectivamente, com
incremento na margem bruta em 1,7 p.p.



EBITDA superior ao de 2015 em 5,8%, com crescimento especificamente no Brasil
de 42,5%.



O lucro líquido cresceu 25,9% ante 2015. Desconsiderando o valor não recorrente
das despesas com mudança de controle, sendo a geração do EBITDA o fator que
mais contribuiu para essa evolução no ano.

Em 2015 os principais fatores que impactaram os resultados operacionais foram:


O crescimento do lucro bruto pelo aumento expressivo da participação de Havaianas
na receita do mercado interno, pelo aumento da produtividade fabril na Argentina,
pelo efeito positivo do câmbio nas operações internacionais de Sandálias, apesar da
elevação de custo dos calçados Mizuno e Timberland importados.



Menor produtividade nas despesas operacionais.



Os gastos com a mudança de controle acionário que se referem, em sua maioria, a
anuências contratuais.



A redução do resultado financeiro por uma posição financeira líquida (PFL) menor.
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Em 2014 os principais fatores que impactaram os resultados operacionais foram:


O crescimento do lucro bruto, alcançado pela alta dos lucros brutos na operação da
Argentina, no negócio internacional de sandálias e pela consolidação da Osklen no
4º trimestre.



O acréscimo das despesas operacionais estratégicas, necessário para suportar a
expansão dos negócios no Brasil e no exterior;



O aumento do custo dos produtos acabados importados para o Brasil, devido à
variação cambial;



A alta do custo do algodão na Argentina; e



O resultado negativo do hedge operacional.

(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 2016, a receita líquida de vendas apresentou um aumento de 0,4% em relação ao
ano de 2015, devido ao:
 Volume de vendas superior em 5,4%;
 Aumento de preço e melhor mix em 3,7% e;
 Impacto cambial negativo líquido de 8,7%, em razão da desvalorização do real
frente ao dólar e ao euro e da apreciação do real em relação ao peso argentino,
moedas que compõem as receitas das operações no mercado externo.

Em 2015, a receita líquida de vendas apresentou um aumento de 16,6% em relação ao
ano de 2014, devido ao:
 Volume de vendas inferior em 6,2%;
 Aumento de preços e mix de vendas mais ricos em 12,9% (percentual já inclui
inflação) e;
 Impacto cambial positivo líquido de 9,9%, em razão da desvalorização do real frente
ao dólar, ao euro e ao peso argentino, moedas que compõem as receitas das
operações no mercado externo.

Em 2014, a receita líquida de vendas apresentou um aumento de 8,3% em relação ao
ano de 2013, devido ao:
 Volume de vendas superior em 3,4% (vide detalhes no item 10.1(h) - Receita
Liquida de Venda);
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 Aumento de preços e mix de vendas mais ricos em 10,3% (percentual já inclui
inflação) e;
 Impacto cambial negativo líquido de 5,3%, em razão da desvalorização do real e do
euro em relação ao dólar e da apreciação do real em relação ao peso argentino,
moedas que compõem as receitas das operações no mercado externo.
(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 têm 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 2016, a Alpargatas sofreu impacto líquido negativo no resultado do LAJIDA no
montante de R$ 62,1 milhões, gerado pelo (i) efeito negativo nas aquisições de insumos
- borracha e algodão; (ii) efeito negativo na conversão dos resultados das operações
internacionais; e (iii) efeito negativo do hedge operacional.
Em 2015, a Alpargatas sofreu impacto líquido positivo no resultado do LAJIDA no
montante de R$ 38,2 milhões, gerado pelo (i) efeito negativo nas importações de
produtos acabados, (ii) efeito positivo na conversão dos resultados das operações
internacionais, e (iii) efeito positivo do hedge operacional.
Em 2014, a Alpargatas sofreu impacto líquido negativo no resultado do LAJIDA no
montante de R$ (118,8) milhões, gerado pelo (i) efeito negativo nas importações de
produtos acabados, (ii) efeito negativo nas aquisições de insumos - borracha e algodão
(Argentina), (iii) efeito negativo na conversão dos resultados das operações
internacionais, e (iv) efeito negativo do hedge operacional.

Em 31 de dezembro de 2016, 2015 e de 2014, os principais grupos de contas atrelados à
moeda estrangeira estão relacionados a seguir:
R$ mil

2016

2015

2014

Bancos

4

-

-

Contas a receber de clientes

103.455

129.597

102.406

Total do ativo

103.459

129.597

102.406

Ativo
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Passivo
Fornecedores

52.246

83.299

87.184

Royalties a pagar

6.429

3.854

15.184

Total do passivo

58.675

87.153

102.368

Exposição líquida

44.784

42.444

38

Instrumentos financeiros derivativos (i)

(737)

1.334

5.992

Total da exposição sem controladas no exterior

44.047

43.778

6.030

O risco cambial é proveniente da oscilação das taxas de câmbio sobre os saldos de
empréstimos e financiamentos, contas a receber de clientes e a pagar a fornecedores e
“royalties”, denominados em moeda estrangeira.
(i)

Instrumentos financeiros derivativos

A Companhia possui importações em dólares de produtos acabados e matérias primas,
principalmente referentes à unidade de negócio de Artigos Esportivos. Além disso, a
Companhia também compra parte de suas matérias-primas nacionais a um valor cujo
preço sofre impacto indireto da variação da taxa cambial.
Por outro lado, a Companhia possui também exportações de sandálias que em sua
maioria, são vendidas em dólares.
O volume de exportações e recebimentos em moeda estrangeira é superior ao volume de
importações e pagamentos. Dessa forma, a Companhia possui uma exposição cambial
cuja posição exportadora é maior do que a posição importadora, possuindo risco de
perda se houver queda na taxa de câmbio.

Com o objetivo de mitigar este risco e principalmente proteger o seu fluxo de caixa, foi
aprovada em dezembro de 2012 pelo Conselho de Administração da Companhia a
Política de Gestão de Risco Cambial. Esta política estabelece diretrizes para operações
de proteção do fluxo de caixa através da utilização de instrumentos financeiros
derivativos.
As operações com derivativos visam proteger o fluxo de caixa futuro da Companhia
através da redução da exposição cambial para um horizonte de doze meses futuros. A
exposição cambial futura é baseada nas projeções de pagamentos e recebimentos em
moeda estrangeira. Em 31 de dezembro de 2016 o volume total protegido (Notional)
representava um montante de US$6.238 (seis milhões, duzentos e trinta e oito mil
dólares) por meio de operações do tipo NDF (“Non-Deliverables Forward”). Em 31 de
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dezembro de 2015, o volume total protegido (Notional) representava um montante de
US$14.913 (quatorze milhões, novecentos e treze mil dólares) por meio de operações do
tipo NDF (“Non-Deliverables Forward”). Estas operações visam proteger os impactos
da variação cambial sobre as importações e exportações da Companhia.
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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 3 de novembro de 2015, a Companhia, com o objetivo de aumentar o foco em seus
negócios mais estratégicos, celebrou com um grupo de investidores liderados pelo Sr.
Carlos Roberto Wizard Martins: (a) Contrato de Compra e Venda para alienação de
100% da unidade de negócio que compreenderá a totalidade das operações relacionadas
às marcas Topper no Brasil e Rainha no Brasil e no mundo; (b) Acordo de Compra e
Venda para alienação de 20% da unidade de negócio que compreenderá a totalidade das
operações relacionadas à marca Topper na Argentina e no mundo (exceto Estados
Unidos e China), atualmente desenvolvida pela controlada Alpargatas S.A.I.C.Argentina; e (c) Acordo de licenciamento de uso da marca Topper, por período de até
15 anos, nos Estados Unidos e China.
Os fechamentos das operações ocorrerão em datas distintas e estão sujeitos ao
cumprimento de determinadas condições precedentes.
Como previsto na estruturação da transação, em fevereiro de 2016, a Alpargatas
segregou a unidade de negócios responsável pelas atividades das marcas Topper e
Rainha no Brasil em uma nova companhia a BRS Comércio e Indústria de Material
Esportivo S.A.(BRS), a qual foi adquirida pelos compradores em 2 de maio de 2016.
A operação na Argentina também se dará mediante a segregação da operação em uma
nova companhia (“NewCo Argentina”) a ser constituída pela Alpargatas S.A.I.C. Argentina, sendo que os compradores adquirirão ações representativas de 20% do
capital social da NewCo Argentina.
O preço de compra da operação Brasil foi de R$49.836. O preço de compra da operação
Argentina será equivalente à participação alienada de 20% multiplicada por 6,5 vezes o
EBITDA efetivo do negócio Topper na Argentina no exercício fiscal encerrado em 31
de dezembro de 2015, ajustado pelo valor da dívida líquida na data do respectivo
fechamento (vide detalhes na nota explicativa nº 11).
Em 2 de maio de 2016 a Companhia recebeu a primeira parcela do preço de compra da
operação Brasil no valor de R$24.345. Os demais recebimentos estão ocorrendo desde
julho de 2016 conforme contrato e respectivos aditivos.
(b) constituição, aquisição ou alienação de participações societária


Terras de Aventura Indústria de Art. Esportivos S.A.:
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Em 4 de março de 2013, a Companhia adquiriu 30% do capital de Terras de Aventura
Indústria de Artigos Esportivos S.A. (“Osklen”), representando a decisão da Alpargatas
de entrar no segmento de moda através de uma marca premium e com os mesmos
valores da Alpargatas, como inovação, modernidade e interação com seu público. A
Osklen é uma rede varejista de moda premium sediada no Estado do Rio de Janeiro com
65 lojas no Brasil e 6 no exterior.
O valor total desta aquisição foi o resultado equivalente ao percentual adquirido (30%),
multiplicado por 13 vezes o EBITDA efetivo da “Osklen” no período compreendido
entre 1º de março de 2013 e 28 de fevereiro de 2014, descontada a dívida líquida.
O pagamento foi efetuado em duas parcelas, tendo a primeira sido paga em 4 de março
de 2013 no valor de R$ 67.500, data do fechamento do negócio, e a segunda,
corresponde a diferença entre o valor de aquisição e a primeira parcela, no valor de R$
91.573, em 1º de agosto de 2014.
Em 30 de setembro de 2014, a Companhia exerceu opção de compra para aquisição de
30% adicionais do capital da Osklen pelo mesmo valor do preço de aquisição da compra
anterior de R$ 159.073.
Em 28 de novembro de 2014, a Companhia concluiu o processo de aquisição dos 30%
adicionais do capital da Osklen. Nesta data, as ações foram transferidas e o pagamento
do preço de aquisição de R$ 159.073 foi efetuado. A Alpargatas passou a deter o
controle da Osklen com uma participação de 60% de seu capital total votante.
Em 13 de maio de 2016, a Companhia divulgou por meio de fato relevante que, a partir
de 1º de janeiro de 2017, não será mais a representante da marca Timberland no Brasil.
Esta decisão está alinhada com a estratégia da Companhia em relação ao seu
posicionamento no mercado de artigos esportivos.


Tavex S.A.:

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

IFRS 9 Instrumentos Financeiros
(Vigência
a
partir
de
01/01/2018)

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

A Administração avaliou a
nova norma e não identificou
impactos
relevantes
nas
demonstrações
financeiras,
considerando as suas transações
atuais.

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

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

A Administração avaliou a
nova norma e não identificou
impactos
relevantes
nas
demonstrações
financeiras,
considerando a natureza de
suas transações de venda, onde
as obrigações de performance
são claras e a transferência de
controle dos bens não é
complexa.

IFRS
16
(Vigência
a
01/01/2019)

Arrendamento
partir
de

Trata da unificação do tratamento contábil dos arrendamentos
operacionais e financeiros para o modelo similar ao
arrendamento financeiro com impacto no Ativo Imobilizado e
Passivo Financeiro.

Os
possíveis
impactos
decorrentes desta norma estão
sendo avaliados e serão
concluídos até a data de entrada
em vigor.

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

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

A alteração não teve impacto
na
apresentação,
posição
financeira ou performance do
Grupo.

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

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

A alteração não teve impacto
na
apresentação,
posição
financeira ou performance do
Grupo.

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

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

A alteração não teve impacto
na
apresentação,
posição
financeira ou performance do
Grupo.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor
patrimonial, a mensuração do valor justo por meio do resultado
utilizada pelos seus investimentos.
IAS
19
Benefícios
a
Empregados (Vigência a partir
de 01/01/2016)

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

A norma não teve impacto na
apresentação,
posição
financeira ou performance do
Grupo.

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

Esclarece em quais circunstâncias que uma entidade, mudando
um de seus métodos de alienação para outro não é considerado
um novo plano de alienação, mas sim uma continuação do
plano original, onde a entidade reclassifica ativos mantidos
para venda para ativos mantidos para distribuição a titulares (e
vice-versa) bem como casos em que ativos mantidos para
distribuição a titulares não atendem mais o critério para
manterem esta classificação.

A norma não teve impacto na
apresentação,
posição
financeira ou performance do
Grupo.

IFRS
7
Instrumentos
financeiros: Divulgações

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

A norma não teve impacto na
apresentação,
posição
financeira ou performance do
Grupo.

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

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

A alteração não teve impacto
na
apresentação,
posição
financeira ou performance do
Grupo.

(b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Em 2016 não ocorreram impactos significativos em função de alterações de práticas
contábeis.

(c) ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor
Os pareceres dos auditores independentes não contêm ressalvas ou ênfases sobre as
demonstrações financeiras de 2014 a 2016.
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10.5 - Políticas contábeis críticas
10.5. A Administração deve indicar e comentar políticas contábeis críticas
adotadas pela Companhia, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas
pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da
situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou
complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento de receita, créditos
fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de
pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação
ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros
As demonstrações financeiras consolidadas e individuais da Companhia foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem
as disposições da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com alterações da
Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos contábeis, interpretações e
orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados
pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e as Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board
– IASB.
Todas as informações relevantes das demonstrações financeiras e que correspondem às
utilizadas pela Companhia na sua gestão, estão sendo evidenciadas nas próprias
demonstrações financeiras.
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto,
quando aplicável, o contrário estiver disposto em nota explicativa.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis
e também o exercício de julgamento por parte da administração. Áreas consideradas
significativas e que requerem maior nível de julgamento incluem: reconhecimento de
vendas, imposto de renda e contribuição social diferidos, provisão para riscos
tributários, cíveis e trabalhistas, provisão para créditos de liquidação duvidosa, provisão
para perdas com estoques de giro lento e fora de linha, planos de pensão e assistência
médica, avaliação do valor recuperável do ágio e vida útil dos bens do imobilizado e
intangível.

As práticas contábeis aplicáveis, de modo geral, em diferentes aspectos das
demonstrações financeiras, estão descritas a seguir.
a) Avaliação do valor recuperável dos ativos (exceto ágio)
A Companhia e suas controladas revisam o valor contábil líquido dos seus ativos com o
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais
ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável.
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Sendo tais evidências identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor
recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil
líquido ao valor recuperável.

b) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras
Para fins das demonstrações financeiras consolidadas, os resultados e os saldos
patrimoniais de cada empresa do Grupo são convertidos para reais, que é a moeda
funcional e de apresentação das demonstrações financeiras da Companhia.
Transações e saldos em moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da
Companhia utilizando-se as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações e a taxa
de câmbio vigente nas datas dos balanços. Os ganhos e as perdas de variação cambial
resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos
monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado do
exercício.
c) Instrumentos financeiros
Classificação
A Companhia classifica seus ativos e passivos financeiros, no momento do
reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias:
Ativos financeiros
(1) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: são
apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos
ou perdas reconhecidas na demonstração do resultado. Em 31 de dezembro de 2015
e de 2014, são representados por caixa e equivalentes de caixa, aplicações
financeiras e outras contas a receber.
(2) Empréstimos e recebíveis: são ativos financeiros não derivativos com recebimentos
fixos ou determináveis que não são cotados em um mercado ativo. Após a
mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado,
utilizando o método de juros efetivos, menos perda por redução ao valor
recuperável.
Passivos financeiros
(i) Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: são
classificados sob essa denominação quando são mantidos para negociação ou
designados ao valor justo por meio do resultado. Em 31 de dezembro de 2015 é
representado por plano de incentivo de longo prazo.
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(ii) Outros passivos financeiros: em 31 de dezembro de 2015 e de 2014, são
representados por empréstimos e financiamentos bancários, saldos a pagar a
fornecedores e obrigações negociadas da controlada Alpargatas S.A.I.C. Argentina, os quais, exceto pelo saldo a pagar a fornecedores, são apresentados pelo
valor original, acrescido de juros e variações monetárias e cambiais incorridos até as
datas dos balanços.
Instrumentos financeiros derivativos e atividades de “hedge”
A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos do tipo NDF (“NonDeliverable Forward”) para se proteger do risco de variação das taxas de câmbio. Os
instrumentos financeiros derivativos designados em operações de “hedge” são
inicialmente reconhecidos ao valor justo na data em que o contrato de derivativo é
firmado, sendo reavaliados subsequentemente também ao valor justo. Os instrumentos
financeiros derivativos são apresentados como ativos financeiros quando o valor justo
do instrumento for positivo e como passivos financeiros quando o valor justo for
negativo.
Os contratos de derivativos da Companhia e suas controladas são considerados
instrumentos de proteção de fluxo de caixa.
A parcela efetiva das variações do valor justo dos instrumentos qualificados como
“hedge accounting” de fluxo de caixa é registrada no patrimônio líquido, em outros
resultados abrangentes. O ganho ou perda relacionado à parcela ineficaz é reconhecido
no resultado do exercício, em receita (despesa) financeira.
Os valores acumulados no patrimônio líquido são realizados para o resultado do
exercício nos períodos em que o item protegido por “hedge” afeta o resultado do
exercício. Além disso, quando a operação prevista protegida por “hedge” resultar no
reconhecimento de um ativo não financeiro, os ganhos e perdas previamente diferidos
no patrimônio líquido são transferidos e incluídos na mensuração inicial do custo do
ativo.

d) Ativo mantido para venda e resultado de operações descontinuadas
O Grupo classifica um ativo como mantido para venda se o seu valor contábil será
recuperado por meio de transação de venda. Para que este seja o caso, o ativo mantido
ou o grupo de ativos mantidos para venda deve estar disponível para venda imediata em
suas condições atuais, sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para
venda de tal ativo. Com isso, a sua venda deve ser altamente provável.
Para que a venda seja altamente provável, a Administração deve estar comprometida
com o plano de venda do ativo, e deve ter sido iniciado um programa firme para
localizar um comprador e concluir o plano. Além disso, o ativo mantido para venda
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deve ser efetivamente colocado à venda por preço que seja razoável em relação ao seu
valor justo corrente. Ainda, deve-se esperar que a venda seja concluída em até um ano a
partir da data da classificação como mantido para venda.
O grupo de ativos mantidos para venda é mensurado pelo menor valor entre o valor
contábil e o valor justo menos despesas de venda. Caso o valor contábil seja superior ao
seu valor justo, uma provisão para ajuste ao valor recuperável é reconhecida em
contrapartida ao resultado. Qualquer reversão ou ganho somente será registrado até o
limite da perda reconhecida.
A depreciação do ativo mantido para venda cessa quando o ativo é designado como
mantido para venda.

e) Investimentos em coligada
Uma coligada é uma entidade sobre a qual a Companhia exerce influência significativa.
Com base no método da equivalência patrimonial, o investimento na coligada é
contabilizado no balanço patrimonial ao custo, adicionado das mudanças após a
aquisição da participação societária na coligada.

Os ganhos e perdas não realizados, resultantes de transações entre o Grupo e a coligada,
são eliminados de acordo com a participação mantida na coligada.
f) Demonstração do valor adicionado (“DVA”)
A demonstração do valor adicionado (DVA) não é requerida pelas IFRS, sendo
apresentada de forma suplementar em atendimento à legislação societária brasileira. Sua
finalidade é evidenciar a riqueza criada pela Companhia durante o exercício, bem como
demonstrar sua distribuição entre os diversos agentes.
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
10.6. A Administração deve descrever os itens relevantes não evidenciados nas
demonstrações financeiras da Companhia, indicando: (a) os ativos e passivos
detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu
balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: (i) arrendamentos
mercantis operacionais, ativos e passivos; (ii) carteiras de recebíveis baixadas
sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando
respectivos passivos; (iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou
serviços; (iv) contratos de construção não terminada; e (v) contratos de
recebimentos futuros de financiamentos; (b) outros itens não evidenciados nas
demonstrações financeiras
Não existem ativos, passivos ou quaisquer outros itens não evidenciados nas
demonstrações financeiras da Alpargatas.
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
10.7. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras indicados no item 10.6, a Administração deve comentar:
(a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o
resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações
financeiras da Companhia
Não aplicável.
(b) natureza e o propósito da operação
Não aplicável.
(c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor
da Companhia em decorrência da operação
Não aplicável.
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10.8. A Administração deve indicar e comentar os principais elementos do plano de
negócios da Companhia, explorando especificamente os seguintes tópicos:
(a) investimentos, incluindo:
(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos
Visando cumprir o plano de negócios e crescimento da Alpargatas estão previstos
investimentos em manutenção e melhoria do atual parque fabril, tecnologia da
informação, internacionalização, desenvolvimento de novos produtos, abertura e
adequação de lojas e meio ambiente. O orçamento de capital previsto para 2017 é de R$
168,9 milhões.
(ii) fontes de financiamento dos investimentos
A Alpargatas pretende usar recursos próprios e/ou créditos junto a instituições
financeiras.
(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
Em dezembro de 2014, a Administração reclassificou o investimentos indireto no Grupo
Tavex para Ativo mantido para venda, remensurando-o ao valor justo.
Em fevereiro de 2015 foi finalizada a Oferta Pública de Ações de Fechamento de
Capital do Grupo Tavex e, em 20 de fevereiro de 2015, o Conselho de Administração da
Alpargatas aprovou a venda para a Camargo Correa S.A. da totalidade de sua
participação indireta de 18,69% no Grupo Tavex. Com a concretização desta operação,
a Companhia concluiu seu integral desinvestimento na Tavex.
(b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes
ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da
Companhia
Para assegurar a continuidade do crescimento mundial de Havaianas, a Companhia
construiu uma nova fábrica de sandálias em Montes Claros (MG), com investimento até
2014 de R$ 308,3 milhões.
A unidade foi inaugurada em outubro de 2013 e, quando estiver em plena capacidade
produtiva terá capacidade anual instalada para produzir 105 milhões de pares de
sandálias de borracha.
Em 2016 esta unidade alcançou a produção de aproximadamente 50 milhões de pares.
(c) novos produtos e serviços, indicando: (i) descrição das pesquisas em andamento
já divulgadas (ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para
desenvolvimento de novos produtos ou serviços (iii) projetos em desenvolvimento
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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
2016 foram de R$ 19,7 milhões, 2015 foram de R$ 17,5 milhões e em 2014 foram de
R$ 18,5 milhões.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante
10.9. Comentários sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o
desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos
demais itens desta seção
A Companhia incorreu no ano de 2015 em despesas não recorrentes no montante de R$
21,4 milhões pela troca de controle ocorrida em 23 de dezembro de 2015. Estas
despesas referem-se principalmente à anuências contratuais.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
11.1. As projeções devem identificar: (a) objeto da projeção; (b) período projetado
e o prazo de validade da projeção; (c) premissas da projeção, com a indicação de
quais podem ser influenciadas pela administração do emissor e quais escapam ao
seu controle; (d) valores dos indicadores que são objeto da previsão.
A Alpargatas não divulga projeções sobre os seus resultados.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
11.2. Na hipótese de o emissor ter divulgado, durante os 3 últimos exercícios
sociais, projeções sobre a evolução de seus indicadores: (a) informar quais estão
sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais delas estão
sendo repetidas no formulário; (b) quanto às projeções relativas a períodos já
transcorridos, comparar os dados projetados com o efetivo desempenho dos
indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções;
(c) quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as
projeções permanecem válidas na data de entrega do formulário e, quando for o
caso, explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas
A Alpargatas não divulgou projeções sobre a evolução dos seus indicadores nos 3
últimos exercícios sociais.
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12. ASSEMBLEIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO
12.1. Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu estatuto social e
regimento interno, identificando:
(a)
atribuições de cada órgão e comitê, identificando se possuem regimento interno próprio
1) Conselho de Administração
O Conselho de Administração é órgão colegiado, responsável por definir a estratégia geral dos negócios da
Companhia. Além das atribuições previstas em outros dispositivos do Estatuto Social ou na lei, nos termos
do Artigo 17 do Estatuto Social da Alpargatas compete ao Conselho de Administração:
(a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
(b) fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria;
(c) eleição e destituição dos Diretores da Companhia, fixação das suas atribuições e fiscalização da
respectiva gestão, bem como manifestação prévia sobre a eleição dos membros do Conselho de
Administração de suas controladas;
(d) definição das políticas e das questões estratégicas relevantes para o sucesso do empreendimento
explorado pela Companhia e por suas controladas, incluindo, mas não se limitando, à aprovação de
projetos industriais e fixação de planos anuais de investimento;
(e) apresentação, à Assembleia Geral, de propostas envolvendo a realização de operações que
importem alteração do capital social da Companhia, fusão, incorporação, incorporação de ações,
cisão ou quaisquer outras formas de reorganização societária envolvendo a Companhia e suas
controladas;
(f)

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

(g) designação e destituição dos auditores independentes da Companhia e de suas controladas;
(h) criação ou extinção de comitês consultivos e/ou de assessoramento do Conselho de Administração,
fixando-lhes atribuição e eventual remuneração;
(i)

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

(j)

aprovação de investimentos e desinvestimentos diretos ou indiretos em participações societárias,
bem como sobre a constituição de controladas, inclusive subsidiária integral, nos casos em que
representem valor superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido, conforme as
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social imediatamente anterior;
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(k) autorização para aquisição de ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou
permanência em tesouraria, bem como posterior alienação e aprovação de aumento do capital no
limite do capital autorizado;
(l)

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

(m) deliberação prévia sobre a alienação ou oneração de bens imóveis da Companhia, nos casos que
representem valor superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido, conforme as
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social imediatamente anterior;
(n) deliberação prévia sobre a constituição de ônus, gravames, prestação de avais, fianças ou quaisquer
outras garantias fidejussórias ou reais a favor de terceiros, inclusive de controladas, exceto (i) se
subsidiária integral; e (ii) as fianças prestadas pela Companhia nos contratos de locação residencial
celebrados por seus funcionários, que observarão o disposto no Artigo 25, §1º abaixo;
(o) celebração, aditamento, aceleração, pré-pagamento de empréstimos ou financiamentos (inclusive
por meio de emissão de dívida) que resulte em (i) dívida líquida consolidada da Companhia
superior a 3x (três vezes) o EBITDA consolidado da Companhia; e/ou (ii) no caso de contratação
realizada por controlada, dívida líquida consolidada da controlada superior a 3x (três vezes) o
EBITDA consolidado da controlada em questão;
(p) contratos com partes relacionadas (tal como este termo é definido pelas regras contábeis),
independentemente do valor envolvido;
(q) emissão de debêntures não conversíveis em ações, notas promissórias e outros títulos de dívida não
conversíveis em ações;
(r)

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

(s) deliberar sobre a convocação das Assembleias Gerais.
Conforme disposto no Estatuto Social da Alpargatas, o Conselho de Administração é composto por no
máximo 6 (seis) membros efetivos e igual número de suplentes, todos acionistas, residentes ou não no Brasil.
Os membros do Conselho de Administração são eleitos pela Assembleia Geral pelo prazo de 1 (um) ano,
sendo permitida a reeleição. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo seis
vezes ao ano, em dia e hora estabelecidos no calendário societário anual, e, extraordinariamente, quando
convocado por seu Presidente ou por 1/3 (um terço) dos seus membros, com antecedência mínima de 5
(cinco) dias da data da reunião. O Conselho de Administração não possui regimento interno próprio.

PÁGINA: 153 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

12.1 - Descrição da estrutura administrativa
2) Conselho Fiscal
A função do Conselho Fiscal é fiscalizar os atos praticados pelos administradores e opinar sobre as contas da
Companhia, podendo, para tanto, praticar todas as atribuições previstas em lei. O Conselho Fiscal da
Alpargatas possui caráter não permanente e é composto por um número mínimo de 3 (três) membros
efetivos e 3 (três) membros suplentes e um número máximo de 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco)
membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato até a data da Assembleia
Geral Ordinária realizada no exercício seguinte ao que ocorreu a eleição. Os membros do Conselho Fiscal
que estiverem no exercício efetivo de suas funções farão jus a honorários mensais fixados pela Assembleia
Geral que os eleger, observado o mínimo legal. Caberá à Assembleia Geral Ordinária estabelecer o número
de membros do Conselho Fiscal, dentro dos limites previstos no próprio Estatuto Social da Alpargatas. O
Conselho Fiscal possui regimento interno próprio.
3) Comitê de Auditoria
Em AGE realizada em 01/11/2017, o Comitê de Auditoria passou a ser um órgão interno de caráter
estatutário e permanente, vinculado diretamente ao Conselho de Administração, a ser composto por, no
mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros. Até a presente data os membros do Comitê de Auditoria,
bem como, o seu regimento interno não foram definidos.
4) Comitê de Finanças
As atribuições, composição e demais aspectos pertinentes ao Comitê de Finanças estão descritos no item 5.2
e 12.7 deste Formulário.
5) Comitê de Estratégia
O Comitê de Estratégia, órgão interno de caráter de assessoramento, permanente e não estatutário, possui
funções técnicas e reporta diretamente ao Conselho de Administração da Companhia sendo que suas
recomendações não têm caráter vinculante.
Compete ao Comitê de Estratégia promover e zelar pelas discussões, no âmbito do Conselho de
Administração, de assuntos relevantes de natureza comercial e mercadológica com elevado impacto para a
Companhia e suas controladas, cabendo-lhe ainda as seguintes tarefas:
a.

Relativamente às diretrizes estratégicas:
i.

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

ii.

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

iii.

liderar, no âmbito do Conselho de Administração, as discussões sobre assuntos
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relevantes e de elevado impacto para a Companhia e suas controladas.
b.

c.

d.

Relativamente às diretrizes de investimentos:
i.

revisar as oportunidades de investimentos apresentadas pela Diretoria; e

ii.

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

Relativamente às diretrizes orçamentárias:
i.

propor diretrizes orçamentárias para o Conselho de Administração;

ii.

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

iii.

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

iv.

aconselhar a Diretoria no monitoramento da estratégia corporativa do orçamento.

Relativamente às diretrizes de sustentabilidade:
i.

e.

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

Relativamente ao Plano de Negócios da Companhia:
i.

emitir recomendações sobre o Plano de Negócios da Companhia.

6) Comitê de Gente
O Comitê de Gente, órgão interno de caráter de assessoramento, permanente e não estatutário, possui
funções técnicas e reporta diretamente ao Conselho de Administração da Companhia, sendo que suas
recomendações não têm caráter vinculante.
Compete ao Comitê de Gente as seguintes tarefas:
a. Estrutura Organizacional:
i.

Apoiar o Diretor Presidente na avaliação e otimização da estrutura organizacional,
incluindo as definições do organograma da Diretoria da Companhia e do modelo de
gestão das unidades de negócio no Brasil e no exterior.
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b.

Processo de Avaliação e Política de Remuneração:

c.

i.

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

ii.

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

iii.

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

Recrutamento:
i.

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

ii.

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

iii.

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

d.

Sucessão:
i.

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

ii.

e.

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

Política de Concessão de Fianças para Empregados:
i.

Definir a política interna de concessão de fiança nos contratos de locação residencial
celebrados pelos empregados da Companhia.
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f.

Código de Ética e Conduta:
i.

revisar periodicamente o Código de Ética e Conduta da Companhia, submetendo
eventuais alterações para aprovação pelo Conselho de Administração, bem como
acompanhar e analisar a sua efetividade e implementação pela Diretoria;

ii.

receber e analisar eventuais descumprimentos do Código de Ética e Conduta e/ou
desvios de conduta por parte dos administradores e empregados da Companhia,
incluindo por meio do recebimento de relatórios periódicos preparados e apresentados
pela Comissão de Ética e Conduta sobre eventuais fatos, eventos e/ou ocorrências que
tenham chegado ao conhecimento da Comissão de Ética e Conduta e que estejam em
desacordo com o Código de Ética e Conduta da Companhia.

7) Diretoria
A Diretoria é o órgão responsável pela administração cotidiana da Companhia. Dentro dos limites fixados
pela lei e pelo Estatuto Social, a Diretoria fica investida de poderes de gestão que possibilitam o
funcionamento normal da Companhia podendo, para tanto, praticar todos os atos jurídicos necessários à
criação, modificação ou extinção de obrigações em nome da Companhia.
O Artigo 23 do Estatuto Social diz que quaisquer atos e documentos que importem em responsabilidade ou
obrigação para a Companhia serão obrigatoriamente assinados:
(a) por quaisquer 2 (dois) Diretores;
(b) por qualquer 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador, desde que mediante procuração
outorgada com poderes específicos, nomeado por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto; ou
(c) por 2 (dois) procuradores, desde que mediante procuração outorgada com poderes específicos,
nomeado por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto.
A representação da Companhia será sempre exercida com observância das seguintes normas do Artigo 23 do
Estatuto Social:
a) No parágrafo 1º diz que a Companhia poderá ser representada por apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um)
procurador nos casos da prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive os praticados
perante repartições públicas, sociedades de economia mista, Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Secretarias das Fazendas Estaduais, Secretarias das Fazendas Municipais, Juntas Comerciais, Justiça
do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores e outros de idêntica natureza.
b) No parágrafo 2º, o Conselho de Administração poderá autorizar a prática de outros atos não previstos
no parágrafo 1º acima por apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador, agindo isoladamente, ou
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ainda, por meio da aprovação de critérios de delimitação de competência, que permitam, em
determinados casos, a representação da Companhia por apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador.
c) No parágrafo 3º, a Companhia será representada isoladamente por qualquer dos membros da
Diretoria, sem as formalidades previstas neste Artigo, nos casos de recebimento de citações ou
notificações judiciais e extrajudiciais e na prestação de depoimento pessoal.
Conforme disposição do Estatuto Social da Alpargatas, a Diretoria poderá ser composta por, no mínimo, 2
(dois) e, no máximo, 4 (quatro) membros, acionistas ou não, residentes no País, sendo 1 (um) Diretor
Presidente, 1 (um) Diretor de Relações com Investidores e os demais Diretores sem designação específica.
Os membros da Diretoria serão eleitos pelo Conselho de Administração pelo prazo de 1 (um) ano, sendo
permitida a reeleição. O Conselho de Administração poderá designar até 1/3 (um terço), do total de seus
membros para exercer cargos na Diretoria, sendo permitido a qualquer um deles acumular a função exercida
no Conselho com a que vier a exercer na Diretoria, observado o disposto no parágrafo 2°, do Artigo 20 do
Estatuto Social da Companhia. A Diretoria, conforme disposto no Artigo 26, se reúne validamente com a
presença de 2 (dois) Diretores, sendo um deles sempre o Diretor Presidente, e delibera pelo voto da maioria
dos presentes, sendo atribuído ao Diretor Presidente o voto de qualidade no caso de empate da votação. O
parágrafo 1º do Artigo 26 diz que a Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou
pela maioria de seus membros.
8) Comissão de Gestão de Risco Cambial
As atribuições, composição e demais aspectos pertinentes a Comissão de Gestão de Risco Cambial estão
descritos no item 5.2 e 12.7 deste Formulário.
9) Comissão de Aplicações Financeiras
As atribuições, composição e demais aspectos pertinentes a Comissão de Aplicações Financeiras estão
descritos no item 5.2 e 12.7 deste Formulário.
10)
Comissão de Ética
A Comissão de Ética da Alpargatas é um órgão independente, responsável pela Gestão da Ética e
Integridade. É composto pelo Diretor Presidente e Diretores de Recursos Humanos, Negócios de Sandálias,
Finanças e Jurídico além do Gerente de Auditoria Interna, responsável por submeter ao Conselho de
Administração os Projetos do Programa de Gestão da Ética e Integridade. Dentre as principais atribuições da
Comissão de Ética destacam-se:

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

Garantir que, periodicamente, sejam aplicados testes (vide 5.1.) e questionários visando aferir o grau
de conhecimento dos empregados e parceiros sobre os Princípios de Conduta e Ética da Alpargatas, e do seu
Manual Anticorrupção e de Boas Práticas.
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Monitorar e acompanhar a efetividade dos canais estabelecidos para que os profissionais,

empregados, dirigentes e parceiros da Alpargatas possam apresentar consultas ao Comitê de Ética, receber
orientações sobre a aplicação das normas de conduta ética e integridade em situações específicas, ou mesmo
apresentar denúncias sobre desvios éticos (vide 5.1.).
(b) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês
O Conselho Fiscal da Companhia é um órgão permanente, instalado desde 1998.
A Comissão de Gestão de Risco Cambial foi instalada em 25 de fevereiro de 2013.
A Comissão de Aplicações Financeiras foi instalada em 22 de dezembro de 2010.
A Comissão de Ética foi instalada em 03 de dezembro de 2012.
O Comitê de Estratégia foi instalado em 06 de outubro de 2017
O Comitê de Finanças foi instalado em 06 de outubro de 2017
O Comitê de Gente foi instalado em 06 de outubro de 2017
(c) mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê e de seus membros,
identificando o método utilizado
Na Alpargatas não existe um mecanismo de avaliação de desempenho do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal, bem como dos seus membros. As Comissões e Comitês mencionados em 12.1 (a) também
não têm um mecanismo de avaliação. Somente os participantes das Comissões são avaliados, porém não em
relação ao seu desempenho como membro de uma determinada Comissão mas, sim, pelo seu desempenho
inerente ao cargo que ocupa na organização. Por exemplo, uma vez por ano, o Diretor Presidente avalia as
competências (Embaixador das Marcas, Empreendedor, Integrador, Promotor de Qualidade e Processos,
Criador de Valor) e a performance (atingimento das metas individuais contratadas para o ano) de cada
Diretor e submete ao Conselho de Administração uma recomendação de remuneração fixa e variável para o
ano.
(d) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
Conforme expressamente previsto no Estatuto Social da Companhia, disposto no seu Artigo 22, são
atribuições dos membros da Diretoria:
Diretor Presidente
Dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) a
responsabilidade pela fiel execução das políticas e diretrizes estabelecidas pela Assembleia Geral e pelo
Conselho de Administração; (ii) a presidência das Reuniões de Diretoria; e (iii) a determinação de funções
específicas de cada um dos Diretores, observando os limites que lhe forem determinados pelo Conselho de
Administração da Companhia;
Diretor de Relações com Investidores
Dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) gestão da
área de relações com investidores, conforme legislação aplicável; e
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Diretor sem designação específica
Dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) a
execução das diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração em suas respectivas áreas de atuação.
O parágrafo 1º do Artigo 22 diz que o Conselho de Administração poderá estabelecer atribuições e
competências adicionais às descritas acima, bem como atribuições e competências aos Diretores sem
designação específica, de acordo com os interesses da Companhia.
(e) mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração, dos comitês e
da diretoria
Na Alpargatas não existe um mecanismo de avaliação de desempenho dos membros dos Conselhos de
Administração, Fiscal e das Comissões e Comitês. Somente os participantes das Comissões são avaliados,
porém não em relação ao seu desempenho como membro de uma determinada Comissão mas, sim, pelo seu
desempenho inerente aos cargo que ocupa na organização. Por exemplo, no caso da Diretoria, uma vez por
ano, o Diretor Presidente avalia as competências (Embaixador das Marcas, Empreendedor, Integrador,
Promotor de Qualidade e Processos, Criador de Valor) e a performance (atingimento das metas individuais
contratadas para o ano) de cada Diretor e submete ao Conselho de Administração uma recomendação de
remuneração fixa e variável para o ano.
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12.2. Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais, indicando: (a) prazos de
convocação; (b) competências; (c) endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à
assembleia geral estarão à disposição dos acionistas para análise; (d) identificação e administração de
conflitos de interesses; (e) solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de
voto; (f) formalidades necessárias para aceitação de procuração outorgados por acionistas, indicando
se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução
juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico; (g)
formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados diretamente
à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização e
consularização; (h) se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto
a distância ou de participação a distância; (i) instruções para que acionista ou grupo de acionistas
inclua propostas de deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do
conselho fiscal no boletim de voto a distância; (j) se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na
rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre
as pautas das assembléias; (k) Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício
do direito de voto a distância.
a. prazos de convocação:
De acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), as Assembleias Gerais da
Alpargatas são convocadas através de anúncio publicado por três vezes, no mínimo, no Diário Oficial do
Estado e no Valor Econômico, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para a primeira convocação, e
8 (oito) dias para a segunda convocação.
b. competências:
São competências da Assembleia Geral:
I.
II.

tomar as contas dos administradores relativas ao último exercício social;
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;

III.

deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos;

IV.

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

V.

VI.
VII.
VIII.

fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como
dos membros do Conselho Fiscal;
eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
reformar este Estatuto Social;
deliberar sobre fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão, total ou parcial, e transformação;
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IX.

deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM ou alteração do
nível de governança;

X.

atribuir bonificações em ações de emissão da Companhia, bem como deliberar sobre eventuais
resgates, amortizações, grupamentos e desdobramentos de ações de emissão da Companhia;

XI.

deliberar sobre dissolução e liquidação da Companhia, bem como a eleição e destituição de
liquidantes da Companhia e a aprovação de suas contas;

XII.

deliberar sobre o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de autofalência pela
Companhia; e

XIII.

escolher a instituição ou a empresa especializada responsável pela avaliação da Companhia nas
hipóteses previstas na Lei nº 6.404/76 e neste Estatuto Social.

c. endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à
disposição dos acionistas para análise:
Os documentos físicos estarão disponíveis na sede da Alpargatas na Avenida Cardoso de Melo, nº 1.336, 6º
andar, CEP 04548-004, Vila Olímpia, São Paulo/SP, Brasil, e os documentos eletrônicos no endereço
eletrônico de relações com investidores da Alpargatas S.A. (http://ri.alpargatas.com.br/).
d. identificação e administração de conflitos de interesses
A identificação e administração dos conflitos de interesses são de responsabilidade do Conselho de
Administração.
e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
Segundo consta no parágrafo 2º do Artigo 9º do Estatuto Social para tomar parte e votar na Assembleia
Geral, o acionista deve provar, mediante documentação original ou cópia enviada por e-mail à Companhia, a
sua qualidade como acionista, apresentando, preferencialmente em até 2 (dois) dias úteis de antecedência da
data da respectiva Assembleia Geral, (i) documento de identidade e (ii) comprovante expedido pela
instituição depositária referente às suas ações. Os procuradores de acionistas deverão exibir as respectivas
procurações até o mesmo momento e pelos mesmos meios mencionados acima na letra c.
f. formalidades necessárias para aceitação de procuração outorgados por acionistas, indicando se o
emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução
juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico;
A Alpargatas solicita que seus acionistas pessoa jurídica compareçam às Assembleias Gerais munidos de: (i)
cópia autenticada do estatuto social, contrato social ou do regulamento; (ii) cópia autenticada do instrumento
de eleição ou indicação do representante legal que comparecer à Assembleia, ou que outorgar poderes a
procurador, e (iii) documento de identificação com foto do representante legal ou procurador que
comparecer à Assembleia, além de original ou cópia autenticada da própria procuração. Os instrumentos de
mandato deverão também obedecer o disposto no Artigo 126, Parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76 e deverão ser
depositados na sede da Sociedade, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas da realização da
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
respectiva Assembleia. Esclarece-se, ainda, que a Alpargatas exige reconhecimento de firma, notorização,
consularização e tradução juramentada dos documentos que comprovam a representação de seus acionistas.

g. formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados
diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma,
notarização e consularização
A Alpargatas não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias.
h. se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de
participação a distância
A Alpargatas não disponibiliza sistema eletrônico de recebimento porque ainda não aceita boletins de voto a
distância.
i. instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou
candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a
distância;
A Alpargatas ainda não adotou uma política ou mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do
dia, de propostas formuladas por acionistas.
j. se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembléias;
A Alpargatas ainda não disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembléias.
k. Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a
distância.
Não há outras informações aplicáveis a esse item.
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
12.3. Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de
administração, indicando: (a) número de reuniões realizadas no último exercício
social, discriminando entre número de reuniões ordinárias e extraordinárias; (b) se
existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho; (c) regras de
identificação e administração de conflitos de interesses
O Conselho de Administração da Alpargatas, composto de no mínimo 5 (cinco) e no
máximo 6 (seis) membros efetivos, e igual número de suplentes, se reúne,
ordinariamente, no mínimo 6 (seis) vezes ao ano, em dia e hora estabelecidos pelo
próprio órgão no início do respectivo mandato e, extraordinariamente, quando
convocado por seu Presidente ou por um terço dos seus membros, com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias da data de reunião. Na Alpargatas não existe arquivado acordo
de acionistas que estabeleça restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto de
membros do Conselho. A identificação e administração dos conflitos de interesses são
de responsabilidade dos membros do Conselho de Administração.
No ano de 2016, foram realizadas 6 (seis) reuniões ordinárias e 3 (três) reuniões
extraordinárias.
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
12.4. Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para a
resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de
arbitragem
No estatuto da Alpargatas não há cláusula compromissória para a resolução dos
conflitos entre acionistas e entre estes e a Alpargatas por meio de arbitragem.
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Adalberto Fernandes Granjo

26/09/1967

Pertence apenas à Diretoria

19/04/2017

Até 1ª RCA após AGO/18

7

100.669.848-58

Advogado

19 - Outros Diretores

19/04/2017

Não

0.00%

É também membro do Comitê de Ética da Alpargatas.

Diretor de Negócios Jurídicos

Carla Schmitzberger

21/06/1962

Pertence apenas à Diretoria

19/04/2017

Até 1ª RCA após a AGO/18

10

667.280.967-87

Engenheira

19 - Outros Diretores

19/04/2017

Não

0.00%

É também membro do Comitê de Ética da Alpargatas.

Diretora de Negócios

Fabio Leite de Souza

08/06/1973

Pertence apenas à Diretoria

19/04/2017

Até a 1ª RCA após
AGO/2018

3

013.017.767-93

Engenheiro

12 - Diretor de Relações com Investidores

19/04/2017

Não

0.00%

Diretor de Administração e Finanças e Estratégia, além de ser membro dos
Comitês de Gestão de Risco Cambial, Comitê de Aplicações Financeiras e
Comitê de Ética da Alpargatas.
Marcio Luiz Simões Utsch

09/02/1959

Pertence apenas à Diretoria

19/04/2017

Até 1ª RCA após a AGO/18

15

220.418.776-34

Administrador de
Empresas

10 - Diretor Presidente / Superintendente

19/04/2017

Não

0.00%

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros

04/05/1960

Pertence apenas ao Conselho de Administração

20/09/2017

Até AGO/2018

20

022.725.508-94

Engenheiro Civil

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

20/09/2017

Sim

0.00%

Rodolfo Villela Marino

14/11/1975

Pertence apenas ao Conselho de Administração

20/09/2017

Até AGO/2018

0

271.943.018-81

Administrador

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

20/09/2017

Sim

0.00%

Alfredo Egydio Setubal

01/09/1958

Pertence apenas ao Conselho de Administração

20/09/2017

Até AGO/2018

0

014.414.218-07

Administrador de
Empresas

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

20/09/2017

Sim

0.00%

Silvio Tini de Araújo

02/07/1946

Pertence apenas ao Conselho de Administração

13/04/2016

Até AGO/18

5

064.065.488-68

Empresário

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

13/04/2016

Não

100.00%

É também membro do Comitê de Ética da Alpargatas.

Não.

Não

Não.

Não.
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Pedro Moreira Salles

20/10/1959

Pertence apenas ao Conselho de Administração

20/09/2017

Até AGO/2018

0

551.222.567-72

Economista

20 - Presidente do Conselho de Administração

06/10/2017

Sim

0.00%

João José Oliveira de Araújo

01/02/1981

Pertence apenas ao Conselho de Administração

13/04/2016

Até AGO/18

2

300.692.158-55

Engenheiro

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

13/04/2016

Não

100.00%

Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes

23/07/1980

Conselho Fiscal

19/04/2017

Até AGO/18

4

293.525.618-21

Advogado

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

19/04/2017

Não

100.00%

Massao Fábio Oya

07/11/1981

Conselho Fiscal

19/04/2017

Até AGO/2018

1

297.396.878-06

Contador

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

19/04/2017

Não

0.00%

Fábio Gallo Garcia

18/04/1956

Conselho Fiscal

19/04/2017

Até AGO/2018

5

931.918.128-49

Administrador

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

19/04/2017

Não

80.00%

Marcos Reinaldo Severino Peters

16/05/1958

Conselho Fiscal

19/04/2017

Até AGO/2018

5

023.120.398-50

Contador

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

19/04/2017

Não

0.00%

Fernando Marques Cleto Duarte

19/11/1953

Conselho Fiscal

01/11/2017

Até AGO/2018

0

537.752.878-68

Economista

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

01/11/2017

Sim

0.00%

Guilherme Tadeu Pereira Júnior

10/12/1979

Conselho Fiscal

01/11/2017

Até AGO/2018

0

286.131.968-29

Administrador

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

01/11/2017

Sim

0.00%

Pedro Wagner Pereira Coelho

29/06/1948

Conselho Fiscal

01/11/2017

Até AGO/2018

0

258.318.957-34

Empresário

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

01/11/2017

Sim

0.00%

Não

Não

Não

Não

Não

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Pedro Soares Melo

31/01/1953

Conselho Fiscal

01/11/2017

Até AGO/2018

0

533.109.268-34

Administrador

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

01/11/2017

Sim

0.00%

Renato Roberto Cuoco

30/05/1944

Conselho Fiscal

01/11/2017

Até AGO/2018

0

020.330.118-87

Engenheiro

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

01/11/2017

Sim

0.00%

João Costa

10/08/1950

Conselho Fiscal

01/11/2017

Até AGO/2018

0

476.511.728-68

Economista

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

01/11/2017

Sim

0.00%

Não se aplica

Não se aplica.

Não se aplica
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Adalberto Fernandes Granjo - 100.669.848-58
Ingressou na Alpargatas em 2005 como Gerente Jurídico
Em 2011, tornou-se Diretor de Negócios Jurídicos da Alpargatas
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
- Diretor da Alpargatas S.A.I.C
- Administrador da Fibrasil Agrícola e Comercial Ltda.
- Administrador da Alpargatas Imobiliária Ltda.
- Membro efetivo do Conselho de Administração do Instituto Alpargatas
- Diretor da ÁPICE – Associação pela Indústria e Comércio Esportivo
Carla Schmitzberger - 667.280.967-87
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Desde março de 2006, é Diretora de Negócios da Alpargatas, virando Diretora Estatutária em 2008.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
- Diretora da Alpargatas Europe S.L.U
- Diretora da Alpargatas France SARL
- Administradora da Alpargatas Itália S.R.L.
- Diretora da Alpargatas UK Limited
- Conselheira da Alpargatas Germany GmbH
- Diretora da Alpargatas Portugal Lda.
- Diretora da Alpargatas USA, Inc.
- Diretora da Alpargatas Asia Limited
- Membro do Conselho de Administração do Instituto Alpargatas
- Membro Independente do Conselho de Administração da Natura S.A.
Fabio Leite de Souza - 013.017.767-93
Ingressou na Alpargatas em 2007, tendo ocupado até 2011 o cargo de Gerente de Desenvolvimento de Negócios
De 2011 a 2015, atuou como Diretor de Estratégia, Novos Negócios e Timberland na Alpargatas
Desde maio de 2015 ocupa o cargo de Diretor de Administração e Finanças, Relações com Investidores e Estratégia da Alpargatas. Diretor da Alpargatas International APS
- Diretor da Alpargatas Europe S.L.U
- Diretor da Alpargatas France SARL
- Administrador da Alpargatas Itália S.R.L.
- Conselheiro da Alpargatas Germany GmbH
- Diretor da Alpargatas Portugal Lda.
- Diretor da Alpargatas USA, Inc.
- Diretor da Alpargatas S.A.I.C
- Diretor da Alpargatas Asia Limited
- Administrador da Fibrasil Agrícola e Comercial Ltda.
- Administrador da Alpargatas Imobiliária Ltda.
- Membro efetivo do Conselho de Administração da Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A.
- Membro efetivo do Conselho Fiscal do Instituto Alpargatas
- Diretor da Alpaprev – Sociedade de Previdência Complementar.
Desde novembro/2017 é membro do Comitê de Divulgação e Negociação da Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Marcio Luiz Simões Utsch - 220.418.776-34
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Ingressou na Alpargatas em 1997, para dirigir a área de Varejo da Companhia. Desde setembro de 2003, ocupa o cargo de Diretor-Presidente da Alpargatas.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
- Diretor da Alpargatas International APS
- Diretor da Alpargatas Europe S.L.U
- Diretor da Alpargatas France SARL
- Administrador da Alpargatas Itália S.R.L.
- Diretor da Alpargatas UK Limited
- Membro do Conselho da Alpargatas Germany GmbH
- Diretor da Alpargatas Portugal Lda.
- Diretor da Alpargatas USA, Inc.
- Presidente da Alpargatas S.A.I.C
- Diretor da Alpargatas Asia Limited
- Administrador da Fibrasil Agrícola e Comercial Ltda.
- Administrador da Alpargatas Imobiliária Ltda.
- Presidente do Conselho de Administração da Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A.
- Membro Efetivo do Conselho de Administração do Instituto Alpargatas
- Membro do Conselho Deliberativo da Alpaprev – Sociedade de Previdência Complementar
- Presidente do Conselho de Administração da ÁPICE – Associação pela Indústria e Comércio Esportivo
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros - 022.725.508-94
O Sr. Marcelo Pereira Lopes de Medeiros é sócio e co-presidente da Cambuhy Investimentos Ltda. (setor de gestão de recursos) e é formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP.
Anteriormente, foi conselheiro de diversas empresas, incluindo: Parnaíba Gás Natural S.A. (setor de óleo e gás); Technos S.A. (setor de comércio e varejo); RB Capital S.A. (setor financeiro); Brazil Trade Shows
Partners S.A. (setor de exposições e feiras de negócios); Damásio Educacional S.A. (setor de educação) e TAM S.A. (companhia aérea).
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Rodolfo Villela Marino - 271.943.018-81
É o atual Diretor Vice-Presidente da ITAÚSA - Investimentos Itaú S.A. desde maio de 2015 e Membro Efetivo do Conselho de Administração desde abril de 2011, tendo sido Suplente de abril de 2009 a abril de 2011;
Membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde maio de 2009 e de Políticas de Investimento de agosto de 2008 a maio de 2011, tendo sido Coordenador de maio de 2010 a maio de 2011.A ITAÚSA Investimentos Itaú S.A. é a atual acionista controladora da Alpargatas junto ao Grupo MS.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Alfredo Egydio Setubal - 014.414.218-07
É o atual Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da ITAÚSA - Investimentos Itaú S.A., desde maio de 2015, e Vice-Presidente do Conselho de Administração desde setembro de 2008.
Coordenador do Comitê de Divulgação e Negociação desde maio de 2015 e Membro desde maio de 2009 e do Comitê de Políticas de Investimento de agosto de 2008 a abril de 2011. A ITAÚSA - Investimentos Itaú
S.A. é a atual acionista controladora da Alpargatas junto ao Grupo MS.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Silvio Tini de Araújo - 064.065.488-68
É Presidente e Controlador da Bonsucex Holding desde sua fundação em 1982, Presidente do Conselho de Administração da Mineração Buritirama S.A, Presidente do Conselho de Administração da Vanguarda Agro
S.A. e Membro do Conselho de Administração da Alpargatas S.A.. Foi membro do Conselho de Administração da Companhia Metalúrgica Barbara, Companhia Paraibuna de Metais, Construtora Azevedo &
Travassos S. A., Grupo Paranapanema S. A., Eluma Indústria e Comércio S. A., Caraíba Metais S.A., Brasil Ecodiesel S. A.. Atualmente é Vice-Presidente de Honra do Museu Brasileiro da Escultura (MUBE),
Conselheiro do Museu de Arte de São Paulo (MASP), Conselheiro do São Paulo Golf Clube (SPGC), Sócio remido e benfeitor do Sport Club Corinthians Paulista (SCCP). Foi fundador e Presidente da Associação
Brasileira de Criadores do Cavalo Andaluz-Brasileiro (ABCAB) e Conselheiro da Sociedade Hípica Paulista (SHP). É Conselheiro de Administração certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa –
IBGC.
As empresas Bonsucex Holding S.A. e Mineração Buritirama S.A. possuem mais de 5% de uma mesma classe de ações da Alpargatas S.A..
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
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Pedro Moreira Salles - 551.222.567-72
É o atual Presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco Holding, da Companhia E. Johnston de Participações e da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração e Vice-presidente do Conselho de
Administração da Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A.; também é sócio e co-presidente da Cambuhy Investimentos Ltda.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
João José Oliveira de Araújo - 300.692.158-55
Graduado em Engenheira Civil pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP. Atuou como trainee na Mamoré Mineração e Metalurgia (Grupo Paranapanema), e na Construtora Bratke Collet. Trabalhou no
Banco Fator nas áreas de tesouraria, comercial e fusões e aquisições. Foi membro do Conselho de Administração da Brasil Ecodiesel S.A., Vanguarda Agro. S.A. e Membro suplente do Conselho Fiscal do Grupo
Paranapanema. Atualmente é Diretor da Bonsucex Holding, Diretor Operacional e Financeiro da Mineração Buritirama S.A, Diretor Financeiro da Fazendas do Pará, Diretor Administrativo da J.D.O. do Brasil Emp. e
Part. Ltda. e da São Paulo Guanabara Emp. e Part. Ltda . É Membro do Conselho de Administração da Alpargatas S. A., Grupo Paranapanema S.A. e membro do Comitê de Gente da Terra Santa S.A.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes - 293.525.618-21
Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo e associada da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP). É membro do Conselho de Administração da Azevedo & Travassos S.A. e Terra
Santa Agro S.A., membro do Comitê de Gente da Terra Santa Agro S.A., membro do Comitê de Auditoria e Risco da Terra Santa Agro S.A., secretário do Conselho de Administração da Mineração Buritirama S.A. e
membro Suplente do Conselho Fiscal da Companhia Bombril S.A. Foi membro Suplente do Conselho Fiscal da Paranapanema S.A. Ocupa o cargo de Advogado da Bonsucex Holding S.A.É membro efetivo do
Conselho Fiscal da Alpargatas S.A.
A empresa Bonsucex Holding S.A. possui mais de 5% de uma mesma classe de ações da Alpargatas S.A..
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Massao Fábio Oya - 297.396.878-06
Foi membro titular do Conselho Fiscal das companhias: TIM Participações S.A. de set/11 a jan/12 e mar/12 a abr/12; Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar de abr/11 a abr/12; Wetzel S.A. de abr/11 a
abr/12; Bardella S.A – Indústrias Mecânicas de abr/13 a abr/15; General Shopping S.A. de out/12 a abr/13; Companhia Providência Ind. e Comércio de abr/14 a mar/16; Eucatex S.A. – Indústria e Comércio de abr/15
a abr/16, Companhia Paranaense de Energia – COPEL de abr/15 a abr/17 e abr/10 a abr/11, Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo/Sabesp de abr/15 a atual e abr/13 a abr/14.
É membro titular do Conselho Fiscal das Companhias: Companhia de Ferro Ligas da Bahia – Ferbasa, desde abr/17; Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.a., desde abr/17, Rossi Residencial S.A.,
desde abr/17; Cristal Pigmentos do Brasil S.A., desde abr/13, WLM Indústria e Comércio S.A., desde out/11, Pettenati Indústria Têxtil S.A., desde out/14 e Bicicletas Monark S.A., desde abr/15.
É membro suplente do Conselho Fiscal das Companhias: São Martinho S.A., desde jul/13, Alpargatas S.A., desde abr/17 e Schulz S.A., desde abr/17.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Fábio Gallo Garcia - 931.918.128-49
Professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas, SP. Atualmente é sócio-diretor da LGM Consultoria e Repres. Ltda., sócio-diretor da Sinalização e Arte Comunicação Visual
Ltda., sócio da Tutóia Consultoria, sócio da Gio Itaim Depilação a Laser Ltda., franqueada da rede Giolaser. Ex-membro do Comitê de Auditoria da Paranapanema S.A. Tem experiência na área de Administração,
com ênfase em Administração Financeira, atuando principalmente nos seguintes temas: Assimetria Informacional, Finanças Internacionais, Finanças Comportamentais.Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em
qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Marcos Reinaldo Severino Peters - 023.120.398-50
Professor Pesquisador no Programa de Mestrado em contabilidade da FECAP desde fevereiro de 2008. É diretor executivo da MARPE Contabilidade e Consultoria Ltda., desde novembro de 2001. Presidente do
Comitê Auditoria da Vanguarda Agropecuária S.A. e membro efetivo do Conselho de Administração da Azevedo e Travassos S.A. É membro efetivo do Conselho Fiscal da Alpargatas S.A.
A empresa Mineração Buritirama S.A. possui mais de 5% de uma mesma classe de ações da Alpargatas S.A..
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Fernando Marques Cleto Duarte - 537.752.878-68
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Atuou no Itaú Unibanco S/A de 1978 a 2013, em diversas posições, sendo as últimas, antes de sua aposentadoria, como Consultor da Diretoria de Controle Fiscal e Societário e Consultor da Diretoria e de seus
Superintendentes, para assuntos tributários e societários.
Em 2013, era membro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e Presidente da Comissão para Acompanhamento Contábil e Orçamentário da Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP).
Atualmente, atua como Consultor Jurídico Tributário e Societário e como Professor na Escola Nacional de Seguros.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Guilherme Tadeu Pereira Júnior - 286.131.968-29
Ocupou o cargo de Vice-Presidente Administrativo e Financeiro (CFO) de abr/13 até abr/15 e Diretor Executivo Administrativo e Financeiro (CFO), de mar/12 até mar/13, na Itautec S.A. – Grupo Itautec.
Foi membro do Conselho de Administração da Oki Brasil Indústria e Comércio de Produtos e Tecnologia em Automação S.A. de Jan/2014 a abr/ 2014 e Membro do Comitê de Auditoria de Jan/14 a abr/2014, na
mesma companhia.
Atuou como Consultor Financeiro na empresa Minuto Corretora de Seguros S.A. de Ago/2015 a Jul/ 2017 e, desde Ago/2017, ocupa o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro (CFO), na mesma companhia.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Pedro Wagner Pereira Coelho - 258.318.957-34
É Membro do Conselho Fiscal da empresa Magnesita Refratários S/A, desde abr/2008. É Membro do Conselho Fiscal da empresa Allis Soluções Intelligentes S/A, desde abr/2012.
É Membro do Conselho Fiscal da empresa Estácio Participações S/A, desde abr/2012. É membro do Conselho Fiscal da South American Lighting Participações S.A., desde abr/2016.
É Membro do Conselho Fiscal da empresa Oi S/A, desde abr/2016. É sócio nas empresas Griffe Serviços Contábeis Ltda., Rio Vermelho Empreendimentos e Participações Ltda., São Ricardo Participações Ltda.,
Lamego Participações Ltda., Boat & Plane Time Sharing do Brasil Ltda., Ocean Explorer do Brasil Ltda., Belavia Administração e Participações Ltda. e Hainan Administração e Participações Ltda.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Pedro Soares Melo - 533.109.268-34
Ocupou o cargo de Gerente Geral na Área de Controle Econômico – ACE do Banco Itaú S.A. de Out/1972 a Jan/2009.
Atuou, no período de 02/01/2009 a 31/03/2011, como Consultor Técnico especificamente para implantação de controles internos para o Banco Itaú S.A. e Banco Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Renato Roberto Cuoco - 020.330.118-87
Ocupou o cargo de Diretor Executivo da empresa Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., de abr/2006 a abr/2010.
Na empresa Itautec S.A., foi membro do Conselho de Administração de abr/1997 a abr/2015, membro do Comitê de Estratégia de set/2010 a jan/2015, membro do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos de
mai/2011 a jan/2015 e membro do Comitê de Pessoas e Governança, de set/2010 a jan/2015, neste último atuando como coordenador a partir de fev/2013.
Atuou como membro do Conselho de Administração da empresa Oki Brasil Indústria e Comércio de Produtos e Tecnologia em Automação S.A., de abr/2015 a jan/2017.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
João Costa - 476.511.728-68
Foi membro efetivo do Conselho Fiscal da FEBRABAN- Federação Brasileira dos Bancos, FENABAN – Federação Nacional dos Bancos, IBCB – Instituto Brasileiro de Ciência Bancária e Sindicato dos Bancos no
Estado de São Paulo, de abr/1997 a ago/2008.
Atuou como Diretor Gerente na empresa Itaú Unibanco S.A., de abr/1997 a abr/2008. Presidente dos Comitês de Auditoria da Liberty Seguros S.A. e da Indiana Seguros S.A., de 2014 a 2015.
É membro suplente do Conselho Fiscal da empresa Itaú Unibanco Holding S.A., desde jul/2009. É membro suplente do Conselho Fiscal da empresa Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., desde abr/2009.
Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
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12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Cargo ocupado

Profissão

Data eleição

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Descrição outros cargos ocupados

Data de
nascimento

Data posse

Número de Mandatos
Consecutivos

Membro do Comitê (Efetivo)

Engenheiro

06/10/2017

2 anos

08/06/1973

06/10/2017

0

Administrador

06/10/2017

2 anos

30/05/1983

06/10/2017

0

Engenheiro

06/10/2017

2 anos

22/09/1979

06/10/2017

0

Engenheiro

06/10/2017

2 anos

03/02/1946

06/10/2017

0

Economista

06/10/2017

2 anos

11/04/1981

06/10/2017

0

Empresário

08/12/2017

2 anos

02/07/1946

08/12/2017

0

Advogado

03/12/2012

indeterminado

26/09/1967

03/12/2012

1

Administrador

06/10/2017

2 anos

01/09/1958

06/10/2017

0

Economista

03/12/2012

Indeterminado

19/02/1969

03/12/2012

1

Percentual de
participação nas
reuniões

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Fábio Leite de Souza

Comitê Financeiro

013.017.767-93

0.00%

Fabio Leite de Souza é Diretor de Administração e Finanças, Relações com Investidores e Estratégia da Alpargatas S.A.
Frederico de Souza Queiroz Pascowitch

Comitê Financeiro

Membro do Comitê (Efetivo)

310.154.298-74

Guilherme Bottura

Comitê Financeiro

Membro do Comitê (Efetivo)

278.422.008-74

Henri Penchas

Comitê Financeiro

Membro do Comitê (Efetivo)

061.738.378-20

João Moreira Salles

Comitê Financeiro

Membro do Comitê (Efetivo)

295.520.008-58

Silvio Tini de Araújo

Comitê Financeiro

Membro do Comitê (Efetivo)

064.065.488-68

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Silvio Tini é membro efetivo do Conselho de Administração da Alpargatas S.A.
Adalberto Fernandes Granjo

Outros Comitês

100.669.848-58

Comissão de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)

95.00%

Diretor de Negócios Jurídicos
Alfredo Egydio Setubal

Outros Comitês

014.414.218-07

Comitê de Estratégia

Membro do Comitê (Efetivo)

0.00%

Alfredo Egydio Setubal é membro efetivo do Conselho de Administração da Alpargatas S.A.
Ana Marcia Medeiros Rego dos Santos
Lopes

Outros Comitês

011.492.247-03

Comissão de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)

90.00%
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12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Cargo ocupado

Profissão

Data eleição

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Descrição outros cargos ocupados

Data de
nascimento

Data posse

Número de Mandatos
Consecutivos

Membro do Comitê (Efetivo)

Engenheira

03/12/2012

indeterminado

21/06/1962

03/12/2012

1

Engenheiro

11/05/2015

indeterminado

08/06/1973

11/05/2015

0

Engenheiro

11/05/2015

indeterminado

08/06/1973

11/05/2015

0

Engenheiro

15/06/2015

indeterminado

11/05/2015

15/06/2015

0

Economista

25/02/2013

indeterminado

09/12/1962

25/02/2013

1

Economista

22/12/2010

indeterminado

09/12/1962

22/12/2010

0

Administrador de
empresas

01/10/2016

indeterminado

14/10/1981

01/10/2016

1

Percentual de
participação nas
reuniões

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Diretora de Recursos Humanos
Carla Schmitzberger

Outros Comitês

667.280.967-87

Comissão de Ética

100.00%

Diretora de Negócios
Fabio Leite de Souza

Outros Comitês

013.017.767-93

Comissão de Gestão de Risco
Cambial

Membro do Comitê (Efetivo)

95.00%

Diretor de Administração e Finanças, Relações com Investidores e Estratégia da Alpargatas S.A.
Fabio Leite de Souza

Outros Comitês

013.017.767-93

Comissão de Aplicações
Financeiras

Membro do Comitê (Efetivo)

95.00%

Fabio Leite de Souza é Diretor de Administração e Finanças, Relações com Investidores e Estratégia da Alpargatas S.A.
Fabio Leite de Souza

Outros Comitês

013.017.767-93

Comissão de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)

100.00%

Fabio Leite de Souza é Diretor de Administração e Finanças, Relações com Investidores e Estratégia da Alpargatas S.A.
Fernando Pereira Gaspar

Outros Comitês

028.260.408-12

Comissão de Gestão de Risco
Cambial

Membro do Comitê (Efetivo)

91.00%

Fernando Pereira Gaspar é o Controller da Alpargatas S.A.
Fernando Pereira Gaspar

Outros Comitês

028.260.408-12

Comissão de Aplicações
Financeiras

Membro do Comitê (Efetivo)

88.00%

Fernando Pereira Gaspar é o Controller da Alpargatas S.A.
Fernando Rangel do Carmo

Outros Comitês

221.453.918-27

Comissão de Gestão de Risco
Cambial

Membro do Comitê (Efetivo)

100.00%

Gerente de Administração Financeira da Alpargatas S.A.
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12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Cargo ocupado

Profissão

Data eleição

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Descrição outros cargos ocupados

Data de
nascimento

Data posse

Número de Mandatos
Consecutivos

Membro do Comitê (Efetivo)

Administrador de
Empresas

01/10/2016

indeterminado

14/10/1981

01/10/2016

0

Administrador

04/02/2016

indeterminado

28/01/1983

04/02/2016

1

Bacharel em
Ciências da
Computação

04/02/2016

indeterminado

28/01/1983

04/02/2016

0

Engenheiro Civil

06/10/2017

2 anos

04/05/1960

06/10/2017

0

engenheiro civil

06/10/2017

2 anos

04/05/1960

06/10/2017

0

Engenheiro

25/02/2013

indeterminado

18/05/1965

25/02/2013

1

Administrador de
Empresas

03/12/2012

indeterminado

09/02/1959

03/12/2012

1

Percentual de
participação nas
reuniões

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Fernando Rangel do Carmo

Outros Comitês

221.453.918-27

Comissão de Aplicações
Financeiras

0.00%

Gerente de Administração Financeira na Alpargatas S.A.
Marcelo Litvin Tsuruta

Outros Comitês

305.362.688-86

Comissão de Gestão de Risco
Cambial

Membro do Comitê (Efetivo)

91.00%

Marcelo Litvin Tsuruta é Gerente de Estratégia Financeira da Alpargatas S.A.
Marcelo Litvin Tsuruta

Outros Comitês

305.362.688-86

Comissão de Aplicações
Financeiras

Membro do Comitê (Efetivo)

91.00%

Marcelo Litvin Tsuruta é Gerente de Estratégia Financeira da Alpargatas S.A.
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros

Outros Comitês

022.725.508-94

Comitê de Estratégia

Membro do Comitê (Efetivo)

0.00%

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros é membro efetivo do Conselho de Administração da Alpargatas S.A.
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros

Outros Comitês

022.725.508-94

Comitê de Gente

Membro do Comitê (Efetivo)

0.00%

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros é membro efetivo do Conselho de Administração da Alpargatas S.A.
Marcelo Turri

Outros Comitês

090.451.978-39

Comissão de Gestão de Risco
Cambial

Membro do Comitê (Efetivo)

53.00%

Diretor de Supply Chain.
Marcio Luiz Simões Utsch

Outros Comitês

220.418.776-34

Comissão de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)

100.00%

Diretor Presidente
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12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Cargo ocupado

Profissão

Data eleição

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Descrição outros cargos ocupados

Data de
nascimento

Data posse

Número de Mandatos
Consecutivos

Membro do Comitê (Efetivo)

Administrador de
Empresas

06/10/2017

2 anos

09/02/1959

06/10/2017

0

Administrador de
empresas

06/10/2017

2 anos

09/02/1959

06/10/2017

0

Economista

06/10/2017

2 anos

20/10/1959

06/10/2017

0

Economista

06/10/2017

2 anos

20/10/1959

06/10/2017

0

Gerente Geral de
Auditoria

03/12/2012

Indeterminado

13/12/1964

03/12/2012

1

Administrador

06/10/2017

2 anos

14/11/1975

06/10/2017

0

Administrador

06/10/2017

2 anos

14/11/1975

06/10/2017

0

Percentual de
participação nas
reuniões

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Marcio Luiz Simões Utsch

Outros Comitês

220.418.776-34

Comitê de Estratégia

0.00%

Marcio Luiz Simões Utsch é Diretor-Presidente da Alpargatas S.A.
Marcio Luiz Simões Utsch

Outros Comitês

220.418.776-34

Comitê de Gente

Membro do Comitê (Efetivo)

0.00%

Marcio Luiz Simões Utsch é Diretor Presidente da Alpargatas S.A.
Pedro Moreira Salles

Outros Comitês

551.222.567-72

Comitê de Estratégia

Membro do Comitê (Efetivo)

0.00%

Pedro Moreira Salles é Presidente do Conselho de Administração da Alpargatas S.A.
Pedro Moreira Salles

Outros Comitês

551.222.567-72

Comitê de Gente

Membro do Comitê (Efetivo)

0.00%

Pedro Moreira Salles é Presidente do Conselho de Administração da Alpargatas S.A.
Roberto Cesar Guindalini

Outros Comitês

063.492.838-48

Comissão de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)

100.00%

Gerente Geral de Auditoria
Rodolfo Villela Marino

Outros Comitês

271.943.018-81

Comitê de Estratégia

Membro do Comitê (Efetivo)

0.00%

Rodolfo Villela Marino é membro efetivo do Conselho de Administração da Alpargatas S.A.
Rodolfo Villela Marino

Outros Comitês

271.943.018-81

Comite de Gente

Membro do Comitê (Efetivo)

0.00%

Rodolfo Villela Marino é membro efetivo do Conselho de Administração da Alpargatas S.A.
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Fábio Leite de Souza - 013.017.767-93
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Frederico de Souza Queiroz Pascowitch - 310.154.298-74

Guilherme Bottura - 278.422.008-74

Henri Penchas - 061.738.378-20

João Moreira Salles - 295.520.008-58

Silvio Tini de Araújo - 064.065.488-68

Adalberto Fernandes Granjo - 100.669.848-58

Alfredo Egydio Setubal - 014.414.218-07

Ana Marcia Medeiros Rego dos Santos Lopes - 011.492.247-03

Carla Schmitzberger - 667.280.967-87

Fabio Leite de Souza - 013.017.767-93
Fabio Leite de Souza - 013.017.767-93
Fabio Leite de Souza - 013.017.767-93

Fernando Pereira Gaspar - 028.260.408-12
Fernando Pereira Gaspar - 028.260.408-12

Fernando Rangel do Carmo - 221.453.918-27
Fernando Rangel do Carmo - 221.453.918-27

Marcelo Litvin Tsuruta - 305.362.688-86
Marcelo Litvin Tsuruta - 305.362.688-86

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros - 022.725.508-94
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros - 022.725.508-94
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Marcelo Turri - 090.451.978-39

Marcio Luiz Simões Utsch - 220.418.776-34
Marcio Luiz Simões Utsch - 220.418.776-34
Marcio Luiz Simões Utsch - 220.418.776-34

Pedro Moreira Salles - 551.222.567-72
Pedro Moreira Salles - 551.222.567-72

Roberto Cesar Guindalini - 063.492.838-48

Rodolfo Villela Marino - 271.943.018-81
Rodolfo Villela Marino - 271.943.018-81
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e
controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Administrador do emissor ou controlada

João José de Oliveira de Araújo

300.692.158-55 Alpargatas S.A.

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

064.065.488-68 Alpargatas S.A.

61.079.117/0001-05

Titular do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Silvio Tini de Araújo
Titular do Conselho de Administração
Observação

O Sr. João José Oliveira de Araújo é filho do Sr. Silvio Tini de Araújo.
Administrador do emissor ou controlada

Alfredo Egydio Setubal

014.414.218-07 Alpargatas S.A.

61.079.117/0001-05 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

007.738.228-52 Companhia ESA

52.117.397/0001-08

Titular do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Roberto Egydio Setubal

Diretor Executivo de empresa controladora indireta da Alpargatas S.A.
Observação

O Sr. Alfredo Egydio Setubal é irmão do Sr. Roberto Egydio Setubal, diretor executivo de empresa controladora indireta da Alpargatas S.A.
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Identificação

CPF/CNPJ

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

014.414.218-07

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Indireto

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2016
Administrador do Emissor

Alfredo Egydio Setubal
Titular do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Companhia ESA

52.117.397/0001-08

Diretor Presidente da Companhia ESA
Observação

Companhia ESA é controladora direta da ITAÚSA - Investimentos Itaú S.A.
Administrador do Emissor

Pedro Moreira Salles

551.222.567-72

Titular do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

19.250.704/0001-40

Gestor e maior cotista do Fundo
Observação

Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é controlador direto da Alpargatas S.A.
Administrador do Emissor

Rodolfo Villela Marino

271.943.018-81

Titular do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Companhia ESA

52.117.397/0001-08

Diretor Vice-Presidente da Companhia ESA
Observação

Companhia ESA é controladora direta da ITAÚSA - Investimentos Itaú S.A.
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Identificação

CPF/CNPJ

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

014.414.218-07

Subordinação

Cargo/Função
Administrador do Emissor

Alfredo Egydio Setubal

Fornecedor

Titular do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Elekeiroz S.A.

13.788.120/0001-47

Membro suplente do Conselho de Administração da Elekeiroz S.A.
Observação

A Elekeiroz S.A. é fornecedora de produtos químicos para a Alpargatas S.A. e controlada direta da ITAÚSA - Investimentos Itaú S.A.
Administrador do Emissor

Rodolfo Villela Marino

271.943.018-81

Subordinação

Fornecedor

Titular do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Elekeiroz S.A.

13.788.120/0001-47

Presidente do Conselho de Administração
Observação

A Elekeiroz S.A. é fornecedora de produtos químicos para a Alpargatas S.A. e controlada direta da ITAÚSA - Investimentos Itaú S.A.
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
12.11. Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro,
que prevejam o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos
administradores, decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou ao
emissor, de penalidades impostas por agentes estatais, ou de acordos com o
objetivo de encerrar processos administrativos ou judiciais, em virtude do
exercício de suas funções
A Alpargatas S.A e suas controladas possuem apólice de seguro de responsabilidade
civil geral de administradores (D&O), contratada com a CHUBB Seguros Brasil S.A.,
com limite máximo de cobertura de R$ 70 milhões. A vigência de tal apólice é por
prazo determinado, com início em 29 de outubro de 2016 e término em 29 de outubro
de 2017. A cobertura inclui processos administrativos, arbitrais e judiciais de qualquer
natureza, inclusive de processos judiciais (cíveis, trabalhistas e criminais), e outras
despesas expressamente previstas, respeitadas as limitações e exclusões determinadas
pela respectiva apólice.
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12.12. Informar se o emissor segue algum código de boas práticas de governança corporativa,
indicando, em caso afirmativo, o código seguido e as práticas diferenciadas de governança corporativa
adotadas em razão do mesmo
A Alpargatas segue as regras de governança corporativa previstas no Regulamento do Nível 1 de
Governança Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ao qual aderiu em 2003. A Alpargatas busca
aperfeiçoar constantemente suas práticas de governança corporativa, incorporando ao seu modelo de gestão
estratégica os princípios de transparência, prestação de contas, responsabilidade corporativa e equidade
comprometendo-se historicamente com padrões elevados de gestão e comunicação com o mercado. A
governança da Alpargatas é exercida pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, que contam com o
apoio do Conselho Fiscal, órgão de caráter permanente, de acordo com o Estatuto Social e dos Comitês de
Finanças, Estratégia e Gente cujas competências estão descritas no item 5.2 (Comitê de Finanças) e item
12.1 (Comitê de Estratégia e Gente). Todos os conselheiros têm larga experiência profissional e
conhecimentos em várias áreas da Administração. A condução dos negócios da Alpargatas é de
responsabilidade da Diretoria, composta pelo diretor-presidente e por oito diretores. Além disso, a
Companhia adota práticas de governança corporativa recomendadas pelo Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), conforme descritas abaixo:
(i)

A assembleia geral possui competência para deliberar sobre (i) aumentos ou redução de capital social
da Companhia (exceto quanto a aumentos dentro do limite do capital autorizado) e sobre a reforma
do seu Estatuto Social; (ii) a eleição e destituição, de membros do conselho de administração e
conselho;

(ii)

a aprovação das contas apresentadas pelos administradores e a aprovação das demonstrações
financeiras;
transformação, cisão, dissolução ou liquidação envolvendo a Companhia; (v) a avaliação de bens que
venham a integrar o capital social; e (vi) a aprovação da remuneração dos administradores;
A pauta das assembleias gerais e a documentação pertinente, com o maior detalhamento possível, são
tornadas públicas e disponibilizadas na data da primeira convocação, e não incluem o item “outros
assuntos”, bem como são acompanhadas de proposta da administração com informações detalhadas
sobre cada item que dela conste (essas propostas são disponibilizadas no website da Companhia e
encaminhadas à CVM e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão);
Registra, sempre que requerido por seus acionistas, a ocorrência de votos dissidentes;

(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)

Envia à CVM e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão todas as atas das assembleias gerais na íntegra;
A Companhia contrata empresa de auditoria independente para análise de seus balanços e demais
demonstrativos financeiros;
(viii) Os membros do conselho de administração possuem mandato unificado de dois anos, sem
possibilidade de renovação automática;
(ix)
O Diretor-presidente não pode ocupar o cargo de Presidente do conselho de administração;
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(x)

Possui uma Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes que elege o Diretor de Relações com
Investidores como principal porta-voz da Companhia;
(xi)
Adota uma política de negociação com ações de sua emissão aprovada pelo Conselho de
Administração, e possui controles que viabilizam seu cumprimento;
(xii) Possui Conselho Fiscal instalado;
(xiii) O estatuto social contém disposições claras sobre a forma (a) de convocação das assembleias gerais;
e (ii) de eleição, destituição e tempo de mandato dos conselheiros e diretores;
(xiv) Os membros do Conselho de Administração possuem livre acesso às informações e instalações da
Companhia.

PÁGINA: 184 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

12.13 - Outras informações relevantes
12.13. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
A. Informações referentes às assembleias realizadas nos últimos 3 (três) anos pela
Alpargatas S.A.:
DATA DE
REALIZAÇÃO

MODALIDADE

FORMA DE
INSTALAÇÃO

QUORUM

Acionistas representando 92% do
23.04.2014

Ordinária e Extraordinária

1ª Convocação

capital ordinário, quorum superior
ao legal para instalação da
Assembleia
Acionistas representando 92,3% do

02.02.2015

23.04.2015

18.01.2016

13.04.2016

19.04.2017

Extraordinária

Ordinária e Extraordinária

Extraordinária

Ordinária e Extraordinária

Ordinária

1ª Convocação

capital ordinário, quorum superior
ao legal para instalação da
Assembleia

1ª Convocação

Acionistas representando 92,6% do
capital ordinário, quorum superior
ao legal para instalação da
Assembleia

1ª Convocação

Acionistas representando 92,3% do
capital ordinário, quorum superior
ao legal para instalação da
Assembleia

1ª Convocação

Acionistas representando 92,7% do
capital ordinário, quorum superior
ao legal para instalação da
Assembleia

1ª Convocação

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

B. Atribuições dos órgãos e comitês de assessoramento do Conselho de
Administração não estatutários
As atribuições dos órgãos e comitês de assessoramento do Conselho de Administração
estão descritos em 12.1. Na Alpargatas não existe um mecanismo de avaliação de
desempenho do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem como dos seus
membros. Os Comitês mencionados em 12.1 também não têm um mecanismo de
avaliação. Somente os participantes dos Comitês são avaliados porém, não em relação
ao seu desempenho como membro de um determinado Comitê mas, sim, pelo seu
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desempenho inerente ao cargo que ocupa na organização. A recomendação de
remuneração fixa e variável é submetida à aprovação do Conselho de Administração.
Não há um programa formal de treinamento dos membros do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal e dos Comitês mencionados em 12.1. A Alpargatas
pertence ao grupo de empresas que seguem o regulamento e exigências de disclosure do
Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. Quanto às
reuniões do Conselho de Administração, a Companhia divulga as datas em que
ocorrerão no Calendário de Eventos Societários no início do ano. Uma semana antes da
data da reunião os Conselheiros de Administração recebem o material para leitura
prévia e preparação para sua discussão na reunião. Após o encerramento da reunião a
Companhia divulga ao mercado um extrato da ata com as resoluções sobre os principais
temas discutidos.
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13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do Conselho de
Administração, da Diretoria Estatutária e não Estatutária, do Conselho Fiscal, dos
Comitês Estatutários e dos Comitês de Auditoria, de Risco, Financeiro e de
Remuneração, abordando os seguintes aspectos.
(a) objetivos da política ou prática de remuneração
A política de remuneração da Alpargatas objetiva o bem estar social de seus
empregados oferecendo um pacote de remuneração que garanta um salário competitivo
além de estimular o empreendedorismo e a meritocracia, por meio de um modelo de
incentivos de curto e longo prazo atrelados aos resultados e à geração de valor. Além de
um pacote de remuneração equilibrado a Alpargatas oferece aos seus empregados
benefícios indiretos tais como seguro saúde e odontológico e um plano de previdência
privada onde cada participante poderá optar por um percentual de contribuição,
respeitando os limites do regulamento, e como contrapartida a empresa aportará no
mínimo 50% e máximo 150% do valor por ele depositado, seguindo uma escala que
privilegia a proximidade ao momento de aposentadoria. A política de remuneração da
Alpargatas respeita todos os parâmetros trabalhistas, previdenciários e sindicais nas
localidades onde atua.

(b) composição da remuneração, indicando:
(i) descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
Conselho de Administração
Os membros efetivos do Conselho de Administração recebem, como remuneração fixa,
honorários mensais. O montante total anual da remuneração do Conselho de
Administração é aprovado em Assembléia Geral Ordinária de acionistas. Não são
oferecidos benefícios aos membros do Conselho de Administração.

Conselho Fiscal
Os membros efetivos do Conselho Fiscal recebem, como remuneração fixa, honorários
mensais. O montante anual da remuneração do Conselho Fiscal é aprovado em
Assembléia Geral Ordinária e respeita os limites definidos na Lei 6.404 - Art. 162 § 3º.
Não são oferecidos benefícios aos membros do Conselho Fiscal.

Diretorias estatutária e não-estatutária
Os membros das Diretorias estatutária e não-estatutária recebem um salário fixo mensal
e uma remuneração variável (incentivos de curto e longo prazo). Além dos parâmetros
de mercado, a determinação da remuneração dos diretores considera a experiência
necessária para o exercício do cargo, a complexidade da função, a responsabilidade e o
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impacto nos resultados. Os benefícios recebidos pelos diretores são: seguro de vida,
seguro saúde, previdência privada complementar, ticket refeição e check up médico
anual.

(ii) em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento
na remuneração total
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(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da
remuneração
Conselhos de Administração e Fiscal
Os honorários dos membros efetivos do Conselho de Administração sofrem reajustes
após análises de mercado. Para os membros do Conselho Fiscal, além do
acompanhamento do mercado, a Alpargatas segue os limites previstos na Lei 6.404.

Diretorias estatutária e não-estatutária
A responsabilidade pela gestão da política de remuneração dos diretores é da Diretoria
de Recursos Humanos. A política contempla o acompanhamento da remuneração fixa
frente ao mercado, parâmetros da remuneração variável, concessões e administração dos
benefícios. A Alpargatas utiliza a metodologia da Consultoria Korn Ferry|HayGroup,
especializada em remuneração, para avaliar os cargos e funções existentes na estrutura
organizacional. Anualmente as bases da remuneração são atualizadas a partir de
pesquisa salarial elaborada por esta consultoria junto a empresas do mesmo porte da
Alpargatas e, sempre que possível, do mesmo setor ou mercado de atuação. A concessão
de reajustes, ou mudança do pacote de remuneração, seguirá as tendências de mercado,
acompanhadas pela equipe de Recursos Humanos, bem como o nível de competência e
o desempenho dos executivos.

(iv) razões que justificam a composição da remuneração
A remuneração total é composta por:
Remuneração Fixa:


Salários/Pró-labore/Honorários: remuneração mensal estabelecida de acordo com as
atribuições e responsabilidades inerentes ao exercício da função e de acordo com as
pesquisas salariais. Objetiva garantir aos executivos um valor que traga conforto e
segurança financeira aos seus familiares.



Benefícios: tem como objetivo assegurar aos executivos e seus familiares conforto e
tranqüilidade nas questões de saúde e aposentadoria.

Remuneração Variável:


Incentivo de Curto Prazo (Bônus): concedidos anualmente, os valores são definidos
com base no alcance de metas pré-estabelecidas para um exercício social. Tem
como objetivo motivar os executivos a conquistar melhores resultados para a
empresa.



Incentivo de Longo Prazo (Plano UVV): plano atrelado à unidade virtual de valor
(Plano UVV), que considera, dentre outros indicadores, o pagamento de dividendos
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e o crescimento do LAJIDA. Este programa tem como objetivo o vínculo dos
executivos com o plano plurianual de 5 anos e a retenção destes participantes.
Remuneração Baseada em Ações:
A última concessão de stock options (remuneração baseada em ações) ocorreu em 2013.
Em 2015, o Plano de Stock Options foi encerrado. Todas as opções, vested e não vested,
dos planos concedidos até 2013 foram exercidas em fevereiro de 2016.
(v) a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse
fato
A Alpargatas não possui membros não remunerados.

(c) principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
Para a determinação do salário fixo, são utilizados os dados obtidos da pesquisa salarial
realizada anualmente conforme mencionado no item 13.1.b.(iii). Os indicadores de
desempenho utilizados na determinação do incentivo de curto prazo podem variar
anualmente, sendo que os financeiros mais comuns são a geração operacional de caixa,
a geração de LAJIDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), e a
obtenção de uma determinada receita líquida no ano. Também podem ser levados em
conta indicadores operacionais, sociais e ambientais (redução do consumo de recursos
naturais, tais como água, energia e gás, por exemplo) dependendo do cargo ocupado.

(d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
No caso da remuneração fixa, ela poderá aumentar, respeitando a faixa salarial de um
determinado cargo, por méritos concedidos em razão do bom desempenho do executivo
no exercício de sua função. No incentivo de curto prazo, há ratings que refletem,
gradualmente, o alcance das metas corporativas e individuais estabelecidas para um
determinado exercício social. Quanto melhores os resultado alcançados, maiores serão
os ratings e, consequentemente, o valor do incentivo de curto prazo.

(e) como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses de curto,
médio e longo prazo
O incentivo de curto prazo está alinhado ao plano operacional anual da Companhia,
portanto remunera o desempenho alcançado em um determinado exercício social. O
incentivo de longo prazo está alinhado ao plano plurianual (5 anos). Espera-se que a
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execução das ações estratégicas definidas para os negócios em seu plano de longo prazo
tragam bons resultados que farão o valor de mercado da Companhia subir.

(f) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos.
Conselhos de Administração e Fiscal:
A Alpargatas efetua mensalmente o pagamento dos honorários diretamente aos
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal em decorrência de seus trabalhos
como conselheiros. Ela desconhece qualquer outro tipo de remuneração paga, por
empresas subsidiárias, controladas ou controladores diretos e indiretos, aos seus
conselheiros em razão do exercício do cargo de membros dos Conselhos de
Administração e Fiscal.

Diretorias estatutária e não-Estatutária:
Toda remuneração fixa e variável, além dos benefícios, é efetuada somente pela
Alpargatas.

(g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário
Conforme mencionado no item 13.1.(iv), a última concessão de stock options
(remuneração baseada em ações) ocorreu em 2013. Em 2015, o Plano de Stock Options
foi encerrado. Todas as opções, vested e não vested, dos planos concedidos até 2013
foram exercidas em fevereiro de 2016, com base na seguinte cláusula dos contratos de
outorga de opção de compra de ações (Plano Stock Options):
“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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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

4,00

6,00

16,00

Nº de membros remunerados

6,00

40,00

6,00

52,00

2.484.000,00

8.414.100,00

1.274.400,00

12.172.500,00

Benefícios direto e indireto

0,00

801.600,00

0,00

801.600,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Salário refere-se a honorários com
encargos sociais

Salário refere-se a honorários
com encargos sociais

Remuneração variável
Bônus

0,00

7.587.400,00

0,00

7.587.400,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

3.339.100,00

0,00

3.339.100,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Plano UVV descrito no item 13.1

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Observação

Total da remuneração

O número de membros descritos nas O número de membros descritos O número de membros descritos
tabelas acima foi calculado com base nas tabelas acima foi calculado nas tabelas acima foi calculado
na média anual.
com base na média anual.
com base na média anual.
Os benefícios recebidos pelos
diretores estatutários são:
seguro de vida, seguro saúde,
previdência privada
complementar, ticket refeição e
check up médico anual. O valor
total de todos os benefícios está
incluído em campo específico da
tabela acima. A linha de
Remuneração Variável ‘Outros’
se refere ao Incentivo de Longo
Prazo (Plano UVV).
2.484.000,00

20.142.200,00

1.274.400,00

23.900.600,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

4,00

5,50

15,50

Nº de membros remunerados

6,00

4,00

5,50

15,50

Remuneração fixa anual
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2.092.000,00

7.633.100,00

1.065.100,00

10.790.200,00

Benefícios direto e indireto

0,00

726.300,00

0,00

726.300,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações fixas

Salário refere-se a honorários com
encargos sociais

Salário refere-se a honorários
com encargos sociais

Remuneração variável
Bônus

0,00

9.776.300,00

0,00

9.776.300,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

3.341.700,00

0,00

3.341.700,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Plano UVV descrito no item 13.1

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

26.900,00

0,00

26.900,00

Observação

Total da remuneração

O número de membros descritos nas O número de membros descritos O número de membros descritos
tabelas acima foi calculado com base nas tabelas acima foi calculado nas tabelas acima foi calculado
na média anual.
com base na média anual.
com base na média anual.
Os benefícios recebidos pelos
diretores estatutários são:
seguro de vida, seguro saúde,
previdência privada
complementar, ticket refeição e
check up médico anual. O valor
total de todos os benefícios está
incluído em campo específico da
tabela acima. A linha de
Remuneração Variável ‘Outros’
se refere ao Incentivo de Longo
Prazo (Plano UVV).
2.092.000,00

21.504.300,00

1.065.100,00

24.661.400,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

3,83

5,00

14,83

Nº de membros remunerados

6,00

3,83

5,00

14,83

2.520.000,00

6.918.900,00

837.000,00

10.275.900,00

Benefícios direto e indireto

0,00

671.800,00

0,00

671.800,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Salário refere-se a honorários com
encargos sociais

Salário refere-se a honorários
com encargos sociais
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Remuneração variável
Bônus

0,00

8.295.400,00

0,00

8.295.400,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

945.800,00

0,00

945.800,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Plano UVV descrito no item 13.1

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

902.600,00

0,00

902.600,00

2.520.000,00

17.734.500,00

837.000,00

21.091.500,00

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2014 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

4,00

5,00

15,00

Nº de membros remunerados

0,00

4,00

0,00

4,00

2.520.000,00

6.578.400,00

756.000,00

9.854.400,00

Benefícios direto e indireto

0,00

536.400,00

0,00

536.400,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Salário refere-se a honorários com
encargos sociais

Salário refere-se a honorários
com encargos sociais

Remuneração variável
Bônus

0,00

4.961.400,00

0,00

4.961.400,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego
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Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

2.108.100,00

0,00

2.108.100,00

2.520.000,00

14.184.300,00

756.000,00

17.460.300,00

Observação

Total da remuneração
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
13.3. Remuneração Variável dos 3 últimos exercícios sociais e remuneração
prevista para o exercício corrente do Conselho de Administração, Diretoria
Estatutária e Conselho Fiscal.
A política de remuneração da Alpargatas não contempla programas de remuneração
variável para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. No quadro abaixo
seguem informações adicionais referentes à remuneração variável (bônus), atribuída à
Diretoria Estatutária:
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
13.4. Em relação ao 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, descrever: (a) Termos e condições gerais;
(b) Principais objetivos do plano; (c) Forma como o plano contribui para esses
objetivos; (d) Como o plano se insere na política de remuneração da Companhia;
(e) Como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a
curto, médio e longo prazo; (f) Número máximo de ações abrangidas; (g) Número
máximo de opções a serem outorgadas; (h) Condições de aquisição de ações; (i)
Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício; (j) Critérios para fixação
do prazo de exercício; (k) Forma de liquidação; (l) Restrições à transferência das
ações; (m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a
suspensão, alteração ou extinção do plano; (n) Efeitos da saída do administrador
dos órgãos da Companhia sobre seus direitos previstos no plano de remuneração
baseado em ações
A Alpargatas concedeu opções de compra de ações preferenciais (stock options) a
alguns de seus empregados, por meio de um plano aprovado pelas Assembleias Gerais
Extraordinárias realizadas em 26 de abril de 2002, 26 de outubro de 2006 e 29 de abril
de 2011, com objetivo de reter e incentivar empregados chave a contribuir em prol dos
interesses e objetivos da Companhia e de seus acionistas. Os planos foram
administrados pela área de Recursos Humanos. Conforme mencionado no item
13.1.(iv), a última concessão de stock options (remuneração baseada em ações) ocorreu
em 2013. Em 2015, o Plano de Stock Options foi encerrado. Todas as opções, vested e
não vested, dos planos concedidos até 2013 foram exercidas em fevereiro de 2016.
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
13.5. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3
últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho
de administração e da diretoria estatutária
Não há stock options outorgadas aos membros do Conselho de Administração.
Conforme mencionado no item 13.1.(iv), a última concessão de stock options
(remuneração baseada em ações) ocorreu em 2013. Em 2015, o Plano de Stock Options
foi encerrado. Todas as opções, vested e não vested, dos planos concedidos até 2013
foram exercidas em fevereiro de 2016.
PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÔES

Período fiscal com fim em 31/12/2016
Diretoria
Estatutária

a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

4,00

c)

Número de Membros Remunerados

4,00

d)

Em relação a cada outorga de Opções de compra de ações:
i. Data de Outorga
i. Quantidade de opções outorgada

ii. Quantidade de opções em aberto no início do
período

01/07/2011

01/07/2012

01/07/2013

358.787

304.979

253.314

319.207

304.979

253.314

R$ 8,36

R$ 11,99

R$ 11,99

R$ 4,06

R$ 4,11

R$ 6,63

0,08%

0,07%

0,06%

iv. Prazo para que as opções se tornem exercíveis

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

v. Prazo máximo para exercício das opções

3 anos após o fim da carência

vi. Prazo de restrição à transferência das ações

Não há

vii. Valor médio ponderado de exercício das opções
 em aberto no início do exercício social
 perdidas durante o exercício social
 exercidas durante o exercício social
 expiradas durante o exercício social
e)

Valor justo das opções na data da outorga

Diluição potencial em caso de exercício de todas
as opções
f)
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÔES

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

a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

3,83

c)

Número de Membros Remunerados

3,83

d)

Em relação a cada outorga de Opções de compra de ações:

i. Data de Outorga

01/07/2005

01/07/2010

01/07/2011

01/07/2012

01/07/2013

i. Quantidade de opções outorgada

980.946

535.063

412.027

349.629

302.088

ii. Quantidade de opções em aberto no início
do período

392.379

445.619

384.076

349.629

302.088

20% - 2 anos após a
data de outorga
iv. Prazo para que as opções se tornem
exercíveis

20% - 3 anos após a
data de outorga
20% - 4 anos após a
data de outorga

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

40% - 5 anos após a
data de outorga
v. Prazo máximo para exercício das opções

3 anos após o fim da

01/07/2015

vi. Prazo de restrição à transferência das
ações

carência
Não há

vii. Valor médio ponderado de exercício das
opções
 em aberto no início do exercício social
 perdidas durante o exercício social

R$ 2,08

R$ 4,67

R$ 8,36

R$ 11,99

R$ 11,99

Valor justo das opções na data da outorga

R$ 0,38

R$ 2,53

R$ 4,06

R$ 4,11

R$ 6,63

Diluição potencial em caso de exercício
de todas as opções

0,08%

0,09%

0,08%

0,07%

0,06%

 exercidas durante o exercício social
 expiradas durante o exercício social
e)
f)

PÁGINA: 199 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÔES

Diretoria
Estatutária

a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

Número
Remunerados
c)

d)

Período fiscal com fim em 31/12/2014

de

4,00

Membros

4,00

Em relação a cada outorga de Opções de compra de ações:

i. Data de Outorga

01/07/2005

01/07/2009

01/07/2010

01/07/2011

01/07/2012

01/07/2013

i. Quantidade de opções outorgada

980.946

913.066

535.063

412.027

349.629

302.088

ii. Quantidade de opções em aberto no
início do período

392.379

846.782

516.296

385.990

193.458

280.629

20% - 2 anos após a

iv. Prazo para que as opções se
tornem exercíveis

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

v. Prazo máximo para exercício das
opções

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

01/07/2015

3 anos após o fim da carência

vi. Prazo de restrição à transferência
das ações

Não há

vii. Valor médio ponderado de exercício
das opções
 em aberto no início do exercício

R$ 2,08

R$ 3,55

R$ 4,67

R$ 8,36

R$ 11,99

R$ 11,99

Valor justo das opções na data da
outorga

R$ 0,38

R$ 0,93

R$ 2,53

R$ 4,06

R$ 4,11

R$ 6,63

Diluição potencial em caso de
exercício de todas as opções

0,08%

0,18%

0,11%

0,08%

0,04%

0,06%

social
 perdidas durante o exercício social
 exercidas durante o exercício social
 expiradas durante o exercício social
e)

f)
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária
13.6. Em relação às opções em aberto do Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária ao final do último exercício social.
Não há stock options outorgadas aos membros do Conselho de Administração.
Conforme mencionado no item 13.1.(iv), a última concessão de stock options
(remuneração baseada em ações) ocorreu em 2013. Em 2015, o Plano de Stock Options
foi encerrado. Todas as opções, vested e não vested, dos planos concedidos até 2013
foram exercidas em fevereiro de 2016.
PLANO DE OPÇÕES

Período fiscal com fim em 31/12/2016

a) Órgão

Diretoria Estatutária

b) Número Total de Membros

4,00

c) Número de Membros Remunerados

4,00

d) Em relação às Opções ainda não exercíveis
i.

Quantidade

ii.

Data em que se tornarão exercíveis

iii.

Prazo máximo para exercício

iv.

Prazo de restrição à transferência das ações

v.

Preço médio ponderado de exercício

vi.

Valor justo das Opções no último dia do exercício social

Não há opções em carência no fim do
período fiscal de 2016

e) Em relação às Opções exercíveis
i.

Quantidade

ii.

Prazo máximo para exercício das opções

iii.

Prazo de restrição à transferência das ações

iv.

Preço médio ponderado de exercício

v.

Valor justo das Opções no último dia do exercício social

vi.

Valor justo do total das Opções no último dia do exercício social

Não há opções exercíveis no fim do
período fiscal de 2016

Não há mais opções em aberto no fim do
período fiscal de 2016
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária
13.7. Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em
ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos últimos 3
exercícios sociais.
Não há stock options outorgadas aos membros do Conselho de Administração.
Conforme mencionado no item 13.1.(iv), a última concessão de stock options
(remuneração baseada em ações) ocorreu em 2013. Em 2015, o Plano de Stock Options
foi encerrado. Todas as opções, vested e não vested, dos planos concedidos até 2013
foram exercidas em fevereiro de 2016.
Exercício social encerrado em

31/12/2014

a) Órgão

31/12/2015

31/12/2016

Diretoria Estatutária

b) Número Total de Membros

4,00

3,83

4,00

c) Número de Membros Remunerados

4,00

3,83

4,00

d) Em relação às opções exercidas
i.

Quantidade

853.171

830.993

877.500

ii.

Preço médio ponderado de exercício

R$ 3,75

R$ 3,57

R$10,66

R$ 6.680.328,93

R$ 4.377.877,22

R$ 1.667.671,41

iii.
Valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de
mercado das ações relativas às opções exercidas
Em relação às ações entregues

e)

i.

Número de ações

ii.

Preço médio ponderado de aquisição

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

De acordo com a forma de exercício das opções prevista no
programa, não há entrega de ações porque o beneficiário
recebe o valor líquido apurado pela diferença entre o preço
da opção e o preço de mercado na data de exercício. As
ações continuam na conta da tesouraria em nome da
Alpargatas S/A.
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
13.8. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos
dados divulgados nos itens 13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de
precificação do valor das ações e das opções, indicando, no mínimo:

Planos de Stock Options concedidos até 2013
(a) Modelo de precificação
Para a mensuração do valor justo das stock options das outorgas em aberto utilizou-se o
modelo Binomial de Hull & White adaptado.
(b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço
médio ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida
da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
Programa

Data de

Preço do

Preço de

Volatilidade Vida da

Outorga

Ativo
Base

Exercício

esperada

Programa 2005

01/07/2005

R$ 1,59

R$ 2,09

38,00%

Programa 2010

01/07/2010

R$ 7,05

R$ 4,67

38,00%

Opção

Dividendos

Taxa de Juros

esperados

Livre de Risco

7,50%

8,25%

3,00%

12,25%

2,75%

12,50%

Igual á
vida da
opção

Programa 2011

01/07/2011

R$ 11,00

R$ 8,36

37,00%

Programa 2012

01/07/2012

R$ 12,18

R$ 11,99

38,00%

2,50%

9,50%

Programa 2013

01/07/2013

R$ 13,29

R$ 11,99

37,47%

1,99%

7,98%

(c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados
de exercício antecipado
Seguindo os conceitos previstos no modelo Binomial de Hull & White, consideramos
dois métodos para incorporar os efeitos esperados de exercício antecipado. (i) O primeiro
deles diz respeito à valorização da ação que faz com que o beneficiário exerça sua opção.
Nesse caso, consideramos uma valorização de 50% em relação ao preço de exercício
para as outorgas em aberto. (ii) Já o segundo diz respeito à taxa de saída de beneficiários
que já adquiriam o direito de exercício das stock options, mas que deixam a companhia e
devem exercer as stock options imediatamente. Para essa premissa, consideramos que
10% dos beneficiários que adquirem o direito das stock options, saem antes do
vencimento das mesmas.
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
(d) Forma de determinação da volatilidade esperada
Para o Plano de Stock Options, a Companhia aplica o método EWMA para a estimativa
da volatilidade, utilizando uma série histórica de retornos similar à vida da opção
calculada.
(e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de
seu valor justo
Não há outras características consideradas no cálculo do valor justo das stock options.
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
13.9. Informar a quantidade de ações ou cotas detidas, direta ou indiretamente, no
Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas,
emitidos pela Companhia, seus controladores diretos e indiretos, sociedades
controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração,
da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, na data de
encerramento do último exercício social
Órgão
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Diretoria Estatutária
Total em 31/12/2016

Qtde Ações ON
25.220.333
25.220.333

Qtde Ações PN Qtde Total Ações
26.241.111
3.000
26.244.111

51.461.444
3.000
51.464.444
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
13.10. Planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da
diretoria estatutária e do conselho fiscal
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item não divulgado em razão da decisão proferida 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. A Companhia entende que as
informações ora requeridas são objeto de proteção constitucional de dados de privacidade e sigilo de seus
administradores, além de oferecer risco à sua segurança pessoal. A decisão de manter em sigilo tais informações, em
consonância com a decisão judicial referida, foi tomada pela Diretoria da Companhia.

PÁGINA: 207 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
13.12. Descrição dos arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que
estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as conseqüências financeiras para a
Companhia.
As definições em caso de destituição do cargo ou aposentadoria são as seguintes por tipo de remuneração:
A.

Incentivo de curto prazo

Regulamento do Programa - Item 8.2.- Rescisões do contrato de trabalho:
a) Dispensa sem justa causa pela empresa até o dia 31 de dezembro de 2017: o empregado terá direito ao
recebimento do valor proporcional ao número de meses completos efetivamente trabalhados em 2017
(mês calendário completo), não se computando períodos indenizados sem o efetivo trabalho, sempre
condicionado ao alcance das metas definidas, respeitando-se os demais itens previstos no presente
programa.
b) No caso dos gerentes e altos executivos as metas individuais dos empregados (Metas Individuais/metas
da área) e meta não planejada (caso contratada) deixarão de existir, de forma que a apuração deste
conjunto de metas será considerada zerada e será aplicado sobre o resultado da etapa 1 de cálculo o
multiplicador zero.
c) Dispensa sem justa causa pela empresa a partir de 01 de janeiro de 2018: o empregado terá direito ao
recebimento do PPR proporcional ao número de meses completos efetivamente trabalhados em 2017
(mês calendário completo), não se computando períodos indenizados sem o efetivo trabalho, sempre
condicionado ao alcance das metas definidas, respeitando-se os demais itens previstos no presente
programa.
d) Rescisão do contrato de experiência sem justa causa pela empresa, por iniciativa do empregado ou por
término do contrato (decurso total do prazo de experiência): o empregado não será elegível ao Programa.
e) Rescisão do contrato de trabalho por justa causa pela empresa: o empregado não será elegível ao
Programa de Participação nos Resultados.
f) Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado (pedido de demissão) até o dia 31 de
dezembro de 2017: o empregado não será elegível ao presente Programa de Participação nos Resultados.
g) Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado (pedido de demissão) a partir do dia 01
de janeiro de 2018: o empregado terá direito ao recebimento do valor proporcional ao número de meses
completos efetivamente trabalhados em 2017 (mês calendário completo), não se computando períodos
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
indenizados sem o efetivo trabalho, sempre condicionado ao alcance das metas definidas, respeitando-se
os demais itens previstos no presente programa.
h) Na hipótese de ocorrer rescisão ou suspensão do contrato de trabalho no Brasil, por motivo de
expatriação (“transferência definitiva para o exterior”), o período trabalhado no Brasil poderá ser tratado
alternativamente (não cumulativamente) de duas maneiras, a critério da empresa, conforme definição
constante em offer letter:
(i) pagamento de PPR de forma proporcional aos meses trabalhados no Brasil, no período anterior à
expatriação do empregado, considerando para apuração, apenas as metas financeiras (peso de 100% na
apuração)
(ii) pagamento de verba similar no exterior (“bônus”) considerando o período trabalhado no Brasil, antes
da expatriação, e também o período trabalhado no exterior, de acordo com as regras e metas do respectivo
programa de bônus no exterior.

B.

Incentivo de longo prazo

TÉRMINO DA RELAÇÃO DO EMPREGO E/OU DE MANDATO
Durante a vigência do Plano ILP, na hipótese de qualquer 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, a conversão em pagamento das UVVs concedidas ao
Beneficiário em questão ficará restrita somente às UVVs que já estiverem liberadas para a conversão,
correspondente ao período em que ocorreu o término da relação de emprego ou de mandato. Na hipótese
de qualquer Beneficiário deixar de ser empregado ou administrador da Companhia ou de suas controladas
por justa causa, todas as UVVs não exercidas, liberadas ou não, serão automaticamente canceladas. Salvo
em relação às UVVs que já estiverem liberadas para conversão, as UVVs terão validade somente até o
momento da ocorrência do evento, ficando automaticamente extintas e terminadas, de pleno direito,
independentemente 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, extinção ou
término, incluindo quando esta for 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 converter em pagamento as UVVs liberadas para o exercício da conversão, mediante pagamento à
vista.

MORTE, INVALIDEZ PERMANENTE OU APOSENTADORIA
a) No caso de morte do Beneficiário, todas as suas UVVs, incluindo aquelas ainda não liberadas para
conversão em pagamento, tornar-se-ão exercíveis antecipadamente, sendo que tal direito deverá ser
exercido pelos herdeiros ou sucessores, por sucessão legal ou por disposição testamentária do
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
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Beneficiário falecido, dentro do prazo improrrogável de 12 (doze) meses a contar da data do falecimento
do Beneficiário ou até o término do prazo de exercício, se restar prazo inferior a 12 (doze) meses. Diante
da conversão total ou parcial das UVVs, realizada pelos herdeiros ou sucessores do Beneficiário, o
pagamento será feito à vista pela Companhia.
b) No caso de invalidez permanente ou aposentadoria do Beneficiário, todas as suas UVVs, incluindo
aquelas ainda não liberadas para conversão em pagamento, poderão, a critério do Beneficiário ou do seu
representante legal e respeitadas as demais disposições contidas no Plano, ser antecipadamente
convertidas em pagamento, a qualquer momento (observado o prazo máximo de conversão previsto na
cláusula 10.1 do Plano) a contar da data em que foi constatada a invalidez permanente ou em que seja
formalizada a aposentadoria, mediante pagamento à vista.
b.1) Para os fins do Plano ILP, considera-se “Aposentadoria” do Beneficiário, o término da relação de
trabalho, vínculo de emprego ou mandato do administrador, com a Companhia ou sua(s) controlada(s),
desde que o empregado e/ou administrador, na data de término de seu contrato ou relação, esteja a serviço
da Companhia ou sua(s) controlada(s) por, no mínimo, 10 (dez) anos e tenha, no mínimo, 55 (cinquenta e
cinco) anos de idade.

C.

Plano de Previdência Privada

A Alpargatas é patrocinadora principal da ALPAPREV – Entidade de Previdência Complementar
Fechada. Em nosso regulamento, aprovado pela PREVIC e seguindo a legislação vigente, prevê no
capítulo 9 - DESLIGAMENTOS:
9.1

- DESLIGAMENTO

No caso de Término do Vínculo Empregatício, o Participante Ativo poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar do recebimento do extrato, contendo as informações exigidas pela legislação, optar por um dos
seguintes institutos, observadas as respectivas carências e condições, como segue:
9.1.1

- BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO

9.1.1.1 - O Participante Ativo poderá optar pelo Benefício Proporcional Diferido em caso de Término do
Vínculo Empregatício, desde que não seja elegível ao benefício de Aposentadoria Normal e que tenha
completado 3 (três) anos de Vinculação ao Plano. Optando o Participante pelo Benefício Proporcional
Diferido, o seu saldo de Conta do Participante ficará retido no Plano até que este complete a idade
prevista para elegibilidade ao benefício de Aposentadoria Normal, na forma prevista neste Regulamento,
tornando-se um Participante Vinculado.
9.1.1.2 - Exclusivamente para os Participantes Ativos inscritos no Plano até o dia anterior à Data Efetiva
da Alteração, o valor retido no Plano, conforme mencionado no item 9.1.1.1, corresponderá ao maior
valor verificado entre:
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- o saldo de Conta do Participante; e
- o valor presente do Benefício Mínimo, proporcionalmente acumulado, acrescido da Conta de
Contribuição de Participante e da parcela da Conta de Contribuição de Patrocinadora excluídas desta o
saldo de Contribuições Normais efetuadas pela Patrocinadora e o Crédito de Migração.
9.1.1.3 - A partir da data da opção do Participante desligado pelo Benefício Proporcional Diferido até a
data do início do seu recebimento o valor do saldo retido no Plano apurado, conforme item 9.1.1.1 ou
9.1.1.2, conforme o caso, será atualizado, mensalmente, pelo Retorno dos Investimentos.
9.1.1.4 - O valor mensal do Benefício Proporcional Diferido será calculado sobre 100% (cem por cento)
do saldo retido no Plano, conforme item 9.1.1.1, na Data do Cálculo.
9.1.1.5 - O Participante Vinculado poderá requerer o pagamento do benefício na data que preencher as
condições de elegibilidade para a Aposentadoria Antecipada. Para efeito de elegibilidade à
Aposentadoria Antecipada, ora indicada, o tempo como Participante Vinculado será computado
como tempo de Serviço Contínuo.
9.1.1.6 - Na hipótese do Participante Vinculado vir a falecer, seus Beneficiários (na sua falta, o
Beneficiário Indicado) terão direito ao benefício de Pensão por Morte, previsto no item 8.5, calculado
com base no saldo retido no Plano, conforme item 9.1.1.1, na Data do Cálculo, não sendo devido o Saldo
de Conta Projetada.
9.1.1.7 - Ocorrendo a Incapacidade do Participante Vinculado, antes de ser elegível ao benefício de
Aposentadoria Antecipada deste Plano, este poderá optar pelo recebimento imediato do Benefício
Proporcional Diferido, na forma definida neste Regulamento, calculado com base no saldo retido no
Plano, conforme item 9.1.1.1 ou 9.1.1.2, conforme o caso, na Data do Cálculo, não sendo devido o Saldo
de Conta Projetada.
9.1.1.8 - Ao Participante Vinculado que não tiver a sua Incapacidade atestada por clínico credenciado
pela Entidade e for declarado inválido pela Previdência Social, será aplicado o disposto no item 8.4.6.
9.1.1.9 - Não haverá cobrança de qualquer taxa a título de despesas administrativas decorrentes da
manutenção do Participante Vinculado no Plano.
9.1.1.10 - Se, na data da opção do Participante desligado pelo Benefício Proporcional Diferido, constatarse que o saldo retido no Plano, conforme previsto no item 9.1.1.1 ou 9.1.12, conforme o caso, excluindose os valores oriundos de portabilidade recepcionada neste Plano, é inferior a 100 (cem) Unidades
Previdenciárias Alpargatas (UPA) na Data do Cálculo, ao Participante será facultada a opção de receber o
referido valor de uma única vez, na data da opção pelo Benefício Proporcional Diferido, extinguindo-se,
assim, definitivamente, todas as obrigações da entidade com relação a esse Participante.
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9.1.1.11 - A opção do Participante pelo Benefício Proporcional Diferido não impede a posterior opção
pela Portabilidade ou Resgate, cujos valores serão apurados nos respectivos termos previstos neste
Regulamento.
9.1.1.12 - Caso o Participante não exerça sua opção por um dos institutos previstos neste Capítulo, no
prazo definido no item 9.1, será presumida sua opção pelo Benefício Proporcional Diferido, desde que
cumpra, à época do desligamento, a carência de 3 (três) anos de Vinculação ao Plano para tanto exigida.
Na hipótese de não cumprimento da carência estabelecida, será aplicável exclusivamente a opção
pelo Resgate.
9.1.2

- AUTOPATROCÍNIO

9.1.2.1 - O Participante Ativo que tiver cessado seu vínculo empregatício com Patrocinadora poderá
optar por permanecer no Plano até a data do preenchimento das condições de elegibilidade ao benefício
de Aposentadoria Normal, efetuando, nesse caso, além de suas contribuições, as contribuições que seriam
feitas pela Patrocinadora, destinadas ao custeio do seu benefício programado, e, à sua opção, contribuição
para cobertura do Benefício Mínimo e do Saldo de Conta Projetada, acrescidas da taxa de administração
estabelecida pelo Conselho Deliberativo e previstas no plano de custeio anual, sendo que a sua vinculação
a este Plano estará sujeita às seguintes condições:
(a)
as contribuições do Participante Autopatrocinado terão como base o respectivo Salário Aplicável,
transformado em número de UPA, aplicando-se a essa base os percentuais estabelecidos para as
contribuições de Participante e de Patrocinadora previstas neste Regulamento;
(b)
independentemente da data de formalização pelo Participante, este deverá integralizar todas as
contribuições relativas ao período decorrido desde o Término do Vínculo Empregatício;
(c)
as contribuições devidas pelo Participante Autopatrocinado deverão ser pagas diretamente à
Entidade, mensalmente, 12 (doze) vezes ao ano até o 10º (décimo) dia corrido do mês subseqüente ao de
competência, sendo que o valor da Contribuição Básica de Participante, Contribuição Básica de
Patrocinadora e Contribuição Voluntária (quando aplicável), devida pelo Participante
Autopatrocinado, correspondente ao mês de novembro, será devido em dobro. Contribuições pagas
com atraso serão acrescidas das penalidades e destinadas conforme previsto no item 7.1.5;
(d)
o Participante Autopatrocinado que deixar de efetuar 3 (três) contribuições sucessivas, desde que
não seja elegível ao Benefício Proporcional Diferido, previsto no item 9.1.1, terá sua inscrição
cancelada, após 30 (trinta) dias da notificação para pagamento do valor total devido com os respectivos
acréscimos, aplicando-se-lhe, em decorrência, o mesmo tratamento estabelecido para desistência
voluntária;
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(e)
na hipótese de desistência voluntária das condições assumidas pelo Participante Autopatrocinado,
antes de obter a concessão de um benefício do Plano, este receberá, sob a forma de pagamento único, ou,
a seu critério, em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, as quais serão atualizadas com base no
Retorno dos Investimentos, o Resgate correspondente ao total das contribuições que o próprio
Participante tenha efetuado à Entidade para custeio de seu benefício programado (incluindo-se aquelas
destinadas ao custeio de Benefício Mínimo, quando aplicável), devendo ser excluídas as contribuições
destinadas ao custeio administrativo, Saldo de Conta Projetada e Benefício Mínimo correspondente aos
benefícios de Incapacidade e de Pensão por Morte constantes no item 8.6.1, além do respectivo Retorno
dos Investimentos, ou, poderá optar pela Portabilidade ou, caso não seja elegível a um benefício do Plano,
pelo Benefício Proporcional Diferido, observadas as condições previstas neste Regulamento;
(f)
na hipótese de falecimento do Participante Autopatrocinado, antes de ser elegível ao benefício de
Aposentadoria Antecipada, será devido o benefício de Pensão por Morte previsto no item 8.5, calculado
com base no saldo de Conta do Participante na Data do Cálculo. Neste caso, o saldo de Conta Projetada e
o Benefício Mínimo serão devidos, exclusivamente, nos casos em que o Participante Autopatrocinado
vinha fazendo contribuições para tal cobertura. O valor assim calculado será pago aos seus Beneficiários,
mediante rateio, em partes iguais. Não havendo Beneficiário, o valor será pago ao Beneficiário Indicado;
(g)
ocorrendo a Incapacidade do Participante Autopatrocinado, antes de ser elegível ao benefício de
Aposentadoria Antecipada, este fará jus ao benefício de Incapacidade previsto no item 8.3, calculado com
base no saldo de Conta do Participante na Data do Cálculo. Neste caso, o saldo de Conta Projetada e o
Benefício Mínimo serão devidos, exclusivamente, nos casos em que o Participante Autopatrocinado vinha
fazendo contribuições para tal cobertura;
(h)
para efeito de elegibilidade, o tempo de contribuição como Autopatrocinado será computado como
tempo de Serviço Contínuo e de Vinculação ao Plano;
(i)
uma vez preenchidos os requisitos de elegibilidade ao benefício de Aposentadoria Antecipada, ao
Participante Autopatrocinado, no que for aplicável, será dado o mesmo tratamento conferido ao
Participante Ativo.
9.1.2.2 - Na forma da legislação em vigor, será também facultado o Autopatrocínio ao Participante
Ativo que tiver perda parcial ou total de sua remuneração em Patrocinadora.
9.1.2.3 - A opção do Participante pelo Autopatrocínio não impede a posterior opção pela Portabilidade
ou pelo Resgate, cujos valores serão apurados nos respectivos termos previstos neste Regulamento.
9.1.3

- PORTABILIDADE

9.1.3.1 - O Participante Ativo que tiver cessado seu vínculo empregatício com Patrocinadora, após
completar 3 (três) anos de Vinculação ao Plano e desde que não esteja em gozo de benefício do Plano,
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poderá optar por portar, para outra Entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora
autorizada a operar planos de benefícios de previdência complementar, o montante correspondente ao seu
direito acumulado.
9.1.3.2 - Para fins de Portabilidade, o direito acumulado previsto no item 9.1.3.1 corresponderá a 100%
(cem por cento) do saldo de Conta de Contribuição do Participante, acrescido 4% (quatro por cento) por
ano completo de tempo de Serviço Contínuo, limitado a 80% (oitenta por cento) do saldo da Conta de
Contribuição de Patrocinadora.
9.1.3.3 - Nos termos da legislação vigente aplicável, o Plano recepcionará recursos portados por
Participante que não esteja em gozo de um benefício do Plano, oriundos de outros planos de previdência
complementar. Neste caso, os recursos recepcionados por meio de portabilidade serão alocados na Conta
de Contribuição de Participante, sob rubrica própria “Recursos Portados”, sub-dividida em “Recursos
Portados - Entidade Fechada” e “Recursos Portados - Entidade Aberta/Seguradora”, conforme sua
constituição. Os “Recursos Portados” não estarão sujeitos, para nova portabilidade, ao prazo de carência
fixado no item 9.1.3.1 deste Regulamento.
9.1.4

- RESGATE

9.1.4.1 - O Participante Ativo que tiver cessado seu vínculo empregatício com a Patrocinadora, desde
que não esteja em gozo de um benefício do Plano, poderá, alternativamente, optar pelo Resgate
correspondente a 100% (cem por cento) do saldo da Conta de Contribuição de Participante. Após
completar 3 (três) anos de Vinculação ao Plano, o valor acima indicado será acrescido de 2% (dois por
cento) por ano completo de Serviço Contínuo, limitado a 40% (quarenta por cento) do saldo da Conta de
Contribuição de Patrocinadora, calculado na Data do Cálculo. Nesta hipótese, em relação aos recursos
alocados na rubrica “Recursos Portados – Entidade Aberta/Seguradora”, o Participante poderá optar por
integrá-lo ao valor do Resgate ou portar esses recursos para outro plano. Eventual saldo de “Recursos
Portados – Entidade Fechada” não poderá ser resgatado, devendo ser necessariamente objeto de
Portabilidade.
9.1.4.1.1 - Para os Participantes inscritos no Plano de Previdência Alpaprev até 25/09/2007, data da
aprovação pela autoridade competente da alteração regulamentar aprovada pelo Conselho Deliberativo da
ALPAPREV em 15/12/2006, o saldo da Conta de Contribuição de Participante será acrescido do valor
equivalente a 2% (dois por cento) por ano completo de Serviço Contínuo, limitado a 40% (quarenta por
cento) do saldo da Conta de Contribuição de Patrocinadora, calculado na Data do Cálculo,
independentemente do tempo de Vinculação ao Plano.
9.1.4.2 - O valor do Resgate será efetuado sob a forma de pagamento único ou, a critério do Participante,
em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, as quais serão atualizadas com base no valor da quota.
9.1.4.3 - O pagamento do Resgate extingue definitivamente todas as obrigações da Entidade em relação
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ao Participante e seus Beneficiários.

D.

Demais coberturas:

Em 2016 não existiam quaisquer coberturas ou compromissos pós-emprego, além das mencionadas
acima.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da
remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado da Companhia
referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou
indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto.

Órgão

2017

2016

2015

2014

Conselho de
Administração

67%

67%

78%

78%

Conselho Fiscal

60%

60%

60%

60%

Diretoria Estatutária

0%

0%

0%

0%
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos
no resultado da Companhia como remuneração de membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão,
por qualquer razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e
serviços de consultoria ou assessoria prestados.
Nos últimos três exercícios sociais não houve remuneração paga pela Alpargatas aos
membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária
por qualquer razão que não a função que ocupam.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

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

2015

2014

Conselho de Administração

A companhia
desconhece
qualquer tipo de
remuneração paga

A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga

A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga

Conselho Fiscal

A companhia
desconhece
qualquer tipo de
remuneração paga

A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga

A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga

Diretoria Estatutária

Não houve
remuneração

Não houve
remuneração

Não houve
remuneração

2016

2015

2014

Conselho de Administração

A companhia
desconhece
qualquer tipo de
remuneração paga

A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga

A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga

Conselho Fiscal

A companhia
desconhece
qualquer tipo de
remuneração paga

A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga

A companhia
desconhece qualquer
tipo de remuneração
paga

Diretoria Estatutária

Não houve
remuneração

Não houve
remuneração

Não houve
remuneração

Demais remunerações
recebidas

2016
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13.16 - Outras informações relevantes
13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes sobre a remuneração dos administradores.
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14.1 - Descrição dos recursos humanos
14.1. Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes
informações:
(a) número de empregados (total, por grupos com base na atividade
desempenhada e por localização geográfica);
As informações apresentadas nos quadros abaixo, correspondem a Alpargatas e as
empresas controladas.

BRASIL 2016
UNIDADE DE
NEGÓCIO
Artigos Esportivos

AL

BH

MG

PB

PE

RJ

RN

RS

SE

SP

Total geral

3

9

18

115

17

18

10

7

24

108

329

5

5

39

134

18

15.294

14

15

19

1.487

3

3

145

296

272

344

266

361

889

18.268

Auditoria
Finan. Estrat. & RI
Industrial

21

63

11

2.402

11.330

1.129

Jurídico

415

1

Osklen

1.468

Presidência
Recursos Humanos

17

122

12

56

1

15

71

9

2.473

11.758

1.179

Sandálias
Supply Chain
Total geral

3

9

15

1.501

425

7

24

EXTERIOR 2016
UNIDADE DE
NEGÓCIO

ARG

Argentina

3.844

Sandálias
Total geral

3.844

ALE

ESP

FRA

ING

ITA

POR

EUA

URU
10

2

71

21

20

17

9

79

2

71

21

20

17

9

79

Total geral
3.854
219

10

4.073

2016
Brasil

18.268

Exterior

4.073

Total

22.341

PÁGINA: 220 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

14.1 - Descrição dos recursos humanos
2015
UNIDADE DE NEGÓCIO
Artigos Esportivos

AL
12

MG
26

PB
98

PE
16

29

126

18

RJ
21

RN
17

BRASIL
RS SE
8
24

Auditoria

SP
192

DF

MS

AM

SC

CE

BA

PA

60

12

11

24

27

3

13

60

12

11

24

27

3

13

6

Finanças
Industrial

45

1.979 10.526 1.130

225

12

Jurídico

14

Osklen

11

63

17

38 879

24

520

Presidência

3

Recursos Humanos

15

Sandálias
Supply Chain
Total geral

115

12

58

1

74
14

279

2
7
2
23 2.114 10.947 1.217 914 242 106

2015
UNIDADE DE NEGÓCIO

74
280
24 1.425
17.162

EXTERIOR
ALE

Asaic

ARG

ESP

FRA ING ITÁ POR URU

4.009

EUA

10

Sandálias

2

69

19

16

15

7

Total geral

2 4.009

69

19
16
4.218

15

7

71
10

71

2015
BRASIL
EXTERIOR
TOTAL

17.162
4.218
21.380
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14.1 - Descrição dos recursos humanos
(b) número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade
desempenhada e por localização geográfica);
TERCEIROS

2016

2015

2014

31/12/2016

568

461

604

(c) índice de rotatividade;

ANO

HEADCOUNT

ADMITIDOS

DEMITIDOS

ÍNDICE

2014

14.019

326

366

4,93%

2015

15.013

324

289

4,09%

2016

16.639

368

253

3,73%

(d) exposição do emissor a passivos e contingências trabalhistas
A provisão contábil dos valores relativos às ações judiciais trabalhistas corresponde a
R$ 14,5 milhões, em março de 2017.

PÁGINA: 222 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos
14.2. Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números
divulgados no item 14.1 acima
As movimentações de headcount nos últimos 3 anos não apresentam fatos relevantes,
somente a rotatividade normal do negócio.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
14.3. Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor,
informando: (a) política de salários e remuneração variável; (b) política de
benefícios; (c) características dos planos de remuneração baseados em ações dos
empregados não-administradores, identificando: (i) grupos de beneficiários; (ii)
condições para exercício; (iii) preços de exercício; (iv) prazos de exercício; (v)
quantidade de ações comprometidas pelo plano
(a) política de salários e remuneração variável
A política de remuneração da Alpargatas tem como objetivo atrair e reter profissionais.
Para tanto, são atualizadas anualmente as pesquisas e parâmetros com base no mercado
onde a Empresa concorre. O objetivo é ter um pacote de remuneração que garanta um
salário base competitivo além de estimular o empreendedorismo e a meritocracia, por
meio de um modelo de incentivos de curto prazo atrelados aos resultados, ao
crescimento e a geração de valor para a Alpargatas. Para isto são utilizados programas
de participação nos resultados, conforme previsto em lei. A política de remuneração da
Empresa respeita todos os parâmetros trabalhistas, previdenciários e sindicais nas
localidades onde atua e está continuamente atenta ao bem estar social de seus
empregados, à liquidez da Alpargatas e à geração de riqueza aos seus stakeholders.
(b) política de benefícios
Além do pacote de remuneração equilibrado, a Alpargatas oferece benefícios
específicos para atender os diferentes públicos, regiões e negócios. Destaca-se, como
compromisso com o futuro dos seus empregados, o plano de previdência privada
ALPAPREV por meio do qual cada participante poderá optar por um percentual de
contribuição, respeitando os limites do regulamento. Como contrapartida a Alpargatas
aporta no mínimo 50% e no máximo 150% do valor por ele depositado, seguindo uma
escala que privilegia a proximidade ao momento de aposentadoria.
(c) características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados
não-administradores, identificando: (i) grupos de beneficiários; (ii) condições para
exercício; (iii) preços de exercício; (iv) prazos de exercício; (v) quantidade de ações
comprometidas pelo plano
Vide item 13.1.(iv) do formulário de referência.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
14.4. Descrição das relações entre a Companhia e sindicatos:
A Alpargatas mantém bom relacionamento profissional com vários sindicatos
representativos dos seus empregados, em todo o território nacional, nas diversas
categorias profissionais, bem como com instituições representativas das empresas
(sindicatos patronais, federações, tais como a FIESP – Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo e FIEP - Federação das Indústrias no Estado da Paraíba e
associações). A credibilidade da Empresa junto às referidas entidades sindicais decorre
da sua postura de valorização do processo de negociação coletiva de trabalho, do
respeito às normas legais e coletivas de trabalho, da sua participação efetiva nas
discussões de interesse da categoria econômica e profissional, bem como da liberdade
de filiação sindical dos seus empregados. Os respectivos acordos e convenções coletivas
de trabalho trazem cláusulas sociais e econômicas que refletem os entendimentos
mantidos com os representantes das categorias profissionais envolvidas. Seguem alguns
órgãos representativos dos empregados das unidades da Alpargatas: Sindicato dos
Mestres e Contra-Mestres, Pessoal de Escritório e Cargos de Chefia, na Indústria de
Fiação e Tecelagem no Estado de São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
de Calçados, Bolsas, Cintos, Chapéus, Guarda-chuvas, Botões e Produtos Similares do
Rio Grande do Norte, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Calçados de São
Paulo, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados de Campina Grande,
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fabricação de Calçados de Santa Rita,
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário, Calçados e Confecções de
Roupas no Estado da Paraíba, Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas
Indústrias de Calçados, Luvas e Bolsas de Carpina e região, Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário do Estado de MG, Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário e Calçados de Capitão Enéas e Região,
Sindicato dos Empregados no Comércio de São Paulo, Sindicato dos Empregados no
Comércio de Aracajú, Sindicato dos Empregados no Comércio de Campina Grande e
Região, Sindicato dos Empregados no Comércio de Campinas, Sindicato dos
Empregados no Comércio de João Pessoa, Sindicato dos Empregados no Comércio do
Estado de Alagoas, Sindicato dos Empregados no Comércio de Moji Guaçu e região,
Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado do Rio Grande do Norte, Sindicato
dos Empregados no Comércio do Recife, Sindicato dos Empregados no Comércio do
Rio de Janeiro, Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba, Federação dos
Empregados no Comércio do Estado de São Paulo, Sindicato dos Empregados no
Comércio de Montes Claros e Região, Sindicato dos Empregados no Comércio de Belo
Horizonte e Região Metropolitana, Sindicato dos Empregados no Comércio do Distrito
Federal, Sindicato dos Empregados Vendedores Viajantes do Comércio no Estado de
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
São Paulo, Sindicato dos Empregados no Comércio dos Municípios de Limoeiro e
Carpina."
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14.5 - Outras informações relevantes
14.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações que a Alpargatas julgue relevantes
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileiro

Não

João José Oliveira de Araújo
300.692.158-55

Não

22/05/2017

Não
75.120
Classe ação
TOTAL

0,030000%

1.126

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

0,000000%

76.246

0,016000%

29.419.292

6,253000%

98.992.683

21,040000%

BONSUCEX HOLDING LTDA
52.839.420/0001-60

Brasileira-SP

Não

Não

31/05/2017

Não
10.413.279
Classe ação
TOTAL

4,310000%

19.006.013

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

8,310000%

Cambuhy Alpa Holding S.A.
04.723.665/0001-84

brasileira-SP

Sim

Sim

20/09/2017

Não
80.396.560
Classe ação
TOTAL

33,280000%

18.596.123

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

8,130000%
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
19.250.704/0001-40

brasileira-SP

Sim

Sim

20/09/2017

Não
23.226.474
Classe ação
TOTAL

9,610000%

5.372.399

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

2,350000%

28.598.873

6,080000%

12.570.900

2,672000%

16.105.312

3,423000%

BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda
60.451.242/0001-23

Não

Não

22/05/2017

Não
0
Classe ação
TOTAL

0,000000%

12.570.900

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

5,490000%

Atmos Capital Gestora de Recursos Ltda.
10.957.035/0001-77

Brasil-SP

Não

Não

22/05/2017

Não
0
Classe ação
TOTAL

0,000000%

16.105.312

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

7,040000%
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira-SP

Não

Silvio Tini de Araújo
064.065.488-68

Não

31/07/2017

Não
14.800.534
Classe ação

6,130000%

4.039.172

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

TOTAL

1,770000%

18.839.706

4,010000%

10,470000%

127.591.556

27,120000%

53,210000%

130.858.806

27,816000%

3,230000%

7.396.403

1,570000%

100,000000%

470.449.777

100,000000%

Itaúsa - Investimentos S.A.
61.532.644/0001-15

brasileira-SP

Sim

Sim

20/09/2017

Não
103.623.035
Classe ação

42,890000%

23.968.521

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

TOTAL
OUTROS
9.073.523
Classe ação

3,750000%

121.785.283

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

0,000000%

7.396.377

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

100,000000%

228.841.226

TOTAL
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 22/05/2017
26
Classe ação
TOTAL
TOTAL
241.608.551
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

BONSUCEX HOLDING LTDA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.839.420/0001-60

Darci de Araújo
Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

Não
1

0,000001

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

1

0,000001

0,000000

1

0,000001

0

0,000000

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

73.748.798

99,999998

João José Oliveira de Araújo
300.692.158-55
Não
1

0,000001

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000

Silvio Tini de Araújo
064.065.488-68
Não
73.748.798

99,999998

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

BONSUCEX HOLDING LTDA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.839.420/0001-60

TOTAL

73.748.800

100,000000

0

0,000000

73.748.800

100,000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cambuhy Alpa Holding S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

04.723.665/0001-84

Fernando Roberto Moreira Salles
002.938.068-53

Brasil

Não

Não

20/09/2017

18,496700

0

0,000000

250.530

Não

Não

20/09/2017

0

0,000000

250.530

18,496700

7,265100

0

0,000000

98.403

7,265100

Brasil

Não

Não

20/09/2017

37,244800

0

0,000000

504.466

Não
250.530
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

18,496700

João Moreira Salles
667.197.397-00

Brasil

Não
250.530

18,496700

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

98.403

Pedro Moreira Salles
551.222.567-72
Não
504.466
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

37,244800
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cambuhy Alpa Holding S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

04.723.665/0001-84

TOTAL

1.354.459

100,000000

0

0,000000

1.354.459

Brasil

Não

Não

20/09/2017

18,496700

0

0,000000

250.530

100,000000

Walther Moreira Salles Júnior
406.935.467-00
Não
250.530
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

18,496700
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

19.250.704/0001-40

Fernando Roberto Moreira Salles
002.938.068-53

Brasil

Não

Não

20/09/2017

10,471200

0

0,000000

40.837.705

Não

Não

20/09/2017

0

0,000000

40.837.705

10,471200

16,230400

0

0,000000

63.298.407

16,230400

Brasil

Não

Sim

20/09/2017

52,356000

0

0,000000

204.188.483

Não
40.837.705
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

10,471200

João Moreira Salles
667.197.397-00

Brasil

Não
40.837.705

10,471200

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

63.298.407

Pedro Moreira Salles
551.222.567-72
Não
204.188.483
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

52,356000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

19.250.704/0001-40

TOTAL

390.000.005

100,000000

0

0,000000

390.000.005

Brasil

Não

Não

20/09/2017

10,471200

0

0,000000

40.837.705

100,000000

Walther Moreira Salles Júnior
406.935.467-00
Não
40.837.705
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

10,471200
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
066.530.838-88

Brasil

Sim

Sim

24/05/2017

12,255465

190.012.375

4,086159

536.043.451

Sim

Sim

24/05/2017

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

24/05/2017

27.157.563

0,584015

124.114.204

Não
346.031.076
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

7,172464

Alfredo Egydio Nugent Setubal
407.919.708-09

Brasil

Não
1.952

0,000069

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000026

Alfredo Egydio Setubal
014.414.218-07

Brasil

Não
96.956.641

3,433936

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,660695
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Ana Lúcia de Mattos Baretto Villela
066.530.828-06

Brasil

Sim

Sim

24/05/2017

12,255464

177.146.351

3,809479

523.177.402

Sim

Sim

24/05/2017

80

0,000001

2.645.734

Sim

Sim

24/05/2017

0

0,000000

1.952

Não
346.031.051
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

7,000311

Beatriz de Mattos Setubal da Fonseca
316.394.318-70

Brasil

Não
2.645.654

0,093701

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,035400

Bruno Rizzo Setubal
299.133.368-56

Brasil

Não
1.952

0,000069

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000026
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Camila Setubal Lenz Cesar
350.572.098-41

Brasil

Sim

Sim

24/05/2017

0,000069

1.947

0,000041

3.900

Sim

Sim

24/05/2017

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

24/05/2017

25.439

0,000547

88.775.482

Não
1.953
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,000052

Carolina Marinho Lutz Setubal
077.540.228-18

Brasil

Não
1.952

0,000069

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000026

Companhia ESA
52.117.397/0001-08

BRASIL

Não
88.750.043

3,143281

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,187849

PÁGINA: 239 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Fernando Setubal Souza e Silva
311.798.878-59

Brasil

Sim

Sim

24/05/2017

0,000069

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

24/05/2017

80

0,000001

2.645.734

Sim

Sim

24/05/2017

154.056

0,003312

156.109

Não
1.952
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000026

Gabriel de Mattos Setubal
348.338.808-73

Brasil

Não
2.645.654

0,093701

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,035400

Guilherme Setubal Souza e Silva
269.253.728-92

Brasil

Não
2.053

0,000072

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,002088
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

José Luiz Egydio Setubal
011.785.508-18

Brasil

Sim

Sim

24/05/2017

3,151407

25.454.028

0,547381

114.433.495

Sim

Sim

24/05/2017

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

24/05/2017

7.938

0,000170

9.894

Não
88.979.467
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,531163

Julia Guidon Setubal Winandy
336.694.358-08

Brasil

Não
1.952

0,000069

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000026

Luiza Rizzo Setubal Kairalla
323.461.948-40

Brasil

Não
1.956

0,000069

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,000132
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Marcelo Ribeiro do Valle Setubal
230.936.378-21

Brasil

Sim

Sim

24/05/2017

0,000070

46.745

0,001005

48.727

Sim

Sim

24/05/2017

35.857.917

0,771113

95.914.533

Sim

Sim

24/05/2017

0

0,000000

1.952

Não
1.982
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,000651

Maria Alice Setubal
570.405.408-00

Brasil

Não
60.056.616

2,127039

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,283372

Mariana Lucas Setubal
227.809.998-10

Brasil

Não
1.952

0,000069

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000026
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Marina Nugent Setubal
384.422.518-80

Brasil

Sim

Sim

24/05/2017

0,000069

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

19/10/2010

0

0,000000

6

Sim

Sim

24/05/2017

80

0,000002

2.645.734

Não
1.952
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000026

O.E. Setubal S.A.
61.074.456/0001-90
Não
6

0,000001

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000001

Olavo Egydio Mutarelli Setubal
394.635.348-73

Brasil

Não
2.645.654

0,093701

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,035400
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Olavo Egydio Setubal Júnior
006.447.048-29

Brasil

Sim

Sim

24/05/2017

3,463167

28.027.409

0,602721

125.809.390

1,683377

3.861.390.807

83,038063

4.898.802.813

65,547853

Sim

Sim

24/05/2017

46.745

0,001005

48.727

Brasil

Sim

Sim

24/05/2017

0,000069

0

0,000000

1.952

Não
97.781.981
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

OUTROS

1.037.412.006

36,742283

Patrícia Ribeiro do Valle Setubal
230.936.328-62
Não
1.982

0,000070

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,000651

Paula Lucas Setubal
295.243.528-69
Não
1.952
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000026
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Paulo Egydio Setubal
336.694.318-10

Brasil

Sim

Sim

24/05/2017

0,000069

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

02/06/2017

25.304.251

0,544160

135.770.132

Sim

Sim

24/05/2017

27.926.668

0,600554

124.838.904

Não
1.952
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000026

Paulo Setubal Neto
638.097.888-72

Brasil

Não
110.465.881

3,912396

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,816655

Ricardo Egydio Setubal
033.033.518-99

Brasil

Não
96.912.236

3,432363

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,670391
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Ricardo Villela Marino
252.398.288-90

Brasil

Sim

Sim

24/05/2017

2,173404

37.161.345

0,799143

98.527.072

Sim

Sim

24/05/2017

29.373.250

0,631662

126.776.565

Sim

Sim

24/05/2017

37.235.970

0,800748

98.653.108

Não
61.365.727
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,318329

Roberto Egydio Setubal
007.738.228-52

Brasil

Não
97.403.315

3,449756

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,696318

Rodolfo Villela Marino
271.943.018-81

Brasil

Não
61.417.138

2,175225

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,320015
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Rodrigo Ribeiro do Valle Setubal
230.936.298-02

Brasil

Sim

Sim

24/05/2017

0,000070

46.745

0,001005

48.727

Sim

Sim

26/05/2017

147.158.174

3,164592

373.109.912

Sim

Sim

14/07/2017

610.186

0,013121

612.550

0,008196

4.650.146.149

100,000000

7.473.629.873

100,000000

Não
1.982
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,000651

Rudric ITH S.A.
67.569.061/0001-45

Brasil

Não
225.951.738

8,002586

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

4,992352

Tide Setubal Souza e Silva Nogueira
296.682.978-81

Brasil

Não
2.364

0,000083

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

TOTAL

2.823.483.724

100,000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
066.530.838-88

Brasil

Sim

Sim

25/05/2017

20,386888

0

0,000000

346.031.076

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

96.956.641

Não
346.031.076
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

20,386888

Alfredo Egydio Nugent Setubal
407.919.708-09

Brasil

Não
1.952

0,000115

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115

Alfredo Egydio Setubal
014.414.218-07

Brasil

Não
96.956.641

5,712332

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

5,712332

PÁGINA: 248 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Ana Lúcia de Mattos Baretto Villela
066.530.828-06

Brasil

Sim

Sim

25/05/2017

20,386887

0

0,000000

346.031.051

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

2.645.654

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.952

Não
346.031.051
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

20,386887

Beatriz de Mattos Setubal da Fonseca
316.394.318-70

Brasil

Não
2.645.654

0,155872

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,155872

Bruno Rizzo Setubal
299.133.368-56

Brasil

Não
1.952

0,000115

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Camila Setubal Lenz Cesar
350.572.098-41

Brasil

Sim

Sim

25/05/2017

0,000115

0

0,000000

1.953

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.952

Não
1.953
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115

Carolina Marinho Lutz Setubal
077.540.228-18

Brasil

Não
1.952

0,000115

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115

Fernando Setubal Souza e Silva
311.798.878-59

Brasil

Não
1.952

0,000115

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Gabriel de Mattos Setubal
348.338.808-73

Brasil

Sim

Sim

25/05/2017

0,155872

0

0,000000

2.645.654

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

2.053

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

88.979.467

Não
2.645.654
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,155872

Guilherme Setubal Souza e Silva
269.253.728-92

Brasil

Não
2.053

0,000121

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000121

José Luiz Egydio Setubal
011.785.508-18

Brasil

Não
88.979.467

5,242346

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

5,242346
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Julia Guidon Setubal Winandy
336.694.358-08

Brasil

Sim

Sim

25/05/2017

0,000115

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.956

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.982

Não
1.952
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115

Luiza Rizzo Setubal Kairalla
323.461.948-40

Brasil

Não
1.956

0,000115

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115

Marcelo Ribeiro do Valle Setubal
230.936.378-21

Brasil

Não
1.982

0,000117

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000117
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Maria Alice Setubal
570.405.408-00

Brasil

Sim

Sim

25/05/2017

3,538317

0

0,000000

60.056.616

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.952

Não
60.056.616
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

3,538317

Mariana Lucas Setubal
227.809.998-10

Brasil

Não
1.952

0,000115

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115

Marina Nugent Setubal
384.422.518-80

Brasil

Não
1.952

0,000115

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

O.E. Setubal S.A.
61.074.456/0001-90

Brasil

Sim

Sim

19/10/2010

0,000001

0

0,000000

6

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

2.645.654

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

97.781.981

5,760958

0

0,000000

0

0,000000

Não
6
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000001

Olavo Egydio Mutarelli Setubal
394.635.348-73

Brasil

Não
2.645.654

0,155872

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,155872

Olavo Egydio Setubal Júnior
006.447.048-29

Brasil

Não
97.781.981

5,760958

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Patrícia Ribeiro do Valle Setubal
230.936.328-62

Brasil

Sim

Sim

25/05/2017

0,000117

0

0,000000

1.982

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.952

Não
1.982
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000117

Paula Lucas Setubal
295.243.528-69

Brasil

Não
1.952

0,000115

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115

Paulo Egydio Setubal
336.694.318-10

Brasil

Não
1.952

0,000115

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115

PÁGINA: 255 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Paulo Setubal Neto
638.097.888-72

Brasil

Sim

Sim

25/05/2017

6,508246

0

0,000000

110.465.881

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

96.912.236

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

61.365.727

Não
110.465.881
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

6,508246

Ricardo Egydio Setubal
033.033.518-99

Brasil

Não
96.912.236

5,709715

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

5,709715

Ricardo Villela Marino
252.398.288-90

Brasil

Não
61.365.727

3,615445

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

3,615445
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Roberto Egydio Setubal
007.738.228-52

Brasil

Sim

Sim

25/05/2017

5,738648

0

0,000000

97.403.315

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

61.417.138

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.982

Não
97.403.315
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

5,738648

Rodolfo Villela Marino
271.943.018-81

Brasil

Não
61.417.138

3,618474

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

3,618474

Rodrigo Ribeiro do Valle Setubal
230.936.298-02

Brasil

Não
1.982

0,000117

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000117
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Rudric ITH S.A.
67.569.061/0001-45

Brasil

Sim

Sim

25/05/2017

13,312251

0

0,000000

225.951.738

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

2.364

0,000139

0

0,000000

1.697.321.675

100,000000

Não
225.951.738
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

13,312251

Tide Setubal Souza e Silva Nogueira
296.682.978-81

Brasil

Não
2.364

0,000139

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL

1.697.321.675

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

O.E. Setubal S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.074.456/0001-90

Alfredo Egydio Setubal
014.414.218-07

Brasil

Sim

Sim

28/04/2017

14,285714

0

0,000000

100.000

Sim

Sim

28/04/2017

0

0,000000

100.000

Sim

Sim

28/04/2017

0

0,000000

100.000

Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

14,285714

José Luiz Egydio Setubal
011.785.508-18

Brasil

Não
100.000

14,285714

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

14,285714

Maria Alice Setubal
570.405.408-00

Brasil

Não
100.000

14,285714

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

14,285714
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

O.E. Setubal S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.074.456/0001-90

Olavo Egydio Setubal Júnior
006.447.048-29

Brasil

Sim

Sim

28/04/2017

14,285714

0

0,000000

100.000

14,285714

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

Brasil

Sim

Sim

28/04/2017

14,285715

0

0,000000

100.000

Brasil

Sim

Sim

28/04/2017

14,285715

0

0,000000

100.000

Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

Paulo Setubal Neto
638.097.888-72
Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

14,285715

Ricardo Egydio Setubal
033.033.518-99
Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

14,285715

PÁGINA: 260 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

O.E. Setubal S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.074.456/0001-90

Roberto Egydio Setubal
007.738.228-52

Brasil

Sim

Sim

28/04/2017

14,285714

0

0,000000

100.000

14,285714

0

0,000000

700.000

100,000000

Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL

700.000

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Rudric ITH S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

67.569.061/0001-45

Maria de Lourdes Egydio Villela
007.446.978-91

Brasil

Não

Sim

26/05/2017

0,000002

0

0,000000

2

0,000002

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

Brasil

Não

Não

26/05/2017

49,999999

0

0,000000

458.896.903

Brasil

Não

Não

26/05/2017

49,999999

0

0,000000

458.896.903

Não
2
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

Ricardo Villela Marino
252.398.288-90
Não
458.896.903
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

49,999999

Rodolfo Villela Marino
271.943.018-81
Não
458.896.903
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

49,999999
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Rudric ITH S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

67.569.061/0001-45

TOTAL

917.793.808

100,000000

0

0,000000

917.793.808

100,000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

O.E. Setubal S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.074.456/0001-90

Alfredo Egydio Setubal
014.414.218-07

Brasil

Sim

Sim

28/04/2017

14,285714

0

0,000000

100.000

Sim

Sim

28/04/2017

0

0,000000

100.000

Sim

Sim

28/04/2017

0

0,000000

100.000

Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

14,285714

José Luiz Egydio Setubal
011.785.508-18

Brasil

Não
100.000

14,285714

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

14,285714

Maria Alice Setubal
570.405.408-00

Brasil

Não
100.000

14,285714

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

14,285714
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

O.E. Setubal S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.074.456/0001-90

Olavo Egydio Setubal Júnior
006.447.048-29

Brasil

Sim

Sim

28/04/2017

14,285714

0

0,000000

100.000

14,285714

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

Brasil

Sim

Sim

28/04/2017

14,285715

0

0,000000

100.000

Brasil

Sim

Sim

28/04/2017

14,285715

0

0,000000

100.000

Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

Paulo Setubal Neto
638.097.888-72
Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

14,285715

Ricardo Egydio Setubal
033.033.518-99
Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

14,285715
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

O.E. Setubal S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.074.456/0001-90

Roberto Egydio Setubal
007.738.228-52

Brasil

Sim

Sim

28/04/2017

14,285714

0

0,000000

100.000

14,285714

0

0,000000

700.000

100,000000

Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL

700.000

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Rudric ITH S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

67.569.061/0001-45

Maria de Lourdes Egydio Villela
007.446.978-91

Brasil

Não

Sim

26/05/2017

0,000002

0

0,000000

2

0,000002

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

Brasil

Não

Não

26/05/2017

49,999999

0

0,000000

458.896.903

Brasil

Não

Não

26/05/2017

49,999999

0

0,000000

458.896.903

Não
2
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

Ricardo Villela Marino
252.398.288-90
Não
458.896.903
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

49,999999

Rodolfo Villela Marino
271.943.018-81
Não
458.896.903
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

49,999999
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Rudric ITH S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

67.569.061/0001-45

TOTAL

917.793.808

100,000000

0

0,000000

917.793.808

100,000000

PÁGINA: 268 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

19/04/2017

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

5.731

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

726

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

470

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

Quantidade ordinárias (Unidades)

9.073.523

3,750000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

150.461.495

65,750000%

Preferencial Classe A

0

0,000000%

Total

159.535.018

33,910000%
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico
15.4. Inserir organograma dos acionistas do emissor e do grupo econômico em que se
insere, indicando: (a) todos os controladores diretos e indiretos e, caso o emissor deseje,
os acionistas com participação igual ou superior a 5% de uma classe ou espécie de ações;
(b) principais controladas e coligadas do emissor; (c) participações do emissor em
sociedades do grupo; (d) participações de sociedades do grupo no emissor; (e) principais
sociedades sob controle comum.
A Alpargatas entende não ser necessário inserir organograma uma vez que os principais
acionistas já estão identificados nos itens 15.1 e 15.2.
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
15.5. Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do
qual o controlador seja parte, regulando o exercício do direito de voto ou a transferência
de ações de emissão do emissor, indicar: (a) partes; (b) data de celebração; (c) prazo de
vigência; (d) descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de
controle; (e) descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores ou membros
de comitês estatutários; (f) descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à
preferência para adquiri-las; (g) descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o
direito de voto de membros do conselho de administração

(a) Partes
ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A. (CNPJ nº 61.532.644/0001-15), Cambuhy I Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ nº 19.250.704/0001-40) e
Cambuhy Alpa Holding S.A. (CNPJ nº 04.723.665/0001-84).
No Acordo de Acionistas, Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia e Cambuhy Alpa Holding S.A. são designados, em conjunto, “Grupo
MS”; e Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Cambuhy
Alpa Holding S.A. e ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A. são designados, em conjunto,
como “Partes”
(b) Data de celebração
Acordo de Acionistas celebrado em 20 de setembro de 2017;
(c) Prazo de vigência
20 anos prorrogável automaticamente por novos e sucessivos períodos de 10 anos;
(d) descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de
controle
As descrições relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle
encontram-se expressas no capítulo 3 do Acordo de Acionistas arquivado na CVM
em 20 de setembro de 2017, cuja transcrição é a seguinte:

3.1.

Instalação e Competência do Conselho de Administração. As Reuniões
do Conselho de Administração da Alpargatas somente instalar-se-ão com
a presença da maioria de seus membros efetivos, ou respectivos suplentes.
Sem prejuízo das disposições acerca da Reunião Prévia previstas na
Cláusula 3.2, o Estatuto Social da Alpargatas deverá prever que as
matérias abaixo relacionadas constituem competência privativa do
Conselho de Administração:

I.

eleição e destituição dos Diretores da Alpargatas, fixação das suas
atribuições e fiscalização da respectiva gestão, bem como manifestação
prévia sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração de
suas controladas;

II.

definição das políticas e das questões estratégicas relevantes para o
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
sucesso do empreendimento explorado pela Alpargatas e por suas
controladas, incluindo, mas não se limitando, à aprovação de projetos
industriais e fixação de planos anuais de investimento;
III.

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

IV.

definição do voto com relação às matérias a serem deliberadas nas
Assembleias Gerais e em Reuniões do Conselho de Administração das
empresas nas quais a Alpargatas detenha participação;

V.

designação e destituição dos auditores independentes da Alpargatas e
de suas controladas;

VI.

criação ou extinção de comitês consultivos e de assessoramento do
Conselho, fixando-lhes atribuição e eventual remuneração;

VII.

eleição do Presidente do Conselho de Administração da Alpargatas e
das suas controladas;

VIII.

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

IX.

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

X.

manifestação sobre o relatório da administração e sobre as contas da
diretoria com o parecer dos auditores independentes;

XI.

deliberação prévia sobre a alienação ou oneração de bens imóveis da
sociedade, nos casos que representem valor superior a 10% (dez por
cento) do patrimônio líquido conforme balanço patrimonial referente ao
exercício social imediatamente anterior da Companhia;

XII.

deliberação prévia sobre a constituição de ônus, gravames, prestação
de avais, fianças ou quaisquer outras garantias fidejussórias ou reais a
favor de terceiros, inclusive de controladas, exceto se subsidiária integral;

XIII.

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

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

XV.

celebração, rescisão ou aditamento de contratos de qualquer natureza,
inclusive com clientes e fornecedores, cujo valor , por operação ou série
de operações, seja superior a 10% (dez por cento) do patrimônio
líquido conforme balanço patrimonial referente ao exercício social
imediatamente anterior da Companhia.

3.2.

Reunião Prévia. Deverá ser realizada previamente a toda Assembleia
Geral ou toda Reunião do Conselho de Administração da Alpargatas uma
reunião prévia das Partes ("Reunião Prévia"), a fim de deliberar sobre os
votos a serem proferidos uniformemente pelos representantes das Partes
nas Assembleias Gerais e pelos conselheiros indicados pelas Partes nas
Reuniões do Conselho de Administração da Alpargatas, incluindo, mas
não se limitando, às matérias previstas na Cláusula 3.1 e nos arts. 136 e
142 da Lei das S.A.

3.2.1.

O voto a ser proferido pelas Ações Adicionais em Assembleia Geral deve
obedecer ao quanto decidido em Reunião Prévia, de modo que o voto a
ser proferido pelo titular de Ações Adicionais deverá ser idêntico ao voto
que deve ser proferido pelo titular de Ações, inclusive em relação ao
quanto disposto na Cláusula Segunda. As Partes se comprometem a fazer
com que o disposto nesta Cláusula seja cumprido pelos respectivos
acionistas diretos sempre que as Ações Adicionais sejam detidas
indiretamente, seja por meio de qualquer pessoa física agindo por conta e
ordem da Parte, seja por qualquer Veículo.

3.2.2.

A Cambuhy representará o Grupo MS nas Reuniões Prévias. Na hipótese
de substituição da Cambuhy como gestora do CMBY I, o Grupo MS será
representado pelo novo gestor que vier a ser nomeado, ou na forma
indicada às demais Partes pela CMBY I ou CMBY ALPA, conforme o
caso.

3.2.3.

A convocação das Reuniões Prévias deverá ser feita por escrito, nos
termos das Cláusulas 7.11 e 7.12, por qualquer das Partes, com
antecedência de, no mínimo, 2 (dois) dias úteis em relação à data de sua
realização que, por sua vez, deve ter antecedência de, no mínimo, 2
(dois) dias úteis em relação à data de realização da respectiva
Assembleia Geral ou Reunião do Conselho de Administração.

3.2.3.1. As Reuniões Prévias somente serão instaladas com a presença de
representantes da ltaúsa e do Grupo MS.
3.2.3.2. Deverá ser obrigatoriamente elaborada uma ata de toda Reunião Prévia.
3.2.3.1. As Reuniões Prévias poderão ser dispensadas caso as Partes cheguem
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a um consenso, por escrito, sobre as deliberações, aplicando-se então
o disposto na Cláusula 3.6.
3.2.3.2. As Reuniões Prévias serão realizadas presencialmente na sede social da
Alpargatas ou mediante conferência telefônica ou outro meio que
assegure a participação dos representantes das Partes.
3.3.

Nas Reuniões Prévias, a ltaúsa e o Grupo MS terão direito a um voto
cada, no total de 2 (dois) votos nas Reuniões Prévias. Nas Reuniões
Prévias, as deliberações somente serão consideradas aprovadas com o
voto favorável de ambas.

3.4.

A ltaúsa e o Grupo MS comprometem-se a solucionar de forma
harmônica as questões submetidas à Reunião Prévia que gerarem maior
debate ou discussão, atendendo sempre, na decisão, ao estrito interesse
da Alpargatas, de forma a evitar impasses que possam prejudicar o bom
andamento dos negócios.

3.5.

Os membros do Conselho de Administração da Alpargatas eleitos pela
ltaúsa e pelo Grupo MS (incluindo aquele eleito por consenso, nos
termos da Cláusula 2.1.5), assim como os representantes das Partes nas
Assembleias Gerais da Companhia, estarão obrigados a exercer o direito
de voto nas Reuniões do Conselho de Administração e nas Assembleias
Gerais de acordo com os termos previamente definidos nas Reuniões
Prévias.

3.6.

Para que possam ser produzidos os efeitos previstos nas Cláusulas
3.2.3.3 e 3.5 deste Acordo, qualquer das Partes poderá entregar ou
enviar por fax ou por e-mail o documento contendo a deliberação de
consenso, por escrito, entre as Partes, ou a ata da Reunião Prévia da
Alpargatas: (i) aos membros do Conselho de Administração da
Alpargatas que tenham sido indicados pela Itaúsa ou pelo Grupo MS,
para que esses exerçam o direito de voto nas Reuniões do Conselho de
Administração da Alpargatas de acordo com os termos definidos nas
Reuniões Prévias; (ii) ao Presidente da Assembleia Geral em questão e
(iii) ao Presidente do Conselho de Administração da Alpargatas.

3.7.

Na hipótese de determinada deliberação submetida à Reunião Prévia
não ser aprovada, tanto o voto a ser proferido nas Reuniões do Conselho
de Administração pelos membros do Conselho de Administração da
Alpargatas que tenham sido indicados pela ltaúsa e pelo Grupo MS,
quanto o voto dos representantes das Partes nas Assembleias Gerais,
será no sentido de rejeitar as propostas submetidas à deliberação.

3.8.

A ltaúsa e o Grupo MS obrigam-se a fazer com que seus
representantes e os conselheiros por eles eleitos, nas Assembleias
Gerais ou nas Reuniões do Conselho de Administração, conforme o
caso, não tomem qualquer decisão e não pratiquem qualquer ato
que dependa de realização de Reunião Prévia enquanto esta não
for realizada ou dispensada, na forma da Cláusula 3.2.3.3.
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3.8.1. Caso, por qualquer motivo, não seja realizada ou dispensada, na forma da
Cláusula 3.2.3.3, a Reunião Prévia antes de determinada Reunião do
Conselho de Administração ou Assembleia Geral da Alpargatas, os
representantes da Itaúsa e do Grupo MS na Assembleia Geral e os
membros do Conselho de Administração indicados pela Itaúsa e pelo
Grupo MS estarão obrigados a comparecer a tal Assembleia ou Reunião e
rejeitar as proposta s submetidas à deliberação.
3.8.2.

Na hipótese prevista na Cláusula 3.8, as Partes deverão tomar todas as
providências para que a Reunião Prévia seja realizada no prazo máximo
de 15 (quinze) dias, a fim de permitir a tomada de decisão no âmbito do
Conselho de Administração ou Assembleia Geral da Alpargatas.

3.9.

A Itaúsa e o Grupo MS obrigam-se a tomar todas as medidas necessárias
para substituir imediatamente seus representantes e os membros do
Conselho de Administração da Alpargatas indicados e eleitos em virtude
do presente Acordo que não atenderem a determinação de votar em bloco
conforme deliberado nas Reuniões Prévias.

3.10.

O Presidente das Reuniões do Conselho de Administração e o Presidente
da Assembleia Geral da Alpargatas não deverão computar os votos
proferidos com infração ao disposto no presente Acordo, conforme
previsto no artigo 118, § 8°, da Lei das S.A.

3.10.1. O não comparecimento dos representantes da ltaúsa ou do Grupo MS às
Assembleias Gerais da Alpargatas, ou o não comparecimento dos
conselheiros eleitos pela ltaúsa ou pelo Grupo MS às Reuniões do Conselho
de Administração da Alpargatas , bem como as abstenções de voto,
assegurará aos acionistas e conselheiros presentes à Assembleia Geral ou
Reunião do Conselho de Administração , conforme o caso, o direito de
manifestar o voto do acionista ou conselheiro ausente, ou que se absteve,
nos termos do disposto no artigo 118, § 9°, da Lei das S.A. Não obstante,
tais votos não poderão ser dados caso (i) tal matéria não tenha sido objeto de
Reunião Prévia, ou (ii) esteja em desacordo com o previamente decidido em
Reunião Prévia.
3.10.2. Caso qualquer dos representantes da Itaúsa ou do Grupo MS, ou
qualquer conselheiro indicado pela Itaúsa ou pelo Grupo MS nas
Assembleias Gerais da Alpargatas, ou Reuniões do Conselho de
Administração da Alpargatas, conforme o caso, venha a proferir voto em
sentido contrário ao estabelecido na Reunião Prévia e o Presidente da
Assembleia Geral ou Presidente da Reunião do Conselho de
Administração, conforme o caso, decida não computá-lo, nos termos
previstos na Cláusula 3.10, referido voto será considerado não emitido
e, consequentemente, os representantes da outra Parte terão o direito de
manifestar o voto no lugar da outra Parte, nos termos do disposto no
artigo 118, § 9°, da Lei das S.A., ou do membro do Conselho de
Administração, conforme o caso, que estiver descumprindo a obrigação
de votar no sentido determinado pelo presente Acordo, nos termos
previstos na Cláusula 3.10.1.
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3.11.
Reunião Prévia – Controladas. Nos termos da Cláusula 3.1(d), combinada
com a Cláusula 3.2, deverá ser realizada, previamente a toda Assembleia
Geral ou a toda Reunião do Conselho de Administração das controladas da
Alpargatas, uma Reunião Prévia, a fim de deliberar sobre os votos a
serem uniformemente proferidos pela Alpargatas na Assembleia Geral ou
pelos conselheiros indicados pela Alpargatas na Reunião do Conselho de
Administração da controlada.
3.11.1. Os representantes da Alpargatas nas Assembleias Gerais das suas
controladas e os membros do Conselho de Administração das
controladas da Alpargatas que tenham sido indicados pela Alpargatas
estarão obrigados a exercer o direito de voto nessas Assembleias e
Reuniões do Conselho de Administração, conforme o caso, de acordo
com os termos previamente definidos na Reunião Prévia.
3.11.2. Para que possam ser produzidos os efeitos previstos na Cláusula 3.11.1
deste Acordo, qualquer das Partes poderá entregar ou enviar por fax ou por
e-mail a ata da Reunião Prévia da Alpargatas imediatamente: (i) à
Diretoria da Alpargatas , para que a Alpargatas exerça o direito de voto
nas Assembleias Gerais das suas controladas de acordo com os termos
definidos nas Reuniões Prévias; ou (ii) aos conselheiros das sociedades
controladas pela Alpargatas que tenham sido eleitos pela Alpargatas , para
que esses exerçam o direito de voto nas Reuniões do Conselho de
Administração das referidas controladas de acordo com os termos
definidos nas Reuniões Prévias; e (iii) aos Presidentes das Assembleias
Gerais e das Reuniões do Conselho de Administração das sociedades
controladas pela Alpargatas.

(e) descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores ou membros
de comitês estatutários
As descrições relativas à indicação de administradores ou membros de comitês
estatutários encontram-se expressas no capítulo 2 do Acordo de Acionistas arquivado
na CVM em 20 de setembro de 2017, cuja transcrição é a seguinte:
2.1.

Composição do Conselho de Administração. O Conselho de
Administração da Alpargatas será composto por até 6 (seis) membros
efetivos e respectivos suplentes, sendo no mínimo 2 (dois) titulares e
seus suplentes eleitos e destituídos por indicação da Itaúsa, na
qualidade de titular das Ações Itaúsa, e no mínimo 2 (dois) titulares e
seus suplentes eleitos e destituídos por indicação do Grupo MS, na
qualidade de titular das Ações MS. Nos casos de ausência ou
impedimento de membros efetivos, cada um será substituído pelo seu
respectivo suplente.

2.1.1.

Dos 2 (dois) membros titulares e seus suplentes eleitos e destituídos por
indicação da ltaúsa, I (um) será eleito e somente poderá ser destituído
por indicação da Família Villela e 1 (um) será eleito e somente poderá
ser destituído por indicação da Família Setubal.

2.1.2.

O Conselho de Administração da Alpargatas terá um Presidente, que será
escolhido, por consenso, entre Itaúsa e Grupo MS, em Reunião Prévia. O
Conselho de Administração da Alpargatas não terá Vice-Presidente.
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2.1.3. O Sr. Pedro Moreira Salles exercerá o cargo de Presidente do Conselho
de Administração da Alpargatas até a Assembleia Geral Ordinária de 2020
que eleger o Conselho de Administração, devendo, dessa forma, ser eleito
pelos representantes do Grupo MS e da ltaúsa. A substituição do
Presidente do Conselho de Administração durante o prazo acima
mencionado ou após tal prazo dar-se-á por consenso entre a Itaúsa e o
Grupo MS, levando-se em conta o critério de competência e formação
profissional, experiência, produtividade e desempenho no exercício do
cargo tendo em vista estritamente o interesse das atividades sociais da
Alpargatas.
2.1.4.

ltaúsa e Grupo MS devem votar nas Assembleias Gerais da Alpargatas no
sentido de eleger o maior número possível de membros do Conselho de
Administração , devendo o número de conselheiros eleitos pelas Partes
corresponder ao menos à maioria dos membros do Conselho de
Administração da Alpargatas. A Itaúsa, de um lado, e o Grupo MS, de
outro lado, terão sempre o direito de eleger o mesmo número de membros
do Conselho de Administração da Alpargatas.

2.1.5.

Caso as Partes tenham a oportunidade de indicar mais 1 (um) membro do
Conselho de Administração da Alpargatas além dos 4 (quatro) membros
referidos na Cláusula 2.1, então tal conselheiro será eleito e destituído
por indicação da ltaúsa e do Grupo MS, por consenso, em Reunião
Prévia. Caso as Partes tenham a oportunidade de indicar mais 2 (dois)
membros do Conselho de Administração da Alpargatas além dos 4
(quatro) membros referidos na Cláusula 2.1, então 1 (um) conselheiro
será eleito e destituído por indicação da ltaúsa e 1 (um) conselheiro será
eleito e destituído por indicação do Grupo MS, e assim sucessivamente.

2.1.6.

A ltaúsa, de um lado, e o Grupo MS, de outro, terão o direito de
requerer, a qualquer tempo, a destituição dos membros que tiverem
indicado, respectivamente, na forma prevista nas Cláusulas acima,
para o Conselho de Administração da Alpargatas. Nesta hipótese, as
Partes e seus representantes nos órgãos da administração da Alpargatas
estarão obrigados a prontamente adotar todas as medidas necessárias
para a destituição de tal conselheiro e para a sua substituição pelo
respectivo suplente, se houver, ou pela pessoa indicada pela Itaúsa ou
pelo Grupo MS, conforme aplicável. O quanto previsto nesta Cláusula
será aplicável ao membro do Conselho de Administração indicado pela
Família Villela e ao indicado pela Família Setubal, sempre por
intermédio da ltaúsa. A destituição do membro do Conselho de
Administração que tenha sido indicado por consenso pela Itaúsa e pelo
Grupo MS, na forma prevista na primeira parte da Cláusula 2.1.5,
também dependerá do consenso entre ltaúsa e Grupo MS.

2.1.7.

Composição da Diretoria. A Diretoria da Alpargatas será composta por
até 4 (quatro) Diretores, sendo um deles Diretor Presidente. O Diretor
Presidente será escolhido e destituído por indicação da Itaúsa e do Grupo
MS, por consenso, em Reunião Prévia. Os demais membros da Diretoria
serão indicados pelo Diretor Presidente e estarão sujeitos à aprovação ou
rejeição pela Reunião Prévia, por consenso, sendo que a Reunião Prévia
também deliberará , por consenso, a eventual destituição dos demais

PÁGINA: 277 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
diretores, com ou sem recomendação do Diretor Presidente.
(f) descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para
adquiri-las
As descrições relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las
encontram-se expressas no capítulo 4 do Acordo de Acionistas arquivado na CVM
em 20 de setembro de 2017, cuja transcrição é a seguinte:
4.1.

Alienação de Ações. As Ações não poderão ser direta ou indiretamente
vendidas, cedidas ou transferidas, gratuita ou onerosamente, nem
conferidas ao capital de outra sociedade, dadas em usufruto ou
fideicomisso, ou de qualquer outra maneira oneradas, alienadas ou
prometidas a alienar ou onerar, de forma parcial ou total (todas as
operações anteriormente referidas serão doravante designadas por
"Alienar" ou "Alienação") sem a estrita observância das regras previstas
nesta Cláusula Quarta.

4.1.1. Alienações Diretas e Alienações Indiretas. Este Acordo regula de forma
distinta (a) a Alienação de Ações de emissão da Alpargatas (isto é, as
alienações diretas, doravante "Alienações Diretas"), nos termos das
Cláusulas 4.2 e seguintes; e (b) a Alienação de Ações/quotas de Veículos
(inclusive de Ações de emissão da ltaúsa, quotas de emissão de CMBY I
e ações de emissão da CMBY ALPA) que, por sua vez, direta ou
indiretamente, detêm Ações de emissão da Alpargatas (isto é, alienações
indiretas , doravante "Alienações Indiretas"), nos termos das Cláusulas
4.11 e seguintes.
Alienações Diretas

4.2.

Lock-Up. Exceto pelo disposto nas Cláusulas 4.2.2, 4.2.3, 4.12 e 4.13, as
Partes comprometem-se a, pelo período de 10 (dez) anos contados desta
data, a não realizar Alienações Diretas, tampouco prometer, negociar ou
prometer negociar uma Alienação Direta ainda que a efetiva transferência
esteja condicionada ao final do prazo ora previsto (“Lock-Up”). Para fins
de esclarecimento, o Lock-Up não se aplica às Alienações Indiretas.

4.2.1.

Alienação da Totalidade das Ações. Exceto pelo disposto nas
Cláusulas 4.2.2, 4.2.3, 4.12 e 4.13, e observado o Lock-Up , a realização de
Alienações Diretas pela ltaúsa ou pelo Grupo MS deverá envolver a
totalidade (e não menos que a totalidade) das Ações de emissão da
Companhia de propriedade da respectiva Parte, sendo certo que, para
fins de esclarecimento, CMBY I e CMBY ALPA somente poderão
realizar Alienações Diretas em conjunto (exceto pelo disposto nas
Cláusulas 4.2.2, 4.2.3, 4.12 e 4.13).

4.2.2.

Exceção - Permissão para Alienação Direta do Excesso das Ações. Desde
que ltaúsa e Grupo MS detenham e continuem a dete r, após a Alienação
Direta a que se refere esta Cláusula, pelo menos 51% (cinquenta e um
por cento) das Ações com direto de voto de emissão da Companhia,
então: a Itaúsa ou o Grupo MS poderão livremente realizar uma
Alienação Direta, durante ou após o prazo de Lock-Up, (i) enquanto o
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capital social da Companhia for formado por ações com e sem direito de
voto, de até 6.194.130 ações ordinárias e 1.432.733 ações preferenciais de
emissão da Companhia dentre aquelas ações de emissão da Companhia
detidas pela Itaúsa ou pelo Grupo MS, respectivamente, nesta data, ou
(ii) se o capital da Companhia passar a ser representado apenas por ações
com direito a voto, do número de ações que exceder a 25,5% (vinte e cinco
e meio por cento) do capital da Companhia. As alienações aqui permitidas
observarão o disposto na Cláusula 4.9, sendo certo que o terceiro
adquirente não poderá aderir a este Acordo.
4.2.2.l. No caso de Alienações Diretas previstas nesta Cláusula, a Parte que não
estiver realizando a Alienação Direta não terá direito de preferência nos
termos da Cláusula 4.4(a), nem o direito de venda conjunta nos termos da
Cláusula 4.4(c).
4.2.3.

Exceção-Alienações Diretas Permitidas. Além de outras hipóteses
previstas nesta Cláusula Quarta (tal como nas Cláusulas 4.2.2, 4.12 e
4.13), as Alienações Diretas abaixo indicadas não estão sujeitas às
obrigações estabelecidas nesta Cláusula Quarta:
(i)

Alienações Diretas de Ações de emissão da Companhia de
propriedade da Itaúsa para quaisquer integrantes da Família
Villela, da Família Setubal, ou para Veículos controlados por
quaisquer integrantes da Família Villela ou da Família Setubal, e
vice-versa;

(ii)

Alienações Diretas entre quaisquer integrantes da Família Villela
e/ou da Família Setubal, ou para Veículos controlados por
quaisquer integrantes da Família Villela e/ou da Família Setubal;

(iii)

Alienações Diretas de Ações de emissão da Companhia de
propriedade do Grupo MS para quaisquer integrantes da Família
Moreira Salles, ou para Veículos controlados por quaisquer
integrantes da Família Moreira Salles, e vice-versa;

(iv)

Alienações Diretas entre quaisquer integrantes da Família Moreira
Salles, ou para Veículos controlados por quaisquer integrantes da
Família Moreira Salles;

(v)

Alienações Diretas entre CMBY I e CMBY ALPA;

(vi)

Alienações Diretas para Veículos controlados,
indiretamente, pela respectiva Parte, e vice-versa;

(vii)

Para sucessores legais, em caso de morte, ou doações em
adiantamento de legítima.

direta

ou

4.2.3.l. Para fins desta Cláusula e da Cláusula·4.2.3, o termo "controlado" significará,
sem prejuízo da definição de controle e controlada dispostos na lei
aplicável, (a) quando o Veículo em questão for uma sociedade limitada,
necessariamente a detenção de mais de 75% (setenta e cinco por cento) do
capital social do Veículo; (b) quando o Veículo em questão for uma
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sociedade por ações, necessariamente a detenção de mais de 50%
(cinquenta por cento) do capital social votante do Veículo; e (c) quando
o Veículo em questão for um fundo, necessariamente a detenção de mais
de 50% (cinquenta por cento) das quotas votantes do Veículo .
4.3.

Comunicação de Oferta. Caso a ltaúsa ou o Grupo MS deseje Alienar a
totalidade das Ações de sua propriedade ("Acionista Ofertante") observadas as Cláusulas 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.13 -, deverá comunicar o
fato ao Grupo MS ou à Itaúsa, conforme o caso ("Acionista Ofertado"),
mediante carta entregue contra recibo ou remetida pelo Registro de Títulos e
Documentos, acompanhada de cópia da proposta firme e de boa-fé recebida
de terceiro interessado ("Proposta"), da qual constarão, obrigatoriamente, (i)
o nome e a qualificação do eventual adquirente , (ii) a quantidade de
Ações Diretas a serem Alienadas, (iii) o preço e as condições de
pagamento, e (iv) todas as demais condições a que estiver sujeita a Proposta.

4.4.

Direito de Preferência. O Acionista Ofertado terá prazo improrrogável de 90
(noventa) dias, contados do recebimento da comunicação de que trata a
Cláusula 4.3, para se manifestar, irrevogável e irretratável, por notificação
escrita enviada ao Acionista Ofertante, mediante carta entregue contra
recibo ou remetida pelo Registro de Títulos e Documentos , no sentido de,
alternativamente: (a) exercer seu direito de preferência para adquirir a
totalidade das ações ofertadas pelo mesmo preço e nas mesmas condições
constantes da Proposta; (b) renunciar à preferência sobre a aquisição das
ações ofertadas; ou (c) exercer a faculdade de vender a totalidade das Ações
de sua titularidade para o terceiro adquirente, pelo mesmo preço e nas
mesmas condições do Acionista Ofertante, em acréscimo às Ações
ofertadas.

4.5.

Exercício do Direito de Preferência. A Alienação Direta das Ações ao
Acionista Ofertado, caso este exerça seu direito de preferência , deverá ser
efetivada dentro de 60 (sessenta) dias da data em que o Acionista Ofertado
comunicar ao Acionista Ofertante a decisão de que trata a Cláusula 4.4(a).

4.5.1.

Caso a Alienação Direta de Ações ao Acionista Ofertado necessite de
aprovação prévia pelo Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência
(CADE), o prazo previsto na Cláusula 4.5 será reduzido para 15 (quinze)
dias e somente será contado após aprovada a Alienação Direta pelo CADE e
transcorrido o prazo para que a decisão se torne definitiva.

4.5.2.

Não exercido o direito de preferência pelo Acionista Ofertado no prazo
fixado na Cláusula 4.4, ficará o Acionista Ofertante liberado para proceder
à Alienação Direta da totalidade das Ações de sua propriedade, nos exatos
termos e condições da Proposta, respeitada a eventual venda conjunta das
Ações de propriedade do Acionista Ofertado prevista na Cláusula 4.4(c) e
do disposto na Cláusula 4.9, nos 60 (sessenta) dias imediatamente
subsequentes (i) ao recebimento da comunicação mencionada na
referida Cláusula 4.4, ou (ii) ao decurso do prazo de 90 (noventa) dias ali
estabelecido, na hipótese de a mencionada comunicação não ter sido
enviada.
Findo o prazo mencionado na Cláusula 4.4 sem que tenha sido
concluída a Alienação Direta das Ações objeto da Proposta, ou na

4.5.3.
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hipótese de ser alterada qualquer das condições previstas na Proposta, o
Acionista Ofertante ficará impedido de Alienar as Ações de sua
propriedade, devendo notificar novamente o Acionista Ofertado,
repetindo o procedimento previsto nesta Cláusula Quarta, o que somente
poderá ocorrer após o decurso do prazo de 3 (três) meses a contar do final
do prazo aplicável mencionado na Cláusula 4.5.
4.6.

Outros Valores Mobiliários. É permitida a Alienação a terceiros do
direito de subscrição de Ações de emissão da Companhia em
aumentos de capital, de bônus de subscrição, de direitos ao recebimento
de bonificações de Ações ou de outros títulos ou valores mobiliários que
assegurem o direito de aquisição ou subscrição de Ações ou que sejam
conversíveis em Ações, desde que ltaúsa e Grupo MS detenham e
continuem a deter, após a Alienação a que se refere esta Cláusula e após
a emissão/recebimento das Ações decorrentes do exercício dos direitos
de subscrição ou conversão previstos nesta Cláusula, pelo menos (i)
enquanto o capital social da Companhia for formado por ações com e
sem direito de voto, 51% (cinquenta e um por cento) do total de ações de
emissão da Alpargatas, ou (ii) caso o capital social da Companhia vier a
ser formado apenas por ações com direito de voto, 51% (cinquenta e um
por cento) do total de ações com direito de voto de emissão da Alpargatas.

4.7.

Vedação a constituição de ônus nas Ações da Alpargatas. Com exceção
às Ações em excesso previstas na Cláusula 4.2.2 e às Ações Adicionais,
conforme já previsto na Cláusula 4.13, as Ações ou outros valores
mobiliários de emissão da Companhia de propriedade da ltaúsa ou do
Grupo MS não poderão ser gravadas, oneradas ou dadas em penhor,
caução, alienação fiduciária ou qualquer outra forma de garantia, sem
prévia e expressa aprovação por escrito da outra Parte.

4.7.1.

Caso quaisquer das Ações ou outros valores mobiliários de emissão da
Companhia de propriedade de qualquer das Partes sejam, por motivos
alheios à vontade destas, penhoradas , arrestadas ou sequestradas, a Parte
titular dessas ações ou valores mobiliários deverá envidar, prontamente,
todos os seus esforços para que o gravame seja desconstituído. Caso essa
não tenha sucesso, a outra Parte terá, no momento da execução do
gravame, direito de preferência para adquiri- Ias.

4.8.

Adesão ao Acordo de Acionistas. Constitui condição prévia e necessária de
qualquer Alienação Direta, inclusive aquelas admitidas pela Cláusula 4.2.3
(excluídas, porém aquelas permitidas pelas Cláusulas 4.2.2, 4.12 e 4.13), que
o adquirente, sucessor ou cessionário adira prévia e expressamente, por
escrito e sem restrições, aos termos do presente Acordo, assumindo todas as
obrigações da Parte alienante.

4.9.

Alienação para Terceiros. Sem prejuízo do direito de preferência previsto
nesta Cláusula Quarta, a ltaúsa e o Grupo MS poderão, individualmente,
vetar a Alienação Direta para terceiros que, na opinião da outra Parte,
(i) não tenham, notoriamente, reputação, perfil comercial e
mercadológico e experiência técnica compatível com a importância e
responsabilidade da Alpargatas, e/ou (ii) possam ser considerados
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concorrentes da Alpargatas, desde que tal veto seja justificado e seja
manifestado no prazo e na forma prevista na Cláusula 4.4.
4.10.

Alienações Diretas em Descumprimento ao Acordo de Acionistas. As
Alienações Diretas, bem como a constituição de qualquer ônus ou
gravames em desacordo com o disposto nesta Cláusula Quarta, não serão
válidas ou eficazes, ficando a Alpargatas e sua administração obrigada a não
as registrar em seus livros sociais.
Alienações Indiretas

4.11.

Alienação Indireta. Sem prejuízo da Opção de Compra prevista na Cláusula
4.12, será permitida livremente a Alienação Indireta (inclusive de ações de
emissão da Itaúsa, de quotas de emissão de CMBY I ou de ações de
emissão da CMBY ALPA e de ações/quotas de Veículo que vier a deter
parte ou a totalidade das Ações). No caso de Alienações Indiretas, a Parte
que não estiver realizando a Alienação Direta, entendida como ltaúsa, de
um lado, e Grupo MS do outro: (a) não terá direito de preferência nos
termos da Cláusula 4.4 (a); (b) não terá o direito de venda conjunta nos termos
da Cláusula 4.4(c); e (c) se houver uma Troca de Controle, terá direito de
exercer a Opção de Compra prevista na Cláusula 4.12.

4.12.

Opção de Compra em caso de Troca de Controle. Nas hipóteses de
ocorrência de uma Troca de Controle de urna Parte ("Vendedora"), a
outra Parte ("Compradora"), entendida como Itaúsa, de um lado, e
Grupo MS do outro, terá direito (mas não a obrigação) de adquirir a
totalidade das Ações de propriedade da Vendedora (sendo certo que tal
opção recairá sobre as ações e valores mobiliários diretamente de
emissão da Alpargatas): (i) pelo valor correspondente à média aritmética
das cotações diárias no fechamento das Ações em bolsa de valores nos 90
(noventa) dias imediatamente anteriores ao primeiro anúncio ao mercado
sobre a operação de Troca de Controle, caso a Alpargatas se mantenha
como companhia aberta com no mínimo 25% de suas ações negociadas
em bolsa de valores, ou (ii) pelo valor de mercado apurado na forma das
cláusulas abaixo, caso a Alpargatas não tenha mais suas ações admitidas à
negociação em bolsa de valores ou tenha menos de 25% de suas ações
negociadas em bolsa de valores ("Opção de Compra"). A Opção de Compra
ora pactuada não engloba eventuais Ações Adicionais detidas pela
Vendedora.

4.12.1. Para fins da Opção de Compra, "Troca de Controle" significa qualquer
operação ou negócio jurídico que resulte em uma situação na qual (i) em
relação ao Grupo MS, as pessoas físicas (ou seus sucessores legais)
integrantes da Família Moreira Salles deixem de deter, em conjunto ou
isoladamente, direta ou indiretamente (inclusive por meio de Veículos), a
maioria das Ações MS ou a maioria das quotas de emissão do CMBY I, das
ações de emissão da CMBY ALPA ou de qualquer Veículo que venha, no
futuro, de acordo com este Acordo, a deter a maioria das Ações MS; ou (ii)
em relação à Itaúsa, as pessoas físicas (ou seus sucessores legais)
integrantes da Família Villela ou da Família Setubal deixem de deter, em
conjunto ou isoladamente, indiretamente (inclusive por meio de
Veículos), a maioria das Ações ltaúsa ou das ações com direito de voto
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de emissão da ltaúsa ou de qualquer Veículo que venha, no futuro, de
acordo com este Acordo, a deter a maioria das Ações Itaúsa.
4.12.2. A Opção de Compra poderá ser exercida em até 30 (trinta) dias contados da
efetiva Troca de Controle. A data de fechamento da transferência
decorrente do exercício da Opção de Compra será 60 (sessenta) dias
após o envio da notificação informando acerca do exercício da Opção
de Compra. Tal notificação será irrevogável e irretratável, sendo que a
Compradora não poderá deixar de exercê-la ou desistir em razão do
resultado apurado para o preço das Ações sob a Opção de Compra.
Aplicar-se-á o quanto disposto na Cláusula 4.5.1 ao fechamento da
Opção de Compra.
4.12.3. Para apuração do preço de venda referido na Cláusula 4.12.2, cada Parte
deverá nomear, no prazo de até 15 (quinze) dias após envio da notificação
neste sentido pela Compradora, um banco de investimento ou outra
empresa de primeira linha especializados ("Perito"), que deverão
encaminhar, em até 30 (trinta) dias, a ambas as Partes, laudo de avaliação
das Ações com base no preço justo de mercado (fair market value).
Qualquer avaliação por Peritos deverá fixar o preço por Ação de emissão
da Alpargatas para a aquisição da totalidade do capital social da
Alpargatas, adicionando a tal preço valor compatível com as então
condições de mercado, a título de prêmio pela consolidação de controle.
4.12.4. As Partes terão o prazo de 10 (dez) dias para determinar, de boa-fé, o
preço de alienação das Ações com base nos laudos apresentados pelos
Peritos, sendo desde já acordado que, caso a diferença de preços entre os
dois laudos seja de até 20% (vinte por cento) (considerando o menor
preço em relação ao maior preço), o preço de alienação será
correspondente à média aritmética dos preços apresentados nos
laudos, sendo final e vinculativo. Caso qualquer Perito indique um
intervalo (range) de preços em sua análise de avaliação, considerar-se-á
como preço de avaliação de tal Perito a mediana de tal intervalo. Caso o
Perito de uma das Partes não apresente seu laudo na forma e prazo acima
estabelecidos, o laudo do outro Perito será final e vinculativo.
4.12.5. Se o preço de avaliação for superior a 20% (vinte por cento) ou se ambos
Peritos deixarem de apresentar seus laudos na forma e prazo acima
estabelecidos, então as Partes deverão (com ou sem a assistência dos
Peritos) indicar um terceiro Perito para apresentar, no prazo de até 20
(vinte dias) contados do final do prazo de 1O (dez) dias mencionado na
Cláusula 4.12.4, urna terceira avaliação das Ações. Caso ltaúsa e Grupo
MS não tenham chegado a um consenso a respeito da escolha do terceiro
Perito ao final do prazo de 7 (sete) dias contados do final do prazo de 10
(dez) dias mencionado na Cláusula 4.12.4, tal terceiro Perito será PwC,
Deloitte, EY ou KPMG, necessariamente nesta ordem, excluindo-se
aquelas que tiverem sido contratadas por quaisquer das Partes como
Perito.
4.12.6. Se a diferença de preço das Ações apresentada pelo terceiro Perito for de até
10% (dez por cento) em relação à média aritmética apurada pelos dois
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outros Peritos, o preço de alienação das Ações corresponderá à referida
média aritmética. Se, no entanto, a diferença for maior do que 10% (dez por
cento), prevalecerá o preço de alienação das Ações apurado pelo terceiro
Perito.
4.12.7. O preço da Opção de Compra será corrigido pelo CDI, pro rata die, desde
a data- base para sua fixação até a data de seu efetivo pagamento.
4.12.8. Custos. Cada Parte arcará com os honorários e despesas de seu respectivo
Perito. Caso o terceiro Perito seja contratado, os honorários e despesas do
terceiro Perito serão divididos igualmente entre ltaúsa e Grupo MS.
4.12.9. Caso a Alienação Indireta que der base para o exercício da Opção de
Compra referir-se a Alienação Indireta de um Veículo que possua como
único ativo (ou como ativo representando mais de 90% (noventa por
cento) do total de ativos do Veículo registrados em sua última
demonstração financeira anual aprovada) as Ações de emissão da
Companhia, então, em caráter excepcional, (i) o preço da Opção de
Compra será igual ao preço pago pelo terceiro para adquirir as
ações/quotas do Veículo, e (ii) a forma de definição do preço da Opção de
Compra prevista nas Cláusulas 4.12.3 a 4.12.7 não será aplicável.
Alienação e Oneração das Ações Adicionais

4.13.

Alienação e Oneração das Ações Adicionais. As Ações Adicionais
poderão ser Alienadas, gravadas ou oneradas livremente e a qualquer
tempo, e a qualquer pessoa, sociedade ou entidade, de forma total ou
parcial, observada apenas a Cláusula 4.9. As demais restrições desta
Cláusula Quarta, inclusive o Lock-Up, o direito de preferência e o direito
de venda conjunta não serão aplicáveis em caso de Alienação Direta de
Ações Adicionais.

4.13.1. Caso Ações Adicionais sejam Alienadas (incluindo Alienações Diretas
e Alienações Indiretas) para Itaúsa, Grupo MS, para quaisquer
integrantes da Família Villela, da Família Setubal e da Família Moreira
Salles (ou Veículos por eles controlados), então o adquirente estará
obrigado a aderir previamente ao presente Acordo de Acionistas como
condição para Alienação , exceto se já for parte do Acordo de Acionistas.
4.13.2. Na hipótese de Ações Adicionais serem Alienadas (incluindo Alienações
Diretas e Alienações Indiretas) a terceiros que não uma das pessoas
mencionadas na Cláusula 4.13.1, então o adquirente não ingressará no
presente Acordo de Acionistas, de modo que a ele não serão aplicáveis
o direito de preferência e o direito de venda conjunta estabelecidos na
Cláusula 4.4, tampouco a Opção de Compra, ou qualquer outro direito
ou obrigação previsto neste Acordo de Acionistas.

(g) descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de
membros do conselho de administração
As informações deste item encontram-se no item (d)
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15.6. Indicar alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle
e administradores do emissor nos 3 últimos exercícios sociais
A partir de Dezembro de 2015, foi incorporado ao Conselho de Administração o saldo das
ações detidas por sociedades controladas por Administradores.
AÇÕES ORDINÁRIAS
QUANTIDADES
31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

Acionista controlador 161.846.378 161.846.378 207.174.069
Conselho de Adm.
Conselho Fiscal
Diretoria

48.197.545

61.109.117

25.220.333

33

10.000

0

0

0

0

AÇÕES PREFERENCIAIS
QUANTIDADES
31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

Acionista controlador 45.729.086

45.729.086

47.937.043

Conselho de Adm.

9.835.284

33.489.015

26.241.111

Conselho Fiscal

0

10.000

3.000

Diretoria

0

0

0

TOTAL DE AÇÕES
QUANTIDADES
31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

Acionista controlador 207.575.464 207.575.464 255.111.112
Conselho de Adm.
Conselho Fiscal
Diretoria

58.032.829

94.598.132

51.461.444

33

20.000

3.000

0

0

0
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15.7. Descrever as principais operações societárias ocorridas no grupo que tenham tido
efeito relevante para o emissor, tais como incorporações, fusões, cisões, incorporações de
ações, alienações e aquisições de controle societário, aquisições e alienações de ativos
importantes, indicando, quando envolver o emissor ou qualquer de suas controladas ou
coligadas: (a) evento; (b) principais condições do negócio; (c) sociedades envolvidas; (d)
efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente, sobre a participação
do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores do
emissor; (e) quadro societário antes e depois da operação; (f) mecanismos utilizados
para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas.
ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A., Cambuhy Alpa Holding S.A. e Cambuhy I Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia
(a) Alienação do controle societário em 20/09/2017;
(b) O contrato previa o pagamento, pela totalidade das Ações Alienadas, do montante de R$
3,5 bilhões, sendo R$ 14,2510636446256 por ação ordinária de emissão da Companhia e
R$ 11,4008509157005 por ação preferencial de emissão da Companhia;
(c) J&F Investimentos S.A., ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A., Cambuhy Alpa Holding
S.A. e Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia;
(d) ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A., Cambuhy Alpa Holding S.A. e Cambuhy I Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia passaram a deter, em conjunto, 54,24% do
capital total da Alpargatas S.A.;
(e) Antes: J&F Investimentos S.A. detinha 54,24% do capital total da Alpargatas
Depois: ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A. passa a deter 27,12% do capital total da
Alpargatas S.A.; Cambuhy Alpa Holding S.A. passa a deter 21,04% do capital total da
Alpargatas S.A. e Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
passa a deter 6,08% do capital total da Alpargatas S.A.;
(f) Acordo de Acionistas (vide capítulo 15.5 do Formulário de Referência).
J&F Investimentos S.A.
(a) Troca do acionista controlador
(b) Em 23 de dezembro de 2015, a Alpargatas divulgou ao mercado Fato Relevante
informando a seus acionistas e ao mercado que a Camargo Corrêa S.A. alienou a

(c)
(d)
(e)
(f)

totalidade de suas ações, representando 44,12% do capital social, para a J&F
Investimentos S.A.
Camargo Corrêa S.A. e J&F Investimentos S.A.
J&F Investimentos passou a deter 44,12% do capital total da Alpargatas.
Antes: Camargo Corrêa S.A. detinha 44,12% do capital total da Alpargatas.
Depois: J&F Investimentos S.A. passa a deter 44,12% do capital total da Alpargatas.
Não se aplica.
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Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A. - Osklen
(a) Aquisição de 60% do capital.
(b) Em 4 de março de 2013, a Alpargatas adquiriu 30% do total de ações da Terras de
Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A., titular da marca Osklen, dentre outras,
cuja atividade principal é a indústria e comércio de artigos esportivos e artigos de
vestuário. Em 30 de setembro de 2014 a Alpargatas exerceu Opção de Compra para
aquisição de adicionais 30% do capital da Terras de Aventura, passando a deter uma
participação de 60% no capital da mesma.
(c) Alpargatas S.A. e Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A., titular da
marca Osklen
(d) Não houve efeitos no quadro acionário da Alpargatas resultantes da operação.
(e) Antes: Alpargatas detinha 0% de participação na Terras de Aventura Indústria de Art.
Esportivos S.A. Depois: Alpargatas passou a deter 60% de participação direta na Terras
de Aventura Indústria de Art. Esportivos S.A.
(f) Não se aplica.
A.Y.U.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. – Tavex
(a) Alienação da participação indireta da Alpargatas na sua coligada Tavex.
(b) Em 26 de setembro de 2014, A Alpargatas divulgou ao mercado Fato Relevante
informando que as participações que ela e sua controladora, Camargo Corrêa S.A, detinham
na Tavex S.A., sociedade com sede na Espanha, foram concentradas numa nova sociedade
holding com sede no Brasil, denominada A.Y.U.S.P.E. Empreendimentos e Participações
S.A., na qual a Alpargatas passou a deter 37% do capital social. Em 20 de fevereiro de 2015, a
Alpargatas divulgou ao mercado fato relevante informando que os membros do seu Conselho
de Administração aprovaram a venda para a Camargo Corrêa S.A da totalidade de sua
participação na A.Y.U.S.P.E. pelo valor de R$ 15,5 milhões a ser pago em até 180 dias a
partir de 20 de fevereiro de 2015. Com a concretização desta transação, a Alpargatas concluiu
seu desinvestimento na Tavex S.A. cessando o reconhecimento do resultado dessa empresa,
via equivalência patrimonial, em suas demonstrações financeiras, a partir do último trimestre
de 2014.
(c) Alpargatas S.A., Camargo Correa S.A. e Tavex S.A.
(d) Não houve efeitos no quadro acionário da Alpargatas resultantes da operação.
(e) Antes: Alpargatas detinha 18,687% de participação indireta na Tavex S.A.
Depois: Alpargatas passou a deter 0% de participação na Tavex S.A.
(f) Não se aplica.
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Topper e Rainha - BRS
(a) Alienação das marcas Topper e Rainha no Brasil
(b) Em 3 de novembro de 2015, a Alpargatas celebrou com o Grupo Sforza: (a) Contrato de
Compra e Venda para alienação de 100% das operações relacionadas às marcas Topper
no Brasil e Rainha no Brasil e no mundo; (b) Acordo de Compra e Venda para alienação
de 20% das operações relacionadas à marca Topper na Argentina e no mundo (exceto
Estados Unidos e China), atualmente desenvolvida pela controlada Alpargatas S.A.I.C.; e
(c) Acordo de licenciamento de uso da marca Topper, por período de até 15 anos, nos
Estados Unidos e China. Como previsto na estruturação da transação, em fevereiro de
2016, a Alpargatas segregou a unidade de negócios responsável pelas atividades das
marcas Topper e Rainha no Brasil em uma nova companhia a BRS Comércio e Indústria
de Material Esportivo S.A.(BRS), a qual foi adquirida pelo Grupo Sforza em 2 de maio
de 2016. A operação na Argentina também se dará mediante a segregação da operação
em uma nova companhia (“NewCo Argentina”) a ser constituída pela Alpargatas S.A.I.C.
num prazo de 12 meses contados a partir de 2 de maio de 2016, data do fechamento da
primeira transação, sendo que os compradores adquirirão ações representativas de 20%
do capital social da NewCo Argentina.
(c) Alpargatas S.A. e Grupo Sforza.
(d) Não houve efeitos no quadro acionário da Alpargatas resultantes da operação.
(e) Antes: Alpargatas detinha 100% de participação direta na BRS Comércio e Indústria de
Material Esportivo S.A.
Depois: Alpargatas passou a deter 0% de participação na BRS Comércio e Indústria de
Material Esportivo S.A.
(f) Não se aplica.
Timberland
(a) Licenciamento da marca Timberland
(b) Em 13 de maio de 2016, a Companhia divulgou por meio de fato relevante que, a partir
de 1º de janeiro de 2017, não será mais a representante da marca Timberland no Brasil.
Esta decisão está alinhada com a estratégia da Companhia em relação ao seu
posicionamento no mercado de artigos esportivos.
(c)
(d)
(e)
(f)

Timberland Company e Alpargatas S.A.
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
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15.8. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes


Os acionistas Bonsucex Holding S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.839.420 /000160; o Sr. Silvio Tini de Araújo, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.065.488-68 e o Sr. João
José Oliveira de Araújo, inscrito no CPF/MF sob o nº 300.692.158-55, constitui um
grupo de interesse que age conjuntamente, e por isso estão relacionados individualmente
no item 15.2.



A participação da ATMOS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS, BTG PACTUAL
WM GESTÃO DE RECURSOS e MARATHON Asset Management LLP é detida por
diferentes fundos de investimentos.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
16.1. Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações
com partes relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse
assunto, indicando, quando houver uma política formal adotada pelo emissor, os locais em
que ela pode ser consultada
A Alpargatas não possui política formalizada para a realização de transações com partes
relacionadas, porque obtém, previamente à celebração dos contratos, a aprovação das operações
pelo Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para certificação de que seguem os
padrões de mercado e são de estrito interesse da Alpargatas em sua realização.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

JBS S.A.

31/12/2016

4.000,00

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa do grupo controlador

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

Não se aplica

Rescisão ou extinção

Inadimplemento de cláusulas contratuais por qualquer uma das partes

Não se aplica

NÃO

0,000000

Não se aplica

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
JBS S.A.

31/12/2016

4.976.000,00

Não se aplica

Não se aplica

Relação com o emissor

Empresa do grupo controlador

Objeto contrato

Reembolsos de despesas com mídia e fretes

Garantia e seguros

Não se aplica

Rescisão ou extinção

Inadimplemento de cláusulas contratuais por qualquer uma das partes

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Terras de Aventura Ind. Artigos Esportivos S.A.

31/12/2015

415.000,00

Não se aplica

Não se aplica

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Venda de produtos e reembolso de serviços

Garantia e seguros

Não se aplica

Rescisão ou extinção

Inadimplemento de cláusulas contratuais por qualquer uma das partes.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

133.000,00

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

NÃO

0,000000

Não se aplica

NÃO

0,000000

Nçao se aplica

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Terras de Aventura Ind. Artigos Esportivos S.A.

31/12/2016

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Reembolso de serviços

Garantia e seguros

Não se aplica

Rescisão ou extinção

Inadimplemento de cláusulas contratuais por qualquer uma das partes.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Construções e Comércio Camargo Correa

31/12/2015

15.300.000,00

Não se aplica

Não se aplica

Relação com o emissor

Empresa do grupo do ex-controlador

Objeto contrato

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

Garantia e seguros

Não se aplica

Rescisão ou extinção

Inadimplemento de cláusulas contratuais por quanlquer uma das partes

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
J&F Investimentos S.A.

31/12/2016

1.580.000,00

Relação com o emissor

Controlador direto

Não se aplica

Não se aplica
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

Não se aplica

Rescisão ou extinção

Inadimplemento de cláusulas contratuais por qualquer uma das partes

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Não se aplica

NÃO

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Construções e Comércio Camargo Correa

31/12/2014

15.522.000,00

Não se aplica

Não se aplica

Relação com o emissor

Empresa do grupo do ex- controlador

Objeto contrato

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

Garantia e seguros

Não se aplica

Rescisão ou extinção

Inadimplemento de cláusulas contratuais por qualquer uma das partes

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

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

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

Não há outras informações que a Alpargatas julgue relevantes.
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

0,00

30.000.000

60.000.000

90.000.000

648.497.230,97

241.608.551

228.841.226

470.449.777

Valor do capital (Reais)
Capital Autorizado

01/11/2017
Tipo de capital
23/04/2014

Prazo de integralização

Capital Integralizado
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação
23/04/2014

Orgão que
deliberou o
aumento
Assembleia Geral

Data emissão
23/04/2014

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

23.886.816,41

Subscrição
particular

21.964.414

20.803.748

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
42.768.162

Critério para determinação do
preço de emissão

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

Forma de integralização

Em moeda corrente

10,00000000

0,56

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

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

219.644.137

208.037.478

427.681.615

241.608.551

228.841.226

470.449.777

Bonificação
23/04/2014
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve reduções de capital da Alpargatas nos últimos três exercícios sociais.
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17.5 - Outras informações relevantes
17.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Conforme demonstrado no capítulo 17.1 o capital integralizado é de R$ 648.497.230,97 (seiscentos e
quarenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e trinta reais e noventa e sete
centavos), representado por 470.449.777 (quatrocentos e setenta milhões, quatrocentos e quarenta e nove
mil, setecentas e setenta e sete) ações escriturais, sem valor nominal, sendo 241.608.551 (duzentos e
quarenta e um milhões, seiscentos e oito mil, quinhentas e cinqüenta e uma) ações ordinárias e 228.841.226
(duzentos e vinte e oito milhões, oitocentos e quarenta e um mil, duzentas e vinte e seis) ações
preferenciais. Em 01/11/2017 foi aprovada a reforma do Estatuto Social onde consta que a Companhia está
autorizada a aumentar seu capital social em até mais 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias e/ou
até 60.000.000 (sessenta milhões) de ações preferenciais nominativas, escriturais e sem valor nominal,
independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará
as condições da emissão, sendo certo que em tal emissão não será necessário guardar a proporção entre
ações ordinárias e ações preferenciais.
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18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

80,000000

Direito a dividendos

Não recebe adicional de dividendos.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

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

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Sim

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate

O resgate consiste no pagamento do valor das ações para retirá-las definitivamente de circulação,
com redução ou não do capital social, ou, ainda, manutenção deste capital, hipótese em que será
atribuído, novo valor nominal às ações remanescentes. O resgate de ações de uma ou mais classes
deve ser aprovado em assembléia geral especial pelos acionistas que representem, no mínimo, a
metade das ações da(s) classe(s) atingida(s).

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

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

Outras características
relevantes

Não existem outras características relevantes.

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Tag along

0,000000

Direito a dividendos

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

Direito a voto

Sem Direito

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

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

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Sim

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate

O resgate consiste no pagamento do valor das ações para retirá-las definitivamente de circulação,
com redução ou não do capital social, ou, ainda, manutenção deste capital, hipótese em que será
atribuído, novo valor nominal às ações remanescentes. O resgate de ações de uma ou mais classes
deve ser aprovado em assembléia geral especial pelos acionistas que representem, no mínimo, a
metade das ações da(s) classe(s) atingida(s).
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18.1 - Direitos das ações

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

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

Outras características
relevantes

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

31/12/2016

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2016

Ações

31/03/2016

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

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

14.285.342

9,83

8,82 R$ por Unidade

9,31

Bolsa

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

276.403.813

8,51

6,32 R$ por Unidade

7,38

Ordinária

Bolsa

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

3.046.925

9,95

9,43 R$ por Unidade

9,77

Ações

Preferencial

Bolsa

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

390.079.756

10,10

7,21 R$ por Unidade

9,02

30/09/2016

Ações

Ordinária

Bolsa

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

3.508.920

10,54

9,78 R$ por Unidade

10,31

30/09/2016

Ações

Preferencial

Bolsa

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

415.741.401

11,10

9,39 R$ por Unidade

10,12

31/12/2016

Ações

Ordinária

Bolsa

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

903.187

10,20

8,18 R$ por Unidade

8,83

31/12/2016

Ações

Preferencial

Bolsa

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

254.286.618

10,62

9,23 R$ por Unidade

9,93

Exercício social

31/12/2015

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2015

Ações

Ordinária

Bolsa

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

1.554.629

8,63

5.705,51 R$ por Unidade

31/03/2015

Ações

Preferencial

Bolsa

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

441.001.706

9.359,03

5,66 R$ por Unidade

7,28

30/06/2015

Ações

Ordinária

Bolsa

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

20.669.958

8,95

6,60 R$ por Unidade

8,15

30/06/2015

Ações

Preferencial

Bolsa

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

275.951.864

9,40

7,17 R$ por Unidade

8,67

30/09/2015

Ações

Ordinária

Bolsa

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

535.476

5,93

5,93 R$ por Unidade

6,38

30/09/2015

Ações

Preferencial

Bolsa

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

198.745.974

7,62

5,71 R$ por Unidade

6,82

31/12/2015

Ações

Ordinária

Bolsa

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

41.374.998

9,46

5,98 R$ por Unidade

8,58

31/12/2015

Ações

Preferencial

Bolsa

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

276.309.661

9,13

6,10 R$ por Unidade

7,46

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Bolsa

Ações

Preferencial

30/06/2016

Ações

30/06/2016

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
7.226,98
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
Exercício social

31/12/2014

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2014

Ações

30/06/2014

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

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

2.073.305

9,44

8,27 R$ por Unidade

9,01

Bolsa

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

6.411.530

9,63

8,60 R$ por Unidade

9,25

Ordinária

Bolsa

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

2.069.959

9,71

7,80 R$ por Unidade

8,81

Ações

Ordinária

Bolsa

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

2.938.428

8,51

5,74 R$ por Unidade

6,96

31/03/2014

Ações

Preferencial

Bolsa

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

406.328.187

10,56

9,05 R$ por Unidade

9,56

30/06/2014

Ações

Preferencial

Bolsa

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

343.614.523

10,16

9,09 R$ por Unidade

9,77

30/09/2014

Ações

Preferencial

Bolsa

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

351.081.449

9,78

8,21 R$ por Unidade

9,10

31/12/2014

Ações

Preferencial

Bolsa

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

314.738.498

8,81

6,17 R$ por Unidade

7,12

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Bolsa

Ações

Ordinária

30/09/2014

Ações

31/12/2014

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures simples, não conversíveis em ações, em 3 (três) séries, da espécie
quirografária.

Data de emissão

15/12/2017

Data de vencimento

15/12/2019

Quantidade
(Unidades)

100.000

Valor nominal global
(Reais)

100.000.000,00

Saldo devedor em aberto

250.000.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários entre investidores qualificados, conforme definido no artigo 9º-B da
Instrução da CVM n.º 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Instrução
CVM 539”) e depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data de cada
subscrição ou aquisição por investidores considerados como profissionais, conforme
definidos no artigo 9º-A da Instrução CVM 539 , conforme disposto nos artigos 13 e 15
da Instrução CVM 476 e observado o cumprimento, pela Companhia de suas
obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá realizar, a seu exclusivo critério, a partir do 6º mês a contar da
Data de Emissão, ou seja, a partir de 16 de junho de 2018, o resgate antecipado da
totalidade das Debêntures de uma ou de todas as Séries.
O Resgate Antecipado Facultativo ocorrerá mediante o pagamento do Valor Nominal
Unitário, acrescido da Remuneração das Debêntures da respectiva Série, calculados
pro rata temporis desde a Data de Integralização ou da última Data de Pagamento da
Remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo resgate, acrescido de prêmio
equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, pelo prazo remanescente , a
ser pago aos Debenturistas da respectiva Série, calculado da seguinte forma:
PUprêmio = Prêmio X Prazo Remanescente/252 X PUdebênture
Onde:
PUdebênture = Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração das Debêntures da
respectiva Série, calculados pro rata temporis, desde a Data de Integralização ou a Data
de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do
efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo (“Data do Resgate Antecipado
Facultativo”) e de demais encargos devidos e não pagos até a Data do Resgate
Antecipado Facultativo;
Prêmio = 0,20% (vinte centésimos por cento); e
Prazo Remanescente = quantidade de Dias Úteis contados da respectiva Data do
Resgate Antecipado Facultativo até a Data de Vencimento das Debêntures da
respectiva Série.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Características dos valores mobiliários de dívida descritos no ítem 18.12

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável
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Outras características
relevantes

Aquisição Facultativa: A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir no mercado
Debêntures, de acordo com os procedimentos estabelecidos na regulamentação
aplicável, observados os termos do artigo 13 da Instrução CVM 476 e o disposto no
artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures objeto deste
procedimento poderão (i) ser canceladas; (ii) permanecer em tesouraria da Companhia;
ou (iii) ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela
Companhia para permanência em tesouraria, nos termos deste item, se e quando
recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração das demais Debêntures que
ainda estiverem em circulação.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures simples, não conversíveis em ações, em 3 (três) séries, da espécie
quirografária.

Data de emissão

15/12/2017

Data de vencimento

15/12/2020

Quantidade
(Unidades)

100.000

Valor nominal global
(Reais)

100.000.000,00

Saldo devedor em aberto

250.000.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários entre investidores qualificados, conforme definido no artigo 9º-B da
Instrução da CVM n.º 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Instrução
CVM 539”) e depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data de cada
subscrição ou aquisição por investidores considerados como profissionais, conforme
definidos no artigo 9º-A da Instrução CVM 539 , conforme disposto nos artigos 13 e 15
da Instrução CVM 476 e observado o cumprimento, pela Companhia de suas
obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim
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Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá realizar, a seu exclusivo critério, a partir do 6º mês a contar da
Data de Emissão, ou seja, a partir de 16 de junho de 2018, o resgate antecipado da
totalidade das Debêntures de uma ou de todas as Séries.
O Resgate Antecipado Facultativo ocorrerá mediante o pagamento do Valor Nominal
Unitário, acrescido da Remuneração das Debêntures da respectiva Série, calculados
pro rata temporis desde a Data de Integralização ou da última Data de Pagamento da
Remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo resgate, acrescido de prêmio
equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, pelo prazo remanescente , a
ser pago aos Debenturistas da respectiva Série, calculado da seguinte forma:
PUprêmio = Prêmio X Prazo Remanescente/252 X PUdebênture
Onde:
PUdebênture = Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração das Debêntures da
respectiva Série, calculados pro rata temporis, desde a Data de Integralização ou a Data
de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do
efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo (“Data do Resgate Antecipado
Facultativo”) e de demais encargos devidos e não pagos até a Data do Resgate
Antecipado Facultativo;
Prêmio = 0,20% (vinte centésimos por cento); e
Prazo Remanescente = quantidade de Dias Úteis contados da respectiva Data do
Resgate Antecipado Facultativo até a Data de Vencimento das Debêntures da
respectiva Série.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Características dos valores mobiliários de dívida descritas no ítem 18.12

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável

Outras características
relevantes

Aquisição Facultativa: A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir no mercado
Debêntures, de acordo com os procedimentos estabelecidos na regulamentação
aplicável, observados os termos do artigo 13 da Instrução CVM 476 e o disposto no
artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures objeto deste
procedimento poderão (i) ser canceladas; (ii) permanecer em tesouraria da Companhia;
ou (iii) ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela
Companhia para permanência em tesouraria, nos termos deste item, se e quando
recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração das demais Debêntures que
ainda estiverem em circulação.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures simples, não conversíveis em ações, em 3 (três) séries, da espécie
quirografária.

Data de emissão

15/12/2017

Data de vencimento

15/12/2022

Quantidade
(Unidades)

50.000

Valor nominal global
(Reais)

50.000.000,00

Saldo devedor em aberto

250.000.000,00

Restrição a circulação

Sim
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Descrição da restrição

As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários entre investidores qualificados, conforme definido no artigo 9º-B da
Instrução da CVM n.º 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Instrução
CVM 539”) e depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data de cada
subscrição ou aquisição por investidores considerados como profissionais, conforme
definidos no artigo 9º-A da Instrução CVM 539 , conforme disposto nos artigos 13 e 15
da Instrução CVM 476 e observado o cumprimento, pela Companhia de suas
obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá realizar, a seu exclusivo critério, a partir do 6º mês a contar da
Data de Emissão, ou seja, a partir de 16 de junho de 2018, o resgate antecipado da
totalidade das Debêntures de uma ou de todas as Séries.
O Resgate Antecipado Facultativo ocorrerá mediante o pagamento do Valor Nominal
Unitário, acrescido da Remuneração das Debêntures da respectiva Série, calculados
pro rata temporis desde a Data de Integralização ou da última Data de Pagamento da
Remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo resgate, acrescido de prêmio
equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, pelo prazo remanescente , a
ser pago aos Debenturistas da respectiva Série, calculado da seguinte forma:
PUprêmio = Prêmio X Prazo Remanescente/252 X PUdebênture
Onde:
PUdebênture = Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração das Debêntures da
respectiva Série, calculados pro rata temporis, desde a Data de Integralização ou a Data
de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do
efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo (“Data do Resgate Antecipado
Facultativo”) e de demais encargos devidos e não pagos até a Data do Resgate
Antecipado Facultativo;
Prêmio = 0,20% (vinte centésimos por cento); e
Prazo Remanescente = quantidade de Dias Úteis contados da respectiva Data do
Resgate Antecipado Facultativo até a Data de Vencimento das Debêntures da
respectiva Série.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Características dos valores mobilários de dívida descritos no ítem 18.12

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável

Outras características
relevantes

Aquisição Facultativa: A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir no mercado
Debêntures, de acordo com os procedimentos estabelecidos na regulamentação
aplicável, observados os termos do artigo 13 da Instrução CVM 476 e o disposto no
artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures objeto deste
procedimento poderão (i) ser canceladas; (ii) permanecer em tesouraria da Companhia;
ou (iii) ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela
Companhia para permanência em tesouraria, nos termos deste item, se e quando
recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração das demais Debêntures que
ainda estiverem em circulação.

PÁGINA: 310 de 336

Formulário de Referência - 2017 - ALPARGATAS SA

Versão : 15

18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
18.6. Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do emissor são
admitidos à negociação
As ações ordinárias e preferenciais da Alpargatas são negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão sob os códigos ALPA3 e ALPA4, respectivamente.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros
18.7. Em relação a cada classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros, indicar: (a) país, (b) mercado; (c) entidade administradora do
mercado no qual os valores mobiliários são admitidos à negociação; (d) data de admissão à
negociação; (e) se houver, indicar o segmento de negociação; (f) data de início de listagem
no segmento de negociação; (g) percentual do volume de negociações no exterior em
relação ao volume total de negociações de cada classe e espécie no último exercício; (h) se
houver, proporção de certificados de depósito no exterior em relação a cada classe e espécie
de ações; (i) se houver, banco depositário; (j) se houver, instituição custodiante
A Alpargatas não possui valores mobiliários negociados em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Alpargatas não possui títulos emitidos no exterior.
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

18.9. Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por
terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a
valores mobiliários do emissor
A J&F Investimentos S.A., controladora da Companhia, até a data de 20/09/2017,
realizou oferta pública de aquisição de ações ordinárias da Alpargatas em 30 de
setembro de 2016. Como resultado do leilão, a J&F Investimentos S.A. adquiriu
45.322.491 ações ordinárias de emissão da Companhia, representando 56,82% das ações
ordinárias objeto da OPA, passando a deter 207.168.869 ações ordinárias, representando
85,75% do total desta classe de ações. As ações foram adquiridas pelo preço unitário de
R$11,02, totalizando o valor de R$ 499.453.850,82. Considerando que a J&F já possuía
47.937.043 ações preferenciais da Companhia, a sua participação no capital social total
da Alpargatas passou a ser 54,24%. A liquidação da OPA Obrigatória ocorreu em 5 de
outubro de 2016.
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios
18.10. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários,
indicar: (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; (c) caso tenha havido desvios, as razões para tais
desvios.
Não houve oferta pública de distribuição de valores mobiliários realizada pela Alpargatas nos
três últimos exercícios sociais.
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros
18.11. Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiro
Não houve oferta pública de valores mobiliários da Alpargatas nos três últimos exercícios
sociais.
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18.12 - Outras infomações relevantes
18.12. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
As cotações listadas no item 18.4 estão ajustadas pelos proventos deliberados até 31/05/2017.

O saldo devedor em aberto constante no item 18.5 e) refere-se ao saldo devedor em aberto em 18/12/2017
e não na data de encerramento do último exercício social, uma vez que, em 31/12/2016, as debêntures em
questão não haviam sido emitidas.

Seguem informações referentes ao item 18.5 i) Características dos valores mobiliários de dívida:

(i) vencimento, inclusive as condições de vencimento antecipado
(i) as Debêntures da Primeira Série terão prazo de vencimento de 2 (dois) anos a contar da Data de
Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de dezembro de 2019; (ii) as Debêntures da Segunda Série
terão prazo de vencimento de 3 (três) anos a contar da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em
15 de dezembro de 2020; e (iii) as Debêntures da Terceira Série terão prazo de vencimento de 5
(cinco) anos a contar da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de dezembro de 2022.
São considerados "Eventos de Vencimento Antecipado Automático", nos termos previstos na
Escritura de Emissão:
(i) inadimplemento, pela Companhia, de qualquer obrigação pecuniária prevista nesta Escritura de
Emissão, não sanado no prazo de 2 (dois) Dias Úteis da data do respectivo inadimplemento, sem
prejuízo da aplicação dos Encargos Moratório;
(ii) nulidade, revogação, rescisão, cancelamento ou declaração de invalidade, ineficácia ou
inexequibilidade total ou parcial de qualquer disposição desta Escritura de Emissão;
(iii) liquidação, dissolução, intervenção ou extinção da Companhia e/ou de qualquer das sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, conforme definição de controle constante nos
artigos 116 e 243, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações pela Companhia (“Controladas”),
exceto para extinção de Controladas que representem, de forma individual ou agregada, menos de
10% (dez por cento) da receita consolidada ou do ativo consolidado da Companhia, com base nas
então mais recentes demonstrações financeiras consolidadas da Companhia;
(iv) (a) decretação de falência da Companhia e/ou de qualquer Controlada; (b) pedido de
autofalência formulado pela Companhia e/ou por qualquer Controlada; (c) pedido de falência da
Companhia e/ou de qualquer Controlada, formulado por terceiros, não elidido no prazo legal; ou (d)
pedido de recuperação judicial e/ou extrajudicial formulado pela Companhia e/ou por qualquer
Controlada, independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de sua
concessão pelo juiz competente do respectivo pedido;
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(v) transformação da forma societária da Companhia de sociedade por ações para qualquer outro
tipo societário, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações;
(vi) vencimento antecipado de quaisquer empréstimos, financiamentos ou operações de dívida ou
financeiras (“Dívida Financeira”) da Companhia e/ou de qualquer Controlada (ainda que na
condição de garantidora), em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$60.000.000,00
(sessenta milhões de reais), ou seu equivalente em outras moedas;
(vii) questionamento judicial pela Companhia e/ou por qualquer Controlada, da validade ou
exequibilidade desta Escritura de Emissão, bem como de quaisquer das obrigações estabelecidas
neste instrumento;
(viii) alteração ou transferência do controle, direto ou indireto, da Companhia, exceto se: (a)
previamente autorizado por Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das
Debêntures em Circulação; ou (b) a Itaúsa - Investimentos Itaú S.A., inscrita no CNPJ/MF nº
61.532.644/0001-15 (“Itaúsa”) permanecer, individualmente, titular da maioria das ações
representativas do capital social votante e total da Companhia; ou (c) a Itaúsa permanecer,
cumulativamente, (I) parte de um grupo de acionistas, vinculados por meio de acordo de acionistas
e/ou de voto, que seja titular, no mínimo, da maioria das ações representativas do capital social
votante e total da Companhia ("Bloco de Controle"); e (II) titular, no mínimo, de 50% (cinquenta
por cento) das ações representativas do capital social votante e total da Companhia pertencentes ao
Bloco de Controle;
(ix) cisão, fusão ou incorporação (inclusive incorporação de ações) envolvendo a Companhia,
exceto (a) se previamente autorizado por Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços)
das Debêntures em Circulação; (b) se referida fusão ou incorporação (inclusive incorporação de
ações) for realizada entre sociedades pertencentes ao seu grupo econômico ou entre sociedades em
que a Companhia possua ou venha possuir contrato de associação (joint ventures); ou (c) à cisão
ocorrida da Alpargatas S.A.I.C. conforme fato relevante publicado no site da CVM em 3 de
novembro de 2015;
(x) cessão ou qualquer forma de transferência a terceiros, no todo ou em parte, pela Companhia, de
qualquer de suas obrigações nos termos desta Escritura de Emissão, exceto se previamente
autorizado por Debenturistas representando 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação; e
(xi) distribuição e/ou pagamento, pela Companhia, de dividendos, juros sobre o capital próprio ou
quaisquer outras distribuições de lucros, exceto pelos dividendos obrigatórios previstos no artigo
202 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do estatuto social da Companhia vigente na Data
de Emissão, caso (a) a Companhia esteja em mora com qualquer de suas obrigações estabelecidas
nesta Escritura de Emissão; (b) tenha ocorrido e esteja vigente qualquer Evento de Vencimento
Antecipado; ou (c) caso a Companhia estiver descumprindo o seguinte índice financeiro com base
nas demonstrações financeiras completas consolidadas da Companhia relativas ao respectivo
trimestre (ITRs) e ao respectivo exercício social período encerrado, divulgadas regularmente pela
Companhia (“Índice Financeiro”) que será acompanhado trimestralmente pelo Agente Fiduciário,
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sendo a primeira apuração do Índice Financeiro com base no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017:
Dívida Líquida/EBITDA igual ou inferior a 3,00 vezes.
Para fins do disposto neste item, entende-se por:
(a) "Dívida Líquida": a Dívida Financeira da Companhia menos as disponibilidades de caixa e
equivalentes (ou seja, somatório do caixa e aplicações financeiras) da Companhia; e
(b) "EBITDA": com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia relativas aos
12 (doze) meses imediatamente anteriores, o resultado líquido do período, acrescido dos tributos
sobre o lucro, dos resultados financeiros líquidos e das depreciações, amortizações e exaustões,
calculado nos termos da Instrução da CVM n.º 527, de 4 de outubro de 2012.
São considerados "Eventos de Vencimento Antecipado Não Automático", nos termos previstos na
Escritura de Emissão:
(i) inadimplemento, pela Companhia, de qualquer obrigação não pecuniária prevista nesta Escritura
de Emissão, não sanado no prazo de 20 (vinte) dias contados da data do respectivo inadimplemento,
sendo que o prazo previsto neste inciso não se aplica às obrigações para as quais tenha sido
estipulado prazo de cura específico ou para qualquer dos demais Eventos de Vencimento
Antecipado;
(ii) caso qualquer uma das declarações e garantias dadas pela Companhia nesta Escritura de
Emissão não sejam, na data de sua respectiva assinatura, verdadeiras, corretas, consistentes e
suficientes em todos os seus aspectos;
(iii) redução de capital social da Companhia, exceto para a absorção de prejuízos;
(iv) alteração do objeto social da Companhia, conforme disposto em seu estatuto social, vigente na
Data de Emissão, que resulte em alteração de suas atividades principais ou que agregue a essas
atividades novos negócios que possam representar desvios relevantes em relação às atividades
atualmente desenvolvidas;
(v) protesto de títulos contra a Companhia e/ou qualquer Controlada (ainda que na condição de
garantidora), em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$60.000.000,00 (sessenta
milhões de reais), ou seu equivalente em outras moedas, exceto se, no prazo legal, tiver sido
validamente comprovado ao Agente Fiduciário que o(s) protesto(s) foi(ram) (a) cancelado(s),
pago(s) ou suspenso(s); ou (b) garantido(s) por garantias aceitas em juízo;
(vi) inadimplemento de quaisquer Dívidas Financeiras da Companhia e/ou de qualquer Controlada
(ainda que na condição de garantidora), em valor, individual ou agregado, igual a R$60.000.000,00
(sessenta milhões de reais), ou seu equivalente em outras moedas, exceto se, no prazo previsto no
respectivo contrato, ou, em sua falta, no prazo de até 7 (sete) Dias Úteis contados da data de sua
ocorrência, for validamente comprovado ao Agente Fiduciário que a Dívida Financeira foi
integralmente quitada, renovada ou renegociada de modo a impedir sua exigibilidade, nos termos
acordados com o credor;
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(vii) descumprimento, pela Companhia e/ou por qualquer Controlada, de qualquer decisão judicial
transitada em julgado e/ou de qualquer decisão arbitral não sujeita a recurso, em valor, individual
ou agregado, igual ou superior a R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), ou seu equivalente
em outras moedas;
(viii) cessão, venda, alienação e/ou qualquer forma de transferência, pela Companhia e/ou por
qualquer Controlada, por qualquer meio, de forma gratuita ou onerosa, de ativo(s) operacional(is) e
não circulante(s), exceto: (a) pelas vendas no curso normal de seus negócios, incluindo estoques; ou
(b) por cessão, venda, alienação e/ou transferência de ativo(s) realizada exclusivamente entre a
Companhia e qualquer de suas Controladas, desde que referida Controlada permaneça sob o
controle da Companhia; ou (c) por cessão, venda, alienação e/ou transferência de ativo(s) que não
se enquadrem nas alíneas (a) a (b) acima, cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou inferior a
20% (vinte por cento) do ativo total da Companhia, com base nas então mais recentes
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia;
(ix) desapropriação, confisco ou qualquer outro ato de qualquer entidade governamental de
qualquer jurisdição que resulte na perda, pela Companhia e/ou por qualquer Controlada, da
propriedade e/ou da posse, direta ou indireta, de ativo(s) cujo valor, individual ou agregado seja
igual ou superior a 10% (dez por cento) do ativo total da Companhia, com base na então mais
recente demonstração financeira consolidada da Companhia;
(x) pedido de cancelamento ou cancelamento do registro da Companhia como companhia
Companhia de valores mobiliários categoria A perante a CVM;
(xi) questionamento judicial, por qualquer terceiro, da validade ou exequibilidade desta Escritura de
Emissão, bem como de quaisquer das obrigações estabelecidas em referidos instrumentos, não
sanado de forma definitiva no prazo de até 20 (vinte) dias contados da data em que a Companhia
tomar ciência do ajuizamento de tal questionamento judicial;

(ii) juros
Sobre o Valor Nominal Unitário incidirão juros correspondentes à variação acumulada de (i)
103,50% (cento e três inteiros e cinquenta centésimos por cento) da taxa média diária de juros dos
DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3 no
informativo diário disponível em sua página na rede mundial de computadores
(http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), com relação às Debêntures da Primeira Série; (ii) 104,00%
(cento e quatro inteiros por cento) da Taxa DI, com relação às Debêntures da Segunda Série; e (iii)
106,00% (cento e seis inteiros por cento) da Taxa DI, com relação às Debêntures da Terceira Série.

(iii) garantia e, se real, descrição do bem abjeto
não aplicável
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(iv) na ausência de garantia, se o crédito é quirografário ou subordinado
quirografário

(v) eventuais restrições impostas ao emissor em relação: à distribuição de dividendos; à
alienação de determinados ativos; à contratação de novas dívidas; à emissão de novos valores
mobiliários; à realização de operações societárias envolvendo o emissor, seus controladores e
controladas
Sob pena de vencimento antecipado das Debêntures, a Companhia não poderá realizar a distribuição
e/ou pagamento, pela Companhia, de dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras
distribuições de lucros, exceto pelos dividendos obrigatórios previstos no artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações, nos termos do estatuto social da Companhia vigente na Data de Emissão,
caso (a) a Companhia esteja em mora com qualquer de suas obrigações estabelecidas nesta Escritura
de Emissão; (b) tenha ocorrido e esteja vigente qualquer Evento de Vencimento Antecipado; ou (c)
caso a Companhia estiver descumprindo o índice financeiro previsto na Escritura de Emissão.

(vi) o agente fiduciário, indicando os principais termos do contrato
O agente fiduciário das Debêntures é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários.
Além de outros previstos em lei, em ato normativo da CVM, em especial a Instrução CVM 583 ou
na Escritura de Emissão, constituem deveres e atribuições do Agente Fiduciário:
(i) exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os Debenturistas;
(ii) proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, empregando, no exercício da função, o
cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus
próprios bens;
(iii) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de qualquer outra
modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da AGD para deliberação de sua
substituição;
(iv) conservar em boa guarda documentação relativa ao exercício de suas funções;
(v) diligenciar junto a Companhia para que a Escritura de Emissão e seus respectivos aditamentos
sejam registrados na JUCESP, adotando, no caso de omissão da Companhia, as medidas
eventualmente previstas em lei;
(vi) acompanhar a prestação das informações periódicas pela Companhia, alertando os
Debenturistas, no relatório anual de que trata o inciso (xv) abaixo, sobre inconsistências ou
omissões de que tenha conhecimento;
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(vii) opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de modificação das
condições das Debêntures;
(viii) solicitar, quando julgar necessário ao fiel desempenho de suas funções, certidões atualizadas
dos distribuidores cíveis, das Varas da Fazenda Pública, Cartórios de Protesto, Varas do Trabalho,
Procuradoria da Fazenda Pública do foro da sede da Companhia, bem como das demais comarcas
em que a Companhia exerça suas atividades;
(ix) solicitar, quando considerar necessário, às expensas da Companhia, auditoria externa na
Companhia;
(x) convocar, quando necessário, a AGD, nos termos da Cláusula X abaixo;
(xi) comparecer à AGD a fim de prestar as informações que lhe forem solicitadas;
(xii) manter atualizada a relação de Debenturistas e de seus endereços, mediante, inclusive,
solicitação de informações à Companhia, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, sendo que,
para fins de atendimento ao disposto nesta alínea, a Companhia e os Debenturistas, assim que
subscreverem, integralizarem ou adquirirem as Debêntures, expressamente autorizam, desde já, o
Escriturador Mandatário, o Banco Liquidante e a B3 a divulgarem, a qualquer momento, a posição
das Debêntures, bem como relação dos Debenturistas;
(xiii) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes desta Escritura de Emissão, especialmente
daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;
(xiv) comunicar aos Debenturistas qualquer inadimplemento, pela Companhia, de obrigações
financeiras assumidas nesta Escritura de Emissão, incluindo as cláusulas destinadas a proteger o
interesse dos Debenturistas e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela
Companhia, indicando as consequências para os Debenturistas e as providências que pretende tomar
a respeito do assunto, em até 7 (sete) Dias Úteis contados da ciência pelo Agente Fiduciário do
inadimplemento;
(xv) elaborar relatórios anuais destinados aos Debenturistas, nos termos da alínea “b” do parágrafo
1º do artigo 68 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 15 da Instrução CVM 583, relativos aos
exercícios sociais da Companhia, os quais deverão conter, ao menos, as seguintes informações:
(a) cumprimento pela Companhia das suas obrigações de prestação de informações periódicas,
indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;
(b) alterações estatutárias ocorridas no período com efeitos relevantes para os Debenturistas;
(c) comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital social da
Companhia relacionados a cláusulas desta Escritura de Emissão destinadas a proteger o interesse
dos Debenturistas e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela Companhia;
(d) quantidade de Debêntures emitidas, quantidade de Debêntures em Circulação e saldo cancelado
no período;
(e) resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros das Debêntures realizados no
período;
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(f) destinação dos recursos captados por meio da Emissão, conforme informações prestadas pela
Companhia;
(g) relação dos bens e valores entregues à administração do Agente Fiduciário;
(h) cumprimento de outras obrigações assumidas pela Companhia nesta Escritura de Emissão;
(i) declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que o impeça a continuar
exercendo a função de agente fiduciário da Emissão; e
(j) existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pela
Companhia, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da
Companhia em que tenha atuado no período como agente fiduciário, bem como os seguintes dados
sobre tais emissões:
(1) denominação da companhia ofertante;
(2) valor da emissão;
(3) quantidade de valores mobiliários emitidos;
(4) espécie e garantias envolvidas;
(5) prazo de vencimento e taxa de juros dos valores mobiliários; e
(6) inadimplemento pecuniário no período.
(xvi)
disponibilizar
em
sua
página
na
rede
mundial
de
computadores
(www.pentagonotrustee.com.br) o relatório a que se refere o inciso (xv) acima aos Debenturistas,
no prazo máximo de 4 (quatro) meses a contar do encerramento do exercício social da Companhia;
(xvii) disponibilizar aos Debenturistas e demais participantes do mercado, em sua central de
atendimento e/ou página na rede mundial de computadores (www.pentagonotrustee.com.br), o
cálculo do saldo devedor das Debêntures, a ser calculado pela Companhia; e
(xviii) acompanhar com o Banco Liquidante em cada data de pagamento, o integral e pontual
pagamento dos valores devidos, conforme estipulado na presente Escritura de Emissão.
São devidos ao Agente Fiduciário honorários pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe
competem correspondentes a parcelas anuais de R$8.000,00 (oito mil reais)
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Data delib.

Período
recomp.

Reservas e lucros
disp. (Reais)

Espécie

Classe

Qtde. prevista
(Unidades)

% rel. circ.

Qtde. adquirida
aprovadas
(Unidades)

PMP

Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
05/12/2014

08/12/2014 à
04/12/2015

180.615.000,00 Ordinária
Preferencial

7.976.217

10,000000

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

8.612.139

10,000000

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000
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Exercício social 31/12/2016
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade (Unidades)

Quantidade Inicial

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

26

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação
Espécie de ação

26
0,000000%
Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Preferencial

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)
9.604.334

Quantidade adquirida
Quantidade alienada

0

0,00

2.207.957

9,21

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

0
7.396.377
0,000000%

Exercício social 31/12/2015
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

0

Quantidade adquirida

26

4,35

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

26
0,000000%
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Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Preferencial

Movimentação

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

Quantidade Inicial

9.699.075

Quantidade adquirida

1.005.826

9,27

Quantidade alienada

1.100.567

8,90

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

0
9.604.334
0,000000%

Exercício social 31/12/2014
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Preferencial

Movimentação

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

Quantidade Inicial

6.162.796

Quantidade adquirida

4.684.430

9,22

Quantidade alienada

1.148.151

10,87

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação
Espécie de ação

0
9.699.075
0,000000%
Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

Quantidade Inicial

0

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final

0

Relação valores mobiliários em
circulação

0,000000%
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19.3. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Não há outras informações relevantes sobre o item 19.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

13/03/2009

Cargo e/ou função

Verificar item 20.2, subitem b

Principais características e locais de consulta
Verificar item 20.2, subitens c) e e)
Períodos de vedação e descrição
Verificar item 20.2 subitem d)
dos procedimentos de fiscalização
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20.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
As informações sobre a política de negociação de valores mobiliários da Alpargatas previstas no
item 20.1 deste formulário estão descritas neste item, pois excedem o limite de tamanho dos
campos disponibilizados no item 20.1.
Política de negociação de valores mobiliários
(a) data de aprovação:
A Política de Negociação de Valores Mobiliários da Alpargatas foi aprovada pelo Conselho de
Administração em 13 de março de 2009.
(b) pessoas vinculadas:
De acordo com a Política são consideradas pessoas vinculadas: (a) o acionista controlador, direto
ou indireto, ou integrantes do bloco de controle, enquanto tiverem essa qualidade e por mais 6
(seis) meses após deixarem de tê-la; (b) os diretores e os membros do Conselho de
Administração, enquanto exercerem o cargo e por mais 6 (seis) meses após o deixarem; (c) os
membros do Conselho Fiscal, enquanto exercerem o cargo e por mais 6 (seis) meses após o
deixarem; (d) os membros de órgão técnico ou consultivo previsto no estatuto social da
Alpargatas, enquanto exercerem o cargo e por mais 6 (seis) meses após o deixarem; e (e) as
pessoas que aderirem à Política de Negociação, conforme indicado a seguir. O Diretor de
Relações com Investidores da Alpargatas poderá determinar a adesão à Política de Negociação
de: (a) gerentes ou outros empregados da Alpargatas; (b) administradores ou empregados do
acionista controlador ou de integrante do bloco de controle, bem como de sociedades coligadas
ou subsidiárias da Alpargatas, os quais, em virtude de função habitual ou circunstância
temporária, possam ter acesso a informação privilegiada (conforme definição no item 2.1); ou (c)
qualquer pessoa estranha à Alpargatas que, em virtude de relação comercial ou profissional,
possa ter acesso a informação privilegiada.
(c) principais características:
Para os fins da Política, considera-se “informação privilegiada”: (a) aquela relativa a fatos
relevantes já ocorridos, mas ainda não divulgados; ou (b) qualquer informação relativa a
operações, negócios ou finanças da Alpargatas tais como proposta, plano, acordo de
confidencialidade, estratégia, estudo, relatório, negociação ou estimativa que tenha
cumulativamente estas características: (i) não configure fato relevante por si só; (ii) não tenha
sido divulgada; e (iii) possa futuramente levar os administradores ou o acionista controlador da
Alpargatas a tomar decisão considerada fato relevante.
As pessoas vinculadas deverão, em relação à informação privilegiada: (a) identificar a fonte de
onde a receberem; (b) mantê-la em sigilo; (c) usá-la somente de acordo com a finalidade a que se
destinar; e (d) identificar aqueles a quem a transmitirem, ainda que involuntariamente.
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(d) previsão de períodos de vedação de negociações e descrição dos procedimentos
adotados para fiscalizar a negociação em tais períodos:
Vedações periódicas
É vedado à Alpargatas ou a qualquer pessoa vinculada realizar negociação 15 dias antes da
entrega das demonstrações financeiras trimestrais (ITR). É vedado à Alpargatas ou a qualquer
pessoa vinculada realizar negociação 30 dias antes da publicação das demonstrações financeiras
anuais (DFP).
Vedações eventuais aplicáveis à Alpargatas
É vedado à Alpargatas realizar negociação, até que se divulgue o respectivo fato relevante,
quando: (a) for celebrado acordo, contrato, opção ou mandato visando à transferência do controle
acionário da Alpargatas, hipótese em que o negócio deverá prever a adesão do adquirente à
Política; ou (b) houver intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão,
transformação ou reorganização societária da Alpargatas, entendendo-se por “intenção” apenas
aquela que, não sendo notória, for declarada em documento escrito (artigos 13, §3º, I, e 14 da
Instrução 358). Para os fins do item 7.1(a), o conceito de “transferência” inclui o
compartilhamento do controle acionário. O acionista controlador deverá informar imediatamente
ao DRI a ocorrência do evento previsto no item 7.1(a), mesmo quando o negócio for subordinado
a cláusula resolutiva ou suspensiva. Aplica-se o item 8 às pessoas vinculadas que tiverem acesso
a informação relativa a qualquer evento previsto no item 7.1.
Vedações eventuais em virtude de informação privilegiada
Na hipótese de fato relevante ainda não divulgado, como previsto no item 2.1(a), é vedado à
Alpargatas e a qualquer pessoa vinculada realizar negociação, até que se divulgue o fato
relevante. Nas demais hipóteses de informação privilegiada, previstas no item 2.1(b), será
vedado à Alpargatas, e somente àquelas pessoas vinculadas que detiverem a informação
privilegiada, realizar negociação até que ocorra qualquer destes eventos: (a) comunicação pelo
DRI de que a informação privilegiada deixou de poder levar à decisão considerada fato
relevante; ou (b) divulgação de fato relevante após a tomada da decisão. Na hipótese do item
8.2(a), a liberdade de negociação não extinguirá o dever de sigilo.
Vedações eventuais por ordem do Diretor de Relações com Investidores - DRI
Em vista da interpretação que fizer de algum fato à luz da Política, o DRI poderá declarar
períodos de vedação aplicáveis a determinadas ou a todas as pessoas vinculadas. A ausência de
tal declaração do DRI a ninguém eximirá de cumprir a Política. O DRI poderá também fixar
períodos extraordinários de vedação à negociação, não previstos na Política, com indicação
expressa do termo inicial e do termo final. O DRI só será obrigado a expor os motivos pelos
quais fixou período extraordinário vedação após o advento do termo final.
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Procedimentos adotados para fiscalizar a negociação
Qualquer pessoa vinculada que realizar negociação deverá comunicar ao DRI, dentro de 72
horas, a data da negociação, o valor mobiliário negociado, a quantidade negociada e o preço,
bem como a corretora intermediária. As pessoas vinculadas deverão indicar, ainda, os valores
mobiliários que sejam de propriedade de cônjuge do qual não estejam separados judicialmente,
de companheiro(a), de qualquer dependente incluído em sua declaração anual de imposto de
renda e de sociedades por elas controladas direta ou indiretamente. Dispensa-se a comunicação
acima quando a negociação for privada com a Alpargatas, nos termos de Plano de Opção de
Compra de Ações de emissão da Alpargatas.
(e) Locais onde a política pode ser consultada
A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Ações da Alpargatas
pode ser consultada:


No website de Relações com Investidores da Alpargatas, que pode ser acessado em:
http://ri.alpargatas.com.br.; e/ou



No departamento de Relações com Investidores da Alpargatas, localizado na sede da
Companhia em: Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.336, 7° andar, Vila Olímpia, CEP
04548-004, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
21.1. Descrever normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo emissor para
assegurar que as informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas,
processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva
A divulgação de informações relevantes ao mercado de capitais é de responsabilidade da
Diretoria de Relações com Investidores da Alpargatas. A Alpargatas possui uma Política de
Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Ações que define os procedimentos
que são seguidos pela Diretoria para garantir que todas as informações relevantes sejam
comunicadas de forma clara e tempestiva.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
21.2. Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo emissor,
indicando o canal ou canais de comunicação utilizados(s) para disseminar informações
sobre atos ou fatos relevantes e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca
de informações relevantes não divulgadas e os locais onde a política pode ser consultada
Os procedimentos para manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas
são estabelecidos pela Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de
Ações da Alpargatas, e suas principais características seguem destacadas abaixo:
Qualificação, comunicação e divulgação do fato relevante:
As pessoas vinculadas, exceto aquelas que tiverem aderido à política por determinação do DRI
(conforme indicado no item 20.1(b) deste Formulário de Referência), deverão comunicar
imediatamente ao DRI a ocorrência de qualquer evento que entendam configurar fato relevante.
Cabe ao DRI qualificar qualquer evento como fato relevante ou não. Salvo na hipótese de
entender que a divulgação porá em risco interesse legítimo da Alpargatas, tão logo tiver
conhecimento de fato relevante o DRI deverá comunicá-lo simultaneamente à CVM e à B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão; e ainda, quando exigível, a outros órgãos reguladores ou
superintendências de mercados onde valores mobiliários de emissão da Alpargatas sejam
admitidos à negociação. Salvo na hipótese de entender que a divulgação porá em risco interesse
legítimo da Alpargatas, o DRI deverá também divulgar o fato relevante, com teor idêntico ao da
comunicação, nos veículos de comunicação legal aprovados. A divulgação deverá conter de
forma concisa e objetiva a essência do fato relevante, permitida a remissão à página da
Alpargatas na internet para obtenção de pormenores. A divulgação deverá ainda ser feita, sempre
que possível, antes do início ou após o encerramento do pregão regular da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão. Quando a divulgação do fato relevante ocorrer durante o pregão regular da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; o DRI poderá solicitar a suspensão da negociação dos valores
mobiliários de emissão da Alpargatas, pelo tempo que julgar necessário à adequada
disseminação e interpretação da informação.
Após divulgação, a área de Relações com Investidores da Alpargatas poderá prestar
esclarecimentos e informar pormenores do fato relevante a investidores, a analistas de valores
mobiliários e aos meios de comunicação social por telefone, correio eletrônico, ou em reuniões
abertas ou com público selecionado.
Não divulgação do fato relevante
Quando entender que a divulgação porá em risco interesse legítimo da Alpargatas, o DRI poderá
decidir pela não divulgação de fato relevante. Na hipótese acima, o DRI deverá fazer a
divulgação se o domínio do fato relevante lhe escapar do controle, ou se houver oscilação atípica
na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da Alpargatas. Se,
depois de prestados esclarecimentos pelo DRI sobre a decisão de não divulgar fato relevante,
alguma pessoa vinculada ainda assim entender que o evento configura fato relevante e deva ser
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
divulgado, essa pessoa vinculada poderá comunicar o fato à CVM (Instrução CVM 358, art. 3º,
§2º), com envio de cópia ao DRI.
Canais de comunicação utilizados(s) para disseminar informações sobre atos ou fatos relevantes
A Companhia dissemina informações sobre atos ou fatos relevantes em sua integralidade através
do:


No website de Relações com Investidores da Alpargatas, que pode ser acessado em:
http://ri.alpargatas.com.br.; e/ou



Portal de notícias Jornal Valor Econômico http://valor.com.br, atendendo ao disposto na
Instrução CVM 358, art. 3º, §4º.

Locais onde a política pode ser consultada
A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Ações da Alpargatas
pode ser consultada:


No website de Relações com Investidores da Alpargatas, que pode ser acessado em:
http://ri.alpargatas.com.br.; e/ou



No departamento de Relações com Investidores da Alpargatas, localizado na sede da
Companhia em: Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.336, 7° andar, Vila Olímpia, CEP
04548-004, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
21.3. Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção,
avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações
A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Ações está disponível
na intranet da Alpargatas e o procedimento para a sua disseminação definido nas normas e
políticas da empresa também constante na intranet. Cabe ao Diretor de Relações com
Investidores assegurar o cumprimento da Política.
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21.4 - Outras informações relevantes
21.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes sobre o item 21.
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