ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2020
MANUAL DA ADMINISTRAÇÃO
30 de abril de 2020

1.

Mensagem da Liderança

São Paulo, SP, 30 de março de 2020.

Prezados Acionistas,
A ALPARGATAS S.A. (“Alpargatas” ou “Companhia”), como consequência da rápida disseminação
do COVID-19, decidiu alterar a data de realização da sua Assembleia Geral Ordinária referente ao
exercício de 2020 (“AGO”) de 08/04/2020 para 30/04/2020, motivo pelo qual, reapresenta nesta data
os documentos legais e as informações adicionais necessárias para a análise e exercício do direito
de voto.
Em virtude da alteração de data, este manual tem por objetivo prestar esclarecimentos acerca das
matérias a serem deliberadas na AGO da ALPARGATAS a realizar-se em nova data, no dia
30/04/2020.
A AGO será realizada no auditório da Sede da Companhia, localizado na Avenida das Nações Unidas
nº 14261, Ala A, 10º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, às 10h, em primeira convocação.
Tendo em vista que este é um momento importante para esclarecer dúvidas, conhecer os resultados
alcançados pela Companhia e, acima de tudo, para exercer seu direito de voto e participar ativamente
das decisões sobre temas relevantes da Companhia, seguem abaixo informações a respeito dos
procedimentos e prazos relativos à AGO, bem como a apresentação das propostas da Administração
para cada uma das matérias objeto de deliberação.
Nesse sentido, em observância ao procedimento previsto na Instrução CVM nº 481/09, conforme
alterada, os Acionistas poderão participar da AGO e exercer o voto por meio de preenchimento e
entrega do boletim de voto à distância disponibilizado pela Companhia na página da CVM e, também,
em sua própria página na internet. As orientações para exercício do voto por meio do boletim de voto
a distância estão detalhadas no decorrer deste documento.
Atenciosamente,
Pedro Moreira Salles

Roberto Funari

Presidente do Conselho de Administração

Presidente

2.

Orientações para Participação na Assembleia

A participação dos Acionistas na AGO poderá ser pessoal, por procurador devidamente constituído
ou por meio de envio de boletim de voto a distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/09. Para
fins de participação presencial, os Acionistas poderão comparecer à sede da Companhia na data da
AGO e proferir seus votos ou, caso não possam fazer-se presentes, a eles é facultado nomear um
Procurador, observando-se as seguintes regras de legitimação e representação:
Acionista Presente
O Acionista que desejar participar da AGO deverá se apresentar alguns minutos antes do horário
indicado no Edital de Convocação para a realização da AGO (às 10h horas do dia 30/04/2020),
portando os seguintes documentos:
(i) pessoa física – documento de identificação com foto. Exemplos: Serão aceitos os seguintes
documentos de identidade: RG, RNE, CNH, passaporte ou carteiras de classe profissional
oficialmente reconhecidas;
(ii) pessoa jurídica – documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is) do
Acionista, devidamente acompanhado de cópia autenticada do último estatuto ou contrato social
consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição
dos diretores e/ou procuração); e
(iii) acionista constituído sob a forma de Fundo de Investimento – documento de identificação com
foto do(s) representante(s) legal(is) do administrador do Fundo de Investimento (ou do gestor,
conforme o caso), acompanhado de cópia autenticada do último Regulamento do Fundo e do
Estatuto Social ou Contrato Social do seu administrador (ou do gestor, conforme o caso), juntamente
com a ata de eleição do representante legal.
A Companhia exigirá a tradução juramentada de documentos que não tenham sido originalmente
lavrados em língua portuguesa.
Acionista Representado por Procurador
O Acionista que não puder comparecer à AGO poderá ser representado por procurador, constituído
há menos de 1 (um) ano, na forma prevista no parágrafo 1º do art. 126 da Lei nº. 6.404, de
15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
As procurações, nos termos do parágrafo 1º do art. 126 da Lei das S.A., somente poderão ser
outorgadas a pessoas que atendam, pelo menos, um dos seguintes requisitos: (i) ser Acionista ou

administrador da Companhia, (ii) ser advogado ou (iii) ser instituição financeira. Para os acionistas
que sejam pessoas jurídicas, conforme entendimento proferido pelo Colegiado da CVM, em reunião
realizada em 04/11/2014 (Processo CVM RJ2014/3578), não há a necessidade de o mandatário ser
(i) Acionista ou administrador da Companhia, (ii) advogado ou (iii) instituição financeira.
Os documentos de representação abaixo descritos devem ser depositados na sede social da
Companhia preferencialmente em até 2 (dois) dias úteis antes da data da realização da AGO (ou
seja, até o dia 28/04/2020).
Documentos de Representação:
•

Instrumento de mandato (Procuração), com poderes especiais para representação na AGO;

•

Comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido por instituição

financeira escrituradora em, no máximo, 2 (dois) dias úteis antes da data da realização da AGO;
•

Estatuto Social ou Contrato Social e ata de eleição dos Administradores, caso o Acionista seja

uma pessoa jurídica; e
•

Documento de identificação com foto do(a) procurador(a).

A solicitação de depósito prévio de procuração pelo Acionista que pretende fazer-se representar por
procurador legalmente constituído visa somente facilitar os trabalhos de preparação da AGO, não
representando obstáculo à sua participação.
As procurações outorgadas no exterior deverão ser notarizadas por Tabelião Público devidamente
habilitado para este fim, consularizadas em consulado brasileiro ou apostiladas, conforme o caso, e
traduzidas para o português por tradutor juramentado.
Juntamente com a procuração, cada Acionista que não for pessoa natural ou que não estiver
assinando a procuração em seu próprio nome deverá enviar documentos comprobatórios dos
poderes do signatário para representá-lo.
Os documentos de representação deverão ser enviados à Alpargatas S.A., aos cuidados de Maria
José Bueno De Martini, na Avenida das Nações Unidas, nº 14261, Ala A, 10º andar, CEP 04794-000,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Acionista optante pela participação por meio do sistema de votação à distância
Orientações para Participação mediante o envio de Boletim de voto à distância
Em atendimento ao disposto no artigo 21-A da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, a
Companhia adotará o sistema de votação à distância na AGO.
Nesse sentido, os Acionistas poderão encaminhar, a partir desta data, suas instruções de voto em
relação às matérias da AGO:
(i) por instruções de preenchimento transmitidas para Itaú Corretora de Valores S.A., instituição
financeira contratada pela Companhia para a prestação de serviços de escrituração de valores
mobiliários; ou
(ii) por boletim de voto à distância enviado diretamente à Companhia, por qualquer Acionista.
Ressalvada a exceção prevista na Instrução CVM nº 481/09, caso haja divergência entre eventual
boletim de voto à distância recebido diretamente pela Companhia e instrução de voto contida no
mapa consolidado de votação enviado pelo depositário central escriturador com relação a um mesmo
número de inscrição no CPF ou CNPJ, a instrução de voto contida no mapa de votação prevalecerá,
devendo o boletim recebido diretamente pela Companhia ser desconsiderado.
Durante o prazo de votação, o Acionista poderá alterar suas instruções de voto quantas vezes
entender necessário, de modo que será considerada no mapa de votação da Companhia a última
instrução de voto apresentada.
Uma vez encerrado o prazo de votação, o Acionista não poderá alterar as instruções de voto já
enviadas. Caso o Acionista julgue que a alteração seja necessária, esse deverá participar
presencialmente da AGO, portando os documentos exigidos conforme estabelecido na seção
“Acionista Presente”, e solicitar que as instruções de voto enviadas via boletim sejam
desconsideradas.
Exercício por prestadores de serviços – sistema de voto à distância
O Acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância por intermédio de prestadores de
serviços deverá transmitir as suas instruções de voto para Itaú Corretora de Valores S.A., instituição
financeira contratada pela Companhia para a prestação de serviços de escrituração de valores
mobiliários, observados os procedimentos, regras e prazos por ela determinada.

O acionista deverá transmitir as instruções de preenchimento do boletim para o escriturador com a
antecedência à data de realização da Assembleia estabelecida na Instrução CVM nº 481/09,
conforme alterada, salvo se prazo diverso for estabelecido pelo escriturador. O escriturador
comunicará aos Acionistas o recebimento das instruções de voto ou a necessidade de retificação ou
reenvio, devendo prever os procedimentos e prazos aplicáveis.
Envio do boletim pelo acionista diretamente à Companhia
O Acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância poderá, alternativamente, fazê-lo
diretamente à Companhia, devendo, para tanto, encaminhar os seguintes documentos à Companhia,
aos cuidados de Maria José Bueno De Martini, na Avenida das Nações Unidas nº 14261, Ala A, 10°
andar, CEP 04794-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo:
(i) via física original ou digitalização da via original do boletim de voto a distância relativo à AGO
devidamente preenchido, rubricado e assinado;
(ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais nos termos do
art. 40 da Lei das S.A., para fins de comprovar sua qualidade de Acionista (a Companhia dispensará
a apresentação do comprovante pelo titular de ações escriturais constante da relação de acionistas
fornecida pela instituição financeira depositária); e
(iii) cópia autenticada ou digitalização da via original dos documentos descritos acima nas seções
Acionista Presente e Acionista Representado por Procurador, conforme o caso.
O Acionista pode também, se preferir, enviar as vias digitalizadas dos documentos referidos em (i),
(ii) e (iii) acima para a Companhia aos cuidados de Maria José Bueno De Martini, no endereço
eletrônico assembleia@alpargatas.com.br.
Uma vez recebidos os documentos referidos em (i), (ii) e (iii) acima, a Companhia avisará ao Acionista
acerca de seu recebimento e de sua aceitação ou não, nos termos da Instrução CVM nº 481/09,
conforme alterada.
Caso o boletim de voto seja eventualmente encaminhado diretamente à Companhia, e não esteja
integralmente preenchido ou não venha acompanhado dos documentos comprobatórios descritos
nos itens (ii) e (iii) acima, este será desconsiderado e tal informação será enviada ao Acionista por
meio do endereço eletrônico indicado no item 3 do boletim de voto.
A Companhia comunicará ao Acionista, no prazo de até 3 (três) dias contados do recebimento do
boletim de voto, se os documentos recebidos são suficientes ou não para que o voto seja considerado
válido e os procedimentos e prazos para eventual retificação e reenvio, caso necessário.

Lembramos que a equipe de Relações com Investidores da Companhia está ao dispor dos Acionistas
para esclarecer quaisquer dúvidas sobre procedimentos, prazos e matérias para deliberação através
dos seguintes canais de comunicação:
Endereço Eletrônico: ri@alpargatas.com.br
Telefone +55 11 3847-7082

3.

Edital de Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A ALPARGATAS S.A. (“Companhia”), como consequência da pandemia do COVID-19
instalada no Brasil e no mundo e atendendo às recomendações determinadas pelas
autoridades de saúde para que aglomerações sejam evitadas, decidiu por alterar a data de
realização de sua Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício de 2020,
anteriormente agendada para o dia 08 de abril de 2020.
Nesse sentido, a Companhia convida os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada em 30/04/2020, às 10:00 horas, no auditório da sede da
Companhia, localizado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas,
nº 14261, Ala A, 10º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, a fim de:
1.
Tomar as contas dos administradores, apreciar, discutir e votar o Relatório da
Administração e Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores
Independentes e Parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado
em 31/12/2019;
2.
Aprovar as propostas de orçamento de capital para o ano de 2020 e da destinação do
saldo do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2019, conforme Proposta da
Administração registrada nas Demonstrações Financeiras, inclusive, ratificando a
distribuição de dividendos, deliberadas pelo Conselho de Administração, "ad referendum" da
Assembleia Geral Ordinária;
3.

Fixar o número de membros do Conselho de Administração;

4.
Eleger os membros do Conselho de Administração para o mandato de 1 (um) ano até
a Assembleia Geral Ordinária de 2021; e
5.

Fixar a remuneração global anual da Administração.

Informações Gerais:
●
Participação e Representação: os Acionistas, seus representantes legais ou
procuradores, poderão participar da AGO por meio de voto a distância ou presencialmente,
munidos de documento de identidade, comprovação de poderes e extrato de titularidade das
ações, consoante Artigo 126 da Lei 6.404/76. De modo a dar celeridade aos trabalhos da
Assembleia, os documentos de representação e eventual declaração de voto podem ser
enviados antecipadamente para Maria José Bueno De Martini, na Avenida das Nações

Unidas nº 14261, Ala A, 10° andar, CEP 04794-000, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo. Os Acionistas que comparecerem à AGO munidos dos documentos exigidos
poderão participar e votar, ainda que tenham deixado de depositá-los previamente;
●
Voto a Distância: os Acionistas que optarem por exercer seus direitos de voto a
distância deverão preencher o Boletim de Voto a Distância e enviá-lo, até 24/04/2020 ao
escriturador das ações da Companhia ou diretamente à Companhia, conforme instruções
contidas no próprio Boletim;
●
Procuração: os Acionistas podem se fazer representar por procurador constituído por
instrumento público ou particular, há menos de 1 (um) ano, conferindo exclusivamente a
acionista maior e capaz, administrador da Companhia ou advogado, ou, ainda, por instituição
financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos.
Os Acionistas pessoas jurídicas podem ser representados por meio de seus representantes
legais ou procuradores devidamente constituídos, de acordo com os seus atos constitutivos,
não precisando, nesse caso, o procurador ser acionista, administrador da Companhia ou
advogado. A Companhia exige o reconhecimento de firma em procurações, bem como a
notarização, consularização e tradução juramentada no caso de procurações outorgadas no
exterior;
●
Voto Múltiplo: os Acionistas interessados em requerer a adoção do processo de voto
múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração deverão representar, no
mínimo 5% do capital votante, nos termos das Instruções CVM 165/91 e 282/98;
●
Eleição em separado: os Acionistas não controladores detentores de ações ordinárias
e preferenciais poderão eleger, em votação em separado, membros para o Conselho de
Administração, desde que observadas as condições previstas no Artigo 141 da Lei 6.404/76,
sendo que somente serão computados os votos relativos às ações detidas pelos Acionistas
que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária desde 30/01/2020; e
●
Documentos e Informações: os documentos legais e as informações adicionais
necessários para a análise e exercício do direito de voto encontram-se disponíveis na sede
da Companhia, e nos websites de relações com investidores da Companhia
(ri.alpargatas.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br).

São Paulo, 30 de março de 2020
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Pedro Moreira Salles
Presidente

4.

Proposta da Administração para Deliberação na Assembleia Geral Ordinária a ser

realizada em 30/04/2020

ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta – Código CVM nº 10456
CNPJ/MF n° 61.079.117/0001-05
NIRE n° 35300025270

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30/04/2020

Prezados Senhores,
Diante da convocação, nesta data, da AGO a ser realizada em 30/04/2020, a Administração da
Alpargatas S.A. submete à apreciação de seus Acionistas esta Proposta da Administração
(“Proposta”), com todos os documentos e informações necessários à avaliação e deliberação pelos
Acionistas das matérias inseridas na ordem do dia da AGO, conforme a seguir expostas.
1.1.

Itens de deliberação:

(1)

Tomar as contas dos administradores, apreciar, discutir e votar o Relatório da

Administração e Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores
Independentes e Parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2019.
A Administração propõe a aprovação do Relatório da Administração, das contas dos administradores
e das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas do
Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Comitê de Auditoria, relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/2019, conforme aprovadas pelo Conselho de Administração em
07/02/2020, divulgadas na mesma data nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), e publicadas em 08/02/2020 e 10/02/2020 nos jornais
“Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Jornal Valor Econômico”, respectivamente.
Vale notar que a KPMG Auditores Independentes, empresa especializada de auditoria independente
da Companhia, emitiu parecer sem ressalvas a respeito das demonstrações financeiras individuais
e consolidadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019. No mesmo
sentido, o Comitê de Auditoria da Companhia emitiu Parecer sem ressalvas às demonstrações

financeiras individuais e consolidadas da Companhia para o referido exercício, em reunião realizada
em 07/02/2020.
Por fim, a Administração ressalta que, em atendimento ao disposto no artigo 9º, inciso III, da Instrução
CVM nº 481/09, os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos
termos do item 10 do Formulário de Referência, estão disponíveis nas páginas eletrônicas da
Companhia (http://ri.alpargatas.com.br), da B3 (www.b3.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br) na
rede mundial de computadores (internet), além de constarem como Anexo I a esta Proposta.

(2)

Aprovar as propostas de orçamento de capital para o ano de 2020 e da destinação do

saldo do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2019, conforme Proposta da
Administração registrada nas Demonstrações Financeiras, inclusive, ratificando a

distribuição de dividendos, deliberadas pelo Conselho de Administração, "ad
referendum" da Assembleia Geral Ordinária.
2.1.

O Conselho de Administração submete e propõe aos Acionistas aprovar o Orçamento de

Capital da Companhia para o exercício de 2020 no valor de R$ 360.655.755,99 (trezentos e sessenta
milhões, seiscentos e cinquenta mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos)
para investimentos na área industrial, compra de máquinas, tecnologia de informação, inovação,
segurança, meio ambiente e outros projetos.
2.2.

O lucro líquido da Companhia apurado no exercício findo em 31/12/2019 foi de R$

274.105.151,57 (duzentos e setenta e quatro milhões, cento e cinco mil, cento e cinquenta e um reais
e cinquenta e sete centavos).
O Conselho de Administração submete e propõe aos Acionistas, recomendando a sua aprovação na
Assembleia Geral Ordinária, a seguinte destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2019:
(i)

R$ 242.062.394,27 (duzentos e quarenta e dois milhões, sessenta e dois mil, trezentos e

noventa e quatro reais e vinte e sete centavos), a serem alocados à reserva para incentivos fiscais;
(ii)

R$ 1.602.137,87 (um milhão, seiscentos e dois mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e sete

centavos) a serem alocados à reserva legal; e
(iii)

R$ 30.440.619,44 (trinta milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e dezenove reais

e quarenta e quatro centavos) a título de dividendos anuais obrigatórios, “ad referendum” desta
Assembleia, sendo R$ 0,0501908552 por ação ordinária e R$ 0,0552099407 por ação preferencial.

O benefício contempla todas as 578.816.719 ações escriturais emitidas em que se divide o capital
social, excetuando-se as ações que se encontram em tesouraria. Fazem jus ao recebimento dos
dividendos os acionistas inscritos em 14 de fevereiro de 2020, sendo as ações negociadas “ex direito”
aos dividendos a partir de 17 de fevereiro de 2020. O pagamento será efetuado no dia 10 de março
de 2020 pelo Banco Itaú S.A.
Ressalta-se que as informações requeridas pelo Anexo 9-1-II da Instrução CVM nº 481/09, além de
estarem disponíveis, a partir desta data, na sede da Companhia, no seu website (ri.alpargatas.com)
e no website da CVM (www.cvm.gov.br), também estão disponíveis no Anexo II desta Proposta.
(3)

Fixar o número de membros do Conselho de Administração

Nos termos do disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº2/2020, o qual estabelece
orientações gerais sobre procedimentos a serem observadores pelas companhias abertas,
incluindo os preparativos para a AGO, a definição do número de membros dos do Conselho de
Administração deve ser objeto de deliberação quanto o estatuto social dispõe sobre um número
máximo de conselheiros. Conforme prevê o caput do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia,
a Administração da Companhia propõe a eleição de 7 (sete) membros para compor o Conselho
de Administração da Companhia.
(4)

Eleger os membros do Conselho de Administração para o mandato de 1 (um) ano até a

Assembleia Geral Ordinária de 2021.
Tendo em vista o encerramento do mandato dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, nos termos do artigo 140 da Lei das S.A. e do artigo 14 do Estatuto Social da
Companhia, compete à assembleia geral a eleição dos membros do Conselho Administração da
Companhia.
Visando uma maior contribuição para diferentes ideias e ações em benefício da Companhia,
fortalecendo a diversidade da representação na Administração da Alpargatas, é proposta a
eleição dos seguintes candidatos a membros do Conselho de Administração, com mandato de 1
(um) ano até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, por meio de chapa única, composta por 4
(quatro) candidatos vinculados ao bloco controlador da Companhia, 2 (dois) candidatos
independentes e 1 (um) candidato representando os acionistas minoritários:
1.

Alfredo Egydio Setubal

2.

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros

3.

Pedro Moreira Salles

4.

Rodolfo Villela Marino

5.

Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond

6.

Stacey Kirkpatrick Brown

7.

Silvio Tini de Araújo

Ressalte-se que as informações requeridas pelo artigo 10 da Instrução CVM nº 481/09 estão
disponíveis para consulta dos Acionistas no Anexo III desta Proposta, além de estarem
disponíveis,

a

partir

desta

data,

na

sede

da

Companhia,

em

seu

website

(http://ri.alpargatas.com), bem como nos websites da B3 (www.b3.com.br) e da CVM
(www.cvm.gov.br).
Acionistas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia
poderão requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição de membros para compor o
Conselho de Administração, desde que o façam com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas
da data agendada para a realização da AGO. Na eleição de Conselheiros pelo processo de voto
múltiplo, são atribuídos a cada ação tantos votos quantos sejam os membros do Conselho a
serem eleitos, sendo permitida aos Acionistas a cumulação de votos em um só candidato, ou a
distribuição entre vários.
(5)

Fixar a remuneração global anual da Administração.

A Administração propõe à Assembleia Geral aprovar a fixação da remuneração global anual dos
administradores da Companhia (Diretoria Estatutária e Conselho de Administração) para o exercício
social de 2020 (janeiro a dezembro) no montante máximo de R$ 31.208.000,00 (trinta e um milhões,
duzentos e oito mil reais), já incluídos os valores relativos aos benefícios, contribuições para a
seguridade social e verbas de representação dos Administradores, nos termos do artigo 152 da Lei
das S.A.
As informações necessárias para a devida análise da proposta da remuneração global dos
administradores para 2020, conforme estabelecido pelo artigo 12 da Instrução CVM nº 481/09,
encontram-se dispostas no Anexo IV desta Proposta, no qual constam as informações enumeradas
no item 13 do Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada.
(6)

Instalação do Conselho Fiscal

De acordo com o artigo 27 do Estatuto Social da Alpargatas, o Conselho Fiscal não é um órgão
permanente, sendo facultado, segundo a Lei das S.A. combinada com a Instrução CVM 324/2000,
aos acionistas detentores de 2% de ações ordinárias ou de 1% de ações preferenciais solicitarem
sua instalação.
Até a presente data a Companhia não recebeu qualquer pedido de instalação do referido órgão.

De qualquer forma, a Administração não recomenda a instalação do Conselho Fiscal na Alpargatas,
por entender que o Comitê de Auditoria já desempenha adequadamente as funções de fiscalização
atribuídas por lei ao Conselho Fiscal. Cabe destacar que o Comitê de Auditoria, nos termos de seu
Regimento Interno, tem como principal função zelar (i) pela qualidade e integridade das
demonstrações contábeis; (ii) pela atuação, independência e qualidade do trabalho dos auditores
independentes; (iii) pela atuação, independência e qualidade do trabalho da auditoria interna; (iv)
pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de administração de riscos,
relacionados à Companhia e suas controladas; e (v) pelo cumprimento das exigências legais relativas
às tarefas de sua competência.
Conforme previsto na Instrução CVM 481/09, consta do Boletim de Voto à Distância a pergunta
abaixo, sendo que não houve, pelos acionistas, solicitação de inclusão de candidatos para compor o
Conselho Fiscal:
“11. Deseja a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161 da Lei das S.A.?
[ ] Sim [ ] Não

[ ] Abster-se”

Assim, esclarece-se que os acionistas que optarem pelo voto à distância não conhecerão os nomes
e demais informações relevantes de eventuais candidatos que venham a ser indicados
posteriormente ou na própria data da AGO, e, por consequência, não participarão diretamente da
eleição de cada um dos candidatos.
Considerando o ora exposto, a Administração sugere que os acionistas que votarem à distância, por
meio do respectivo boletim, optem por “abster-se” na resposta da questão simples de número 11, a
fim de evitar a eleição de um órgão da Companhia composto por candidatos que não representem
razoavelmente seu capital social, bem como não sejam conhecidos pela maioria dos acionistas seu
currículo e outras informações relevantes para a tomada de tal decisão.
Cordialmente,
Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração

ANEXO I
COMENTÁRIO DOS ADMINISTRADORES SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA
COMPANHIA
Data-Base: 31/12/2019
(Conforme item 10 do Anexo 24 da ICVM 480/09)

Atendendo ao disposto no artigo 9º, itens I, II, IV, V, e parágrafo único, item I, da Instrução CVM nº
481, de 17/12/2009, o Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos
administrativos do exercício findo, a cópia das demonstrações financeiras, o parecer dos auditores
independentes, o parecer do comitê de auditoria e o formulário de demonstrações financeiras
padronizadas – DFP do exercício findo em 31/12/2019, foram arquivados na CVM em 07 de fevereiro
de 2020 e publicadas em 08/02/2020 e 10/02/2020 nos jornais “Diário Oficial do Estado de São
Paulo” e “Jornal Valor Econômico”, respectivamente. Os documentos encontram-se disponíveis no
site de Relações com Investidores da Companhia, em: http://ri.alpargatas.com.br
Atendendo ao disposto no artigo 9°, item III, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia
apresenta o presente item 10, do Formulário de Referência:

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES

10.0 COMENTÁRIOS DOS DIRETORES
10.1. A Administração deve comentar sobre:
(a)

Condições financeiras e patrimoniais gerais

A Alpargatas apresenta sólida situação financeira e patrimonial para implementar seus planos de
negócios, pois possui forte e consistente geração de caixa.

Indicadores Financeiros
Índices de Liquidez
Liquidez corrente
Liquidez geral
Liquidez imediata
Índices de endividamento
Índice de endividamento
Participação das dívidas de curto prazo no endividamento total
Índices de rentabilidade
Margem bruta
Margem ebitda
Margem líquida
Retorno sobre Patrimônio Líquido
Retorno sobre ativo

2019

2018

2017

2,1
1,7
0,5

2,1
1,8
0,5

2,2
1,7
0,6

39,5%
70,3%

37,9%
76,8%

41,1%
70,5%

50,3%
15,8%
7,0%
10,0%
6,1%

48,9%
18,9%
9,6%
13,7%
8,3%

49,2%
15,5%
11,5%
16,2%
9,2%

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.

Índices de endividamento
Índice de endividamento: (passivo circulante + passivo não circulante) ÷ ativo, mede a proporção de
ativos totais da empresa financiada por terceiros.
O aumento de 1,6 ponto percentual em 2019 se deu principalmente pelo (i) aumento no passivo
relacionado aos incentivos de curto e longo prazo aos funcionários e (ii) alongamento do prazo de
pagamento de determinados serviços prestados (fretes e outros).
A queda de 3,2 pontos percentuais em 2018 se deu principalmente pelo acréscimo no ativo, na
rubrica de impostos a recuperar – LP, do montante de R$189 milhões, pelo êxito na ação judicial
sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do COFINS.
A queda de 4,2 pontos percentuais em 2017 se deu principalmente pela reversão da provisão
tributária sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS.

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.
A redução de 6,5 pontos percentuais em 2019 se deu principalmente pela inclusão do montante de
R$316,6 milhões, no passivo não circulante, referente ao reconhecimento da dívida de arrendamento
pela adoção do IFRS 16.
O acréscimo de 6,3 pontos percentuais em 2018 se deu principalmente pelo (i) diminuição da dívida
do longo prazo e a (ii) aumento no saldo de fornecedores devido ao aumento de produção para
atender a demanda do final de 2018 e início de 2019.
O acréscimo de 12,7 pontos percentuais em 2017 se deu principalmente pelo (i) aumento da dívida
do curto prazo e a (ii) reversão da provisão tributária de LP referente a exclusão do ICMS da base
de cálculo da COFINS.
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 (média dos 2
últimos anos)


(b)

Retorno sobre ativo: lucro líquido ÷ ativo médio (média dos 2 últimos anos)
Estrutura de capital

R$ milhões

2019

2018

2017

Empréstimos de curto prazo

(176,9)

(382,3)

(408,9)

Empréstimos de longo prazo

(101,8)

(230,7)

(324,7)

Total de empréstimos

(278,8)

(613,0)

(733,6)

(-) Caixa e aplicações financeiras

578,0

541,0

706,4

(=) Posição financeira líquida

299,3

(72,0)

(27,2)

Patrimônio líquido

2.734,6

2.469,8

2.264,4

Participação de capital de terceiros

39,5%

37,9%

41,1%

Participação de capital próprio

60,5%

62,1%

58,9%

Participação de capital de terceiros: passivo circulante + passivo não circulante ÷ ativo total
Participação de capital próprio: patrimônio líquido ÷ passivo total
(c)

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

O EBITDA (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 2017 a 2019:

R$ milhões
EBITDA (operações continuadas)
Margem EBITDA
Índice de cobertura da despesa financeira (nº vezes)

2019
588,3

2018
638,7

2017
472,5

15,8%

18,9%

15,5%

11

12

7

De 2017 a 2019, o EBITDA apresentou índices de cobertura para despesa financeira entre 7 e 12
vezes. 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.
(d)

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-

circulantes utilizadas
Em 2017, as principais fontes de financiamento para o capital de giro no Brasil foram: a geração
operacional de caixa; a emissão de debêntures no valor de R$ 250 milhões, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária. Em relação às empresas offshore as linhas existentes foram
renovadas e houve, também, um acréscimo de aproximadamente R$ 26 milhões com relação à
subsidiária dos EUA.
Em 2018, a geração de caixa operacional foi a principal fonte de capital de giro da Companhia.
Quanto às subsidiárias, houve acréscimo de R$ 54 milhões na Argentina principalmente em função
de uma captação adicional de ARS 460 milhões por prazo de 1 ano e também um acréscimo de
aproximadamente R$ 13 milhões na subsidiária dos EUA. Para as demais, as linhas de crédito que
venciam no ano em questão foram renovadas ou substituídas por linhas mais atrativas.
Em 2019 a geração de caixa operacional foi a principal fonte de capital de giro da Companhia. Quanto
às empresas subsidiárias, as linhas de empréstimos foram renovadas.

(e)

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-

circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiência de liquidez
Não há previsão de utilização de outras fontes de financiamento por deficiência de liquidez.
(f)

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

Em 31 de dezembro de 2019, o endividamento apresentava a seguinte composição:
Empréstimos

Moeda

Indexador e taxa
média anual de juros

Consolidado
31/12/19
(R$ milhões)

EM REAIS
FNE (BNB)

R$

2,98%

FINAME

R$

3,38%

20,4

Debêntures

R$

104,2% CDI

150,3

TOTAL EM REAIS

56,2

226,9

EM MOEDA ESTRANGEIRA
Captação 4131*

US$

2,97%

31,3

Working capital Terras de Aventura

US$

Libor 6M + 1,20%

20,6

TOTAL EM MOEDA ESTRANGEIRA

51,9

TOTAL GERAL

278,8

(*) A linha de crédito 4131 possui um swap para CDI, cujo custo é de 120% do CDI.

Em 31 de dezembro de 2018, o endividamento apresentava a seguinte composição:
Empréstimos

Moeda

Indexador e taxa
média anual de juros

Consolidado
31/12/18
(R$ milhões)

EM REAIS
FNE (BNB)

R$

2,98%

74,7

FINAME

R$

3,38%

26,5

FINEM

R$

50% TJLP + 50% Selic + 2,35%

20,9

Debêntures

R$

104,2% CDI

250,6

Risco Sacado

R$

CDI + 3,15%

18,2

TOTAL EM REAIS

390,9

EM MOEDA ESTRANGEIRA
Captação 4131*

US$

3,52%

33,8

Working capital Terras de Aventura

US$

Libor 6M + 1,20%

19,1

Working capital EUA

US$

Libor 6M + 1,30%

95,3

Arrendamento Mercantil Financeiro - ASAIC

AR$

23,88%

0,1

Working capital ASAIC

AR$

36,0%

49,0

Descubiertos ASAIC

AR$

64,38%

24,8

TOTAL EM MOEDA ESTRANGEIRA

222,1

TOTAL GERAL

613,0

(*) A linha de crédito 4131 possui um swap para CDI, cujo custo é de 105% do CDI.

Em 31 de dezembro de 2017, o endividamento apresentava a seguinte composição:
Empréstimos

Moeda

Indexador e taxa
média anual de juros

Consolidado
31/12/17
(R$ milhões)

EM REAIS
FNE (BNB)

R$

2,98%

93,3

FINAME

R$

3,44%

34,0

FINEM

R$

50% Selic + 50% TJLP + 2,30%

41,7

EXIM

R$

70% TJLP + 30% SELIC + 3,90%

142,2

Debêntures

R$

104,2% CDI

250,6

Risco Sacado

R$

CDI + 3,5% aa

21,7

TOTAL EM REAIS

583,4

EM MOEDA ESTRANGEIRA
Working capital Terras de Aventura

US$

Libor 6M + 1,5%

16,5

Captação 4131*

US$

2,72%

30,8

Working capital EUA

US$

Libor 6M + 1,65%

82,6

Arrendamento Mercantil Financeiro - ASAIC

AR$

23,88%

0,1

Working capital ASAIC

AR$

24,4%

20,1

TOTAL EM MOEDA ESTRANGEIRA

150,2

TOTAL GERAL

733,6

(*) A linha de crédito 4131 possui um swap para CDI, cujo custo é de 116,8% do CDI.

A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento da dívida no valor total de R$ 278,7
milhões, conforme apurado em 31 de dezembro de 2019:
Empréstimos e Financiamentos
R$ milhões

31/12/19

% s/total

CURTO PRAZO

176,9

63,5%

2020

176,9

63,5%

LONGO PRAZO

101,8

36,5%

2021
2022
2023

24,7
74,7
1,8

8,9%
26,8%
0,6%

2024 +

0,6

0,2%

Da dívida de curto prazo de R$ 176,9 milhões, R$ 125,0 milhões (71%) são em moeda nacional. Os
empréstimos de curto prazo em moeda estrangeira no valor de R$ 51,9 milhões (29%) financiam o
capital de giro da subsidiária Osklen (Terras de Aventura Ind. Artigos Esportivos S.A.).
A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento da dívida no valor total de R$ 613,0
milhões, conforme apurado em 31 de dezembro de 2018:

Empréstimos e Financiamentos
R$ milhões

31/12/18

% s/total

CURTO PRAZO

382,3

62,4%

2019

382,3

62,4%

LONGO PRAZO

230,7

37,6%

2020

128,8

21,0%

2021

24,7

4,0%

2022

74,7

12,2%

2023

1,8

0,3%

2024 +

0,7

0,1%

TOTAL

613,0

100%

Da dívida de curto prazo de R$ 382,3 milhões, R$ 160,2 milhões (42%) estavam em moeda nacional.
Os empréstimos de curto prazo em moeda estrangeira no valor de R$ 222,1 (58%) financiavam o
capital de giro das subsidiárias no exterior.
A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento da dívida no valor total de R$ 733,6
milhões, conforme apurado em 31 de dezembro de 2017:
Empréstimos e Financiamentos

31/12/17

% s/total

CURTO PRAZO

408,9

55,74%

2018

408,9

55,74%

LONGO PRAZO

324,7

44,26%

2019

118,5

16,15%

2020

118,5

16,15%

2021

18,6

2,54%

2022

68,6

9,35%

2023 +

0,5

0,07%

TOTAL

733,6

100,0%

R$ milhões

Da dívida de curto prazo de R$ 408,9 milhões, R$ 258,7 milhões (63%) estavam em moeda nacional.
Os empréstimos de curto prazo em moeda estrangeira no valor de R$ 150,2 milhões (37%) financiam
o capital de giro das subsidiárias no exterior.
(g)

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Debêntures
Em dezembro de 2017, a Alpargatas captou um montante total de R$250 milhões por meio de sua
1ª emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três
séries, totalizando 250.000 Debêntures de R$1.000,00 (mil reais) cada, sendo emitidas: 100.000
Debêntures de R$1.000,00 (mil reais) na Primeira Série totalizando um montante de R$100 milhões;

100.000 Debêntures de R$1.000,00 (mil reais) na Segunda Série totalizando um montante de R$100
milhões e 50.000 Debêntures de R$1.000,00 (mil reais) na Terceira Série totalizando um montante
de R$50 milhões.
As Debêntures da Primeira Série foram liquidadas em 15 de dezembro de 2019 e incidiram, sobre
as mesmas, juros correspondentes de 103,5% do CDI que foram pagos semestralmente no dia 15
dos meses de junho e dezembro; as Debêntures da Segunda Série vencerão em 15 de dezembro
de 2020 e incidirão, sobre as mesmas, juros correspondentes de 104,0% do CDI que serão pagos
semestralmente no dia 15 dos meses de junho e dezembro; as Debêntures da Terceira Série
vencerão em 15 de dezembro de 2022 e incidirão, sobre as mesmas, juros correspondentes de
106,0% do CDI que serão pagos semestralmente no dia 15 dos meses de junho e dezembro.
FNE – Banco do Nordeste do Brasil (BNB)
Em 26 de dezembro de 2012 e 3 de maio de 2013, a Alpargatas assinou um contrato de
financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil – BNB no limite de R$ 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 é feita 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
Santander com cobertura de 100% (principal e encargos) a um custo anual de 0,75% 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, destinados 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 seria em
72 parcelas mensais, sendo a primeira em 28 de janeiro de 2017 e a última em 28 de dezembro de
2022. Este financiamento foi liquidado antecipadamente pela Companhia em dezembro de 2017.
FINAME
Os financiamentos referentes à FINAME, que foram captados pela controladora entre 2010 e 2014,
têm como objetivo financiar equipamentos utilizados pela Companhia a fim de melhorar e aumentar
a produção (geralmente equipamentos de fábricas). O prazo médio das operações contratadas foi
de 96 meses e estes financiamentos são amortizados mensalmente.

FINEM – PRO DESIGN

Em outubro de 2015, a Alpargatas recebeu o crédito de R$ 25,4 milhões referente à linha Pro Design
(FINEM). Os valores captados nesta modalidade têm por objetivo contribuir e incentivar o
desenvolvimento e fortalecimento das marcas 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.
Tais contratos foram liquidados, respectivamente, em setembro de 2018 e junho de 2019.
Capital de Giro (Working Capital)
As operações das subsidiárias são suportadas por linhas de capital de giro com prazos de até 360
dias. As linhas são negociadas no Brasil com bancos de relacionamento da Companhia. Tais linhas
têm por objetivo fazer frente às necessidades de caixa imediatas e de curto prazo das subsidiárias
e, em sua maioria, sendo suportadas por garantias corporativas da Companhia.
As operações de capital de giro na subsidiária nos Estados Unidos foram liquidadas em março de
2019, com o financiamento oriundo de operações intercompany. Já na subsidiária na Argentina, por
conta da venda desta operação, conforme fato relevante divulgado em dezembro de 2019, esta linha
de empréstimo foi apresentada na rubrica de passivo relacionado a ativo mantido para venda.
(h)

Outras Relações de Longo Prazo com Instituições Financeiras

Além das fianças que suportam os financiamentos de longo prazo mencionados anteriormente, a
Alpargatas também possui fianças bancárias diversas por tempo determinado e indeterminado que
suportam ações judiciais trabalhistas e tributárias e aluguel de imóveis. O quadro abaixo demonstra
os valores das fianças bancárias em 31 de dezembro dos respectivos anos:

Modalidade

2019

2018

2017

(R$ Milhões)

(R$ Milhões)

(R$ Milhões)

Trabalhista

1,2

1,2

1,2

Tributária

38,0

293,7

256,7

TOTAL

39,2

294,9

257,9

(i)

Grau de subordinação entre as dívidas
Subordinação de Dívidas

2019

2018

2017

Não
Não
Não
Circulante Circulante Circulante Circulante Circulante Circulante

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

149,7
22,8
9,5

35,7
3,1

148,4
5,1

10,8

9,4

12,6

182,0

38,7

153,6

10,8

140,7

12,6

6,1
-

14,2
-

6,2
-

20,4
-

6,8
0,8

27,2
3,1

6,1

14,2

6,2

20,4

7,6

30,3

51,0
-

48,9
6,7

44,7
3,1

70,6
5,6

32,8
-

55,9
7,8

51,0

55,6

47,8

76,2

32,8

63,7

350,5
78,4
170,8
57,8
214,0
135,3

87,6
316,6
18,2

449,1
376,1
2,0
120,5

210,3
7,7
25,2

388,1
402,1
4,1
135,5

297,5
15,7
46,3

1.006,7

422,4

947,7

243,3

929,8

359,5

-

131,3

-

3º. Passivos tributários
Impostos e contribuições a pagar
Provisão para riscos tributários
4º. Passivos quirografários
Fornecedores
Risco sacado
Financiamentos
Obrigações renegociadas de controlada
Passivo de arrendamento
Passivo relacionado ao ativo mantido para venda
Provisões e Outras Obrigações
5º. Passivos subordinados
Juros s/capital prórpio e dividendos a pagar
T otal

(j)

10,7
1.256,5

531,0

4,4
1.159,6

350,7

5,0
1.115,9

466,1

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
No que se refere à existência de cláusulas restritivas (covenants financeiros) em contratos de
financiamento celebrados pela Alpargatas temos a informar que a Companhia captou, em dezembro
de 2017, R$ 250 milhões, por meio de sua 1ª emissão de debêntures. A Escritura dessa emissão
conta com uma cláusula financeira restritiva verificada trimestralmente que prevê que não será
permitido à Alpargatas distribuir e/ou pagar dividendos, juros sobre capital próprio ou quaisquer
outras distribuições de lucros, exceto pelos dividendos obrigatórios previstos no artigo 202 da lei das
Sociedades por Ações caso a Companhia descumpra o seguinte índice financeiro: Dívida
Líquida/EBITDA igual ou inferior a 3. Para fins de definição entende-se por: (i) Dívida Líquida a Dívida
financeira da emissora menos as disponibilidades de caixa e equivalentes (ou seja, somatório do

caixa e aplicações financeiras) e (ii) “EBITDA” é o lucro antes dos juros, impostos sobre renda
incluindo contribuição social sobre o lucro líquido, depreciação e amortização, calculado conforme a
Instrução CVM nº 527, de 04 de outubro de 2012.
Além deste covenant financeiro, os contratos de dívida da Companhia possuem outras restrições em
relação à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle
societário e a mesma encontra-se em situação de conformidade com relação a estas cláusulas.
(k)

Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

As liberações das tranches relativas aos contratos de financiamento de FNE, FINAME e FINEM são
condicionadas à comprovação prévia dos gastos com os projetos em questão. Em dezembro de
2019, a Companhia já havia utilizado 100% das linhas aprovadas para FNE / FINAME e, conforme
ítem (i), as linhas de FINEM foram totalmente liquidadas.
(l)

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Demonstração de Resultado
(em R$ milhões )

2019

2018

2017

Variação
2019/2018

Variação
2018/2017

9,8%

10,6%

OPERAÇÕES CONTINUADAS
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
Custo dos produtos vendidos
LUCRO BRUTO
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Com vendas
Gerais e administrativas
Honorários dos administradores
Amortização do intangível
Outros receitas (despesas) operacionais

3.712,2 100,0%
(1.845,3) -49,7%
1.866,9 50,3%

3.380,2
(1.726,4)
1.653,8

100,0%

(1.088,2) -29,3%
(165,8) -4,5%
(21,0) -0,6%
(30,8) -0,8%
(132,1) -3,6%
(1.437,9) -38,7%

(1.037,7)
(167,2)
(15,8)
(32,1)
140,2
(1.112,6)

-30,7%

48,9%

-4,9%
-0,5%
-0,9%
4,1%
-32,9%

3.057,2
(1.552,8)
1.504,4

100,0%
49,2%

12,9%

9,9%

(941,5)
(159,8)
(11,9)
(37,1)
16,0
(1.134,3)

-30,8%

-37,1%

4,9%
-0,9%
33,4%
-3,9%
-194,2%
29,2%

10,2%
4,7%
33,0%
-13,5%
774,6%
-1,9%

12,1%

-20,7%

46,2%

-11,5%
-4,4%
109,0%
-199,8%

44,5%
-14,2%
21,3%
100,0%

-19,9%

55,4%

-33,2%

35,5%

11,5%

-20,0%

-7,6%

-5,2%
-0,4%
-1,2%
0,5%

429,0

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial
Operações com derivativos

52,0
(52,6)
(8,2)
7,2

LUCRO OPERACIONAL

427,5

11,5%

(111,5)

-3,0%

LUCRO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS

316,0

8,5%

Resultado das operações descontinuadas

(56,6)

LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO

259,3

Atribuído ao acionista controlador
Atribuído aos acionistas não controladores

274,1
(14,8)

EBITDA

588,3

15,8%

638,7

18,9%

472,5

15,5%

-7,9%

35,2%

EBITDA recorrente

619,3

16,7%

523,5

15,5%

461,4

15,1%

18,3%

13,5%

Lucro Líquido recorrente de operações continuadas

431,6

11,6%

333,2

9,9%

-

29,5%

-

Imp. Rend e contribuição social

1,4%
-1,4%
-0,2%
0,2%

58,8
(55,0)
(3,9)
(7,2)
533,8

16,0%
1,7%
-1,6%
-0,1%
-0,2%

370,2

-50,8%

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

11,6%

541,2

-51,1%

40,7
(64,1)
(3,2)
0,0

15,8%

343,5

-1,8%

5,4

473,0

14,0%

349,0

-1,5%

(148,9)

-4,4%

1,6

7,0%

324,0

9,6%

350,6

(60,9)

331,5
(7,5)

1,3%
-2,1%
-0,1%
0,0%
11,2%
0,2%
11,4%
0,1%

362,3
(11,7)

-

O resultado da Alpargatas Argentina passou a ser apresentado na rubrica de “Resultado de
Operações Descontinuadas”, pois em dezembro de 2019 o comprador exerceu antecipadamente,
em comum acordo com o a Companhia, a opção de compra da participação acionária restantes da
Alpargatas Argentina. A transferência das ações da Alpargatas Argentina, objeto do exercício da
opção de compra, está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes inerentes a
esse tipo de operação, tais como inexistência de restrições, formalização das garantias, aprovações
societárias, entre outras, que devem ser cumpridas até 30 de junho de 2020.
A demonstração de resultado de 2018 foi ajustada, segregando o resultado da Argentina na rubrica
de Resultado de operações descontinuadas e os comentários comparativos de 2018 foram
atualizados.
O ano de 2019 foi marcado por crescimento sustentável e expansão de margens. Atingimos R$ 3,7
bilhões em receita líquida, alta de 9,8% em relação ao ano anterior, com expansão de 1,2 p.p. em
margem EBITDA (recorrente) que atingiu R$ 619 milhões, crescimento de 18,3% em relação a 2018.
O crescimento de lucro líquido recorrente foi de 29,5% para R$ 432 milhões, refletindo uma geração
de caixa operacional de R$ 389 milhões.
Receita líquida
A receita líquida da Companhia em 2019 foi de R$ 3,7 bilhões, crescimento de 9,8% em comparação
com 2018, em decorrência da expansão no volume e na receita das operações tanto no Brasil quanto
em Havaianas Internacional.
A receita líquida da Companhia em 2018 foi de R$ 3,4 bilhões, crescimento de 10,6% em
comparação com 2017, em decorrência da expansão na receita das operações no Brasil e em
Sandálias Internacional.
Lucro e margem bruta
Em 2019, o lucro bruto da Companhia somou R$ 1,9 bilhão (+12,9%) com margem bruta de 50,3%,
expansão de 1,4 p.p. em relação a 2018.
Em 2018, o lucro bruto consolidado somou R$ 1,7 bilhão (+9,9%) com margem bruta de 48,9%. A
margem bruta do Brasil foi de 44,2%, ou 0,9 ponto percentual menor que a de 2017. Os motivos
desse retrocesso foram o aumento do custo da borracha, maior venda de produtos de entrada em
Havaianas e efeito negativo do câmbio em Mizuno. Em Sandálias Internacional, a margem bruta em
2018 foi de 66,6%, 1,9 pontos percentuais superior, sendo o efeito positivo do cambio e o mix de
países, os fatores que explicam essa variação.

Despesas com vendas e administrativas
Em 2019, as despesas com vendas foram de R$ 1,1 bilhão e representaram 29,3% da receita líquida,
redução de 1,4 p.p. em relação ao acumulado de 2018, resultado dos projetos e iniciativas de
redução de despesas e melhor administração do investimento em marketing e propaganda da
Companhia. As despesas gerais e administrativas foram de R$ 186,8 milhões, 5% da receita líquida,
redução de 0,4 p.p. em relação a 2018.
Em 2018, as despesas com vendas e administrativas representaram 36,1% da receita líquida,
redução de 0,4 p.p. em relação ao acumulado de 2017.
Outras receitas (despesas) operacionais:
Em 2019, os principais impactos nesta rubrica foram: (i) R$ 95,6 - Êxito na ação judicial Cofins base
ICMS, (ii) R$(65,0) - Provisão para Incentivo de Longo Prazo, (iii) R$ (73,0) - Impairment do ágio na
aquisição da Alpargatas Argentina, (iv) R$ (41,4) - Despesas com reestruturação e (v) R$ (25,2) Serviços de terceiros.
Em 2018, os principais impactos nesta rubrica foram: (i) R$ 189,2 - Êxito na ação judicial Cofins base
ICMS, (ii) R$ (14,4) - Contingência cível na Alpargatas USA e (iii) R$ (21,6) - Serviços de terceiros.
Lucro operacional:
Em 2019, o lucro operacional de R$ 427,5 milhões foi inferior ao de 2018 em 19,9%.
Comparativamente, ocorreram os seguintes impactos: (i) ganhos na operação conforme descrito
acima, (ii) impactos no resultado de eventos não recorrentes como impairment do ágio na aquisição
da Alpargatas Argentina e despesas com reestruturação, (iii) despesas com incentivos de longo
prazo e (iv) ganhos tributários inferiores ao de 2018.
Em 2018, o lucro operacional de R$ 533,8 milhões foi superior ao de 2017 em 55,4%, pelos ganhos
na operação descritos acima e também pelo ganho tributário na ação judicial Cofins base ICMS.
Receitas financeiras
Em 2019, as receitas financeiras somaram R$ 52,0 milhões, redução de R$ 6,8 milhões em relação
a 2018. A receita de aplicações financeiras foi inferior em R$ 2,4 milhões e a de juros ativos inferior
em R$ 3,8 milhões.
Em 2018, as receitas financeiras somaram R$ 58,8 milhões, aumento de R$ 18,1 milhões em relação
a 2017, principalmente pela atualização monetária de depósitos judiciais e de créditos tributários.

Despesas financeiras
Em 2019, as despesas financeiras somaram R$ 52,6 milhões, queda de R$ 2,4 milhões em relação
a 2018, pelos seguintes fatores: (i) despesas de juros inferiores em R$ 13,9 milhões pela redução
nos empréstimos e financiamentos bancários, (ii) despesas com juros do passivo de arrendamento
de R$ 18,2 milhões pela implementação do IFRS 16, (iii) despesa de Pis/Cofins sobre atualização
monetária de créditos tributários inferior em R$ 2,9 milhões e (iv) menor despesa com ajuste a valor
presente na compra de matéria-prima no valor de R$ 3,9 milhões.
Em 2018, as despesas financeiras somaram R$ 55,0 milhões, queda de R$ 9,1 milhões em relação
a 2017, principalmente por inferiores despesas com juros pela redução nos empréstimos e
financiamentos bancários.
Variação cambial
Em 2019 a despesa com variação cambial no valor de R$ 8,2 milhões foi decorrente do impacto
negativo da valorização do dólar sobre o saldo de Contas a pagar (importações e royalties) líquido
do saldo de Contas a receber (exportações) em moeda estrangeira.
Em 2018 a despesa com variação cambial no valor de R$ 3,9 milhões foi decorrente do impacto
negativo da valorização do dólar sobre o saldo de Contas a pagar (importações e royalties) líquido
do saldo de contas a receber (exportações) em moeda estrangeira.
Operações com derivativos
As operações com derivativos visam proteger o fluxo de caixa futuro da Companhia através da
redução da exposição cambial para um horizonte de três meses futuros. A exposição cambial futura
é baseada nas projeções de pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira.
A Companhia adota a contabilidade de hedge (“hedge accounting”) para as operações com
instrumentos financeiros derivativos do tipo swap, tendo como objeto de hedge o risco da flutuação
do câmbio sobre dívidas contraídas em moeda estrangeira.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia, por meio da controlada Terras de Aventura Indústria de
Artigos Esportivos S.A. possuía uma posição de instrumento financeiro derivativo do tipo swap
designados como hedge de dívidas em moeda estrangeira, captadas por meio de Linha Externa 413.
Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui uma opção de compra e uma
opção de venda relacionada a controlada Argentina SAIC (“ASAIC”), essas opções serão liquidadas
quando da venda efetiva da ASAIC, dada com a transferência de suas ações ao comprador.

IR e CSLL:
A seguir o demonstrativo de cálculo do IR e CSLL de 2017 a 2019 e respectivas taxas efetivas:
R$ milhões
2019
2018
2017
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota combinada de imposto de renda e contribuição social
Expectativa de despesa de imposto de renda e contribuição social
pela alíquota fiscal vigente
Benefício dos juros sobre o capital próprio
Subvenção para investimento - ICMS
Subvenção fiscal federal - IRPJ
Benefício Pesquisa e Desenvolvimento
Prejuízo fiscal não constituído e ajustes de equalização de taxas de
controladas
Impairment ágio Argentina
Impairment ágio Osklen
Outras exclusões (adições) permanentes, líquidas
Total despesa com imposto de renda e contribuição social

427,5
34%

533,8
34%

343,5
34%

(145,3)
66,1
42,6
5,5

(181,5)
37,6
57,9
40,7
2,7

(116,8)
51,1
57,9
22,7
-

(11,1)
(24,8)
(43,8)
(0,6)
(111,5)

(14,2)
(4,1)
(60,9)

(10,7)
1,2
5,4

26,1%

11,4%

-1,6%

Alíquota Efetiva

EBITDA:

R$ milhões

2019

2018

2017

Lucro líquido consolidado (operações continuadas)

316,0

473,0

349,0

(+) IR e contribuição social

111,5

60,9

(5,4)

(+) Resultado financeiro

1,6

7,4

26,6

(+) Depreciação e amortização

99,3

97,5

102,3

(+) Amortização IFRS16

60,0

-

-

588,3

638,7

472,5

(=) EBITDA (operações continuadas)

Variação

R$ milhões
EBITDA Recorrente (operações continuadas)
Margem EBITDA

2019
619,3

Saldo de outras receitas (despesas) não recorrentes

(31,0) 115,2

EBITDA (operações continuadas)
Margem EBITDA

588,3

16,7%

15,8%

2018
523,5
15,5%

638,7
18,9%

2017
461,4
15,1%

2019/2018 2018/2017

18,3%

13,5%

1,2 p.p.

0,4 p.p.

-7,9%

35,2%

3,1 p.p.

3,4 p.p.

11,1
472,5
15,5%

Em 2019, o EBITDA recorrente somou R$ 619,3 milhões, valor 18,3% superior ao de 2018, com
margem de 16,7%, superior em 1,2 p.p. ao ano anterior. Para efeito de comparabilidade, os principais
eventos considerados não recorrentes em 2019 foram:
R$ 89,0 - Êxito na ação de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS, líquido de honorários
R$ 70,8 - Despesas com aluguel - adoção do IFRS 16
R$ (73,0) - Impairment do ágio na Argentina
R$ (35,7) - Provisão de Incentivo de Longo Prazo
R$ (34,4) - Despesas com reestruturação internacional
R$ (47,7) - Despesas com reestruturação no Brasil e outras
Em 2018, o EBITDA recorrente somou R$ 523,5 milhões, valor 13,5% ao de 2017, com margem de
15,5%, superior em 0,4 p.p. ao ano anterior. Os principais eventos considerados não recorrentes em
2018 foram:
R$ 181,3 - Êxito na ação de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS, líquido de honorários
R$ (25,2) - Resultado na venda de participação acionária da Alpargatas Argentina
R$ (14,4) - Contingência cível na Alpargatas USA
R$ (7,4) - Provisão de honorários advocatícios (ações com prognóstico de perda remota com
sucess fee)
R$ (19,1) - Despesas com reestruturação e outras
Principais alterações nas contas patrimoniais consolidadas

Balanço Patrimonial
(em R$ milhões )

ATIVO
2019

CIRCULANTE
Caixa e aplicações financeiras
Clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Ganhos não realizados com derivativos
Outros créditos
Ativo mantido para venda
NÃO CIRCULANTE
Aplicações financeiras
Clientes
Impostos a recuperar
I. renda e contrib. social diferidos
Dep. compulsórios, fiscais e trab.
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Ativo de direito de uso
Intangível

TOTAL DO ATIVO

566,3
883,3
674,8
59,8
14,8

AV

2018

541,0
972,5
730,3
85,5
22,7
1,1
36,2

12,5%
19,5%
14,9%
1,3%
0,3%
0,0%

43,4
367,8
2.610,1

AV

1,0%

24,4%
18,3%
2,1%
0,6%

60,0%

4,7%

-23,4%

40,7%

-9,2%

6,7%

-2,1%

17,6%

-7,6%

4,5%

7,1%

2,1%

-30,1%

0,5%

34,2%

0,3%

-34,7%

101,7%

-3,6%

0,0%

-100,0%

100,0%

-100,0%

0,7%

20,0%

34,7%

-23,2%

0,0%

100,0%

0,0%

-100,0%

63,4%

9,2%

-2,1%

7,9%

26,8

3,1
200,3
98,7
44,3
18,1
2,3
770,7

0,1%

2.439,9

11,7
2,8
300,8
56,4
29,5
26,4
2,3
736,1
431,5
314,4
1.911,9

453,3
1.590,8

40,0%

493,8
1.406,5

12,4%

42,3%

36,6%

4.522,0

100,0%

3.980,1

100,0%

3.846,4

100,0%

13,6%

0,3%

100,0%

0,1%
6,7%
1,2%
0,7%
0,6%
0,1%
16,3%

16,6
106,4
16,2
50,5
1,3
721,6

5,0%
2,5%
1,1%
0,5%
0,1%
19,4%

0,0%

-7,1%

100,0%

0,4%

50,2%

1109,1%

2,7%

-42,9%

-7,3%

38,8%

0,4%

-33,5%

173,7%

-27,3%

1,3%

46,0%

-64,1%

67,7%

0,0%

-1,2%

75,9%

-40,2%

-4,5%

6,8%

-0,1%

-30,7%

-8,2%

-23,7%

20,2%

13,1%

-7,5%

3,5%

1,7%

18,1%

9,5%
7,0%

Variação
2017/2016

22,9%

0,0%

2.389,4

Variação
2018/2017

17,7%

0,0%
0,9%

Variação
2019/2018

AV

706,4
911,5
698,8
85,2
11,3

13,6%

8,1%
57,7%

2017

-15,2%

100,0%
11,4%

Balanço Patrimonial
(em R$ milhões )

PASSIVO
2019

CIRCULANTE
Fornecedores
Risco sacado
Empréstimos e financiamentos
Obrigações negociadas de controlada
Passivo de arrendamento
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Provisão p/riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Obrigações tributárias
Plano de incentivo de longo prazo
Juros s/capital próprio /dividendos a pagar
Perdas não realizadas com derivativos
Provisões e outras obrigações
Passivo relacionado ao ativo mantido para venda
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento
Obrigações negociadas de controlada
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão p/riscos tributários, cíveis e trabalhistas
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

350,5
78,4
176,9
57,8
149,7
19,5
51,0
22,8
10,7
1,3
124,0
214,0
1.256,5
101,8
316,6

AV

7,8%
1,7%
3,9%
0,0%
1,3%
3,3%
0,4%
1,1%
0,5%
0,2%
0,0%
2,7%
4,7%
27,8%

48,9
12,2
35,7
15,7
531,0

2,3%
7,0%
0,0%
1,1%
0,3%
0,8%
0,3%
11,7%

1.500,0
188,8
(64,2)
1.091,9
(96,3)
22,8
2.642,9
91,7
2.734,6

33,2%
4,2%
-1,4%
24,1%
-2,1%
0,5%
58,4%
2,0%
60,5%

4.522,0

100,0%

2018

AV

2017

AV

2019/2018

449,1

11,3%

388,1

10,1%

382,3
2,0

9,6%
0,1%

408,9
4,9

10,6%
0,1%

148,4
20,3
44,7

3,7%
0,5%
1,1%

131,3
9,3
32,8

3,4%
0,2%
0,9%

4,4
5,3
103,2

0,1%
0,1%
2,6%
0,0%
29,1%

5,0
0,6
134,9
1.115,9

0,1%
0,0%
3,5%
0,0%
29,0%

-21,9%
100,0%
-53,7%
-100,0%
100,0%
0,8%
-3,8%
14,0%
100,0%
142,4%
-74,5%
20,2%
100,0%
8,4%

230,7

5,8%

324,7

8,4%

7,7
70,6
17,9
8,6
15,1
350,7

0,2%
1,8%
0,4%
0,2%
0,4%
8,8%

18,8
55,9
40,6
12,5
13,6
466,1

648,5
172,8
(64,2)
1.700,0
(76,2)
2.380,8
89,0
2.469,8

16,3%
4,3%
-1,6%
42,7%
-1,9%
0,0%
59,8%
2,2%
62,1%

3.980,1

100,0%

1.159,6

2018/2017

2017/2016

15,7%

-9,2%

-6,5%
-58,2%

94,8%
-20,4%

13,0%
116,9%
36,3%

-19,3%
-30,0%
-52,4%

-12,8%
800,9%
-23,5%
3,9%

3,1%
-57,1%
54,0%
-100,0%
12,2%

-55,9%

-29,0%

-15,2%

0,5%
1,5%
1,1%
0,3%
0,4%
12,1%

-100,0%
-30,7%
-31,6%
313,3%
3,7%
51,4%

-58,9%
26,3%
-55,9%
-30,9%
10,9%
-24,8%

-23,5%
-17,2%
5,7%
92,6%
301,1%
-10,9%

648,5
172,8
(64,2)
1.481,0
(149,1)
97,4
2.186,4
78,0
2.264,4

16,9%
4,5%
-1,7%
38,5%
-3,9%
2,5%
56,8%
2,0%
58,9%

131,3%
9,3%
0,0%
-35,8%
26,4%
100,0%
11,0%
3,0%
10,7%

0,0%
0,0%
0,0%
14,8%
-48,9%
-100,0%
8,9%
14,1%
9,1%

0,0%
0,0%
0,0%
8,5%
2,0%
100,0%
10,6%
-13,1%
9,6%

3.846,4

100,0%0

13,6%

3,5%

7,3%

ATIVO CIRCULANTE
Ativo e passivo de operação mantida para venda
Em 2019, os ativos e passivos da Alpargatas Argentina foram apresentados como ativo e passivo de
operação mantida para venda, pois o comprador exerceu antecipadamente a opção de compra da
participação acionária restante. Os principais saldos estão demonstrados a seguir:
R$ milhões
Ativo
Caixa
Clientes
Estoques com ajuste de inflação
Imposto diferido
Ativo permanente com ajuste de inflação
Outros com ajuste de inflação
Eliminações
Ativo mantido para venda
Passivo
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Demais passivos
Eliminações
Passivos relacionados ao ativo mantido para venda
Patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido relacionados ao
ativo mantido para venda

2019
6,2
170,7
80,8
21,4
47,5
42,4
-1,3
367,8

117,2
38,7
64,0
-5,9
214,0

153,8

Caixa e aplicações financeiras
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de caixa e aplicações financeiras no curto e longo prazo era
de R$ 578,0 milhões, acréscimo de 6,8% em relação a 2018. A geração operacional totalizou R$
389,0 milhões. Os desembolsos mais significativos foram: (i) R$ 283,5 milhões em amortização
líquida de empréstimos (incluindo juros); e (ii) R$ 76,3 milhões com pagamento de imposto de renda
e contribuição social sobre o lucro.
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de caixa e aplicações financeiras era de R$ 541,0 milhões,
redução de 23,4% em relação a 2017. A geração operacional totalizou R$ 258,1 milhões. Os
desembolsos mais significativos foram: (i) R$ 174,7 milhões em amortização líquida de empréstimos
(incluindo juros); e (ii) R$ 206,4 milhões com remuneração aos acionistas.

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de caixa e aplicações financeiras era de R$ 706,4 milhões,
aumento de 40,7% em relação a 2016. O aumento deve-se principalmente a captação em dezembro
de 2017 de recursos na emissão de debêntures no valor de R$ 250,0 milhões.
Clientes
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de clientes era de R$ 883,3 milhões, montante 9,2% inferior a
2018. Incluindo o saldo da Alpargatas Argentina em 2019, a variação seria de 8,4% superior a 2018.
O aumento deve-se, principalmente, ao aumento do volume de vendas no mercado interno no mês
de dezembro.
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de clientes era de R$ 975,5 milhões, montante 7,0% superior
a 2017. O aumento deve-se, principalmente, ao aumento do volume de vendas no mercado interno
no mês de dezembro.
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de clientes era de R$ 911,5 milhões, 2,1% inferior a 2016. A
redução deve-se, principalmente, a vendas inferiores ao planejado em dezembro de 2017.
Estoques
Em 31 de dezembro de 2019, os estoques somavam R$ 674,8 milhões, montante 7,6% inferior a
2018. Incluindo o saldo da Alpargatas Argentina em 2019, a variação seria de 3,5% superior a 2018.
Em 31 de dezembro de 2018, os estoques somavam R$ 730,3 milhões, montante 4,5% superior a
2017. Esta variação deve-se, principalmente, ao reforço dos estoques para atender a demanda do
início de 2019.
Em 31 de dezembro de 2017, os estoques somavam R$ 698,8 milhões, montante 7,1% superior a
2016. Esta variação deve-se, principalmente, a realização de vendas inferior ao planejado em
dezembro de 2017.
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Em 31 de dezembro de 2019, o valor dos impostos diferidos somava R$ 56,4 milhões, montante
21,1% inferior a 2018. Incluindo o saldo da Alpargatas Argentina em 2019, a variação seria de 42,9%
inferior a 2018. A redução deve-se principalmente a reversão de R$ 43,8 milhões do ativo fiscal
diferido sobre o impairment do ágio gerado na aquisição do investimento na Osklen, pelo fato da
Companhia não possuir planos de realização desse investimento e respectivo ágio.

Impostos a recuperar
A Companhia questiona judicialmente a inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS desde
maio de 1993 e na base de cálculo do PIS desde março de 2002.
Em 25 de setembro de 2018 ocorreu o trânsito em julgado da ação judicial que discutiu o período de
maio de 1993 a dezembro de 2014 para a COFINS e o montante de R$ 189,2 milhões foi reconhecido
em "Impostos a recuperar" tendo como contra partida "Outras receitas operacionais".
Em 2019 ocorreu trânsito em julgado da ação que questionou a inclusão do ICMS na base de cálculo
do PIS/COFINS nos montantes de R$ 82,6 milhões para Alpargatas e R$ 17,1 milhões para
subsidiária Osklen.
Imobilizado
A seguir a movimentação dos saldos do imobilizado:
Em R$ milhões
Saldo
2018

Imobilizado
Terrenos
Edifícios e construções
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Benfeitoria em imóveis de terceiros
Projetos em andamento (ii)
Outros imobilizados
Provisão para perdas (“impairment”) (iii)
Efeito da aplicação da IAS 29 (hiperinflação)
Total
(i)

11,0
268,1
290,4
30,6
1,7
47,8
51,2
10,0
(2,5)
62,4
770,7

Adições

Transferências
(i)

148,1
148,1

11,3
53,4
11,7
2,0
25,9
(115,5)
(3,1)
(14,3)

Depreciações

(10,2)
(37,2)
(7,8)
(0,5)
(12,9)
(4,6)
(73,2)

Baixas

Variação
cambial/ Outras
movimentações

Reclassificação
(v)

(0,1)
(1,5)
(1,4)
(3,4)
(1,4)
1,2
1,0
(0,0)
(4,2)
3,3
(6,5)

(0,0)
(1,7)
(3,4)
(1,0)
(0,1)
0,2
(0,0)
(0,5)
(40,9)
(47,5)

(0,5)
(5,0)
(6,6)
(0,4)
(0,0)
(4,8)
-3,6
(20,2)
(41,2)

Saldo
2019

10,3
261,0
295,2
29,7
1,7
57,4
84,7
2,7
(6,7)
736,1

Transferências correspondem às movimentações dos ativos entre a rubrica “Projetos em andamento” para as correspondentes contas definitivas do “Imobilizado”, quando do encerramento dos projetos.

(ii) Os saldos registrados na rubrica “Projetos em andamento” referem-se aos projetos: (1) melhorias e modernização das fábricas, com investimentos de aproximadamente R$47,6; (2) diversas melhorias e expansão do
processo fabril, com investimentos de aproximadamente R$11,5; (3) melhorias na infraestrutura e sistemas de TI, com investimentos de aproximadamente R$ 10,2; e (4) demais projetos R$15,4.
(iii) Refere-se à provisão para perdas de ativos do escritório e das fábricas, sem utilização ou obsoletos.
(iv) Saldo reclassificado para o grupo de ativo mantido para venda.

Em R$ milhões
Saldo
2017

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”)
Efeito da aplicação da IAS 29 (hiperinflação)
Total

11,7
280,0
296,4
31,0
2,5
46,1
55,0
10,6
(11,8)
721,6

Adições

66,7
66,7

Transferências

8,5
37,1
5,8
0,0
12,3
(66,5)
(2,7)

Depreciações

(10,4)
(35,7)
(9,3)
(0,8)
(10,8)
(6,0)
(72,9)

Baixas

(0,1)
(1,1)
(0,9)
(0,8)
0,0
(1,1)
(2,5)
(6,6)

Variação
cambial/ Outras
movimentações

(0,6)
(9,0)
(6,5)
3,8
0,0
1,2
(4,1)
1,9
9,3
68,4
64,5

Saldo
2018

11,0
268,1
290,4
30,6
1,8
47,8
51,2
10,0
(2,5)
62,4
770,7

Em R$ milhões

Ativo de direito de uso
A Companhia adotou o CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamentos a partir de 1º de janeiro de 2019.
O CPC 06 (R2)/IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa
o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua
obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento.
R$ mihões
Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019
Adições
Baixas
Pagamento passivo de arrendamento - CP
Apropriação de juros
Variação cambial/ Outras movimentações
Reclassificação
Saldos em 31 de dezembro de 2019

341,9
112,4
(23,2)
(76,4)
21,0
2,3
(3,6)
374,4

Circulante
Não circulante

57,8
316,6
374,4

(i)
Refere-se a contrato de cessão de direitos comerciais que estavam
classificados no grupo de Intangível.
(ii) Referem-se a contratos de aluguel de escritórios, novas lojas e atualizações
monetárias dos contratos.
(iii) Referem-se a contratos suspensos de escritórios e lojas que foram
encerradas.
(iv) Refere-se a principalmente à reclassificação dos saldos da Alpargatas
Argentina para Ativo mantido para venda

Intangível
A seguir a movimentação dos saldos do intangível:

R$ milhões

Com vida útil definida:
Sistemas de gestão empresarial
Cessão de direitos comerciais (iv)
Carteira de clientes
Acordo de não competição
Projetos em andamento (iii)
Sem vida útil definida:
Marcas, direitos e patentes
Ágio na aquisição de controladas
Efeito da aplicação da IAS 29 (hiperinflação) (v)
Total

Saldo 2018

Adições

Transferência
(i)

46,3
72,7
2,1
3,7
6,2

17,3

15,3
(72,7)
(1,7)

(14,4)
(1,7)
(3,7)
-

0,5
-

-

(58,5)

(0,9)
(20,7)

143,9
177,4
1,0
453,3

17,3

Amortizações

Baixas

(0,2)
-

Variação
cambial e
outras
movimentações
(ii)

Reclassificação

Saldo 2019

(3,3)
(0,4)
-

-

43,7
0,0
21,8

-

(0,0)
(73,0)

-

144,4
104,4

(0,2)

(76,8)

(0,1)
(0,1)

(0,0)
314,4

(i) Transferências correspondem às movimentações dos ativos entre a rubrica “Projetos em andamento” para as correspondentes contas definitivas do “Intangível”, quando do encerramento dos projetos.
(ii) Refere-se à variação cambial de controladas no exterior e impairment de ágio de controlada.
(iii) Os saldos registrados na rubrica “Projetos em andamento” referem-se aos projetos de investimentos em infraestrutura e TI.
(iv) Referem-se aos valores pagos na aquisição de direitos de uso dos pontos comerciais em que se localizam determinadas lojas Havaianas e Osklen (consolidado). A partir de 2017, o custo de aquisição passou a
ser amortizado pelo prazo contratual remanescente acrescido da expectativa de renovação. Em 2019, esses valores foram transferidos para o grupo de “Direito de uso” de acordo com o IFRS 16.
(v) Saldo reclassificado para o grupo de ativo mantido para venda.

R$ milhões

Com vida útil definida:
Marcas, direitos e patentes
Sistemas de gestão empresarial
Cessão de direitos comerciais
Carteira de clientes
Acordo de não competição
Projetos em andamento
Sem vida útil definida:
Marcas, direitos e patentes
Ágio na aquisição de controladas
Efeito da aplicação da IAS 29 (hiperinflação)
Total

R$ milhões

Com vida útil definida:
Marcas, direitos e patentes
Sistemas de gestão empresarial
Cessão de direitos comerciais
Carteira de clientes
Acordo de não competição
Projetos em andamento
Sem vida útil definida:
Marcas, direitos e patentes
Ágio na aquisição de controladas
Cessão de direitos comerciais
Total

Saldo 2017

Adições

Transferência

Amortizações

47,9
78,7
6,5
7,7
7,4

14,1

8,3
9,9
(0,6)
(14,9)

143,9
201,8
493,8

14,1

2,7

(15,3)
(11,4)
(2,7)
(4,0)
(0,2)
(33,7)

(3,3)
(3,3)

Impairment

Impairment

-

Variação
cambial e
outras
movimentações

Saldo 2018

(0,0)
(0,2)
-

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

46,3
72,7
2,1
3,7
6,2

(21,0)
(21,2)

0,0
1,3
1,0

143,9
177,4
1,0
453,3

Variação
cambial/
Outras
movimentações

Saldo 2017

Baixas

Saldo 2016

Adições

Transferência

Amortizações

Baixas

1,9
62,1
6,3
3,1
11,6
5,6

2,0
1,8
5,6
3,9

2,1
82,9
(2,0)

(1,5)
(18,3)
(11,9)
(1,8)
(4,0)
-

-

(0,0)
(0,7)
-

(0,4)
0,0
0,3
(0,3)
-

0,0
47,9
78,7
6,5
7,7
7,4

143,9
327,3
85,4
647,2

13,3

(80,0)
3,0

(37,6)

(125,5)
(125,5)

(6,9)
(7,6)

1,4
1,0

143,9
201,8
493,8

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo era de R$ 350,5 milhões, redução de 21,9% em relação a
2018. Incluindo o saldo da Alpargatas Argentina em 2019, a variação seria de 4,1% superior a 2018.
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo era de R$ 449,1 milhões, aumento de 15,7% em relação a
2017. O aumento deve-se, principalmente, ao maior volume de compras em função do aumento no
volume de produção para atender a demanda do final de 2018 e início de 2019.
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo era de R$ 388,1 milhões, redução de 9,2% em relação a 2016.
A redução deve-se, principalmente, ao menor volume de compras em função da redução no volume
de vendas.
Empréstimos e financiamentos
A movimentação dos empréstimos e financiamentos está demonstrada abaixo:
Financiamentos - movimentação

2019

2018

2017

613,0
114,4
18,6
(374,9)
(23,0)
(30,6)

733,6
434,9
57,9
(543,9)
(65,6)
(3,9)

592,7
456,5
51,8
(304,7)
(55,7)
(7,0)

Saldo final

(38,7)
278,8

613,0

733,6

Passivo circulante
Passivo não circulante

176,9
101,9

382,3
230,7

408,9
324,7

Saldo inicial
Captação de empréstimos
Provisão de Juros
Amortização do principal
Amortização de Juros
Variação cambial
Reclassificação para ativo / passivo mantido
para venda

Em 31 de dezembro de 2019, o endividamento financeiro consolidado da Alpargatas somava
R$278,8 milhões, com o seguinte perfil:


R$176,9 milhões (63,4% do total) com vencimento no curto prazo, sendo R$125,0 milhões
em moeda nacional. A dívida de curto prazo em moeda estrangeria somava R$51,9 milhões.



R$101,9 milhões (36,6%) com vencimento no longo prazo, em moeda nacional.

Em 31 de dezembro de 2018, o endividamento financeiro consolidado da Alpargatas somava
R$613,0 milhões, com o seguinte perfil:


R$382,3 milhões (62,4% do total) com vencimento no curto prazo, sendo R$160,2 milhões
em moeda nacional. A dívida de curto prazo em moeda estrangeria somava R$222,1 milhões
e financiava, principalmente, o capital de giro das subsidiárias no exterior.



R$230,7 milhões (37,6%) com vencimento no longo prazo, em moeda nacional.

Em 31 de dezembro de 2017, o endividamento financeiro consolidado da Alpargatas somava
R$733,6 milhões, com o seguinte perfil:


R$408,9 milhões (56,0% do total) com vencimento no curto prazo, sendo R$289,6 milhões
em moeda nacional. A dívida de curto prazo em moeda estrangeira somava R$119,3 milhões
e financiava, principalmente, o capital de giro das subsidiárias no exterior.



R$324,7 milhões (44,0%) com vencimento no longo prazo, em moeda nacional. Em dezembro
de 2017, a Alpargatas captou o montante de R$250,0 milhões por meio da emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries da espécie quirografária da
primeira emissão. Os recursos obtidos serão utilizados para gestão ordinária dos negócios,
conforme previsto no Estatuto Social. A amortização dos recursos será feita integralmente
em uma única parcela na data de vencimento de cada série, sendo a primeira em dezembro
de 2019, a segunda em dezembro de 2020 e a terceira em dezembro de 2022.

Passivo de arrendamento
A Companhia adotou o CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamentos a partir de 1º de janeiro de 2019.
O CPC 06 (R2)/IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa
o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua
obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento.

R$ mihões
Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019
Adições
Baixas
Pagamento passivo de arrendamento - CP
Apropriação de juros
Variação cambial/ Outras movimentações
Reclassificação
Saldos em 31 de dezembro de 2019

341,9
112,4
-23,2
-76,4
21,0
2,3
-3,6
374,4

Circulante
Não circulante

57,8
316,6
374,4

Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo era de R$ 149,7 milhões, montante 0,8% superior a 2018.
Incluindo o saldo da Alpargatas Argentina em 2019, a variação seria de 11,2% superior a 2018,
devido, principalmente, ao aumento na provisão de participação nos lucros.
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo era de R$ 148,4 milhões, montante 13,0% superior a 2017
devido, principalmente, ao aumento na provisão de participação nos lucros.
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo era de R$131,3 milhões, montante 19,3% inferior a 2016
devido, principalmente, a redução na provisão de participação nos lucros.
Provisões e outras obrigações
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo era de R$124,0 milhões, aumento de 20,2% em relação a
2018. Incluindo o saldo da Alpargatas Argentina em 2019, a variação seria de 25,9% superior a 2018
devido, principalmente, ao alongamento de prazo no pagamento de fretes e outras contas.
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo era de R$ 103,2 milhões, redução de 23,5% com relação a
2017. A redução deve-se, principalmente, a baixa de adiantamento recebido pela venda de um imóvel
localizado em Buenos Aires/ARG.
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo era de R$ 134,9 milhões, aumento de 54,0% com relação a
2016. O aumento deve-se, principalmente, a um adiantamento recebido pela venda de um imóvel
localizado em Buenos Aires/ARG, cuja transação se concretizou em 2018.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Vide comentários no passivo circulante.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Em 2019, o valor de R$ 48,9 refere-se à constituição do imposto de renda e contribuição social sobre
a mais valia apurada na avaliação a valor justo dos ativos e passivos da Osklen, líquidos da
constituição do ativo diferido referente prejuízo fiscal e diferenças temporárias.
Em 2018, o valor de (i) R$ 50,8 refere-se à constituição do imposto de renda e contribuição social
sobre a mais valia apurada na avaliação a valor justo dos ativos e passivos da Osklen, líquidos da
constituição do ativo diferido referente prejuízo fiscal e diferenças temporárias. O valor de (ii) R$ 19,8
refere-se à constituição do imposto de renda sobre os ajustes de hiperinflação (IAS 29) na Alpargatas
Argentina.
Em 2017, 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, líquidos da
constituição do ativo diferido referente prejuízo fiscal e diferenças temporárias.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Em 31 de dezembro de 2019, o total do patrimônio líquido (controladora) somava R$ 2.734,6 milhões,
montante 10,7% superior ao de 2018. Os principais itens de mutação foram:

Saldo em dez-2018

Acionistas

Acionistas

controladores

minoritários

Total

2.380,8

89,0

2.469,8

274,1

(14,8)

259,3

Outros resultados abrangentes

(9,9)

17,4

7,5

Ações outorgadas - ILP

16,0

-

Lucro do exercício de 2019

16,0
Dividendos obrigatórios de
Perda na mudança de participação societária

ei

(7,6)

-

(7,6)

(11,8)

-

(11,8)

1,3

-

1,3

2.642,9

91,7

2.734,6

(Argentina)
Outras movimentações
Saldo em dez-2019

Em 31 de dezembro de 2018, o total do patrimônio líquido (controladora) somava R$ 2.380,8 milhões,
montante 8,9% superior ao de 2017. Os principais itens de mutação foram:

Saldo em dez-2017
Lucro do exercício de 2018
Outros resultados abrangentes
Capitalização Índia
Distribuição de juros sobre o capital próprio e

Acionistas

Acionistas

controladores

minoritários

2.186,4

78,0

2.264,4

331,4

(7,5)

323,9

73,3

16,0

89,3

-

2,9

2,9

(208,0)

-

(2,3)

(0,4)

dividendos
Outras movimentações

Total

(208,0)
(2,7)

Saldo em dez-2018

2.380,8

89,0

2.469,8

Em 31 de dezembro de 2017, o total do patrimônio líquido (controladora) somava R$ 2.186,4 milhões,
montante 10,6% superior ao de 2016. Os principais itens de mutação foram:

Saldo em dez-2016
Lucro do exercício de 2017
Outros resultados abrangentes

Acionistas

Acionistas

controladores

minoritários

Total

1.976,0

89,7

2.065,7

362,3

(11,7)

350,6

(2,4)

(2,4)

Distribuição de juros sobre o capital próprio e

(150,3)

-

dividendos
Outras movimentações
Saldo em dez-2017

(150,3)
0,8

-

0,8

2.186,4

78,0

2.264,4

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
próprias nos Estados Unidos, Europa, China, Índia, e na Colômbia, além das exportações diretas. A
Alpargatas goza de subvenções atreladas aos incentivos de ICMS concedidos pelos governos
estaduais onde as principais fábricas estão localizadas, as quais expiram em 2032. O valor dessas

subvenções registradas durante o exercício de 2019 foi de R$195,4 milhões. Em 2018 foi de R$171,8
milhões e em 2017 a subvenção foi de R$161,5 milhões.
A Companhia também goza de subvenções federais por meio do lucro da exploração na Região da
SUDENE, que perdurarão até 2027, cujos valores registrados foram: R$46,7 em 2019, R$45,7 em
2018 e R$22,7 em 2017.
(ii)

Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Em 2019 os principais fatores que impactaram os resultados operacionais foram:


Receita líquida com aumento de 9,8% na comparação com 2018 em decorrência da expansão
na receita das operações no Brasil e em Sandálias Internacional.



EBITDA recorrente de R$ 619 milhões, superior em 18,3% em relação a 2018, a margem de
16,7% foi 1,2 p.p. maior que a do ano anterior.

Em 2018 os principais fatores que impactaram os resultados operacionais foram:


Receita líquida com aumento de 10,6% na comparação com 2017 em decorrência da
expansão na receita das operações no Brasil e em Sandálias Internacional.



EBITDA recorrente de R$ 524 milhões, superior em 13,5% em relação a 2017, a margem de
15,5% foi 0,4 p.p. maior que a do ano anterior.

(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 2019, a receita líquida de vendas apresentou um acréscimo de 9,8% em relação ao ano de 2018,
devido ao:
 Volume de vendas superior em 2,1%;
 Aumento de preço e melhor mix em 6,7%;
 Impacto cambial positivo de 0,7%, principalmente em razão da desvalorização do real frente
ao dólar e ao euro, moedas que compõem as receitas das operações no mercado externo.
Em 2018, a receita líquida de vendas apresentou um acréscimo de 10,6% em relação ao ano de
2017, devido ao:
 Volume de vendas superior em 9,5%;

 Mix de produtos -2,5%;
 Impacto cambial positivo de 3,5%, em razão da desvalorização do real frente ao dólar e ao
euro, 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
O câmbio e commodities têm parcela significativa no comportamento dos preços, principalmente a
borracha sintética, principal insumo para a fabricação de sandálias, que tem o preço atrelado ao
dólar.
Em 2019 versus 2018, o impacto do câmbio causou: (i) maior receita líquida de R$ 25 milhões,
representado acréscimo de 0,7%, (ii) acréscimo no EBITDA de R$ 13 milhões e (iii) acréscimo de R$
27 milhões no custo da borracha.
Em 2018 versus 2017, o câmbio favoreceu a receita líquida de vendas em R$ 110 milhões e impactou
negativamente o custo da borracha em 14,9%.
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e de 2017, os principais grupos de contas atrelados à moeda
estrangeira estão relacionados a seguir:
R$ milhões
Ativo
Recebíveis de exportação

2019

2018

2017

38,5

30,4

33

Contas a receber de clientes

130,4

134,9

80

Total do ativo

168,9

165,3

112,8

117,4

50,3

51

7,3

5,2

1

31,3

33,8

31

Total do passivo

155,9

89,3

82,9

Exposição líquida

12,9

76,0

29,9

-

16,6

29,8

12,9

59,4

0,2

Passivo
Fornecedores
Royalties a pagar
Empréstimos

Instrumentos financeiros derivativos

Total da exposição sem controladas no exterior

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, “royalties” e saldos em
bancos de recebíveis de exportação em moeda estrangeira.
Instrumentos financeiros derivativos

A Companhia possui importações em dólares de produtos acabados e matérias primas, referentes
às unidades de negócio de Artigos Esportivos e Sandálias. 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 em moeda estrangeira, apesar disso a Companhia possui exposição
cambial oriunda de compra de matérias-primas não importadas, porém atreladas ao dólar que faz
com que a exposição cambial seja importadora, ou seja, possui 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, foi aprovada
pelo Conselho de Administração da Companhia a Política de Gestão de Risco Cambial. Essa política
estabelece diretrizes para operações de proteção do fluxo de caixa através da utilização de
instrumentos financeiros derivativos.
As operações com derivativos visam a proteger o fluxo de caixa futuro da Companhia através da
redução da exposição cambial para um horizonte de três meses futuros. A exposição cambial futura
é baseada nas projeções de pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira. Essas operações
visam a proteger os impactos da variação cambial sobre as importações e exportações.
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 10 de janeiro de 2019 a Companhia efetuou a venda de ativos, incluindo Equipamentos e
Propriedade Industrial, relacionados ao seu negócio de botas profissionais vendidas sob a marca
Sete Léguas, pelo valor de R$ 5,1 milhões. A Companhia manterá a produção e fornecimento de
produtos por um período de até 18 meses.
Como consequência da transação, a Companhia deixará de atuar no segmento de botas
profissionais.

(b)

Constituição, aquisição ou alienação de participações societária



Venda de participação na Alpargatas Argentina (ASAIC)

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
compreendeu 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 compreendeu 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 (“ASAIC”); e (c) Acordo de Licenciamento de Uso da marca Topper, por período de até 15
anos, nos Estados Unidos e China, com carência de pagamento de royaties de 5 anos, ou na
finalização da venda.
Os fechamentos das operações foram previstos para datas distintas e 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 pelo preço de R$49,8 milhões.
Em 14 de setembro de 2018, a Companhia renegociou as condições da operação de venda da
unidade de negócios “Topper” na Argentina e substituiu o acordo de compra e venda que havia sido
celebrado com Sr. Carlos Roberto Wizard Martins e demais investidores em 3 de novembro de 2015.
O novo acordo previa a alienação entre 20,0% e 22,5% do capital social da ASAIC, dependendo da
variação de alguns fatores até a data do fechamento, bem como a alienação da participação
acionária remanescente sujeita ao exercício da opção de compra ou da opção de venda, a ser
exercida entre 2021 e 2022, previstas no mesmo Acordo.
Em 4 de dezembro de 2018, a Companhia concluiu a alienação de 21,8% do capital social da ASAIC.
Nesta mesma data ocorreu a alienação de 2,18% do capital da Dialog S.A. (“Dialog”) pertencentes à
controlada Fibrasil Agrícola e Comercial Ltda. (“Fibrasil”), adquiridos pela Companhia.
O preço dessas alienações foi de R$100 milhões, com valor de entrada de R$ 40 milhões pagos pelo
comprador em dezembro de 2018, os R$ 60 milhões restantes farão parte do preço remanescente a
ser determinado no momento de exercício (ou não) da opção de venda ou de compra.
Ainda no contexto dessa operação a Companhia efetuou a compra de 7,82% de participação do
capital social da Dialog pertencentes à controlada Fibrasil pelo valor de R$ 1,5 milhão.

Em 27 de dezembro de 2019, o comprador exerceu antecipadamente, em comum acordo com o a
Companhia, a opção de compra da participação acionária restantes da ASAIC. A transferência das
ações da ASAIC, objeto do exercício da opção de compra, está sujeita ao cumprimento de
determinadas condições precedentes inerentes a esse tipo de operação, tais como inexistência de
restrições, formalização das garantias, aprovações societárias, entre outras, que foram devidamente
cumpridas, conforme Fato Relevante publicado pela Companhia em 04 de março de 2020.
O preço da aquisição pela totalidade das ações da ASAIC foi de R$ 260 milhões que já inclui o valor
de R$40 milhões pagos anteriormente, podendo o preço de R$ 220 milhões remanescente ser
ajustado de forma positiva ou negativa em até 25%, caso ocorram determinados eventos
extraordinários previstos no contrato de compra e venda.
O preço será pago à Companhia em 3 (três) parcelas anuais, iguais e consecutivas, corrigidas, sendo
a primeira parcela devida no terceiro aniversário da data de fechamento da opção de compra.


Alpargatas Colombia SAS

Constituída em 2017 e com início das operações em 2018 e sua atividade principal é a
comercialização de produtos da marca Havaianas.


Alpargatas Asia Ltd.

Em maio de 2018 iniciou a operação e sua atividade principal é a representação comercial da marca
Havaianas.


Joint Venture Alpargatas Índia

Em 11 de dezembro de 2018, a Companhia concluiu as negociações com a Periwinkle Fashions
Private Limited (“Periwinkle”), para constituição na República da India de uma joint venture, a
Alpargatas India Fashions Private Limited (“Alpargatas India”).
A Alpargatas India desenvolverá o negócio de “Havaianas” e será detida pela Alpargatas e Shoezone
Lifestyle LLP (“Shoezone”), sociedade controlada da Periwinkle na proporção inicial de 51% e 49%,
respectivamente.



Alpargatas Trading (Shangai) Co. Ltd.

Em dezembro de 2019 iniciou a operação e sua principal atividade é a comercialização de produtos
da marca Havaianas.

(c)

Eventos ou operações não usuais

Aquisição do controle societário pela Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. (“Itaúsa”), Cambuhy
Investimentos Ltda. (“Cambuhy”) e Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A.
(“Brasil Warrant”)
Em 12 de julho de 2017, a Companhia foi comunicada que a J&F Investimentos S.A. (“J&F
Investimentos”) e a Itaúsa, a Cambuhy e a Brasil Warrant assinaram contrato de compra e venda de
ações para aquisição do controle acionário da Alpargatas. Tal operação foi concluída em 20 de
setembro de 2017, após aprovação publicada no D.O.U. Despacho do Superintendente Geral do
CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), no dia 4 de agosto de 2017. A Itaúsa, a
Cambuhy e a Cambuhy Alpa Holding S.A. (em substituição à Brasil Warrant) (“Compradores”)
adquiriram a totalidade das ações de emissão da Alpargatas detidas pela J&F Investimentos,
representado por 255.183.112 ações, sendo 207.246.069 ações ordinárias e 47.937.043 ações
preferenciais, equivalente a 54,24% do capital social total da Alpargatas, sendo 85,78% do capital
social votante e 20,95% do total das ações preferenciais (“Ações Alienadas”).
O preço das Ações Alienadas, após os ajustes em razão do pagamento de juros sobre capital próprio
à J&F Investimentos (conforme deliberado em Reunião de Conselho de Administração, realizada em
4 de agosto de 2017) foi de R$3.479.907 (três bilhões, quatrocentos e setenta e nove milhões,
novecentos e sete mil reais), sendo o preço por ação equivalente a R$14,17 por ação ordinária e
R$11,32 por ação preferencial.
Nos termos do art. 254-A da Lei das Sociedades por Ações e em razão da aquisição do controle
acionário pelos Compradores por meio da aquisição das Ações Alienadas da J&F Investimentos, os
Compradores realizaram, em 23 de março de 2018, o leilão da oferta pública de aquisição de ações
da Alpargatas S.A. (OPA), nos termos do edital publicado em 16 de fevereiro de 2018. Não houve
interesse de nenhum acionista em aderir à OPA, permanecendo inalterada a participação acionária.
10.4. A Administração deve comentar:
(a)

Mudanças significativas nas práticas contábeis

Novas normas, alterações e interpretações de normas
CPC 47 / IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes
O Grupo adotou o CPC 47/IFRS 15 com aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018,
aproveitando a isenção que lhe permite não apresentar informações comparativas de períodos
anteriores.

O CPC 47/IFRS 15 introduziu uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é
reconhecida, e por quanto a receita é mensurada. O CPC 47/IFRS 15 substitui as atuais normas para
o reconhecimento de receitas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos de
Construção e o CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com o Cliente.
O CPC 47/IFRS 15 estabeleceu um modelo de cinco etapas para o reconhecimento de receita de
contratos com clientes. Esse novo pronunciamento tem como princípio fundamental o
reconhecimento da receita quando da transferência de controle dos bens e serviços para o cliente e
por um montante que reflita a contraprestação que a entidade espera ter direito a receber em troca
da transferência desses bens ou serviços.
Como a transferência de riscos e benefícios geralmente coincide com a transferência de controle dos
produtos, o momento do reconhecimento da receita de venda de produtos não foi impactado pela
adoção dessa nova norma. Adicionalmente o Grupo vem aprimorando os controles relacionados ao
momento de reconhecimento da receita de venda de produtos.
O Grupo possui com determinados clientes contrato de acordo comercial que permite alguns
descontos especiais, que eram contabilizados no momento do reconhecimento da receita como
“despesas com vendas” e a partir de 2018 estão sendo contabilizados como redutor da receita de
vendas.
O Grupo contabilizou como redutor de receita de vendas no exercício findo em 31 de dezembro de
2018, o montante de R$23.248 na controladora e R$25.855 no consolidado.
CPC 48 / IFRS 9 – Instrumentos Financeiros
O Grupo adotou o CPC 48/IFRS 9 com aplicação a partir de 1º de janeiro de 2018, aproveitando a
isenção que lhe permite não apresentar informações comparativas de períodos anteriores
decorrentes das alterações na classificação, mensuração e reconhecimento de ativos e passivos
financeiros, incluindo perdas de créditos esperadas.
Classificação e mensuração – ativos e passivos financeiros
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros:
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA)
e ao valor justo por meio do resultado (VJR). A norma elimina as categorias existentes no CPC 38/IAS
39 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. Os novos
requisitos de classificação não produziram impactos na contabilização dos ativos e passivos
financeiros do Grupo, os impactos decorrentes da reclassificação são os seguintes:

Em milhões de reais
Ao valor justo

Totais

Ao valor justo

ativos

por meio de

Totais

Empréstimos e

Custo

por meio do
recebíveis
resultado

financeiros

resultado – VJR

ativos
amortizado
financeiros

Saldo em 31/12/2017 (CPC
565,1

972,5

1.537,6

-

-

-

38/IAS 39)
Manutenção na categoria de
ativo ao valor justo por meio

(565,1)

-

(565,1)

565,1

-

565,1

-

(972,5)

(972,5)

-

972,5

972,5

-

-

-

565,1

972,5

1.537,6

do resultado
Reclassificação de
empréstimos e recebíveis
para custo amortizado
Saldo em 01/01/2018 (CPC
48/ IFRS 9)

A classificação dos passivos financeiros permanece substancialmente inalterada de forma que
continuam sendo mensurados a custo amortizado ou valor justo por meio do resultado. Para os
passivos mensurados a valor justo por meio do resultado o Grupo reconhece a variação do risco de
crédito atribuída ao seu risco próprio em outros resultados abrangentes, quando aplicável.
Redução ao valor recuperável (impairment) – ativos financeiros e ativos contratuais
O CPC 48/IFRS 9 substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38/IAS 39 por um modelo
prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos
ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, com exceção de investimentos
em instrumentos patrimoniais.
Para o contas a receber, o Grupo adotou uma abordagem simplificada e realizou o cálculo da perda
esperada tomando como base a expectativa de risco de inadimplência que ocorre ao longo da vida
do instrumento financeiro. O Grupo estabeleceu uma matriz de provisão que é baseada em seu
histórico de perdas de crédito, ajustada por qualquer garantia financeira relacionada ao recebível.
O Grupo reconheceu nos saldos contábeis de ativos financeiros resultantes da adoção da CPC
48/IFRS 9 como lucros acumulados em 1º de janeiro de 2018.

Em milhões de reais

Perdas de crédito esperadas
Impostos diferidos
Total reconhecido em lucros acumulados no patrimônio líquido

Ajuste de adoção
inicial IFRS 9
(6,7)
2,1
(4,7)

Para outros ativos financeiros, as perdas de crédito esperadas baseiam-se em um período de doze
meses, o qual representa uma proporção do período contratual total do instrumento, onde se estima
a possibilidade de ocorrência de inadimplência com relação ao ativo financeiro em um período de
doze meses da data de apresentação das demonstrações financeiras. No entanto, quando houver
um aumento significativo do risco de crédito original, a provisão será baseada nas perdas de crédito
esperadas para o período total contratual do ativo.
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o seu
reconhecimento inicial e ao estimar a sua perda esperada de crédito, o Grupo considera informações
razoáveis e sustentáveis, que são relevantes e estão disponíveis sem custo ou esforço excessivo.
Tais informações incluem análises tanto quantitativas quanto qualitativas, baseadas na experiência
histórica da Companhia e na avaliação de crédito existente, a qual inclui informações prospectivas.
A Companhia reavaliará a cada data de apresentação de suas demonstrações financeiras se os
ativos financeiros classificados e mensurados ao custo amortizado devem ser submetidos à
impairment. Uma perda por impairment é reconhecida em relação a determinado ativo financeiro na
ocorrência de um ou mais eventos que impactem negativamente os seus fluxos de caixa futuros
estimados.
Hedge Accounting
O CPC 48/IFRS 9 Instrumentos Financeiros prevê uma abordagem de contabilização de hedge com
base na Gestão de Riscos da Administração, fundamentada mais em princípios do que na atual
abordagem prevista no CPC 38/IAS 39. Uma das principais alterações da norma está na mensuração
da efetividade. O CPC 38/IAS 39 define o percentual para cálculo (80% a 125%), enquanto, a nova
norma prevê que a administração deva avaliar as condições e percentuais de efetividade, trazendo
uma visão qualitativa ao processo.
CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos
O Grupo Alpargatas adotou o CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamentos a partir de 1º de janeiro de
2019.
O CPC 06 (R2)/IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa
o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua
obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos

de curto prazo, itens de baixo valor e pagamentos variáveis. A contabilidade do arrendador
permanece semelhante às políticas contábeis anteriores.
O Grupo aplicou o CPC 06 (R2)/IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva modificada
simplificada, portanto, a informação comparativa apresentada para 2019 não foi reapresentada, ou
seja, é apresentada conforme anteriormente reportado de acordo com o CPC 06/IAS 17 e
interpretações relacionadas. Os detalhes das mudanças nas políticas contábeis estão divulgados
abaixo.
(b)

Definição de arrendamento

Anteriormente, o Grupo determinava, no início do contrato, se este era ou continha um arrendamento
sob o ICPC 03/IFRIC 4 - Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. O
Grupo agora avalia se um contrato é ou contém um arrendamento baseado na nova definição de
arrendamento. De acordo com o CPC 06 (R2)/IFRS 16, um contrato é ou contém um arrendamento
se transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca
de contraprestação.
Na transição para o CPC 06 (R2)/IFRS 16, o Grupo optou por aplicar o expediente prático de manter
a avaliação de quais transações são arrendamentos. O Grupo aplicou o CPC 06 (R2)/IFRS 16
somente a contratos que foram previamente identificados como arrendamentos. Os contratos que
não foram identificados como arrendamentos de acordo com o CPC 06 (R1)/IAS 17 e o ICPC
03/IFRIC 4 não foram reavaliados. Por conseguinte, a nova definição de arrendamento, de acordo
com o CPC 06 (R2)/IFRS 16, foi aplicada aos contratos celebrados ou alterados em ou, após 1º de
janeiro de 2019, bem como para os contratos vigentes nesta data.
No início ou na reavaliação de um contrato que contém um componente de arrendamento, o Grupo
aloca a contraprestação do contrato a cada componente de arrendamento e não arrendamento com
base em seus preços individuais. No entanto, para arrendamentos de imóveis nas quais é um
arrendatário, o Grupo optou por não separar os componentes que não são de arrendamento e os
contabilizará como um único componente de arrendamento.
(c)

Arrendamento em que o Grupo é arrendatário

Como arrendatário, o Grupo classificava anteriormente arrendamentos operacionais ou financeiros
com base em sua avaliação sobre se o arrendamento transferiu substancialmente todos os riscos e
benefícios da propriedade. De acordo com o CPC 06 (R2)/IFRS 16, o Grupo reconhece os ativos de
direito de uso e os passivos de arrendamento para a maioria dos arrendamentos, ou seja, esses
arrendamentos são registrados no balanço patrimonial.

No entanto, o Grupo optou por não reconhecer os ativos de direito de uso e os passivos de
arrendamento para alguns arrendamentos de ativos de baixo valor (por exemplo, equipamentos de
TI). O Grupo reconhece os pagamentos associados a esses arrendamentos como despesa pelo
método linear ao longo do prazo do arrendamento.
O Grupo reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início do
arrendamento.
O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente pelo custo e subsequentemente pelo custo menos
qualquer depreciação acumulada e perdas ao valor recuperável, e ajustado por certas
remensurações do passivo de arrendamento. Quando um ativo de direito de uso atende à definição
de propriedade para investimento, ele é apresentado na linha de propriedade para investimento e é
inicialmente mensurado pelo custo e subsequentemente mensurado pelo valor justo, de acordo com
as políticas contábeis do Grupo. A Companhia não possui direitos de uso que atendem a definição
de propriedade para investimentos em 31 de dezembro de 2019 ou na adoção inicial em 1º de janeiro
de 2019.
O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente pelo valor presente dos pagamentos de
arrendamento que não foram pagos na data de início, descontando a taxa de juros implícita no
arrendamento, ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, a taxa de empréstimo
incremental do Grupo. Geralmente, o Grupo usa sua taxa de empréstimo incremental como taxa de
desconto.
O Grupo aplicou julgamento para determinar o prazo de arrendamento de alguns contratos que
incluem opções de renovação. A avaliação se o Grupo está razoavelmente certo de exercer essas
opções tem impacto no prazo do arrendamento, o que afeta significativamente o valor dos passivos
de arrendamento e dos ativos de direito de uso reconhecidos.
(d)

Transição

Anteriormente, o Grupo classificava arrendamentos de imóveis como arrendamentos operacionais
de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17. Esses arrendamentos incluem as instalações de depósitos,
fábricas e escritórios administrativos. Os arrendamentos geralmente são contratados por um período
de 5 a 15 anos. Alguns arrendamentos incluem uma opção de renovação após o final do período não
cancelável.
Alguns arrendamentos são ajustados por índices inflacionários, como IGP-M ou IPCA.
Na transição, para arrendamentos classificados como arrendamentos operacionais segundo o CPC
06(R1)/IAS 17, os passivos de arrendamento foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos
remanescentes, descontados pela taxa de empréstimo incremental do Grupo em 1º de janeiro de

2019. Os ativos de direito de uso são mensurados ao valor equivalente ao passivo de arrendamento,
ajustado pelo valor de qualquer pagamento antecipado ou acumulado do arrendamento. O Grupo
aplicou esta abordagem a todos os outros arrendamentos.
A taxa média ponderada de desconto foi definida com base nas seguintes premissas:
 Taxas de descontos que levam em consideração a média de curvas de custos de debêntures
obtidas junto às instituições financeiras e avaliações de risco de crédito da Companhia,
ajustadas aos prazos e valores dos contratos de arrendamento; e
 Uso de taxa de desconto nominal.
O Grupo utilizou os seguintes expedientes práticos ao aplicar o CPC 06 (R2)/IFRS 16 aos
arrendamentos anteriormente classificados como arrendamentos operacionais de acordo com o CPC
06/IAS 17:
 Aplicou a isenção para não reconhecer ativos de direito de uso e passivos para arrendamentos
com prazo menor que 12 meses.
(e)

Arrendamentos em que o Grupo é um arrendador

O Grupo Alpargatas não possui nenhuma transação de arrendamento como arrendador, por isso não
foram identificados efeitos na aplicação da norma.
(f)

Impacto nas demonstrações financeiras

Como resultado da aplicação inicial do CPC 06 (R2)/IFRS 16, em relação aos arrendamentos que
anteriormente eram classificados como operacionais, o Grupo reconheceu em 1° de janeiro de 2019
passivos de arrendamento no valor R$ 71.293 na controladora e R$ 341.855 no consolidado, e ativo
de direito de uso nesses mesmos montantes, respectivamente. Os contratos de direitos comerciais
que estavam classificados no intangível foram reclassificados para o grupo de “Direito de Uso”. Os
demais contratos de arrendamento (itens de baixo valor, com prazo inferior a 12 meses e com
pagamento variável) continuam sendo registrados como despesa do exercício de acordo com sua
natureza, conforme mencionado na nota explicativa 26.
Outras normas
A seguinte interpretação de norma também foi adotada pela primeira vez a partir de 1º de janeiro de
2019, no entanto, não teve efeitos nas demonstrações financeiras da Companhia e suas controladas:

 ICPC 22 / IFRIC 23 Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro: esta interpretação
esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 Tributos
sobre o Lucro (IAS 12 – Income Taxes) (“CPC 32 / IAS 12”) quando houver incerteza sobre os
tratamentos de imposto de renda. Nessas circunstâncias, a entidade deve reconhecer e
mensurar o seu ativo ou passivo fiscal, corrente ou diferido, aplicando os requisitos do CPC 32
/ IAS 12 com base no lucro tributável (perda fiscal), nas bases fiscais, nas perdas fiscais não
utilizadas, nos créditos fiscais não utilizados e nas alíquotas fiscais, determinados com base
nesta interpretação.
(g)

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Os efeitos decorrentes das mudanças dessas normas são os descritos anteriormente.
(h)

Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

Os pareceres dos auditores independentes não contiveram ressalvas ou ênfases sobre as
demonstrações financeiras de 2017 a 2019.
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 nãocirculantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de
recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos
financeiros
As políticas e estimativas contábeis mais relevantes para a Companhia estão descritas a seguir:
(a)

Avaliação do valor recuperável dos ativos (exceto ágio)

A Companhia e suas controladas revisam o valor contábil líquido dos seus ativos com o objetivo de
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas
e se o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.
(b)

Reconhecimento da provisão para perdas esperadas (impairment) de contas a receber

de clientes
As contas a receber são registradas no balanço pelo valor nominal dos títulos e deduzidas pela

provisão para perdas esperadas (impairment), a qual é constituída considerando-se a avaliação
individual dos créditos, a análise da conjuntura econômica e o histórico de perdas registradas em
exercícios anteriores por faixa de vencimento
(c)

Imposto de renda e contribuição social

São calculados com base nas alíquotas de 15% para imposto de renda, acrescidas do adicional de
10% sobre o lucro tributável excedente anual de R$ 240 e 9% para contribuição social.
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo
tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como
ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou
recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com
base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes
são compensados somente se certos critérios forem atendidos.
Despesas com imposto de renda e contribuição social diferido: Ativos e passivos fiscais diferidos são
reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos
para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação.
As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa
de imposto de renda e contribuição social diferida.
Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias
dedutíveis não utilizadas, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão
disponíveis, contra os quais serão utilizados.
Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de diferenças temporárias
tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para
reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros
ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos planos de
negócios da controladora e de suas subsidiárias individualmente.
Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que
sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base
nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas,
baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço. A mensuração dos ativos e
passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual o
Grupo espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos são

compensados somente se certos critérios forem atendidos.
(d)

Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: principais premissas sobre a

probabilidade e magnitude das saídas de recursos
A Companhia e suas controladas são partes envolvidas em processos de naturezas tributária, cível
e trabalhista, decorrentes de autuações por parte das autoridades fiscais, de reclamações de
terceiros e ex-empregados ou de ações e questionamentos. Para essas contingências, são
constituídas provisões, quando, na opinião da Administração e de seus assessores jurídicos, o risco
de eventual perda for considerado como provável.
(e)

Benefícios a empregados

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal
conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do
pagamento esperado caso o Grupo tenha uma obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse
montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada
de maneira confiável.
Planos de contribuição definida
As obrigações por contribuições aos planos de contribuição definida são reconhecidas no resultado
como despesas com pessoal quando os serviços relacionados são prestados pelos empregados. As
contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo na extensão em que um
reembolso de caixa ou uma redução em pagamentos futuros seja possível.
Planos de benefício definido
A obrigação líquida do Grupo para os planos de benefício definido é calculada para cada um dos
planos com base na estimativa do valor do benefício futuro que os beneficiados receberão como
retorno pelos serviços prestados em exercícios anteriores. Esse valor é descontado ao seu valor
presente e é apresentado líquido do valor justo de quaisquer ativos do plano. O cálculo da obrigação
de plano de benefício definido é realizado anualmente por um atuário qualificado utilizando o método
de crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um potencial ativo para o Grupo, o ativo a
ser reconhecido é limitado ao valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de
reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano. Para calcular o valor
presente dos benefícios econômicos são levadas em consideração quaisquer exigências mínimas
de custeio aplicáveis.

Acordos de pagamento baseado em ações
O valor justo na data de outorga dos acordos de pagamento baseado em ações concedidos aos
empregados é reconhecido como despesas de pessoal, com um correspondente aumento no
patrimônio líquido, durante o período em que os empregados adquirem incondicionalmente o direito
aos prêmios. O valor reconhecido como despesa é ajustado para refletir o número de prêmios para
o qual existe a expectativa de que as condições de serviço e de desempenho serão atendidas, de tal
forma que o valor final reconhecido como despesa seja baseado no número de prêmios que
efetivamente atendam às condições de serviço e de desempenho na data de aquisição (vesting date).
Para os prêmios de pagamento baseado em ações que não contenham condições de aquisição (nonvesting conditions), o valor justo na data de outorga dos prêmios de pagamento baseado em ações
é mensurado para refletir tais condições e não são efetuados ajustes posteriores para as diferenças
entre os resultados esperados e os reais.
O valor justo do montante a pagar aos empregados com relação aos direitos sobre a valorização das
ações, que são liquidados em caixa, é reconhecido como despesa com um correspondente aumento
no passivo durante o período em que os empregados adquirem incondicionalmente o direito ao
pagamento. O passivo é remensurado a cada data de balanço e na data de liquidação, baseado no
valor justo dos direitos sobre valorização das ações. Quaisquer mudanças no valor justo do passivo
são reconhecidas no resultado como despesas de pessoal.
(f)

Instrumentos financeiros derivativos

Reconhecimento e mensuração inicial dos ativos financeiros
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado;
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes - VJORA; ou ao valor justo por meio do
resultado - VJR.
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não
ser que o Grupo mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros e, neste caso, todos
os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação
posterior à mudança no modelo de negócios.
Na nova norma contábil, a menos que um ativo financeiro tenha sido designado no momento inicial
ao valor justo por meio do resultado (com o propósito de eliminar ou reduzir uma inconsistência de
mensuração contábil), os instrumentos de dívida devem ser classificados subsequentemente como
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao
valor justo por meio do resultado com base nos seguintes itens:



No modelo de negócios da Companhia para a gestão dos ativos financeiros; e



Nas características de fluxos de caixa contratuais dos ativos financeiros (também denominado

teste de “SPPJ” – Somente pagamento de principal e juros).
Modelos de negócios: Os modelos de negócios refletem a maneira pela qual o Grupo gerencia seus
ativos financeiros de forma a gerar fluxo de caixa, ou seja, a partir dos modelos de negócios o Grupo
determina se os fluxos de caixa são procedentes do recebimento de fluxos de caixa contratuais, do
recebimento de fluxo de caixa contratual e vendas, ou ambos. Se nenhum desses dois modelos de
negócios for aplicável, então tais ativos financeiros são classificados como parte de “outros” modelos
de negócios e mensurados a valor justo por meio do resultado.
Alguns fatores são considerados pelo Grupo na determinação de seus modelos de negócios, que
incluem:
 Experiência passada sobre como os fluxos de caixa contratuais são coletados (incluindo avaliação
sobre o histórico de vendas dos ativos financeiros);
 Como o desempenho do modelo de negócios e os ativos financeiros mantidos nos modelos de
negócios são avaliados e reportados ao pessoal-chave da Administração;
 Os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e os ativos financeiros mantidos
nesse modelo de negócios) e, em particular, a forma como esses riscos são gerenciados;
 Como os gestores do negócio são remunerados (por exemplo, se a remuneração se baseia no
valor justo dos ativos gerenciados ou nos fluxos de caixa contratuais recebidos).
SPPJ: A análise se os fluxos de caixa contratuais que consistem somente pagamento do principal e
juros (teste de “SPPJ”) é exigida se o ativo financeiro for mantido em modelo de negócios cujo
objetivo seja receber fluxos de caixa contratuais, ou em um modelo cujo o objetivo além do
recebimento dos fluxos de caixa contratuais seja de venda desses ativos.
No caso da identificação de ativos financeiros que introduzam exposição a riscos e volatilidades e
que sejam inconsistentes ao acordo de empréstimo básico, tais ativos são classificados e
mensurados ao valor justo por meio do resultado.
Mensuração subsequente: Os instrumentos de dívidas são mensurados em uma das seguintes
categorias:
 Custo amortizado: os ativos financeiros que são mantidos para coleta de fluxos de caixa
contratuais, representam somente pagamentos de principal e juros e os que não são designados a
valor justo por meio do resultado, são mensurados ao custo amortizado. O valor contábil desses

ativos é ajustado por provisão para perda de crédito esperada reconhecida e mensurada de acordo
com metodologia especificada na nota explicativa 6. A receita de juros desses ativos financeiros está
incluída na demonstração do resultado na rubrica de “receitas financeiras”, usando o método da taxa
de juros efetiva.
A “taxa de juros efetiva” é a taxa de desconto que corresponde exatamente ao valor inicial do
instrumento financeiro em relação à totalidade de seus fluxos de caixa estimados, de todas as
espécies, ao longo de sua vida útil remanescente. No caso dos instrumentos financeiros de taxa fixa,
a taxa de juros efetiva coincide com a taxa de juros contratual definida na data da contratação,
adicionados, conforme o caso, as comissões e os custos de transação que, por sua natureza, façam
parte de seu retorno financeiro. No caso de instrumentos financeiros de taxa variável, a taxa de juros
efetiva coincide com a taxa de retorno vigente em todos os compromissos até a data de referência
seguinte de renovação dos juros.
 Valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA): os ativos financeiros que
são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais e para venda, que não são designados ao
valor justo por meio do resultado, são mensurados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes. As variações no valor justo são reconhecidas em outros resultados abrangentes dentro
do patrimônio líquido, exceto pelo reconhecimento de perdas por redução ao valor recuperável,
receita de juros e ganhos/perdas sobre variação cambial que são reconhecidos no resultado do
exercício. A receita de juros desses ativos financeiros está incluída na demonstração do resultado
na rubrica de “receitas financeiras” usando o método da taxa de juros efetiva.
 Valor justo por meio do resultado (VJR): os ativos financeiros que não atendem os critérios de
custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, são mensurados ao
valor justo por meio do resultado. Os ganhos/perdas do instrumento de dívida que são
subsequentemente mensurados ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos como receita
ou despesa financeira no resultado do exercício.
Passivos financeiros
Em geral, os passivos financeiros são mensurados ao custo amortizado, exceto os passivos
financeiros designados como objeto de hedge, para os quais os riscos protegidos são mensurados
ao valor justo e passivos financeiros designados ao valor justo no reconhecimento inicial.
Para os passivos mensurados ao valor justo, na designação inicial, a parcela correspondente as
variações do risco de crédito próprio da Companhia (denominado “DVA – Debit Valuation
Adjustment”) é registrada em outros resultados abrangentes (sem reciclagem para o resultado).

Reclassificação dos ativos e passivos financeiros
As reclassificações dos ativos financeiros ocorrem apenas se algum modelo de negócios do Grupo
for alterado, dessa forma sendo infrequente a ocorrência de reclassificações. No caso da ocorrência
de reclassificação, a mesma é aplicada de forma prospectiva (a partir da data de reclassificação).
Os passivos financeiros não são reclassificados.
Instrumentos financeiros – apresentação líquida
Ativos e passivos financeiros são representados líquidos no balanço patrimonial se, e somente se,
houver um direito legal corrente e elegível de composição dos montantes reconhecidos e se houver
a intenção de compensação ou, de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
(g)

Receita operacional

A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. O Grupo
reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto.
O Grupo possui com determinados clientes acordos comerciais que permitem alguns descontos
especiais, esses descontos são contabilizados como redutor da receita de vendas.
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 (offbalance 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.
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.
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 a 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 2020 é de R$ 360,7 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

Não aplicável.
(b)

Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou

outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia
Nos anos de 2017 a 2019 não foram adquiridos ativos que influenciassem materialmente na
capacidade produtiva.

(c)

Novos produtos e serviços, indicando: (i) descrição das pesquisas em andamento já

divulgadas (ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento
de novos produtos ou serviços (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados (iv) montantes
totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
A Alpargatas realiza investimentos permanentes em pesquisas e desenvolvimento de novos
produtos. As coleções de sandálias, calçados e vestuários esportivos são renovadas anualmente. O
gasto com pesquisa e desenvolvimento de produtos em 2019 foi de R$ 20,9 milhões, em 2018 foi de
R$ 18,8 milhões e em 2017 foi de R$ 17,5 milhões.
10.9. Comentários sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho
operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta
seção
Os principais itens que afetaram de maneira relevante o desempenho operacional da companhia e
que foram descritos anteriormente são os seguintes:


Impairment do ágio gerado na aquisição da Alpargatas Argentina



Atualização da provisão de plano de incentivo de longo prazo



Reconhecimento de créditos tributários



Baixa de ativo de impostos diferidos.
********************

ANEXO II
DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
Data-Base: 31/12/2019
(Conforme Anexo 9-1-II da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009)
Atendendo ao disposto no artigo 9°, parágrafo 1°, item II, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009,
a Companhia vem disponibilizar as seguintes informações:
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DE 2019

1. Lucro Líquido do exercício:
O lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$
274.105.151,57 (duzentos e setenta e quatro milhões, cento e cinco mil, cento e cinquenta e um reais
e cinquenta e sete centavos).
2. Montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e
juros sobre o capital próprio (JCP) já declarados:
Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Companhia declarou o montante
global de R$ 30.440.619,44 (trinta milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e dezenove reais
e quarenta e quatro centavos), sendo R$ 0,0501908552 por ação ordinária e R$ 0,0552099407 por
ação preferencial, na forma dividendos conforme detalhado na tabela a seguir:
Montante global de Dividendos declarados

Valor por ação de

Data de

Forma de

Data para

Data da

referente ao exercício de 2019

Dividendos declarados

Pagamento

pagamento

identificação

declaração

(R$ mil)

referente ao exercício de

dos

de

2019 (R$/ação)

acionistas

pagamento

que têm
direito
Total

ON

PN

30.441

15.158

15.282

Total exercício 2019
Dividendos: R$
30.441

15.158

15.282

ON
0,0501908
552
0,0501908
552

PN
Crédito em conta
0,0552099407

10/03/2020

corrente do
acionista

0,0552099407

14/02/2020

07/02/2020

3. Percentual do Lucro Líquido do exercício distribuído:
R$ mil
a

Lucro Líquido do exercício de 2019

274.105

b

Reserva legal

(1.602)

c

Reserva para Incentivos Fiscais

(242.062)

(a-b-c) = d

Lucro Líquido do exercício de 2019 disponível para
distribuição

30.441

e

JCP declarados referente ao exercício de 2019

0

f

Dividendos declarados referente ao exercício de 2019

30.441

e+f = g

Montante global de JCP + dividendos declarados referente ao
exercício de 2019

30.441

Percentual de JCP + dividendos declarados em relação ao
g/d

Lucro Líquido disponível para distribuição referente ao

100%

exercício de 2019
Dividendos/JCP mínimos conforme Estatuto Social: 25% de
R$ 30.441 mil

7.610 mil
R$ 0,0125 por ação ON
R$ 0,0138 por ação PN

4. Montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de
exercícios anteriores
Não aplicável.
5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre o capital próprio já
declarados: (a) o valor bruto de dividendo e juros sobre o capital próprio, de forma segregada,
por ação de cada espécie e classe; (b) a forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros
sobre o capital próprio; (c) eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e
juros sobre o capital próprio; (d) data da declaração de pagamento dos dividendos e juros
sobre o capital próprio considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu
recebimento:
Além do montante de dividendos declarados constante no item 2, não serão declarados e pagos
dividendos complementares referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.
6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre o capital próprio com base em
lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores: (a) informar o montante
dos dividendos ou juros sobre o capital próprio já declarados; (b) informar a data dos
respectivos pagamentos.
Vide tabela do item 2.

7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e
classe: (a) lucro líquido do exercício e dos três exercícios anteriores; (b) dividendo e juros
sobre o capital próprio distribuído nos 3 exercícios anteriores.
Exercício

Lucro Líquido
R$ milhões

Exercício

Montante

2016

361,6

2017

362,3

2018

331,5

2019

274,1

Tipo

deliberado

R$ por

R$ por

Ação Ordinária

Ação Preferencial

R$ mil
Total 2016

132.600

JCP

0,273

0,300

Total 2017

247.739

JCP + dividendos

0,510

0,561

Total 2018

110.600

JCP

0,2279

0,2507

Total 2019

30.441

dividendos

0,0502

0,0552

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal: (a) identificar o montante destinado à reserva
legal; (b) detalhar a formula de cálculo da reserva legal:
(a)

No exercício de 2019 houve destinação de lucros à reserva legal no montante de R$ 1.602

mil.
(b)

A fórmula de cálculo da reserva legal de R$ 1.602 mil = cinco por cento de: lucro líquido da

controladora R$ 274.105 mil menos a reserva de incentivos fiscais R$ 242.062 mil.
9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos:
(a) descrever a forma de cálculo dos dividendos fixos ou mínimos; (b) informar se o lucro do
exercício é suficiente para o pagamento integral dos dividendos fixos ou mínimos; (c)
identificar se eventual parcela não paga é cumulativa; (d) identificar o valor global dos
dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe de ações preferenciais; (e)
identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de cada
classe.
De acordo com o artigo 30, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia, 25% do lucro líquido
remanescente do exercício serão destinados ao pagamento do dividendo anual obrigatório dos
acionistas, podendo ser pagos na forma de juros sobre capital próprio (JCP) nos termos da legislação
aplicável. O dividendo/JCP mínimo obrigatório referente ao exercício de 2019 é de R$ 7.610 mil (R$

3.789 mil para as ações ordinárias ou R$ 0,0125 por ação ordinária e R$ 3.821 mil para as ações
preferenciais ou R$ 0,0138 por ação preferencial). Como foram declarados dividendos no montante
de R$ 30.441 mil referente ao exercício de 2019 (detalhado na tabela do item 2) houve um pagamento
de R$ 22.830 mil acima do mínimo estatutário.
10. Em relação ao dividendo obrigatório: (a) descrever a forma de cálculo prevista no estatuto;
(b) informar se ele está sendo pago integralmente; (c) informar o montante eventualmente
retido.
O Estatuto Social da Alpargatas S.A define, nos artigos reproduzidos a seguir, a forma de cálculo do
dividendo obrigatório:
“Artigo 30 - O Conselho de Administração proporá à Assembleia Geral Ordinária o destino a ser
dado ao lucro líquido do exercício, destinando-se, obrigatoriamente, 5% (cinco por cento) para
integrar a reserva legal, até atingir o limite máximo previsto na lei, destinando-se também a parcela
necessária para a constituição da reserva para contingências, quando as circunstâncias assim o
recomendarem.
§1º - Do lucro remanescente, após deduções legais, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, serão
destinados ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório dos acionistas, podendo ser pagos na
forma de juros sobre capital próprio nos termos da legislação aplicável.”
Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Companhia declarou o montante
global de R$ 30.441 mil (R$ 15.158 mil para as ações ordinárias ou R$ 0,0501908552 por ação
ordinária e R$ 15.282 mil para as ações preferenciais ou R$ 0,0552099407 por ação preferencial),
na forma dividendos. Do montante global de R$ 30.441 mil não houve parcela retida e as datas de
pagamento estão informadas na tabela do item 2.
11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia:
(a) informar o montante da retenção; (b) descrever, pormenorizadamente, a situação
financeira da companhia, abordando, inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez,
ao capital de giro e fluxos de caixa positivos; (c) justificar a retenção dos dividendos.
Não houve retenção do dividendo obrigatório porque a Companhia apresentou forte geração
operacional de caixa durante o exercício de 2019.
12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências: (a) identificar o montante
destinado à reserva;(b) identificar a perda considerada provável e sua causa; (c) explicar
porque a perda foi considerada provável; (d) justificar a constituição da reserva.
Não houve destinação de resultado para reserva de contingência no exercício de 2019.

13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar: (a) informar o montante
destinado à reserva de lucros a realizar; (b) informar a natureza dos lucros não-realizados que
deram origem à reserva.
Não houve destinação de resultado para reserva de lucros a realizar no exercício de 2019.
14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias: (a) descrever as cláusulas
estatutárias que estabelecem a reserva; (b) identificar o montante destinado à reserva; (c)
descrever como o montante foi calculado.
Não houve destinação de resultado para reservas estatutárias no exercício de 2019.
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital: (a) identificar o montante
da retenção; (b) fornecer cópia do orçamento de capital.
Referente ao exercício de 2019 não houve destinação de lucro para a conta de Reserva para
Investimentos.
16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais: (a) informar o
montante destinado à reserva; (b) explicar a natureza da destinação.
Referente ao exercício de 2019 houve destinação de R$ 242.062 mil para a Reserva de Incentivos
Fiscais em decorrência das subvenções para investimentos, concedidas pelos governos dos Estados
onde as principais fábricas estão localizadas, usufruídas na forma de crédito presumido de ICMS. A
Companhia e suas controladas gozam, também, de subvenções federais através do lucro da
exploração na Região Nordeste.

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

ANEXO III
INFORMAÇÕES DOS CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Conforme itens 12.5 a 12.10 do Anexo 24 da ICVM 480/09)
Atendendo ao disposto no artigo 10, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia
apresenta os presentes itens 12.5 a 12.10, do Formulário de Referência:
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA REFERENTE AOS CANDIDATOS
INDICADOS AO CONSELHO DE ADMNISTRAÇÃO
O Conselho de Administração da Alpargatas S.A. será composto por até 7 (sete) membros efetivos
e igual número de suplentes, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. Nesse
sentido, a proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em
30/04/2020, é a eleição de 7 (sete) membros efetivos.
CANDIDATOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CHAPA ÚNICA
12. Assembleia Geral e Administração
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor,
indicar, em forma de tabela: (a) nome; (b) data de nascimento; (c) profissão; (d) CPF ou
número do passaporte; (e) cargo eletivo ocupado; (f) data de eleição; (g) data da posse; (h)
prazo do mandato; (i) outros cargos ou funções exercidos no emissor; (j) indicação se foi
eleito pelo controlador ou não; (k) se é membro independente e, caso positivo, qual foi o
critério utilizado pelo emissor para determinar a independência; (l) número de mandatos
consecutivos; (m) informações sobre: (i) principais experiências profissionais durante os
últimos 5 anos, indicando nome e setor de atividade da empresa, cargo e se a empresa integra
o grupo econômico do emissor ou é controlada por acionista do emissor que detenha
participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valor mobiliário do emissor; (ii) indicação de todos os cargos de administração que ocupe em
outras sociedades ou organizações do terceiro setor; (n) descrição de qualquer dos seguintes
eventos que tenham ocorridos durante os últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal;
(ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; (iii)
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Data de Nascimento
01/09/1958
Profissão
Administrador
CPF
014.414.218-07
Cargo Eletivo Indicado
Titular
Data da Eleição
30/04/2020
Data da Posse
Em até 30 dias após eleição
Prazo do Mandato
Até AGO/2021
Outros cargos ou funções na Alpargatas
Membro do Comitê de Estratégia desde 2017
Indicado pelo controlador
Sim
Membro Independente
Não
Número de mandatos consecutivos
3
Principais experiências profissionais nos Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.: (Conselheiro Executivo) - Diretor
últimos 05 anos:
Presidente e Diretor de Relações com Investidores desde maio de
2015, Vice-Presidente do Conselho de Administração desde
 Nome e setor de atividade da empresa
setembro de 2008;
 Cargo
Se a empresa (i) integra grupo econômico do Coordenador do Comitê de Divulgação e Negociação desde maio
emissor ou (ii) é controlada por acionista do de 2015 e Membro desde maio de 2009 e do Comitê de Políticas
emissor que detenha participação, direta ou de Investimento de agosto de 2008 a abril de 2011.
indireta, igual ou superior a 5% de uma Setor de atuação: holding.
mesma classe ou espécie de valor mobiliário Empresas controladas por acionista do emissor
Itaú Unibanco Holding S.A.: Membro do Conselho de Administração
do emissor.
desde junho de 2007; Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações
com Investidores de março de 2003 a fevereiro de 2015; Membro
do Comitê de Divulgação e Negociação desde novembro de 2008,
sendo Presidente de novembro de 2008 a fevereiro de 2015;
Membro dos Comitês de Nomeação e Governança Corporativa
desde agosto de 2009; Membro do Comitê de Pessoas e do Comitê
de Gestão de Risco e de Capital desde abril de 2015; Membro do
Comitê de Responsabilidade Social desde janeiro de 2019.
Setor de atuação: holding financeira.
Itaú Unibanco S.A.: Diretor Vice-Presidente de abril de 1996 a
março de 2015; Diretor de Relações com Investidores de 1995 a
2003; Diretor Executivo de maio de 1993 a junho de 1996; Diretor
Gerente de 1988 a 1993.
Setor de atuação: banco múltiplo, com carteira comercial.
Duratex S.A: Copresidente do Conselho de Administração desde
abril de 2017 e Membro Titular desde abril de 2015 e Membro do
Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação desde julho de 2015.
Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e
Decoração.
Itautec S.A. - Grupo Itautec: Membro Suplente do Conselho de
Administração de abril de 2015 a agosto de 2019.
Setor de atuação: holding de instituições não-financeiras.
É membro do Comitê de Estratégia da Alpargatas S.A. desde 2017.
Ocupação de cargos de administração em • Fundação Tide Azevedo Setubal: Membro do Conselho Fiscal
outras sociedades ou organizações do • Associação Brasileira das Companhias Abertas – ABRASCA:
terceiro setor
Membro do Conselho Diretor de 1999 a 2017;
Elekeiroz S.A.: Membro Suplente do Conselho de Administração de
abril de 2015 a junho de 2018.
Setor de Atuação: indústria de transformação - fabricação de
produtos químicos.
• Instituto Brasileiro de Relações com Investidores – IBRI: Membro
do Conselho de Administração de 1999 a 2009 e Membro do
Comitê Superior de Orientação, Nominação e Ética desde janeiro
de 2010;
• Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM: Diretor Financeiro
desde 1992;
• MASP: Presidente do Conselho de Deliberativo desde outubro de
2018 e de setembro de 2016 a setembro de 2019, e Membro desde
setembro de 2014;
• Fundação Bienal de São Paulo: Vice-Presidente do Conselho de
Administração desde junho de 2009.
Condenação criminal nos últimos 05 anos
Não
Qualquer condenação em processo
Não
administrativo da CVM nos últimos 05 anos

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

MARCELO PEREIRA LOPES DE MEDEIROS
Data de Nascimento
04/05/1960
Profissão
Engenheiro Civil
CPF
022.725.508-94
Cargo Eletivo Indicado
Titular
Data da Eleição
30/04/2020
Data da Posse
Em até 30 dias após eleição
Prazo do Mandato
Até AGO/2021
Outros cargos ou funções na Alpargatas
Membro dos Comitês de Estratégia e de Gente desde 2017
Indicado pelo controlador
Sim
Membro Independente
Não
Número de mandatos consecutivos
3
Principais experiências profissionais nos últimos Sócio e co-presidente da Cambuhy Investimentos Ltda. (setor
05 anos:
de gestão de recursos) e é formado em Engenharia Civil pela
Escola Politécnica da USP.
 Nome e setor de atividade da empresa
Anteriormente, foi conselheiro de diversas empresas,
 Cargo
 Se a empresa (i) integra grupo econômico do incluindo: Parnaíba Gás Natural S.A. (setor de óleo e gás);
emissor ou (ii) é controlada por acionista do Technos S.A. (setor de comércio e varejo); RB Capital S.A.
emissor que detenha participação, direta ou (setor financeiro); Brazil Trade Shows Partners S.A. (setor de
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma exposições e feiras de negócios); Damásio Educacional S.A.
classe ou espécie de valor mobiliário do (setor de educação), ALL S.A. (transportes), Springs Global
S.A. (setor têxtil); Cia. Hering (setor de comércio e varejo) e
emissor.
TAM S.A. (companhia aérea).
É membro do comitê de investimentos da Victoria Capital
Partners (private equity) e sócio da Lanx Capital (setor de
gestão de recursos). Anteriormente foi diretor e membro do
comitê executivo para América Latina do Credit Suisse Group
(setor financeiro), sócio do Banco de Investimentos Garantia
(setor financeiro) e sócio fundador do Banco Capitaltec S.A.
(setor financeiro).
É membro dos Comitês de Estratégia e Gente da Alpargatas
S.A. desde 2017
Ocupação de cargos de administração em outras
Atua como conselheiro das seguintes empresas: Votorantim
sociedades ou organizações do terceiro setor
S.A. (Holding diversificada do setor industrial); Eneva S.A.
(setor de geração de energia); e PRAVALER S.A. (setor de
financiamento à educação).
Condenação criminal nos últimos 05 anos
Não
Qualquer condenação em processo administrativo
Não
da CVM nos últimos 05 anos
Qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tenha
Não
suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer

PEDRO MOREIRA SALLES
Data de Nascimento
20/10/1959
Profissão
Economista
CPF
551.222.567-72
Cargo Eletivo Indicado
Titular
Data da Eleição
30/04/2020
Data da Posse
Em até 30 dias após eleição
Prazo do Mandato
Até AGO/2021
Outros cargos ou funções na Alpargatas
Membro dos Comitês de Estratégia e de Gente desde 2017
Indicado pelo controlador
Sim
Membro Independente
Não
Número de mandatos consecutivos
3
Principais experiências profissionais nos últimos Copresidente do Conselho de Administração do Itaú
05 anos:
Unibanco Holding (www.itau-unibanco.com.br/ri), Presidente
do Conselho de Administração da Companhia E. Johnston de
 Nome e setor de atividade da empresa
Participações e da Companhia Brasileira de Metalurgia e
 Cargo
 Se a empresa (i) integra grupo econômico do Mineração (www.cbmm.com.br/pt);
emissor ou (ii) é controlada por acionista do Vice-presidente do Conselho de Administração da Brasil
emissor que detenha participação, direta ou Warrant Administração de Bens e Empresas S.A.;
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma Sócio e co-presidente da Cambuhy Investimentos
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor. (www.cmby.com).
É membro dos Comitês de Estratégia e de Gente da
Alpargatas S.A. desde 2017
Ocupação de cargos de administração em outras Presidente dos Conselhos Consultivo e Diretor da
sociedades ou organizações do terceiro setor
FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos e Conselheiro
do Instituto Moreira Salles (www.ims.com.br).
Membro do Conselho de Nomeação da Fundação Osesp
(www.osesp.art.br/osesp/fundacao)
Membro
do
Conselho
Deliberativo
do
INSPER
(www.insper.edu.br)
Condenação criminal nos últimos 05 anos
Não
Qualquer condenação em processo administrativo
Não
da CVM nos últimos 05 anos
Qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma Não
atividade profissional ou comercial qualquer

RODOLFO VILLELA MARINO
Data de Nascimento
14/11/1975
Profissão
Administrador
CPF
271.943.018-81
Cargo Eletivo Indicado
Titular
Data da Eleição
30/04/2020
Data da Posse
Em até 30 dias após eleição
Prazo do Mandato
Até AGO/2021
Outros cargos ou funções na Alpargatas
Membro dos Comitês de Auditoria desde 2018 e dos
Comitês de Estratégia e de Gente desde 2017
Indicado pelo controlador
Sim
Membro Independente
Não
Número de mandatos consecutivos
3
Principais experiências profissionais nos últimos Experiência profissional durante os últimos cinco anos
05 anos:
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. (Conselheiro Executivo):
Diretor Vice-Presidente desde maio de 2015 e Membro
 Nome e setor de atividade da empresa
Efetivo do Conselho de Administração desde abril de 2011,
 Cargo
 Se a empresa (i) integra grupo econômico do tendo sido Suplente de abril de 2009 a abril de 2011; Membro
emissor ou (ii) é controlada por acionista do do Comitê de Impacto Social desde junho de 2019; Membro
emissor que detenha participação, direta ou do Comitê de Divulgação e Negociação desde maio de 2009
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma e de Políticas de Investimento de agosto de 2008 a maio de
classe ou espécie de valor mobiliário do 2011, tendo sido Coordenador de maio de 2010 a maio de
2011.
emissor.
Setor de atuação: holding.
Empresas controladas por acionista do emissor
Duratex S.A.: Membro do Conselho de Administração desde
abril de 2008 e Membro Titular desde agosto de 2009,
Presidente do Comitê de Sustentabilidade desde maio de
2019 e Membro desde novembro de 2009; Membro do
Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos desde
novembro de 2009; Membro do Comitê de Divulgação e
Negociação desde maio de 2019, tendo sido também de
novembro de 2009 a abril de 2010, de maio de 2011 a abril
de 2012, de abril de 2013 a abril de 2014, de abril de 2015 a
abril de 2016 e de maio de 2017 a abril de 2018; Membro do
Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação de novembro
de 2009 a maio de 2017 e de abril de 2018 a maio de 2019.
Setor de atuação: construção civil, material de construção e
decoração.
Itautec S.A. – Grupo Itautec: Vice-Presidente do Conselho de
Administração de maio de 2017 a agosto de 2019, tendo sido
Membro desde abril de 2008, Membro do Comitê de Pessoas
e Governança de abril de 2012 a janeiro de 2015, do Comitê
de Estratégia de setembro de 2010 a janeiro de 2015 e do
Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos de setembro de
2010 a abril de 2012.
Setor de atuação: holding de instituições não-financeiras.
É membro do Comitê de Auditoria desde 2018 e dos Comitês
de Estratégia e de Gente desde 2017, todos da Alpargatas
S.A.

Ocupação de cargos de administração em outras • IEDI – Instituto para Estudos do Desenvolvimento
sociedades ou organizações do terceiro setor
Industrial: Vice-Presidente do Conselho de Administração
desde agosto de 2015;
• ABRASCA – Membro do Conselho Diretor desde abril de
2017;
• IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa –
Membro desde agosto de 2000;
• Young Presidents Organization – YPO/WPO: Membro
desde 2011;
• Instituto Unibanco – Membro do Conselho de
Administração desde abril de 2014;
• Sociedade Cultura Artística: Diretor Executivo desde junho
de 2014;
Elekeiroz S.A.: Membro do Conselho de Administração de
abril de 2008 a junho de 2018, Presidente de abril de 2010 a
junho de 2018 e Membro dos Comitês de Auditoria e de
Gerenciamento de Riscos, de Estratégia e Inovação, de
Divulgação e de Pessoas e Governança de dezembro de
2010 a junho de 2018, este último como Coordenador.
Setor de atuação: indústria de transformação – fabricação
de produtos químicos.
• Todos pela Educação: Membro do Conselho de
Governança desde abril de 2017;
• Inst. Yandeh: Membro do Conselho Fiscal desde agosto de
2017;
• IBÁ - Industria Brasileira de Árvores: Membro do Conselho
Consultivo desde dezembro de 2017.
Condenação criminal nos últimos 05 anos
Não
Qualquer condenação em processo administrativo
Não
da CVM nos últimos 05 anos
Qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma Não
atividade profissional ou comercial qualquer

STACEY KIRKPATRICK BROWN
Data de Nascimento
12/04/1958
Profissão
B.A. pela University of California, Los Angeles (UCLA) 1980
Passaporte
506257764 (Passaporte emitido pelos Estados Unidos da América)
Cargo Eletivo Indicado
Titular
Data da Eleição
30/04/2020
Data da Posse
Em até 30 dias após eleição
Prazo do Mandato
Até AGO/2021
Outros cargos ou funções na Alpargatas
Coordenadora do Comitê de Estratégia e membro do Comitê de
Gente desde 2019
Indicado pelo controlador
Sim
Membro Independente
Sim
Número de mandatos consecutivos
1
Principais experiências profissionais nos Apple Inc.
últimos 05 anos:
Trabalha na Apple Inc. desde Outubro/2000.
 Nome e setor de atividade da empresa
Posições nos últimos 5 anos:
 Cargo
2016 – atual: Diretora Sr. de Varejo
 Se a empresa (i) integra grupo econômico 2013 - 2016: Diretora Sr. para Austrália, Japão e Norte e Sudeste da
do emissor ou (ii) é controlada por acionista Ásia
do emissor que detenha participação, direta A Companhia não é parte do mesmo grupo econômico da
ou indireta, igual ou superior a 5% de uma Alpargatas.
mesma classe ou espécie de valor É Coordenadora do Comitê de Estratégia e membro do Comitê de
Gente, ambos da Alpargatas S.A., desde 2019.
mobiliário do emissor.
Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do
Não
terceiro setor
Condenação criminal nos últimos 05 anos
Não
Qualquer condenação em processo
Não
administrativo da CVM nos últimos 05 anos
Qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que
tenha suspendido ou inabilitado para a
Não
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

LUIZ FERNANDO ZIEGLER DE SAINT EDMOND
Data de Nascimento
15/04/1966
Profissão
Engenheiro
CPF
010.537.007-09
Cargo Eletivo Indicado
Titular
Data da Eleição
30/04/2020
Data da Posse
Em até 30 dias após eleição
Prazo do Mandato
Até AGO/2021
Outros cargos ou funções na Alpargatas
Coordenador do Comitê de Gente desde 2018 e Membro do
Comitê de Estratégia desde 2018
Indicado pelo controlador
Sim
Membro Independente
Sim
Número de mandatos consecutivos
2
Principais experiências profissionais nos últimos
05 anos:
 Nome e setor de atividade da empresa
AbInbev bebidas Chief Sales Officer;
 Cargo
CEO Anheuser-Busch, Zone President North America
 Se a empresa (i) integra grupo econômico do CEO Ambev.
emissor ou (ii) é controlada por acionista do É Coordenador do Comitê de Gente e Membro do Comitê de
emissor que detenha participação, direta ou Estratégia, ambos da Alpargatas S.A. desde 2018.
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor.
Ocupação de cargos de administração em outras Foi CEO da Anheuser-Busch, membro do Conselho de
sociedades ou organizações do terceiro setor
Administração da Ambev e do Conselho do Beer Instiute até
2015. Co-Fundador e Sócio da Dreampact Ventures, faz
parte do Board of Directors da Life Equals
Condenação criminal nos últimos 05 anos
Não
Qualquer condenação em processo administrativo
Não
da CVM nos últimos 05 anos
Qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma Não
atividade profissional ou comercial qualquer

SILVIO TINI DE ARAÚJO
Data de Nascimento
02/07/1946
Profissão
Empresário
CPF ou Número do Passaporte
064.065.488-68
Cargo Eleito Indicado
Titular
Data da Eleição
30/04/2020
Data da Posse
Em até 30 dias após eleição
Prazo do Mandato
Até AGO/2021
Outros cargos ou funções na Alpargatas
Membro do Comitê de Finanças desde 2017
Indicado pelo controlador
Não
Membro Independente
Não
Número de mandatos consecutivos
7
Principais experiências profissionais nos últimos Bacharel em Ciências Jurídicas e Econômicas, graduado e
05 Anos:
pós-graduado em Direito Civil pela Fundação Armando
Álvares Penteado – FAAP, com extensão em Macroeconomia
 Nome e setor de atividade da empresa
pela New York Institute of Finance – NYIF. É Presidente e
 Cargo
 Se a empresa (i) integra grupo econômico do Controlador da Bonsucex Holding desde sua fundação, em
emissor ou (ii) é controlada por acionista do 1982. Presidente do Conselho de Administração da Terra
emissor que detenha participação, direta ou Santa S.A. Foi membro do Conselho de Administração da
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma Paranapanema S.A., Metalúrgica Barbará, Companhia
classe ou espécie de valor mobiliário do Paraibuna de Metais, Eluma Indústria e Comércio S.A.,
Cabaiba Metais S.A., e Presidente do Conselho de
emissor
Administração da Mineração Buritirama S.A. Atualmente, é
Vice-Presidente de Honra do Museu Brasileiro da Escultura
(MUBE), Conselheiro do Museu de Arte de São Paulo
(MASP), e Conselheiro da Sociedade Hípica Paulista (SHP).
Foi Conselheiro do São Paulo Golf Clube (SPGC), fundador e
Presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo
Andaluz-Brasileiro (ABCAB). É sócio remido e benfeitor do
Sport Club Corinthians Paulista (SCCP).
A empresa Bonsucex Holding S.A. possui mais de 5% de uma
mesma classe de ações da Alpargatas S.A..

Ocupação de cargos de administração em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor
Condenação criminal nos últimos 05 Anos
Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05 anos

É membro do Comitê de Finanças da Alpargatas S.A. desde
2017.
Presidente da Bonsucex Holding S.A. e Presidente do
Conselho de Administração da Terra Santa Agro.
Não
Sim - processo encerrado, com multa já quitada.

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

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

Percentual de

pelo Conselho de

Participação nas

Administração desde a posse

Reuniões

ALFREDO EGYDIO SETUBAL

15

93%

MARCELO PEREIRA LOPES DE MEDEIROS

15

100%

PEDRO MOREIRA SALLES

15

100%

RODOLFO VILLELA MARINO

15

100%

SILVIO TINI DE ARAÚJO

15

100%

LUIZ FERNANDO ZIEGLER DE SAINT EDMOND

15

100%

STACEY KIRKPATRICK BROWN

7

70%

Nome

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

(c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor;


Alfredo Egydio Setubal (Membro do CA da Alpargatas) é pai de Alfredo Egydio Nugent

Setubal e Marina Nugent Setubal e é irmão de José Luiz Egydio Setubal, Maria Alice Setubal, Roberto
Egydio Setubal, Olavo Egydio Setubal Júnior, Paulo Setubal Neto e Ricardo Egydio Setubal, e todos
são controladores indiretos da Alpargatas por intermédio da Companhia ESA, controladora da Itaúsa
– Investimentos Itaú S.A., que por sua vez é controladora direta da Alpargatas.


Maria de Lourdes Egydio Villela, seus filhos Rodolfo Villela Marino (Membro do CA da

Alpargatas) e Ricardo Villela Marino, e seus sobrinhos Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Ana Lúcia
de Mattos Barreto Villela são controladores indiretos da Alpargatas por intermédio da Companhia
ESA, controladora da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., que por sua vez é controladora direta da
Alpargatas.
(d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas
e indiretas do emissor


Alfredo Egydio Setubal (Membro do CA da Alpargatas) é irmão de Roberto Egydio Setubal

(Diretor Vice-Presidente da controladora direta Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. e Diretor Presidente
da controladora indireta Companhia ESA) e de Ricardo Egydio Setubal (Membro suplente do CA da
controladora direta Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.


Rodolfo Villela Marino (Membro do CA da Alpargatas) é irmão de Ricardo Villela Marino

(Membro Suplente do CA da controladora direta da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.).
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: (a) sociedade
controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor
detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social ; (b) controlador direto ou
indireto do emissor; (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do
emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor com exceção daquelas em que
o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
Não se aplica.

b. controlador direto ou indireto do emissor


Alfredo Egydio Setubal (Membro do CA da Alpargatas) é integrante do grupo de controle da

Companhia ESA, controladora direta da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., que por sua vez é
controladora direta da Alpargatas.


Rodolfo Villela Marino (Membro do CA da Alpargatas) é integrante do grupo de controle da

Companhia ESA, controladora direta da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., que por sua vez é
controladora direta da Alpargatas.
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada
ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas


Alfredo Egydio Setubal foi Membro Suplente do CA da Elekeiroz S.A., de abril de 2015 a junho

de 2018.


Rodolfo Villela Marino foi Membro do CA da Elekeiroz S.A. de abril de 2008 a junho de 2018,

Presidente de abril de 2010 a junho de 2018, e Membro dos Comitês de Auditoria e de
Gerenciamento de Riscos, de Estratégia e Inovação, de Divulgação e de Pessoas e Governança
desde dezembro de 2010, este último como Coordenador.
A Elekeiroz S.A. foi fornecedora de produtos químicos para a Alpargatas até o ano de 2019 e, até
junho de 2018, era controlada pela Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., controladora direta da
Alpargatas.

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

ANEXO IV
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES
Atendendo ao disposto no artigo 12, incisos I e II da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a
Companhia vem disponibilizar as seguintes informações:
A proposta da Companhia para Remuneração dos Administradores para o exercício de 2020 é de
R$ 31.208.000,00 (trinta e um milhões, duzentos e oito mil reais).

13.0 REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
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 Diretoria Estatutária e não Estatutária da Alpargatas tem por objetivo
oferecer 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 à diretoria benefícios 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.
Para o os membros do Conselho de Administração, oferecemos honorários mensais e para os
membros independentes participação em nosso Incentivo de Longo Prazo. Para o Conselho Fiscal
e Comitês internos, a Alpargatas efetua apenas o pagamento de Honorários mensais.

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
Assembleia Geral Ordinária de acionistas. Apenas aos membros independentes do Conselho, além
dos honorários, também participam de nosso Incentivo de Longo Prazo. Para nenhum dos membros
são oferecidos benefícios.
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 Assembleia Geral Ordinária e
respeita os limites definidos na Lei 6.404 - Art. 162 § 3º. Não são oferecidos benefícios e Incentivos
aos membros do Conselho Fiscal.
Comitês Internos
Os membros efetivos dos Comitês internos recebem, como remuneração fixa, honorários mensais.
Os montantes totais anuais da remuneração dos Comitês são aprovados em Assembleia Geral
Ordinária de acionistas. Não são oferecidos benefícios e incentivos aos membros dos Comitês,
exceto se também participam do Conselho de Administração.
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 impacto nos resultados. Os benefícios
recebidos pelos diretores estão atrelados ao mercado.

Composição

(ii)

Salários e
Benefícios
Pro-Labore

VARIÁVEL
ICP
ILP
(bônus)
UVV

BASEADA
EM AÇÕES

REMUN.
TOTAL

Conselho de
Administração

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Conselho Fiscal

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na
Diretoria Estatutária

remuneração total

Composição

44%

4%

43%

9%

REMUNERAÇÃO TOTAL POR ÓRGÃO 2019
REMUNERAÇÃO
REMUNERAÇÃO FIXA
VARIÁVEL
Salários e
ICP
ILP
Benefícios
Pro-Labore
(bônus)
UVV

0%

100%

REMUN.
BASEADA
EM AÇÕES

REMUN.
TOTAL

Conselho de
Administração

99%

0%

0%

1%

0%

100%

Conselho Fiscal

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Comitês Internos

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Diretoria Estatutária

24%

2%

29%

22%

23%

100%

REMUN.
BASEADA
EM AÇÕES

REMUN.
TOTAL

Composição

REMUNERAÇÃO TOTAL POR ÓRGÃO 2018
REMUNERAÇÃO
REMUNERAÇÃO FIXA
VARIÁVEL
Salários e
ICP
ILP
Benefícios
Pro-Labore
(bônus)
UVV

Conselho de
Administração

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Conselho Fiscal

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Comitês Internos

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Diretoria Estatutária

135%

13%

21%

-98%

29%

100%

REMUN.
BASEADA
EM AÇÕES

REMUN.
TOTAL

Composição

REMUNERAÇÃO TOTAL POR ÓRGÃO 2017
REMUNERAÇÃO
REMUNERAÇÃO FIXA
VARIÁVEL
Salários e
ICP
ILP
Benefícios
Pro-Labore
(bônus)
UVV

Conselho de
Administração

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Conselho Fiscal

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Diretoria Estatutária

44%

4%

43%

9%

0%

100%

(iii)

Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

Conselhos de Administração, Fiscal e Comitês Internos
Os honorários dos membros efetivos do Conselho de Administração e Comitês Internos sofrem
reajustes após análises de mercado.

Diretorias estatutária e não-estatutária
A responsabilidade pela gestão da política de remuneração dos diretores estatutários e não
estatutários 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 e performance 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, com visão no curto prazo
.
 Incentivo de Longo Prazo: A partir de 2015, encerrou-se o plano de remuneração baseada em
ações que foi substituído pelo plano atrelado à unidade virtual de valor (Plano UVV), que
considera, dentre outros indicadores, o pagamento de dividendos 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. Este programa (UVV) foi encerrado em 2017. Em 2018 foi
outorgado, em caráter extraordinário, o Incentivo de Aquisição no modelo de restricted shares
considerando a permanência na empresa e a valorização das ações nos próximos 5 anos. Em
2019, lançamos o Programa de Sócios composto pelo Plano Discricionário com vesting de 5 anos
e pelo Plano de Matching, que considera a aquisição de ações por parte dos Executivos com a

correspondente contrapartida por parte da Alpargatas. Este plano considera vesting de 3 anos. O
total outorgado entre os 2 planos devem respeitar o target da remuneração.
(i)

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 de LAJIDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), e a
obtenção de uma determinada receita líquida no ano. No Incentivo de Longo Prazo, planos
extraordinário, discricionário e de Matching) consideramos a valorização das ações.
d.

Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de

desempenho
No caso da remuneração fixa, ela poderá refletir em concessões de reajustes, 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, com base no crescimento do
indicador de resultado principal da Companhia, reflete diretamente no aumento ou na redução do
target do incentivo, além disto este target sofre impacto direto dos resultados coletivos (indicadores
financeiros) e das metas individuais estabelecidas para o exercício social. No Incentivo de Longo
Prazo, Programa de Sócios, a outorga de ações no Plano Discricionário está totalmente atrelada ao
desempenho e avaliação do Executivo. No tocante ao Plano de Matching, está atrelado ao valor
recebido no ICP que permite a reversão de uma parcela em ações para receber o Matching da
Companhia.
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 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, Fiscal e Comitês Internos
A Alpargatas efetua mensalmente o pagamento dos honorários diretamente aos membros dos
Conselhos de Administração, Fiscal e dos Comitês Internos 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 e dos membros dos Comitês Internos.
Diretorias estatutária e não-Estatutária
Toda remuneração fixa e variável, além dos benefícios, são efetuadas somente pela Alpargatas.
g.

Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de

determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário
Não há remuneração ou benefícios vinculado à ocorrências de qualquer eventos societário.
13.2. Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos últimos 3 exercícios sociais e
à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria
estatutária e do conselho fiscal e comitês internos, preencher tabela abaixo:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Previsto
Real
2020
2019

R$/mil

Real
2018

Real
2017

Número de Membros

7,00

6,25

6,67

5,50

Nº de membros remunerados

7,00

6,00

6,67

5,50

REMUNERAÇÃO FIXA
Salários/Pro-labore

3.918,60

3.024,00

3.074,00

2.048,00

Benefícios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Bônus

0,00

0,00

REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES
Incentivo de Longo Prazo

148,21

24,70

0,00

0,00

TOTAL

4.066,81

3.048,70

3.074,00

2.048,00

CONSELHO FISCAL
Previsto
Real
2020
2019

R$/mil

Real
2018

Real
2017

Número de Membros

0

0

1,67

5

Nº de membros remunerados

0

0

1,67

5

REMUNERAÇÃO FIXA
Honorários com encargos sociais

0,00

0,00

340,50

1.021,44

Benefícios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Bônus

0,00

0,00

REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES
Plano Stock Options

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

340,50

1.021,44

COMITÊS INTERNOS
R$/mil
Número de Membros
Nº de membros remunerados

Previsto
2020

Real
2019

Real
2018

Real
2017

5,00
5,00

4,25
4,25

3,33
3,33

0
0

REMUNERAÇÃO FIXA
Salários/Pro-labore

1.870,20

1.296,00

1.139,90

0,00

Benefícios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Bônus

0,00

0,00

REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES
Plano Stock Options

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

1.870,20

1.296,00

1.139,90

0,00

DIRETORIA ESTATUTÁRIA
Previsto
Real
2020
2019

R$/mil
Número de Membros
Nº de membros remunerados

4
4

4,58
4,58

Real
2018

Real
2017

4
4

4
4

REMUNERAÇÃO FIXA
Honorários com encargos sociais

7.557,9

9.441,9

8.278,4

8.131,7

Benefícios

470,5

622,3

800,9

775,8

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Bônus (ICP)

8.757,8

11.303,4

1.270,4

8.005,4

Plano UVV (ILP)

182,3

8.519,5

-6.013,0

1.720,0

REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES
Plano Discricionário

0,0

0,0

0,0

0,0

Plano Extraordinario Ações
Diferidas

294,9

2.047,0

1.789,4

0,0

Plano Especial

8.007,9

7.029,3

0,0

0,0

Novo ILP

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL

25.271,3

38.963,4

6.126,1

18.632,9

R$/mil

REMUNERAÇÃO TOTAL POR ÓRGÃO
Previsto
Real
Real
2020
2019
2018

Real
2017

Conselho de Administração

4.066,81

3.048,70

3.074,00

2.048,00

Conselho Fiscal

0,00

0,00

340,50

1.021,44

Comitês Internos

1.870,20

1.296,00

1.139,90

0,00

Diretoria Estatutária

25.271,28

38.963,38

6.126,12

18.632,90

TOTAL

31.208,29

43.308,08

10.680,52

21.702,34

13.3. Remuneração Variável dos 3 últimos exercícios sociais e remuneração prevista para o
exercício corrente do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária, Conselho Fiscal e
Comitês Internos.
A política de remuneração da Alpargatas não contempla programas de remuneração variável para
os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e nem para os membros dos Comitês Internos.
No quadro abaixo seguem informações adicionais referentes à remuneração variável (bônus),
atribuída à Diretoria Estatutária:

DIRETORIA ESTATUTÁRIA
R$/mil

Previsão para Exercício social Exercício social Exercício social
Exercício social encerrado em
encerrado em
encerrado em
2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017

Número de Membros

4,00

4,58

4,00

4,00

BÔNUS
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo previsto no
plano de remuneração

13.136,60

17.363,30

11.938,20

12.064,40

8.757,80

11.575,50

10.524,00

10.272,40

n/a

11.303,40

1.270,40

8.005,40

Valor previsto no plano de
remuneração caso as
metas fossem atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no resultado
do exercício social, com
exceção de 2019

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

Foi aprovado em 2019 um novo Plano de Ações Restritas pelo Conselho de Administração da
Alpargatas.
São elegíveis ao plano os administradores e empregados da Companhia admitidos até julho de cada
ano em que ocorra outorga de Ações Restritas, eleitos pelo Conselho de Administração para
participarem do Plano e que manifestaram a vontade de aderir ao presente Plano mediante a

celebração do respectivo Contrato de Outorga, em favor dos quais a Companhia outorgará Ações
Restritas (“Beneficiários”).
O direito dos Beneficiários em relação às Ações Restritas está vinculado à duas condições de
carência: (1) a permanência dele na Companhia durante o período de Carência e, cumulativamente,
(2) atingimento da condição de performance do programa, que exige que o preço de cotação da ação
na data de término do Período de Carência valorize, em relação ao preço de referência definido na
outorga, em montante superior à variação do índice IPCA no Período de Carência em questão,
acrescido de 3% (três por cento) ao ano, sujeito a ajustes decorrentes de desdobramento de ações,
grupamento de ações e/ou outros eventos que possam afetar a comparação entre os preços acima.
Esta regra será mais detalhada no item h.
Dentro deste plano, foram concedidas duas outorgas em 2019, uma em janeiro de 2019, outorgando
3.750.000 ações, e uma em outubro, outorgando 257.956 ações para os administradores da
companhia.
b.

Principais objetivos do plano

O Plano tem por objetivo conceder aos Beneficiários selecionados pelo Conselho de Administração
a oportunidade de receber Ações Restritas, de modo a promover: (a) a retenção dos Beneficiários; e
(b) o conceito de meritocracia e valorização da performance e potencial crescimento da Companhia.
c.

Forma como o plano contribui para esses objetivos

O Plano de Ações Restritas contribui com o objetivo de retenção de Beneficiários, à medida que
associa o pagamento das ações à permanência do Beneficiário na Companhia pelo período de
carência de 5 anos. De forma adicional, do ponto de vista de meritocracia e valorização da
performance da empresa, o Plano de Ações Restritas por meio da condição de carência ligada ao
desempenho das ações. Ou seja, que faz com que as ações só sejam entregues caso as ações
tenham desempenho superior ao desejado - mais especificamente crescimento acumulado, da
outorga até o resgate, superior à variação do IPCA + 3% ao ano.
d.

Como o plano se insere na política de remuneração da Companhia

O plano se insere na política de remuneração da Companhia de modo a compor a remuneração total
dos beneficiários, sendo complementar à parcela fixa e à parcela variável de curto prazo, quando
aplicável. Em um contexto geral, o Plano de Ações Restritas aumenta a competitividade do pacote
de incentivos da Companhia, associando a parcela variável de longo prazo ao desempenho das
ações ao longo do período de carência.

e.

Como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, médio

e longo prazo
Ao conceder ações restritas ao beneficiário no futuro atreladas a uma condição de desempenho das
ações que tem como objetivo a valorização destas acima da inflação (via IPCA) + 3% ao ano, o Plano
estimula os beneficiários a trabalharem por um crescimento consistente da companhia no médiolongo prazo. Cumprida a condição de desempenho das ações, tornam-se os beneficiários também
acionistas da Companhia, com seus ganhos referentes ao Plano de Ações Restritas diretamente
ligados ao desempenho das ações.
f.

Número máximo de ações abrangidas

Poderão ser entregues aos Beneficiários, no âmbito deste Plano, ações representativas de, no
máximo, 1% (um por cento) do capital social total da Companhia na data de aprovação do Plano, o
qual poderá ser ajustado em casos de alteração do número, espécie e classe de ações da
Companhia como resultado de bonificações, desdobramentos, grupamentos ou conversão de ações
de uma espécie ou classe em outra ou conversão em ações de outros valores mobiliários emitidos
pela Companhia, se o Conselho de Administração avaliar como necessários ajustes no Plano, de
modo a evitar distorções e prejuízos à Companhia ou aos Beneficiários.
g.

Número máximo de opções a serem outorgadas

Não aplicável, é um plano de ações, não de opções.
h. Condições de aquisição de ações
O direito do Beneficiários em relação às Ações Restritas, especialmente o direito de efetivamente
receber a propriedade de tais ações, somente será plenamente adquirido se o Beneficiário (i)
permanecer continuamente vinculado como administrador, diretor ou empregado da Companhia ou
de sociedade sob o seu controle, conforme o caso, durante o Período de Carência e,
cumulativamente, (ii) o preço de cotação da ação preferencial de emissão da Companhia na data
de término do Período de Carência em questão (ou o primeiro dia útil seguinte, se tal data não cair
em um dia útil) deverá representar uma valorização, em relação ao preço equivalente à média de
cotação da ação preferencial (ALPA4) nos 30 (trinta) pregões imediatamente anteriores à Data de
Outorga, em montante superior à variação do IPCA/IBGE no Período de Carência em questão,
acrescido de 3% (três por cento) ao ano, sujeito a ajustes decorrentes de desdobramento de ações,
grupamento de ações e/ou outros eventos que possam afetar a comparação entre os preços acima,
conforme calculado e definido pelo Conselho de Administração.

i.

Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Não aplicável, é um plano de ações, não de opções, por isso não há preço de aquisição ou exercício.
j.

Critérios para fixação do prazo de exercício

Ao fim da carência, caso a condição de desempenho seja atingida, as ações são automaticamente
entregues aos beneficiários. Caso contrário, haverá a prescrição das ações restritas. Assim, não há
a necessidade de se solicitar o resgate das ações restritas, ou mesmo a necessidade de se exercer
algo, já que o Plano de Ações Restritas não utiliza o conceito de opções.
k.

Forma de liquidação

A liquidação é feita por meio da entrega de ações da Companhia, ou seja, através de instrumentos
de patrimônio.
l.

Restrições à transferência de ações

O Contrato de Outorga poderá impor restrições à transferência das Ações Restritas, bem como
poderá também reservar para a Companhia opções de recompra a valor de mercado e/ou direitos
de preferência em caso de alienação pelos Beneficiários dessas mesmas Ações Restritas. Para que
não pairem dúvidas, uma vez celebrado o Contrato de Outorga com o Beneficiário, as condições lá
estabelecidas não poderão ser alteradas sem o consentimento do Beneficiário. Na primeira outorga
realizada nos termos do Plano, não há período de restrição à transferência de ações (lock-up), ou
demais particularidades em relação à transferência das ações.
m.

Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou

extinção do plano
O Plano pode ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral.
Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por ações, às
companhias abertas, na legislação trabalhista e/ou aos efeitos fiscais deste Plano, poderá levar à
revisão integral deste Plano.
Em caso de ocorrência de operações de reorganização societária, tais como transformação,
incorporação, fusão, cisão e incorporação de ações, deverá ser respeitado o Plano, cabendo ao
Conselho de Administração ou ao Comitê, conforme aplicável, avaliar se será necessário realizar
qualquer ajuste no Plano, de forma a manter o equilíbrio das relações entre as partes, sem prejuízos
à Companhia ou aos Beneficiários.

Nos casos de alteração do número, espécie e classe de ações da Companhia como resultado de
bonificações, desdobramentos, grupamentos ou conversão de ações de uma espécie ou classe em
outra ou conversão em ações de outros valores mobiliários emitidos pela Companhia, caberá ao
Conselho de Administração, avaliar a necessidade de ajustes no Plano, de modo a evitar distorções
e prejuízos à Companhia ou aos Beneficiários.
n.

Efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos

previstos no plano de remuneração baseado em ações
Se o Beneficiário (i) desligar-se da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu
emprego, ou renunciando ao seu cargo de administrador; ou (ii) for desligado da Companhia por
vontade desta, mediante demissão sem justa causa, ou destituição do seu cargo sem violação dos
deveres e atribuições de administrador ou não recondução ao cargo de administrador sem violação
dos deveres e atribuições de administrador; (a) após o término do Período de Carência e desde que
a Meta de Valorização da Ação tenha sido cumprida nos termos deste Plano, o Beneficiário terá
direito a receber as Ações Restritas, inclusive decorrentes dos respectivos Proventos Acumulados
nos termos deste Contrato de Outorga, as quais serão transferidas ao Beneficiário pela Companhia
nos termos deste Contrato de Outorga, ou (b) antes do término do Período de Carência, as Ações
Restritas outorgadas ao Beneficiário serão automaticamente canceladas, independentemente de
aviso ou notificação, sem que o Beneficiário tenha direito a qualquer indenização, prêmio ou benefício
de qualquer natureza.
Em caso de Aposentadoria, as Ações Restritas outorgadas ao Beneficiário se tornarão
imediatamente vestidas e o Beneficiário terá direito a receber as Ações Restritas, inclusive
decorrentes dos respectivos Proventos Acumulados, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias do seu
Desligamento. Neste caso, a Meta de Valorização da Ação não será exigida pela Companhia.
Em caso de morte, as Ações Restritas outorgadas ao Beneficiário se tornarão imediatamente
vestidas e os herdeiros do Beneficiário se sub-rogarão nos direitos do Beneficiário e terão direito a
receber as Ações Restritas, inclusive decorrentes dos respectivos Proventos Acumulados, dentro do
prazo de até 30 (trinta) dias do seu Desligamento. Neste caso, a Meta de Valorização da Ação não
será exigida pela Companhia.
Se o Beneficiário for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão por justa causa,
ou destituição do seu cargo (ou não recondução ao cargo) por violar os deveres e atribuições de
administrador, o Beneficiário nada receberá a título de Ações Restritas, inclusive decorrentes dos
respectivos Proventos Acumulados, tenha cumprido ou não o Período de Carência, e todas as Ações
Restritas serão automaticamente canceladas, independentemente de aviso ou notificação, sem que
o Beneficiário tenha direito a qualquer indenização ou benefício de qualquer natureza.

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
13.5 – Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária
Os quadros a seguir demonstram as concessões de UVVs, ações diferidas e ações à membros
administradores da Companhia dos três últimos exercícios sociais e a prevista para o exercício social
corrente. O Plano de Opções de Compra de Ações teve suas últimas opções encerradas ao longo de
2016, portanto não serão mais demonstrados nesta seção.
Como o Plano Extraordinário de Ações Diferidas foi outorgado em 2018, e os Planos Discricionário e
Especial em 2019, não há informações passadas disponíveis para estes planos.
Como houve uma bonificação das ações da companhia de 1,25 em 20/03/2019, os valores aqui
apresentados são já ajustados (inclusive dos anos anteriores). O plano de UVVs não sofreu impacto
pela bonificação.
PLANO DE UVVs
Previsão com fim em 31/12/2020
a) Órgão

Diretoria Estatutária

b) Número total de membros

4,08

c) Número de membros remunerados

1,08

d) Em relação a cada outorga de UVVs de compra de
ações:
i. Data de Outorga

01/01/2015

01/01/2016

ii. Quantidade de UVVs outorgada

1.843.003

1.658.703

iii. Quantidade de UVVs em aberto no início do período

1.843.003

1.658.703

iv. Prazo para que as UVVs se tornem exercíveis

614.336 em
01/01/2018
614.334 em
01/01/2019
614.333 em
01/01/2020
1.843.003
01/04/2020

552.903 em 01/01/2019
552.900 em 01/01/2020
552.900 em 01/01/2021

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

em

1.658.703 em 01/04/2021
Não se aplica

vii. Valor médio ponderado de exercício das UVVs
· em aberto no início do exercício social

R$ 15,21

R$ 13,43

· perdidas durante o exercício social

Não há

Não há

· exercidas durante o exercício social

Não há

Não há

· expiradas durante o exercício social

Não há

e) Valor justo das UVVs na data da outorga

f) Diluição potencial em caso de exercício de todas as
UVVs

Não há

1o lote - R$ 1,76
1o lote - R$ 2,84
2o lote - R$ 1,17
2o lote - R$ 3,38
3o lote - R$ 0,74
3o lote - R$ 3,62
Não se aplica (liquidação em dinheiro)

PLANO DE UVVs
Período Fiscal com fim em 31/12/2019
a) Órgão

Diretoria Estatutária

b) Número total de membros

4,83

c) Número de membros remunerados

2,08

d) Em relação a cada outorga de UVVs de compra de
ações:
i. Data de Outorga

01/01/2015

01/01/2016

ii. Quantidade de UVVs outorgada

2.303.754

2.303.754

iii. Quantidade de UVVs em aberto no início do
período
iv. Prazo para que as UVVs se tornem exercíveis

2.303.754

2.303.754

767.920 em
01/01/2018
767.918 em
01/01/2019
767.916 em
01/01/2020
2.303.754
01/04/2020

767.920 em 01/01/2019
767.917 em 01/01/2020
767.917 em 01/01/2021

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

em

2.303.754 em 01/04/2021
Não se aplica

vii. Valor médio ponderado de exercício das UVVs
· em aberto no início do exercício social

R$ 13,22

R$ 11,68

· perdidas durante o exercício social

Não há

Não há

· exercidas durante o exercício social

Não há

Não há

· expiradas durante o exercício social

Não há

Não há

e) Valor justo das UVVs na data da outorga

1o lote - R$ 1,76
1o lote - R$ 2,84
2o lote - R$ 1,17
2o lote - R$ 3,38
3o lote - R$ 0,74
3o lote - R$ 3,62
Não se aplica (liquidação em dinheiro)

f) Diluição potencial em caso de exercício de todas as
UVVs

PLANO DE UVVs
Período fiscal com fim em 31/12/2018
a) Órgão
b) Número total de membros
c) Número de membros remunerados
d) Em relação a cada outorga de UVVs de compra de ações:
i. Data de Outorga

Diretoria Estatutária
4,00
4,00
01/01/2015

01/01/2016

ii. Quantidade de UVVs outorgada
iii. Quantidade de UVVs em aberto no início do período
iv. Prazo para que as UVVs se tornem exercíveis

v. Prazo máximo para exercício das UVVs
vi. Prazo de restrição à transferência das ações
vii. Valor médio ponderado de exercício das UVVs
· 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 UVVs na data da outorga

f) Diluição potencial em caso de exercício de todas as UVVs

2.764.505
2.764.505
921.504 em 01/01/2018
921.502 em 01/01/2019
921.499 em 01/01/2020
2.764.505
em
01/04/2020

2.856.655
2.856.655
952.221 em 01/01/2019
952.217 em 01/01/2020
952.217 em 01/01/2021
2.856.655 em 01/04/2021
Não se aplica

R$ 11,50
R$ 10,16
Não há
Não há
Não há
Não há
Não há
Não há
1o lote - R$ 1,76
1o lote - R$ 2,84
2o lote - R$ 1,17
2o lote - R$ 3,38
3o lote - R$ 0,74
3o lote - R$ 3,62
Não se aplica (liquidação em dinheiro)
Período fiscal com fim em 31/12/2017

PLANO DE UVVs
a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

4,00

c)

Número de Membros Remunerados

4,00

d)

Diretoria Estatutária

Em relação a cada outorga de UVVs :
i.

Data de Outorga

01/01/2015

01/01/2016

i.

Quantidade de UVVs outorgada

2.764.505

2.856.655

ii.

Quantidade de UVVs em aberto no início do período

2.764.505

2.856.655

iv. Prazo para que as UVVs se tornem exercíveis

33% - 3 anos após a data de outorga
33% - 4 anos após a outorga
34% - 5 anos após a outorga

v.

5 anos e 3 meses após a outorga

Prazo máximo para exercício das UVVs

vi. Prazo de restrição à transferência das ações

Não se aplica

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

R$ 10,01

perdidas durante o exercício social

Não há

exercidas durante o exercício social

Não há

expiradas durante o exercício social

Não há

e)

Valor justo das UVVs na data da outorga

f)

Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções

1o lote - R$ 1,76
2o lote - R$ 1,17
3o lote - R$ 0,74

R$ 8,83

1o lote - R$ 2,84
2o lote - R$ 3,38
3o lote - R$ 3,62

Não se aplica (liquidação em dinheiro)

PLANO DE AÇÕES DIFERIDAS
a) Órgão
b) Número total de membros
c) Número de membros remunerados

Previsão com fim em 31/12/2020
Diretoria Estatutária
4,08
1,08

d) Em relação a cada outorga de Ações de compra de ações:
i. Data de Outorga
ii. Quantidade de Ações outorgada
iii. Quantidade de Ações em aberto no início do período
iv. Prazo para que as Ações se tornem exercíveis

v. Prazo máximo para resgate das Ações
vi. Prazo de restrição à transferência das ações

05/11/2018
308.954
308.954
102.986 em 30/09/2020
102.984 em 30/09/2021
102.984 em 30/09/2022
102.986 em 30/09/2020
102.984 em 30/09/2021
102.984 em 30/09/2022
Não há

vii. Valor médio ponderado de exercício das Ações
· em aberto no início do exercício social

R$ 0,00

· perdidas durante o exercício social

R$ 0,00

· exercidas durante o exercício social

Não há

· expiradas durante o exercício social
e) Valor justo das Ações na data da outorga
f) Diluição potencial em caso de exercício de todas as Ações

Não há
R$9,06 por ação
0,02%

PLANO DE AÇÕES DIFERIDAS
Período fiscal com fim em 31/12/2019
a) Órgão

Diretoria Estatutária

b) Número total de membros

4,83

c) Número de membros remunerados

2,08

d) Em relação a cada outorga de ações:
i. Data de Outorga

05/11/2018

ii. Quantidade de ações outorgada

347.894

iii. Quantidade de ações em aberto no início do período

347.894

iv. Prazo para que as ações se tornem exercíveis

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

115.966 em 01/09/2020
115.964 em 01/09/2021
115.964 em 01/09/2022
115.966 em 30/09/2020
115.964 em 30/09/2021
115.964 em 30/09/2022
Não há

vii. Valor médio ponderado de exercício das ações
· em aberto no início do exercício social

R$ 0,00

· perdidas durante o exercício social

R$ 0,00

· exercidas durante o exercício social

Não há

· expiradas durante o exercício social

Não há

e) Valor justo das ações na data da outorga
f) Diluição potencial em caso de exercício de todas as ações

R$9,06 por ação
0,06%

PLANO DE AÇÕES DIFERIDAS
Período fiscal com fim em 31/12/2018
a) Órgão

Diretoria Estatutária

b) Número total de membros

4,00

c) Número de membros remunerados

3,00

d) Em relação a cada outorga de ações:
i. Data de Outorga

05/11/2018

ii. Quantidade de ações outorgada

142.184

iii. Quantidade de ações em aberto no início do período

0
47.396 em 01/09/2020
47.394 em 01/09/2021
47.394 em 01/09/2022
47.396 em 30/09/2020
47.394 em 30/09/2021
47.394 em 30/09/2022

iv. Prazo para que as ações se tornem exercíveis

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

Não há

vii. Valor médio ponderado de exercício das ações
· em aberto no início do exercício social

R$ 0,00

· perdidas durante o exercício social

Não há

· exercidas durante o exercício social

Não há

· expiradas durante o exercício social

Não há

e) Valor justo das ações na data da outorga

R$9,06 por ação

f) Diluição potencial em caso de exercício de todas as ações

0,02%

PLANO DE AÇÕES RESTRITAS (Discricionário)

Diretoria
Estatutária

a) Órgão

Previsão com fim em 31/12/2020
Diretoria
Conselho de
Estatutária
Administração

b) Número total de membros

4,08

4,08

7,00

c) Número de membros remunerados

1,00

2,75

2,00

i. Data de Outorga

01/01/2019

31/10/2019

31/10/2019

ii. Quantidade de opções outorgada

3.750.000

228.028

29.928

3.750.000

228.028

29.928

1.875.000 em
31/12/2023
1.875.000 em
31/12/2028
3.750.000 em
31/12/2028

228.028 em
31/10/2024

29.928 em
31/10/2024

228.028 em
31/10/2024

29.928 em
31/10/2024

Não há

Não há

Não há

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

iii. Quantidade de opções em aberto no início
do período
iv. Prazo para que as opções se tornem
exercíveis
v. Prazo máximo para exercício das opções
vi. Prazo de restrição à transferência das
ações

vii. Cotação média ponderada em cada um dos seguintes grupos de ações:
· em aberto no início do exercício social

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

· perdidas durante o exercício social

Não há

Não há

Não há

· exercidas durante o exercício social

Não há

Não há

Não há

· expiradas durante o exercício social
e) Valor justo das opções na data da outorga

Não há

Não há

Não há

R$11,88 por opção

R$24,71 por
opção

R$24,71 por opção

0,64%

0,04%

0,01%

f) Diluição potencial em caso de exercício de
todas as o
pções

PLANO DE AÇÕES RESTRITAS (Discricionário)
Diretoria
Estatutária

a) Órgão

Período fiscal com fim em 31/12/2019
Conselho de
Diretoria Estatutária
Administração

b) Número total de membros

4,83

4,83

7,00

c) Número de membros remunerados

1,00

2,75

2,00

i. Data de Outorga

01/01/2019

31/10/2019

31/10/2019

ii. Quantidade de opções outorgada

3.750.000

228.028

29.928

3.750.000

228.028

29.928

1.875.000 em
31/12/2023
1.875.000 em
31/12/2028
3.750.000 em
31/12/2028

228.028 em
31/10/2024

29.928 em
31/10/2024

228.028 em
31/10/2024

29.928 em
31/10/2024

Não há

Não há

Não há

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

iii. Quantidade de opções em aberto no início
do período
iv. Prazo para que as opções se tornem
exercíveis
v. Prazo máximo para exercício das opções
vi. Prazo de restrição à transferência das
ações

vii. Cotação média ponderada em cada um dos seguintes grupos de ações:
· em aberto no início do exercício social

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

· perdidas durante o exercício social

Não há

Não há

Não há

· exercidas durante o exercício social

Não há

Não há

Não há

· expiradas durante o exercício social

Não há

Não há

Não há

R$11,88 por opção

R$24,71 por opção

R$24,71 por
opção

0,64%

0,04%

0,01%

e) Valor justo das opções na data da outorga
f) Diluição potencial em caso de exercício de
todas as opções

13.6.

Em relação às opções em aberto do Conselho de Administração e da Diretoria

Estatutária ao final do último exercício social.

As informações sobre o Plano baseado em UVVs, Plano Extraordinário de Ações Diferidas e Plano
de Ações Restritas são apresentadas nas tabelas a seguir.
Não existe remuneração baseada em ações disponível para o Conselho Fiscal. Apenas a Diretoria
Estatutária e Conselho de Administração (no Plano de Ações Restritas) são contempladas.
O Plano de Opções foi encerrado em 2016 e não possuía mais opções em aberto em 2019.

PLANO DE UVVs
a) Órgão

Período fiscal com fim em 31/12/2019
Diretoria Estatutária

b) Número Total de Membros

4,83

C) Número de Membros Remunerados

2,08

d) Em relação às UVVs ainda não exercíveis
i.

Quantidade

2.303.750

ii.

Data em que se tornarão exercíveis

767.916 em
01/01/2020

767.917 em 01/01/2020
767.917 em 01/01/2021

iii.

Prazo máximo para exercício

01/04/2020

01/04/2021

iv.

Prazo de restrição à transferência das ações

v.

Preço médio ponderado de exercício

vi.

Valor justo das UVVs no último dia do exercício social

Não se aplica a UVVs
R$ 13,22

R$ 11,68
R$ 8.819.677,59

e) Em relação às UVVs exercíveis
i.

Quantidade

iii.

Prazo máximo para exercício

iii.

Prazo de restrição à transferência das ações

iv.

Preço médio ponderado de exercício

v.

Valor justo das UVVs no último dia do exercício social

2.303.758
01/04/2020

01/04/2021
Não se aplica

R$ 13,22

R$ 11,68
R$ 9.550.442,26

vi.
Valor justo do total das UVVs no último dia do
exercício social

R$ 18.370.119,85

As informações sobre o Plano Extraordinário de Ações Diferidas são apresentadas na tabela a seguir.
PLANO DE AÇÕES DIFERIDAS
a) Órgão

Período fiscal com fim em 31/12/2019
Diretoria Estatutária

b) Número Total de Membros

4,83

C) Número de Membros Remunerados

2,08

d) Em relação às Ações ainda não exercíveis
i.

Quantidade

ii.

Data em que se tornarão exercíveis

115.966 em 01/09/2020
115.964 em 01/09/2021
115.964 em 01/09/2022

iii.

Prazo máximo para exercício

115.966 em 30/09/2020
115.964 em 30/09/2021
115.964 em 30/09/2022

iv.

Prazo de restrição à transferência das ações

v.

Preço médio ponderado de exercício

vi.

Valor justo das Ações no último dia do exercício social

e) Em relação às Ações exercíveis
i.

Quantidade

347.894

Não se aplica a ações diferidas
R$ 0
R$ 11.550.080,00

ii.

Prazo máximo para exercício das Ações

iii.

Prazo de restrição à transferência das ações

iv.

Preço médio ponderado de exercício

v.

Não há ações exercíveis em 31/12/2019

Valor justo das Ações no último dia do exercício social

vi.
social

Valor justo do total das Ações no último dia do exercício

R$ 11.550.080,00

As informações sobre o Plano de Ações Restritas são apresentadas na tabela a seguir.
PLANO DE AÇÕES RESTRITAS

Período fiscal com fim em 31/12/2019
Diretoria Estatutária

Conselho de
Administração

b) Número Total de Membros

5,75

7,00

C) Número de Membros Remunerados

3,75

2,00

3.978.028

29.928

a) Órgão

d) Em relação às Ações ainda não exercíveis
i.

Quantidade

ii.

Data em que se tornarão exercíveis

1.875.000 em 31/12/2023
228.028 em 31/10/2024
1.875.000 em 31/12/2028

31/10/2024

iii.

Prazo máximo para exercício

228.028 em 31/10/2024
3.750.000 em 31/12/2028

31/10/2024

iv.

Prazo de restrição à transferência das ações

v.

Preço médio ponderado de exercício

vi.

Valor justo das Ações no último dia do exercício social

Não se aplica
0
R$ 50.941.672,32

e) Em relação às Ações exercíveis
i.

Quantidade

ii.

Prazo máximo para exercício das Ações

iii.

Prazo de restrição à transferência das ações

iv.

Preço médio ponderado de exercício

v.

Valor justo das Ações no último dia do exercício social

Não há ações exercíveis em 31/12/2019

vi.
Valor justo do total das Ações no último dia do
exercício social

R$ 50.941.672,32

13.7. Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária, nos últimos 3 exercícios sociais.
Não existe remuneração baseada em ações disponível para o Conselho Fiscal. Apenas a Diretoria
Estatutária e Conselho de Administração são contemplados por estes planos.
Em relação ao Plano baseado em UVVs, alguns lotes atingiram a carência, porém não foram feitos
exercícios no período.

Em relação ao Plano de Ações Diferidas e Plano de Ações Restritas, ainda não houveram ações
entregues uma vez que todos os lotes estão em carência. Já o Plano baseado em Opções foi
encerrado em 2016.
13.8. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados
divulgados nos itens 13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor
das ações e das opções, indicando, no mínimo:
As informações divulgadas nos itens 13.5 a 13.7 são referentes à remuneração baseada em ações
dos órgãos administrativos da Companhia (Diretoria Estatutária e Conselho Administrativo).
Como o Plano Opções de Compra de Ações foi encerrado em 2016, apresentamos apenas
informações referentes ao Plano de UVVs, Plano Extraordinário de Ações Diferidas e Plano de Ações
Restritas (Discricionário).
Plano baseado em UVVs
a)

Modelo de precificação

Para a mensuração do valor justo dos ativos outorgados no plano baseado em UVVs, a Companhia
utilizou o modelo matemático de aproximação para opções seguindo o método de Simulação de
Monte Carlo. Isso foi realizado por conta da natureza da UVV que se assemelha a uma opção, porém
com a liquidação em caixa. A escolha deste método específico se deveu à necessidade de simular
não apenas a dinâmica do valor das ações da Companhia no Futuro, mas também as outras variáveis
que compõem o valor da UVV.
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
A tabela a seguir detalha as premissas utilizadas no cálculo do valor das UVVs no fechamento de
2019 (por ser um plano liquidado em dinheiro, seu valor justo deve ser atualizado a cada divulgação
de resultados)

Média
Ponderad
Programa

Data de

a dos

Outorga

Preços da

Preço de

Preço base

Exercício (valor

do ativo

da UVV do

(valor da

acionista em

UVV real em

31/12/2019)

31/12/2019)

R$ 13,23

R$ 12,04

Ação na
outorga
Programa

01/01/2015

R$ 8,05

Taxa
de
Volatilidade

Vida da

Dividendos

Juros

esperada

Opção

esperados

Livre
de
Risco

29,35%

2015
Programa

2,00%

6,50%

2,00%

6,50%

da opção
01/01/2016

R$ 9,88

R$ 11,68

R$ 12,04

29,35%

2016

c)

Igual à vida

Igual à vida
da opção

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

exercício antecipado
Seguindo os conceitos previstos no modelo Binomial de Hull & White, o qual foi utilizado na Simulação
de Monte Carlo, 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 10% em relação ao preço de
exercício para as outorgas em aberto. Isso porque, como a correção anual do preço de exercício é
significativa (15%a.a.), entendemos que o beneficiário tende a exercer caso consiga um retorno
mínimo. (ii) Já o segundo diz respeito à taxa de saída de beneficiários que já adquiriam o direito de
exercício das opções, mas que deixam a companhia e devem exercer as opções imediatamente. Para
essa premissa, consideramos que 2% dos beneficiários que adquirem o direito das opções, saem
antes do vencimento das mesmas.
d)

Forma de determinação da volatilidade esperada

Para os planos baseados em UVVs, utilizamos o método GARCH 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
Como o valor da UVV depende de outras variáveis, foi necessário considerar também projeções para
o EBITDA, dívida líquida e lucro distribuível para todos os anos até o fim da vida da opção. As
estimativas seguiram o planejamento estratégico da Companhia.

Plano Extraordinário de Ações Diferidas
a)

Modelo de precificação

Como o plano é de ações e foi criado como um incentivo extraordinário de aquisição, o fair value
considerado é correspondente ao Preço da ação preferencial Alpa4 na aquisição da Alpargatas pelo
consórcio formado por Itausa, Cambhuy e BW (20/09/2017), com o valor de referência de R$ 11,32.
Como é um plano com opção de pagamento em dinheiro ou ações, a contabilização deve ser feita
conforme planos liquidados em dinheiro, ou seja, seu valor justo deve ser atualizado a cada divulgação
de resultados. Ao final de 2019, o fair value atualizado foi de R$33,20.
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
Não se aplica por ser um plano de ações
c)

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

exercício antecipado
Não se aplica por ser um plano de ações
d)

Forma de determinação da volatilidade esperada

Não se aplica por ser um plano de ações
e)

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

justo
Não se aplica por ser um plano de ações
Plano Ações Restritas (Discricionário)
a)

Modelo de precificação

Para o cálculo do fair value do Plano de Ações Restritas foi utilizado um modelo de simulação de
Monte Carlo, desenvolvido para refletir as premissas e condições da outorga. Optou-se pela utilização
do modelo de Monte Carlo pois trata-se de um modelo mais flexível que o modelo de Black-ScholesMerton e o modelo Binomial, que permite inclusão de premissas para simulação de performance com
condição de mercado.

b)

Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio

ponderado das ações, preço do exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção,
dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
Foram utilizados os seguintes dados e premissas no modelo de precificação:
Outorga

01/01/2019

31/10/2019

Preço médio ponderado das Ações

R$11,70

R$ 26,55

Preço de Exercício

NA

NA

Volatilidade Esperada do preço da Ação

37,49%

37,49%

Dividendos Esperados

0%

0%

Taxa de Juros Livre de Risco

6,50%

6,27%

Foi considerada uma taxa de Distribuição de Dividendos (Dividend Yield) já que os dividendos
distribuídos durante o período de carência serão entregues em forma de ações adicionais aos
beneficiários.
c)

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

exercício antecipado
Não há premissas para considerar os efeitos de exercício antecipado porque o beneficiário não pode
antecipar o resgate do plano e também porque, uma vez atingidas as condições de carência, o resgate
do plano é feito automaticamente.
d)

Forma de determinação da volatilidade esperada

A volatilidade foi calculada pelo método de desvio padrão, utilizando um período de 5 anos anteriores
à outorga (dado que este é o tempo de vida das ações).
e)

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

Foi incorporada, através da simulação de Monte Carlo, a probabilidade de atingimento da meta
associada a condições de mercado: a possibilidade de valorização acumulada da ação ser maior do
que o valor acumulado do IPCA mais 3% ao ano desde a data de outorga até o fim da carência.

13.9. Informar a quantidade de ações ou cotas detidas, direta ou indiretamente, no Brasil ou
no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pela
Companhia, seus controladores diretos e indiretos, sociedades controladas ou sob controle
comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho
fiscal, agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício social

Órgão

Qtde Ações ON

Conselho de Administração

Qtde Ações PN

Qtde Total Ações

31.562.390

28.870.356

60.432.746

Conselho Fiscal

-

-

-

Diretoria Estatutária

-

137.400

137.400

Total em 31/12/2019

31.562.390

29.007.756

60.570.146

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

INFORMAÇÕES

Número de membros

4
Alpaprev - Sociedade de Previdência
Complementar

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

1
Idade mínima de 55 anos e tempo de serviço
mínimo de 10 anos

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

R$

1.531.095,50

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

R$

322.688,55

Possibilidade de resgate antecipado e quais as condições

Após 3 anos de empresa e, em caso de rescisão
contratual, o executivo poderá optar pelo resgate
de 100% de suas contribuições, acrescidas de 2%
do saldo da Patrocinadora por ano completo
trabalhado, limitado a 40%

13.11. Remuneração média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e
do Conselho Fiscal relativa aos últimos três exercícios sociais

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Real
Real
R$/mil
2019
2018
Número de Membros
Nº de membros remunerados

6,83
6,83

Real
2017

12
6,67

5,5
5,5

REMUNERAÇÃO FIXA
Maior Remuneração

504,0

456,0

360,0

Menor Remuneração

504,0

456,0

360,0

Remuneração Média

504,0

456,0

360,0

Esclarecimentos:
1. O valor da maior, menor e média remuneração anual individual considera a somatória da remuneração
fixa atribuída aos conselheiros, acrescida dos encargos suportados pela Companhia.
2. Para os exercícios sociais de 20,19, 2018, 2017 os valores da menor remuneração e da média foram
apurados com a exclusão dos membros que exerceram o cargo por menos de 12 meses.

R$/mil

CONSELHO FISCAL
Real
2019

Número de Membros
Nº de membros remunerados

0
0

Real
2018

Real
2017

2
2

5
5

REMUNERAÇÃO FIXA
Maior Remuneração

0,0

0,0

201,6

Menor Remuneração

0,0

0,0

201,6

Remuneração Média

0,0

0,0

201,6

Esclarecimentos:
1. O valor da maior, menor e média remuneração anual individual considera a somatória da remuneração
fixa atribuída aos conselheiros, acrescida dos encargos suportados pela Companhia.
2. Para os exercícios sociais de 2018, 2017 e 2016, os valores da menor remuneração anual e da
remuneração média foram apurados com a exclusão dos membros do Conselho Fiscal que exerceram o
cargo por menos de 12 meses.

COMITÊS INTERNOS
R$/mil

Real
2019

Real
2018

Real
2017

Número de Membros

4,0

3,3

0,0

Nº de membros remunerados

4,0

3,3

0,0

REMUNERAÇÃO FIXA
Maior Remuneração

360,0

0,0

0,0

Menor Remuneração

288,0

0,0

0,0

Remuneração Média

324,0

0,0

0,0

Esclarecimentos:
1. O valor da maior, menor e média remuneração anual individual considera a somatória da remuneração
fixa atribuída aos conselheiros, acrescida dos encargos suportados pela Companhia.
2. Os comitês foram implementados em abril de 2018, portanto, seguindo as normas, não há como apurar
a média e a menor remuneração, pois nenhum dos membros estiveram exercendo as funções nos 12 meses.

R$/mil

DIRETORIA ESTATUTÁRIA
Real
Real
2019
2018

Número de Membros
Nº de membros remunerados

3
3

4
4

Real
2017
4
4

REMUNERAÇÃO FIXA
Maior Remuneração

14.692,2

2.051,0

7.336,2

Menor Remuneração

3.221,0

989,0

2.832,0

Remuneração Média

7.793,0

1.164,0

4.658,2

Esclarecimentos:
1. O valor da maior, menor e média remuneração anual individual considera a somatória das remunerações fixas e
variáveis atribuídas aos Diretores da Companhia, acrescida de benefícios e encargos suportados pela Companhia.
2. Para o exercício social de 2018, o valor da remuneração média foi apurado com a exclusão dos membros da
Diretoria que exerceram o cargo por menos de 12 meses conforme orientação do Ofício Circular/CVM/SEP/n.º
2/2018.

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

Incentivo de curto prazo

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

INCENTIVO DE LONGO PRAZO (UVV)

TÉRMINO DA RELAÇÃO DE EMPREGO E/OU DE MANDATO
5.1.

Durante a vigência deste Contrato, na hipótese do Beneficiário deixar de ser empregado ou

administrador da Companhia ou de suas controladas, conforme o caso, por qualquer razão, incluindo
quando esta for imotivada e ocorrer por decisão unilateral da Companhia ou de suas controladas,
conforme o caso, exceto por morte, Aposentadoria ou invalidez permanente (“Desligamento”), a
conversão em pagamento das UVVs Programa Anual 2015 concedidas ao Beneficiário ficará restrita
somente às UVVs que já estiverem liberadas para a conversão, nos termos previstos na Cláusula
2.1. acima, até a data de Desligamento.
5.2.

Com exceção às UVVs Programa Anual 2015 que já estiverem liberadas para conversão nos

termos da Cláusula 5.1. acima, as demais UVVs Programa Anual 2015 terão validade somente até
a data de Desligamento, ficando automaticamente extintas e terminadas, de pleno direito,
independente de qualquer aviso ou notificação em decorrência do Desligamento. Nesta hipótese, o
Beneficiário terá o prazo improrrogável de 90 (noventa) dias para converter em pagamento as UVVs
liberadas para o exercício da conversão, mediante pagamento à vista por parte da Companhia.
VI.

MORTE, INVALIDEZ PERMANENTE OU APOSENTADORIA.

6.1.

No caso de morte do Beneficiário, todas as suas UVVs Programa Anual 2015, 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 Beneficiário falecido, dentro do prazo
improrrogável de 12 (doze) meses a contar da data do falecimento do Beneficiário ou até o Prazo
Limite Para Conversão, se restar prazo inferior a 12 (doze) meses. Diante da conversão total ou

parcial das UVVs Programa Anual 2015, realizada pelos herdeiros ou sucessores do Beneficiário, o
pagamento pelas mesmas será feito à vista pela Companhia.
6.2.

No caso de invalidez permanente ou Aposentadoria do Beneficiário, todas as suas UVVs

Programa Anual 2015, incluindo aquelas ainda não liberadas para conversão em pagamento,
poderão, a critério do Beneficiário ou seu representante legal e respeitadas as demais disposições
aqui contidas, ser antecipadamente convertidas em pagamento, a qualquer momento (observado o
Prazo Limite Para Conversão) a contar da data em que foi constatada a invalidez permanente ou em
que seja formalizada a Aposentadoria, mediante pagamento à vista.
C.

INCENTIVO DE LONGO PRAZO - INCENTIVO DE AQUISIÇÃO

1

RESCISÃO

5.1. O presente Contrato de Ações Diferidas será automaticamente rescindido, independentemente
de qualquer comunicação de uma Parte à outra, caso o Participante deixe de prestar serviços ao
Grupo Alpargatas, por qualquer razão, incluindo, sem limitação, hipóteses de (i) Desligamento
Voluntário ou Sem Justa Causa; (ii) Desligamento por Justa Causa; (iii) condições especiais de
desligamento; (iv) morte; e (v) invalidez permanente.
2

REGRAS DE DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE

6.1. Nas hipóteses de desligamento do Participante por demissão, com ou sem justa causa, renúncia
ou destituição ao cargo, condições especiais de desligamento, morte ou invalidez permanente, os
direitos a ele conferidos de acordo com o Plano poderão ser extintos ou modificados, observado o
disposto na cláusula 6.2 abaixo.
6.2. Se, a qualquer tempo durante a vigência do Plano, o Participante desligar-se da Companhia por:
(a)

Desligamento Voluntário ou Sem Justa Causa, terá o direito de exercer as Ações Diferidas

Vested, no prazo decadencial de 30 (trinta) dias, contados da data do Desligamento. Todas as Ações
Diferidas Unvested restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso
prévio ou indenização;
(b)

Desligamento por Justa Causa, todas as Ações Diferidas que lhe tenham sido concedidas,

sejam elas Ações Diferidas Vested ou Ações Diferidas Unvested, restarão automaticamente extintas,
de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização;

(c)

condições especiais de desligamento, o Conselho de Administração poderá, após

recomendação do Comitê de Gente e Gestão da Companhia, tratar de forma individualizada

desligamentos e ou rescisões de contrato de trabalho ou vínculo estatutário a seu exclusivo e
discricionário critério;
(d)

morte, todas as Ações Diferidas Unvested tornar-se-ão exercíveis antecipadamente. As

Ações Diferidas Vested Unvested estender-se-ão aos seus herdeiros e sucessores, por sucessão
legal ou por imposição testamentária, podendo ser exercidas no todo ou em parte pelos herdeiros,
sucessores ou cônjuges meeiros do Participante, no prazo decadencial de 12 (doze) meses,
contados da data do falecimento; e
(e)

invalidez permanente, todas as Ações Diferidas Unvested tornar-se-ão exercíveis

antecipadamente. O Participante ou seu responsável legal terá o direito de exercer as Ações
Diferidas Vested ou Unvested no prazo decadencial de 6 (seis) meses, contados da data em que foi
constatada a invalidez permanente.
D. PLANO DE AÇÕES RESTRITAS (DISCRICIONÁRIO – OUTORGA 31/10/2019)
HIPÓTESES DE DESLIGAMENTO
Se o Beneficiário (i) desligar-se da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu
emprego, ou renunciando ao seu cargo de administrador; ou (ii) for desligado da Companhia por
vontade desta, mediante demissão sem justa causa, ou destituição do seu cargo sem violação dos
deveres e atribuições de administrador ou não recondução ao cargo de administrador sem violação
dos deveres e atribuições de administrador; (a) após o término do Período de Carência e desde que
a Meta de Valorização da Ação tenha sido cumprida nos termos deste Plano, o Beneficiário terá
direito a receber as Ações Restritas, inclusive decorrentes dos respectivos Proventos Acumulados
nos termos deste Contrato de Outorga, as quais serão transferidas ao Beneficiário pela Companhia
nos termos deste Contrato de Outorga, ou (b) antes do término do Período de Carência, as Ações
Restritas outorgadas ao Beneficiário serão automaticamente canceladas, independentemente de
aviso ou notificação, sem que o Beneficiário tenha direito a qualquer indenização, prêmio ou benefício
de qualquer natureza.
Se o Beneficiário for desligado da Companhia por vontade desta em virtude da Aposentadoria
Qualificada do Beneficiário, mediante demissão ou destituição do seu cargo ou não recondução ao
cargo de administrador, as Ações Restritas outorgadas ao Beneficiário se tornarão imediatamente
vestidas e o Beneficiário terá direito a receber as Ações Restritas, inclusive decorrentes dos
respectivos Proventos Acumulados, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias do seu Desligamento.
Para os fins desta Cláusula, considera-se “Aposentadoria Qualificada” a aposentadoria prevista na
política Alpaprev em vigor à época do Desligamento, desde que o Beneficiário tenha ao menos 55
(cinquenta e cinco) anos de idade e no mínimo 10 (dez) anos de vínculo contínuo com a Companhia
ou sociedade sob seu controle. Esclarece-se que a Meta de Valorização da Ação continuará sendo
condição para a outorga das Ações Restritas.

Se o Desligamento do Beneficiário se der em virtude de sua morte, as Ações Restritas outorgadas
ao Beneficiário se tornarão imediatamente vestidas e os herdeiros do Beneficiário se sub-rogarão
nos direitos do Beneficiário e terão direito a receber as Ações Restritas, inclusive decorrentes dos
respectivos Proventos Acumulados, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias do seu Desligamento.
Esclarece-se que a Meta de Valorização da Ação continuará sendo condição para a outorga das
Ações Restritas.
Se o Beneficiário for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão por justa causa,
ou destituição do seu cargo (ou não recondução ao cargo) por violar os deveres e atribuições de
administrador, tais como os previstos nos arts. 153 a 157 da Lei 6.404/76; desídia do Beneficiário no
exercício das atribuições decorrentes do seu mandato de administrador; condenação penal
relacionada a crimes dolosos; a prática, pelo Beneficiário, de atos desonestos ou fraudulentos contra
a Companhia ou contra as sociedades sob o seu controle; qualquer ato ou omissão decorrente de
dolo ou culpa do Beneficiário e que seja prejudicial aos negócios, imagem, ou situação financeira da
Companhia, de seus acionistas, ou de quaisquer sociedades sob o seu controle; violação significativa
do instrumento que regule o exercício do mandato de administrador estatutário celebrado pelo
Beneficiário com a Companhia e/ou com a sociedades sob o seu controle, se aplicável; ou ainda o
descumprimento do Estatuto Social da Companhia e/ou das sociedades sob o seu controle e demais
disposições societárias aplicáveis; o Beneficiário nada receberá a título de Ações Restritas, inclusive
decorrentes dos respectivos Proventos Acumulados, tenha cumprido ou não o Período de Carência,
e todas as Ações Restritas serão automaticamente canceladas, independentemente de aviso ou
notificação, sem que o Beneficiário tenha direito a qualquer indenização ou benefício de qualquer
natureza.
E.

Plano Discricionário (outorga 1/01/2019)

Lote 1: No caso de destituição sem justa causa, ou na hipótese de renúncia ao cargo antes de
completar 5 (cinco) anos de vigência do contrato, prazo para exercício do lote 1, não fará jus ao
recebimento de qualquer proporcionalidade do número de ações.
No caso de destituição, com ou sem justa causa, ou na hipótese de renúncia ao cargo após completar
5 (cinco) anos de vigência do contrato prazo para exercício do lote 1 e desde que as cláusulas de
performance tenham sido atendidas, fará jus ao recebimento do Lote 1, respeitando-se o prazo
máximo de 10(dez) anos, para transferência definitiva. No caso de destituição por justa causa, essa
cláusula deixa de ter valor.

Lote 2: No caso de destituição sem justa causa, ou na hipótese de renúncia ao cargo antes de
completar 10 (dez) anos de vigência do contrato, prazo para exercício do lote 2, fará jus aos seguintes

percentuais do total de ações, sempre que a regra de performance esteja atingida no momento da
destituição e que respeite o prazo máximo de 10 (dez) anos para a transferência definitiva:
Até completar 6 anos: 0%
Entre 6 anos e 7 anos: 20%
Entre 7 anos e 8 anos: 40%
Entre 8 anos e 9 anos: 60%
Entre 9 anos e 10 anos: 80%

F.

Plano de Previdência Privada

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

2019

2018

2017

Conselho de
Administração

83%

81%

65%

Conselho Fiscal

0%

0%

67%

Comitês

100%

100%

n/a

Diretoria Estatutária

0%

0%

0%

13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado da Companhia como remuneração de membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não

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

Conselho de
Administração

Conselho Fiscal

Diretoria Estatutária

Demais
remunerações
recebidas
Conselho de
Administração

Conselho Fiscal

Diretoria Estatutária

2019

2018

2017

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

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

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

2019

2018

2017

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

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

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

13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes sobre a remuneração dos administradores ocorridas em 2019.

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

