Atendendo ao disposto no artigo 9 item III, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a
Companhia vem disponibilizar as informações do item 10 do Anexo 24 do Formulário
de Referência:

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
10. COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES SOBRE A SITUAÇÃO
FINANCEIRA DA COMPANHIA

10.1 A Administração deve comentar sobre:
(a) condições financeiras e patrimoniais gerais
A Companhia apresenta sólida situação financeira e patrimonial para implementar
seus planos de negócios, bem como honrar seus compromissos de curto e longo
prazo, pois possui forte e consistente geração de caixa.
(b) estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas,
indicando (i) hipóteses de resgate, (ii) fórmula de cálculo do valor de resgate.
Em 31 de dezembro de 2007, o endividamento líquido de R$ (50,0) milhões
representava 5,7% do patrimônio líquido de R$ 880,4 milhões. Em 31 de dezembro de
2008, o endividamento líquido de R$ (192,3) milhões representava 19,8% do
patrimônio líquido de R$ 971,2 milhões. Em 31 de dezembro de 2009, a posição
financeira da Companhia foi positiva em R$ 67,9 milhões e o patrimônio líquido
acumulou R$1.054,0 milhões.
Em R$ milhões

Empréstimos Curto Prazo
Empréstimos Longo Prazo

dez/09
(108,8) 54%
(130,0) 46%

dez/08
(182,8) 51%
(186,5) 49%

dez/07
(52,2) 69%
(118,3) 31%

Total de empréstimos
(-)Caixa e Equivalentes de Caixa

(238,8) 100%
306,6

(369,3) 100%
177,0

(170,5) 100%
120,5

Posição Financeira Líquida
Patrimônio Líquido
% divida líquida s/patrim. líquido

67,8
1.054,0
-

(192,3)

(50,0)

971,2

880,4

19,8%

5,7%

Com relação à possibilidade de resgate de ações, não temos a curto prazo qualquer
previsão.

(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 geração de
caixa da Companhia, acumulou os seguintes valores e margens de 2007 a 2009:
dez/09

dez/08
pró-forma
(*)

dez/07

EBITDA

297,6

292,1

215,4

Margem EBITDA

14,8%

14,8%

15,7%

6

11

12

índice de cobertura da despesa
financeira (nº de vezes)

(*) pró-forma apresenta números consolidados com a Alpargatas Argentina nos 12 meses de 2008

Em 2007, o EBITDA acumulou R$ 215,4 milhões, apresentando índice de cobertura
de 12 vezes o resultado financeiro (exceto variação cambial). Em 2008, o EBITDA
acumulou R$ 292,1 milhões, apresentando índice de cobertura de 11 vezes o
resultado financeiro (exceto variação cambial). Em 2009, o EBITDA acumulou R$
297,6 milhões, apresentando índice de cobertura de seis vezes o resultado financeiro
(exceto variação cambial). A posição financeira líquida da Companhia, em 2009, era
positiva em R$ 67,8 milhões, composta de R$ 238,8 milhões de Empréstimos e
Financiamentos, deduzidos de R$ 306,6 milhões, de Caixa e Equivalentes de Caixa.
Considerando o nível de endividamento, e a forte geração de caixa, entendemos que
a capacidade de pagamento dos compromissos financeiros da Companhia é
altamente satisfatória.
(d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos
não-circulantes utilizadas
Em 2007, a Companhia utilizou, como principal fonte de financiamento para o capital
de giro e investimentos em imobilizado, a geração de caixa operacional e linhas de
financiamento de longo prazo de bancos de fomento (BNDES e BNB). Também
utilizou linhas de financiamento de capital de giro para financiar a operação da
Alpargatas USA nos Estados Unidos. Em 2008, a Companhia utilizou, como principal
fonte de financiamento para o capital de giro, a geração de caixa operacional; a linha
do BNDES-EXIM, no valor de R$ 79,8 milhões, liberada em agosto de 2008, e linhas
de off-shore loan para o capital de giro das controladas no exterior. Em 2009, a
principal fonte de financiamento para o capital de giro foi a geração de caixa
operacional da Companhia. A aceleração do Ciclo de Conversão do Caixa (“CCC”),
resultante da otimização na gestão das contas circulantes, foi relevante para a
geração de caixa. Também utilizou linhas de financiamento de capital de giro para
financiar as operações das controladas no exterior. Para financiar os investimentos
em imobilizado utilizou os recursos de longo prazo do BNDES.
(e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos
não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez.

Não há previsão de utilização de outras fontes de financiamento para capital de giro e
investimentos em ativos não-circulantes porque a Companhia não apresenta
deficiência de liquidez.
(f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo
ainda: (i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes, (ii) outras
relações de longo prazo com instituições financeiras, (iii) grau de subordinação
entre as dívidas, (iv) eventuais restrições impostas à Companhia, em especial,
em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à
distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores
mobiliários e à alienação de controle societário
Em 31 de dezembro de 2007, o endividamento apresentava a seguinte composição:
Indexador e taxa
média anual de juros

Consolidado
31/12/2007
(R$ Milhares)

FNE (BNB)

Juros de 9,09% aa

109.404

FINAME

TJLP + juros de 3,97% aa

4.832

FINEM - BNDES

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

14.219

EXIM - BNDES

TJLP + 3,3%

Compror

Juros de 110% do CDI

107

Arrendamento Mercantil

Libor + 1% + 0,5% de spread e
comissão

90

Capital de giro

Juros de 9,41%

1.727

Empréstimos

Moeda

Em reais:

1.619

Total em reais

131.998

Em moeda estrangeira:
"Working capital" - EUA

US$

Libor + 1% aa

19.411

ACC/Pré-Pagamento

US$

Juros de 6,45%

13.108

Capital de Giro

US$

Juros de 7,23%

5.983

Total em moeda
estrangeira

38.502

Total geral

170.500

Em 31 de dezembro de 2008, o endividamento apresentava a seguinte composição:

Indexador e taxa
média anual de juros

Consolidado
31/12/2008
(R$ milhares)

Exim - BNDES

TJLP + juros de 2,20% aa

80.660

FNE (BNB)

Juros de 8,42% aa

99.613

FINAME

TJLP + juros de 3,47% aa

2.127

FINEM - BNDES

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

21.663

BNDES Automático - CBS

TJLP + juros de 2,8% aa e
var. US$ + juros de 2,3% aa

MODERMAQ

Juros de 11,47% aa

539

Arrendamento Mercantil CBS

Juros de 16,63% aa

32

Empréstimos

Moeda

Em reais:

Total em reais

2.104

206.738

Em moeda estrangeira:
"Working capital" - EUA

US$

Juros de 4,07% aa

67.434

"Working capital" - Europa

US$/€

Juros de 4,18% aa

21.597

"Working capital" - Chile

CLP

Juros de 11,58% aa

2.194

Acordos de reestruturação
de
dívida - ASAIC - Argentina

AR$

Juros de 15% aa

64.487

FINIMP

US$

Juros de 11,49% aa

2.165

ACC/Pré-Pagamento –
CBS

US$

Libor + juros de 1,27% aa

4.655

Total em moeda
estrangeira

162.532

Total geral

369.270

Em 31 de dezembro de 2009, o endividamento apresentava a seguinte composição:
Indexador e taxa
média anual de juros

Consolidado
31/12/2009
(R$ milhares)

Exim - BNDES

TJLP + juros de 2,20% aa

16.039

FNE (BNB)

Juros de 8,42% aa

85.550

FINAME

TJLP + juros de 1,08% aa

1.272

Empréstimos

Moeda

Em reais:

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

FINEM - BNDES
BNDES Automático
– CBS
Total em reais

17.115
1.497
121.473

Em moeda estrangeira:
"Working capital" - EUA

US$

Juros de 3,80% aa

47.423

"Working capital" - Europa

US$/€

Juros de 4,25% aa

17.610

"Working capital" – Chile

CLP

Juros de 6,04% aa

5.113

AR$

Juros de 5,76% aa

44.858

AR$

Juros de 24,91%

708

"Working capital" - ASAIC

AR$

Juros de 20,00%

113

ACE

US$

Juros de 3,20% aa

215

US$

Libor + juros de 1,25% aa

1.312

Acordos de reestruturação
de
dívida - ASAIC - Argentina
Arrendamento Mercantil
Financeiro - ASAIC

ACC/Pré-Pagamento –
CBS
Total em moeda
estrangeira
Total geral

117.352
238.824

A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento da dívida no valor total de
R$ 170,5 milhões, conforme apurado em 31 de dezembro de 2007:

Empréstimos e Financiamentos

31/12/2007

% s/Total

Curto Prazo

52.160

30,6%

2008

52.160

30,6%

Longo Prazo

118.340

69,4%

2009

20.741

12,2%

2010

19.030

11,1%

2011

16.893

9,9%

2012

16.733

9,8%

2013

15.924

9,3%

2014

13.929

8,2%

2015

13.929

8,2%

2016

1.161

0,7%

Total

170.500

100,0%

(R$ Milhares)

Da dívida de curto prazo (R$ 52,2 milhões), 55,3% é em moeda estrangeira para
financiamento de capital de giro das controladas – Alpargatas USA (R$ 19,4 milhões)
e CBS (*) (R$ 9,4 milhões). Da dívida de curto prazo em moeda nacional (44,7%), o
empréstimo do BNB representa 46,1%, os empréstimos da CBS representam 45,4%
e 9,2% referem-se aos demais financiamentos.
(*)

A CBS S.A. – Companhia Brasileira de Sandálias foi adquirida em novembro de 2007 e os empréstimos desta em 31 de
dezembro, no montante de R$ 26.231 mil, foram consolidados ao saldo da Companhia.

A dívida de longo prazo de R$ 118,3 milhões (69,4% do total) é representada na
totalidade por empréstimos em reais.
A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento da dívida no valor total de
R$ 369,3 milhões, conforme apurado em 31 de dezembro de 2008:

Empréstimos e Financiamentos

31/12/2008

% s/Total

Curto Prazo

182.781

49,5%

2009

182.781

49,5%

Longo Prazo

186.489

54,4%

2010

43.010

11,7%

2011

20.063

5,4%

2012

19.900

5,4%

2013

19.981

5,4%

2014

15.961

4,3%

2015

16.737

4,5%

2016

5.596

1,5%

2017

4.313

1,2%

2018

40.928

11,1%

Total

369.270

100,0%

(R$ Milhares)

Da dívida de curto prazo (R$ 182,8 milhões), 54,3% é em moeda estrangeira, com
rolagem a cada seis meses em média, para financiamento de capital de giro das
subsidiárias; um FINIMP (Financiamento à Importação) no valor de R$ 2,2 milhões e
um ACC – Adiantamento de Contratos de Câmbio e Operações de Pré Pagamento de
Exportação da CBS – Companhia Brasileira de Sandálias, no valor de R$ 3,0 milhões
Da dívida de curto prazo em moeda nacional (45,7%), o empréstimo do BNDES-EXIM
representa 77,5% dos vencimentos. Dos R$ 186,5 milhões (54,4% do total) com
vencimento em longo prazo, 34% é em moeda estrangeira, representada pela dívida
da controlada na Alpargatas S.A.I.C., na Argentina, e Operações de ACC e PréPagamento de Exportações da CBS – Companhia Brasileira de Sandálias.
A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento da dívida no valor total de
R$ 238,8 milhões, conforme apurado em 31 de dezembro de 2009:

Empréstimos e Financiamentos

31/12/2009

% s/Total

Curto Prazo

108.822

45,6%

2010

108.822

45,6%

Longo Prazo

130.002

54,4%

2011

22.090

9,2%

2012

22.037

9,2%

2013

20.536

8,6%

2014

17.012

7,1%

2015

18.117

7,6%

2016

5.091

2,1%

2017

5.286

2,2%

2018

4.961

2,1%

2019

14.871

6,2%

Total

238.824

100,0%

(R$ milhares)

Da dívida de curto prazo (R$ 108,8 milhões), 67% são em moeda estrangeira, com
rolagem a cada seis meses em média, para financiamento de capital de giro das
subsidiárias. Por se tratar de dívidas contraídas pelas empresas no exterior, que
possuem receitas em moedas dos países que concedem os empréstimos, não há
risco de variação cambial. Dos R$ 130,0 milhões (55% do total) com vencimento em
longo prazo, 34% está atrelado à moeda estrangeira, em virtude da dívida da
controlada Alpargatas S.A.I.C., na Argentina.
i - contratos de empréstimo e financiamento relevantes
FNE – Banco do Nordeste do Brasil (BNB)

Em 23 de fevereiro de 2006 a Companhia assinou contrato de financiamento com o
Banco do Nordeste do Brasil – BNB no valor de R$ 112 milhões, destinado a apoiar a
ampliação da produção de Havaianas na fábrica de Campina Grande - PB e
reestruturação da produção de calçados em Santa Rita - PB. As liberações das
parcelas foram vinculadas ao cronograma de investimentos e ocorreram em 4
parcelas no período de setembro de 2006 à outubro de 2008 (R$ 50,6 milhões, R$
33,6 milhões, R$ 24,3 milhões e R$ 3,4 milhões). A amortização será em 96 parcelas
mensais, sendo que a primeira ocorreu em 23 de fevereiro de 2008 e a última
ocorrerá em 23 de janeiro de 2016. Este financiamento é garantido por fiança emitida
pelo Bradesco com cobertura de 100% (principal e encargos) a um custo anual de
0,5% sobre o valor da dívida contratada.

FINEM – BNDES

Em outubro de 2007 a Companhia assinou com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, contrato de financiamento de R$
22,7 milhões para suportar a implantação do sistema integrado de gestão. As
liberações ocorreram em 4 parcelas entre dezembro de 2007 a setembro de 2008. A
amortização será em 60 prestações mensais, sendo que a primeira ocorreu em 15 de
novembro de 2008 e a última ocorrerá em 15 de outubro de 2013. Este financiamento
é garantido por fiança emitida pelo Bradesco com cobertura de 100% do contrato
(principal e encargos) a um custo anual de 0,4% sobre o valor da dívida contratada.
BNDES – EXIM PRÉ-EMBARQUE

Os contratos de financiamento do programa BNDES-EXIM PRÉ-EMBARQUE foram
assinados com o Bradesco no valor de US$ 30 milhões e com o Unibanco (US$ 20
milhões), correspondendo à liberação de R$ 79,8 milhões em agosto de 2008. Este
financiamento previa a comprovação das exportações, sendo efetuadas entre
fevereiro e abril de 2009. A amortização deste financiamento ocorreu em 5 parcelas,
sendo a primeira em setembro de 2009 e a última de janeiro de 2010. Este
financiamento não possui garantias.
CAPITAL DE GIRO (OFFSHORE LOAN)

As operações das subsidiárias nos Estados Unidos, na Europa e no Chile são
suportadas por linhas de capital de giro com prazos entre 180 e 360 dias. As linhas
são negociadas no Brasil com bancos de relacionamento da companhia. Todas os
empréstimos de capital de giro para as subsidiárias no exterior são suportados por
aval da matriz e por notas promissórias. Em 31 de dezembro de 2007, a subsidiária
dos Estados Unidos utilizava linha de crédito do Citibank de US$ 14 milhões e em
agosto de 2008 esta linha foi alterada para US$ 20 milhões, sendo mantido o mesmo
valor em 31 dezembro de 2009. A mesma subsidiária também tinha linhas de capital
de giro com o HSBC no valor de US$ 11,5 milhões, em 31 de dezembro de 2008, e
em 31 de dezembro de 2009 este saldo era de US$ 8,5 milhões.Em 31 de dezembro
de 2008 a subsidiária da Europa possuía empréstimo com o Itaú-BBA (EUR 7
milhões), empréstimo do HSBC (US$ 6,4 milhões) e com o BNP Paribas no valor de
EUR 2 milhões. Em 2009, houve o pagamento do empréstimo do HSBC e do BNP
Paribas e a contratação de uma linha de crédito com o Deutsche Bank no valor de
EUR 3 milhões e a manutenção do empréstimo de EUR 7 milhões do Itaú-BBA. Em
31 de dezembro de 2008, a subsidiária do Chile possuía uma linha de crédito com o
Itaú-BBA no valor de US$ 2 milhões, sendo que em maio de 2009 esta linha foi
aumentada em US$ 500 mil, apresentando o saldo de US$ 2,5 milhões em 31 de
dezembro de 2009.
ACORDOS DE REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDA – ALPARGATAS ASAIC

Entre dezembro de 2001 e junho de 2002 a Alpargatas ASAIC e suas controladas
solicitaram a abertura de processo preventivo de reestruturação de dívidas junto a
seus credores, decisão ratificada pela Assembléia Geral de Acionistas e deferida pelo
Tribunal Comercial competente. Posteriormente, foram unificados os prazos
processuais reconhecendo o direito da Alpargatas ASAIC e de suas controladas de
oferecer proposta de reestruturação de dívida de forma unificada.

Assim, em março de 2004, as sociedades em processo de concordata apresentaram
proposta unificada para os credores quirografários consolidadas sem distinção de
categorias, segundo a qual, os credores puderam eleger uma das quatro opções:
• Opção “A”: pagamento de 100% dos créditos quirografários mediante a entrega de
Obrigações Negociáveis Simples (“ON”) em pesos argentinos, com prazo de
pagamento de 25 anos, pagáveis em 15 parcelas anuais a partir do 11º ano, com
juros fixos incrementais de 0% a 3% ao ano.
• Opção “B”: pagamento de 50% dos créditos quirografários mediante a entrega de
ONs em pesos argentinos, com prazo de pagamento de 15 anos, pagáveis em 10
parcelas anuais a partir do 6º ano e com juros fixos incrementais de 1% a 3% ao ano.
• Opção “C”: pagamento à vista de 7% do montante dos créditos quirografários e a
entrega de ONs em pesos argentinos, por um valor equivalente a 18% do crédito
quirografário, com prazo de pagamento de 15 anos, pagáveis em 4 parcelas anuais a
partir do 11º ano, sem juros.
• Opção “D”: pagamento do valor correspondente a 80% do valor total dos créditos
quirografários através de ações ordinárias de emissão da Alpargatas ASAIC com
valor nominal de AR$ 1 e com valor de emissão de AR$ 11 por ação.
A proposta foi aprovada por ampla maioria e as emissões das ações e títulos de
dívida se efetivaram em setembro de 2007. Em paralelo, o Banco de La Nación
Argentina aceitou a proposta de reestruturação dos seus créditos privilegiados.
A 29 de setembro de 2008, foi declarada pelo Tribunal Competente a conclusão do
trâmite dos acordos de reestruturação de dívida unificados da Alpargatas ASAIC e
suas controladas, cessando para as referidas empresas as restrições e interdições
próprias da concordata

A tabela abaixo demonstra o detalhamento da dívida bancária da ASAIC:
2008
MODALIDADES

ON CLASE A
ON CLASE B
ON CLASE C
BNA
Leasing de Informática
Descobertos c/c Bancaria
Outros
TOTAL

2009

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

ARS Mil

Reais Mil

ARS Mil

Reais Mil

37.506,4

25.406,5

41.870,3

19.163,8

15.484,8

10.489,3

17.292,4

7.914,6

589,4

399,2

691,2

316,3

40.850,0

27.671,4

38.154,9

17.463,2

-

-

1.545,8

707,5

570,0

386,1

183,8

84,1

199,3

135,0

62,5

28,6

95.199,9

64.487,5

99.800,9

45.678,1

ii - outras Relações de Longo Prazo com Instituições Financeiras
Além das fianças que suportam os financiamentos de longo prazo mencionados
anteriormente, a Companhia possui fianças bancárias por tempo indeterminado, que
suportam ações trabalhistas e tributárias. O quadro abaixo demonstra os valores das
fianças bancárias em 31 de dezembro dos respectivos anos:
Modalidade

Instituição

2007

2008

2009

Valores em R$ Milhões
Trabalhista

Bradesco

2,2

2,2

2,9

Trabalhista

Unibanco

0,4

0,4

0,4

Tributária

Bradesco

6,9

7,0

4,7

Tributária

Real-Santander

6,8

6,8

6,8

Tributária

Itaú-Unibanco

-

-

16,8

16,3

16,4

31,6

TOTAL

iii - grau de subordinação entre dívidas
Não existe subordinação entre dívidas da Companhia.

iv - eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a
limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de
dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à
alienação do controle societário
O contrato do BNB está sujeito as “Disposições Gerais Aplicáveis aos Instrumentos
de Crédito do Banco do Nordeste do Brasil S.A.”, sendo que a empresa deverá: (i)
submeter à aprovação do BNB proposta de matérias concernentes à cisão, fusão ou
incorporação, (ii) não promover inclusão em acordo societário, estatuto ou contrato
social que importe em restrições à capacidade de crescimento, acesso a novos
mercados e restrições ou prejuízo à capacidade de pagamento das obrigações
financeiras das operações com o BNB. Os contratos com o BNDES estão sujeitos as
“Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES”, as quais regulam desde as
condições de utilização dos créditos, da realização do projeto, das formas de
pagamento, das obrigações gerais da beneficiária, bem como do inadimplemento e
das penalidades impostas no caso de não cumprimento das obrigações previstas,
alteração do controle efetivo, direto ou indireto, sem prévia e expressa autorização do
BNDES ou ocorrência de procedimento judicial ou de qualquer evento que possa
afetar as garantias constituídas em favor do BNDES.
(g) limites de utilização de financiamentos já contratados
Em 31 de dezembro de 2007, a Alpargatas USA estava utilizando US$ 11 milhões da
linha de US$ 14 milhões contratada no Citibank.Em 31 de dezembro de 2008, a
Alpargatas USA estava utilizando US$ 17,1 milhões da linha de US$ 20 milhões
contratada no Citibank. Em 31 de dezembro de 2009, a Alpargatas Europe não
estava utilizando EUR 2,6 milhões referente à única linha de crédito de EUR 3
milhões disponibilizada pelo Deutsche Bank .
(h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras de 2008, comparadas com as de 2007, apresentam
variações significativas em decorrência da aquisição, em 2007, das empresas
Alpargatas ASAIC, na Argentina, e Companhia Brasileira de Sandálias – Dupé, no
Brasil. Passamos a consolidar integralmente as demonstrações da Dupé a partir da
aquisição, em novembro de 2007, porém a consolidação integral da Alpargatas
ASAIC se deu a partir de outubro de 2008, após aprovação de transferência do
controle acionário pela CNDC-Comisión Nacional de Defensa de La Competencia de
Argentina. Para fins de análise comparativa entre os valores apresentados nas
demonstrações do resultado referentes aos exercícios de 2008 e 2009, consolidamos
12 meses ao exercício de 2008 da Alpargatas Argentina, e o denominamos “PróForma”.
Os comentários a seguir foram efetuados tomando como base a demonstração de
resultado de 2008 “Pró-Forma”.

Principais alterações na Demonstração de Resultado

Vendas líquidas
A liderança de nossas marcas, as inovações em sandálias e calçados esportivos
apresentadas nas coleções e o maior número de pontos de vendas, no Brasil e
exterior são vetores de crescimento das vendas da Companhia.
milhões de pares

VOLUME DE VENDAS CONSOLIDADO

2009

2008

2007

Sandálias
Calçados Esportivos

190,3
19,7

201,6
21,2

173,0
11,0

210,0

222,8

184,0

Composição da Receita Líquida Consolidada
Sandálias
Artigos Esportivos
Varejo
Têxteis Industriais

2009
52%
30%
9%
9%
100%

2008
62%
25%
7%
6%
100%

2007
60%
29%
5%
6%
100%

Em 2008, a evolução da receita, em relação a 2007, foi decorrente:







Aquisição da Alpargatas Argentina e Dupé;
Aumento dos volumes de vendas no Brasil e no Exterior;
Enriquecimento do mix de vendas, tanto em sandálias como em artigos
esportivos;
Crescimento da receita das operações internacionais;
Expansão de varejo; e
Bom desempenho do negócio com têxteis industriais.

Em 2009, comercializamos 210,0 milhões de pares de calçados no Brasil, 6% inferior
ao de 2008, em decorrência da retração da demanda de calçados que impactou as
vendas do comércio e da indústria, principalmente no 2º trimestre. O aumento de
1,7%, em relação à receita líquida consolidada de 2008, é decorrente da
comercialização de produtos de maior valor agregado, a preços mais elevados, no
Brasil e exterior. Expurgando-se o impacto da variação cambial, a receita líquida
consolidada apresentou aumento de 2,7%, ante a de 2008.
Lucro e Margem Bruta
Em 2008, a margem bruta foi de 41,7%, menor em 5,9 p.p. em relação a 2007, pelas
seguintes razões:




Maior gasto com matérias-primas, especialmente a borracha sintética, que
representava 35% do custo dos produtos vendidos no Brasil;
Impacto do câmbio na importação de artigos Mizuno e Timberland, que
equivaliam a 26% do volume dos calçados esportivos comercializados; e
Impacto das operações com têxteis na Alpargatas ASAIC.

Em 2009, o ganho de rentabilidade bruta consolidada foi decorrente da redução do
custo das principais matérias-primas, combinada com o incremento da produtividade
fabril e com a maior lucratividade das subsidiárias. O lucro bruto consolidado
acumulou R$ 857,0 milhões, em 2009, 4,4% superior ao de 2008. A margem bruta
alcançou 42,7%, em 2009, superando a de 2008 em 1,0 p.p.

Despesas com Vendas e Administrativas
Em 2008, o percentual de despesas com vendas e administrativas foi inferior ao de
2007 em 1,1 ponto principalmente em decorrência do plano de controle de despesas
no implementado no segundo semestre. Em 2009, as despesas cresceram 1,6 p.p.
em relação a 2008 principalmente pelos investimentos estratégicos nas operações
internacionais. Estas operações, em fase de crescimento, requereram gastos para
abertura e consolidação da marca Havaianas nos mercados alvo. Estes gastos
ocorreram com a comunicação e distribuição das sandálias, além de despesas com
pessoal administrativo e comercial. Também foram realizadas despesas com
comunicação da nova Topper no Brasil e na Argentina.
Equivalência Patrimonial
O resultado de equivalência patrimonial refere-se integralmente ao investimento
indireto de 18,7% na Tavex Algodonera S.A., empresa espanhola de capital aberto,
com operações nas áreas de processamento de algodão, fiação, tecelagem,
acabamento de tecidos, bem como o negócio de confecções e demais correlatos. Em
2008, o resultado da equivalência patrimonial foi uma despesa de R$ (13,8) milhões,
com uma variação negativa de R$(12,0) milhões em comparação a 2007. Em 2009, o
resultado da equivalência patrimonial foi uma despesa de R$(18,7) milhões, com uma
variação negativa de R$(4,9) milhões em comparação a 2008.
Amortização de Ágio
Em 2008 e 2007 amortizamos R$(11,2) milhões e R$ (1,0) milhão, respectivamente,
em função das aquisições das controladas Alpargatas ASAIC e Companhia Brasileira
de Sandálias – Dupé. Em 2009, não houve amortização de ágio, devido às alterações
nas práticas contábeis adotadas no Brasil promovidas pelas Leis nº 11.638/07 e
nº 11.941/09, a partir de 1º de janeiro de 2009.
Lucro Operacional (antes do resultado financeiro)
Em 2008, o Lucro Operacional de R$ 218,2 milhões, superior ao de 2007 em 0,3%,
pelos fatores já descritos acima nos itens de vendas líquidas, margem bruta,
despesas com vendas e administrativas, equivalência patrimonial, despesas com
amortização de ágio e também por recuperação de ações judiciais relativas a
questões fiscais. Em 2009 o Lucro Operacional foi R$ 182,1 milhões, inferior ao de
2008 em 16,5%, além dos fatores já descritos nos itens acima, ainda foi impactado
com despesas de reestruturação no valor de R$(12,0) milhões, recuperação de
impostos ocorrida em 2008 e não recorrentes no valor de R$17,6 milhões e demais
despesas no valor de R$(0,9) milhão.
Receita Financeira
Em 2008, a receita financeira de R$ 25,5 milhões foi inferior em R$ 14,1 milhões em
relação a 2007, principalmente pela redução de 57% no volume médio de aplicações
financeiras.Em 2009, a receita financeira de R$ 31,6 milhões foi superior em R$ 6,1
milhões em relação a 2008, principalmente pelo aumento de 89% no volume médio de
aplicações financeiras.

Despesas Financeiras
Em 2008, as despesas financeiras de R$(38,9) milhões foram superiores em R$(21,1)
milhões em relação a 2007, principalmente pelo aumento no volume de captação de
empréstimos e pela consolidação das despesas financeiras das controladas
adquiridas. Em 2009, as despesas financeiras de R$(54,1) foram superiores em
R$(15,2) milhões em relação a 2008, em função do aumento do saldo médio dos
empréstimos em 48,2%, e uma reversão, em 2008, de R$5,8 milhões de encargos
financeiros sobre IR/CSLL contingentes, não recorrente.
Variação Cambial
Em 2008, a receita com variação cambial no valor de R$ 3,6 milhões foi decorrente da
desvalorização do real em 31,9% sobre o saldo de contas a receber (exportações),
líquido do saldo de contas a pagar (importações) em moeda estrangeira. Em 2007,
ocorreu valorização do real em 17,2%. Em 2009, a despesa com variação cambial no
valor de R$(5,4) milhões foi decorrente da forte valorização do real em 25,5% sobre
o saldo de contas a receber (exportações), líquido do saldo de contas a pagar
(importações) em moeda estrangeira.
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Segue abaixo o demonstrativo de cálculo de 2007 a 2009 e respectivas taxas efetivas:

Participação dos Acionistas não Controladores
Em 2009, o resultado da participação dos minoritários foi de R$(4,5) milhões ante
R$(7,5) milhões em 2008. A redução é explicada pelo lucro líquido menor obtido pela
Alpargatas ASAIC, em 2009.
EBITDA

Em 2008, o EBITDA acumulou R$ 292,1 milhões, com margem 14,8%, ante R$ 215,4
milhões e margem de 15,7%, em 2007. Os fatores mais relevantes que explicam esta
variação foram:
 Aquisição da Alpargatas Argentina e Dupé;
 Crescimento das vendas, principalmente de produtos de maior valor agregado;
 Controle das despesas operacionais.
Em 2009, o EBITDA acumulou R$297,6 milhões, com margem de 14,8% ante
R$292,1 milhões, e margem de 14,8%, em 2008. Os fatores mais relevantes que
explicam esta variação foram:
 Ganho de R$ 33,7 milhões no composto preço e volume.
 Economia de R$ 33,0 milhões decorrente de ganhos com a reestruturação
comunicada no 2T09 e com a produtividade do SG&A (Sales General &
Administration). O corte de gastos com consultorias, marketing e vendas,
serviços terceirizados e viagens reduziu o montante consolidado das despesas
comerciais, gerais e administrativas.
 Aumento de R$ 43,1 milhões nos investimentos estratégicos com a
comunicação das marcas e o start up da controlada na Europa.
 R$ 17,2 milhões decorrente do impacto negativo da variação cambial nas
importações de produtos acabados e nas receitas e despesas das operações
internacionais. Isolando-se o efeito da variação cambial, o EBITDA de 2009
soma R$ 314,8 milhões.

VARIAÇÃO DO EBITDA CONSOLIDADO
(R$ milhões)
33,0
33,7
(43,1)

(0,9)
314,8

292,1

EBITDA 2008

Margens
14,8 %

(17,2)

Preço e
Volume

Ganhos
Investimentos
com
Estratégicos
Reestruturação
e Produtividade
do SG&A

Outros

EBITDA
Operacional

15,6 %

Principais Alterações nas Contas Patrimoniais Consolidadas

297,6

Variação
Cambial

EBITDA 2009

14,8%

Ativo Circulante
Em 31 de dezembro de 2008, o ativo circulante somava R$ 997,5 milhões, 56%
superior ao mesmo período de 2007. Este aumento decorreu principalmente da
consolidação das demonstrações financeiras da controlada Alpargatas ASAIC. Os
acréscimos desta consolidação ocorreram nas seguintes contas:







Caixa e equivalentes de caixa
Clientes....................................
Estoques..................................
Despesas antecipadas.............
Impostos a recuperar...............
Outros créditos.........................

R$ 29,7 milhões
R$ 40,7 milhões
R$115,0 milhões
R$ 1,1 milhão
R$ 11,1 milhões
R$ 12,2 milhões

Em 31 de dezembro de 2009, o ativo circulante somava R$1.013,9 milhão, 2%
superior ao mesmo período de 2008. Este aumento decorreu, principalmente, da
variação significativa nos seguintes itens com representatividade acima de 4% no
ativo total da Companhia: caixa e equivalentes de caixa, clientes e estoques.
Caixa e equivalentes de caixa
No final de 2008, o saldo de caixa foi de R$177,0 milhões, acréscimo de R$ 56,5
milhões em relação ao saldo de 2007. Os principais ingressos foram representados
pela geração de caixa, com EBITDA de R$245,2 milhões, pela captação líquida de
empréstimos, no montante de R$72,5 milhões e incorporação do caixa inicial da
Alpargatas Argentina no montante de R$28 milhões. Os principais desembolsos
referem-se a investimentos em capital de giro, no valor de R$ 124,8 milhões,
imobilizado e intangível, no valor de R$ 65,9 milhões, recompra de ações, no valor de
R$ 17,0 milhões e remuneração dos acionistas, que totalizou R$ 52,8 milhões. Em 31
de dezembro de 2009, a Companhia apresentava saldo de caixa de R$ 306,6
milhões, montante R$129,6 milhões maior que o de 31 de dezembro de 2008. A
aceleração do Ciclo de Conversão do Caixa (CCC), resultante da otimização na
gestão das contas circulantes, foi relevante para esse crescimento. O maior ingresso
no período deveu-se ao EBITDA, que acumulou R$297,6 milhões, em razão do bom
desempenho operacional, ocorrido mais significativamente no segundo semestre do
ano. A produtividade do capital de giro proporcionou ganho de R$52,2 milhões e o
investimento em ativo imobilizado e intangível totalizou R$56,9 milhões. A
amortização da dívida (líquida das captações) e a remuneração dos acionistas foram
os principais desembolsos de caixa, acumulando R$154,2 milhões.
Clientes
Em 31 de dezembro de 2008 o saldo era de R$432,1 milhões, 28% superior ao
mesmo período de 2007. Além do acréscimo no valor de R$115,0 milhões pela
consolidação da controlada Alpargatas Argentina, ocorreu em 2008 maior
concentração de vendas nos últimos 60 dias do ano em comparação a 2007.
Em 31 de dezembro de 2009 o saldo era de R$416,0 milhões, 4% inferior ao mesmo
período de 2008, em função de uma menor concentração de vendas nos últimos 60
dias do ano em comparação a 2008.

Estoques
Em 31 de dezembro de 2008 os estoques somavam R$ 298,1 milhões, montante
136% superior ao mesmo período de 2007, principalmente pela consolidação das
demonstrações financeiras da Alpargatas ASAIC. Em 31 de dezembro de 2009 os
estoques somavam R$218,0 milhões, valor 27% inferior ao mesmo período de 2008.
Esta queda deveu-se aos seguintes fatores: melhor gestão dos estoques durante o
ano de 2009 com aceleração do CCC (ciclo de conversão de caixa) e variação
cambial das operações internacionais.
Ativo não circulante
Em 31 de dezembro de 2008 o ativo não circulante somava R$ 815,9 milhões, valor
17% superior ao mesmo período de 2007. Este aumento decorreu principalmente (i)
da redução de R$(26,0) milhões nos investimentos da Tavex Algodonera, que se
desdobrou em resultado negativo de equivalência patrimonial de R$(13,8) milhões e
perda cambial de R$(12,2) milhões registrada no patrimônio líquido e (ii) da
consolidação das demonstrações financeiras da controlada Alpargatas ASAIC. Os
acréscimos decorrentes desta consolidação ocorreram nas seguintes contas:






Bens destinados a venda.......... R$ 4,0 milhões
Impostos a recuperar ................. R$ 14,3 milhões
I.renda e contrib.social diferidos R$ 2,6 milhões
Contas a receber....................... R$ 1,4 milhão
Imobilizado................................ R$114,6 milhões

Em 31 de dezembro de 2009, o ativo não circulante somava R$ 735,0 milhões,
montante 10% inferior ao mesmo período de 2008. Esta redução decorreu-se
principalmente da variação significativa nos seguintes itens com representatividade
acima de 4% no ativo total da Companhia: Investimentos, Imobilizado e Intangível.
a) Investimentos: em 31 de dezembro de 2009 somava R$77,9 milhões, montante
32% inferior ao mesmo período de 2008. Ocorreu redução de R$(35,9) milhões nos
investimentos da Tavex Algodonera, que se desdobrou em resultado negativo de
equivalência patrimonial de R$(18,7) milhões e perda cambial de R$(17,2) milhões,
registrada no patrimônio líquido.

b) Imobilizado e intangível:

Passivo Circulante
Em 31 de dezembro de 2008, o passivo circulante somava R$ 461,1 milhões,valor
81% superior ao mesmo período de 2007. Este aumento decorreu principalmente pela
(i) captação de R$ 71,8 milhões, realizada pelas controladas no exterior para
investimento em suas operações, (ii) captação de R$79,7 milhões obtidos do
programa BNDES-Exim para expansão das exportações e (iii) consolidação das
demonstrações financeiras da controlada Alpargatas ASAIC. Os acréscimos
decorrentes desta consolidação ocorreram nas seguintes contas:









Fornecedores.......................................
Financiamentos....................................
Acordos de reestruturação de dívidas.
Salários e encargos sociais..................
Provisão para contingências................
Impostos e contribuições a pagar.......
Prov. p/ imp, de renda e contrib.social
Provisões e outras obrigações.............

R$30,0 milhões
R$ 3,0 milhões
R$18,2 milhões
R$19,7 milhões
R$ 4,5 milhões
R$ 5,1 milhões
R$ 3,3 milhões
R$10,5 milhões

Em 31 de dezembro de 2009, o passivo circulante somava R$390,4 milhões,
montante 15% inferior ao mesmo período de 2008. Esta redução decorreu-se
principalmente da variação significativa na conta de Financiamentos, que
representava 6% do passivo total da Companhia.
Financiamentos - movimentação:

Passivo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2008, o passivo não circulante somava R$ 331,4 milhões,
valor 63% superior ao mesmo período de 2007. Este aumento decorreu
principalmente: (i) do não recolhimento do valor de R$ 9,8 milhões referente a Cofins
sobre a base de cálculo do ICMS, efeito suspensivo obtido em medida cautelar e (ii)
da consolidação das demonstrações financeiras da controlada Alpargatas Argentina.
Os acréscimos decorrentes desta consolidação ocorreram nas seguintes contas:







Financiamentos..................................................
Acordos de reestruturação de dívidas................
Tributos com exigibilidade suspensa..................
Provisão para contingências................................
Outras obrigações...............................................

R$ 61,5 milhões
R$ 50,5 milhões
R$ 10,2 milhões
R$ 4,4 milhões
R$ 1,3 milhão

Em 31 de dezembro de 2009 o passivo não circulante somava R$265,4 milhões, valor
20% inferior ao mesmo período de 2008. Esta redução decorreu-se principalmente da
variação significativa na conta de Financiamentos, que representava 7% do passivo
total da Companhia.
Financiamentos - movimentação:

Participação dos Minoritários
Valor correspondente a participação dos acionistas minoritários no patrimônio líquido
da Alpargatas ASAIC. O saldo em 31 de dezembro de 2009 era de R$39,2 milhões,
redução de 21% em relação a 2008. A variação se explica pela variação cambial
negativa de R$15,0 milhões e acréscimo de lucros no valor de R$4,5 milhões.
Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2008, o total do patrimônio líquido somava R$971,2 milhões,
montante 10% superior ao mesmo período de 2007. Os principais itens de mutação
foram:

Lucro líquido auferido em 2008 no valor de R$173,2 milhões;

Distribuição de Juros sobre Capital Próprio no valor de R$(52,7) milhões;

Perda com variação cambial nos investimentos em operações
internacionais no valor de R$(13,5) milhões;

Aquisição de ações para manutenção em tesouraria no valor de R$(17,0)
milhões; e

Reserva para o programa de opção de compra de ações no valor de R$0,8
milhão.

Em 31 de dezembro de 2009, o total do patrimônio líquido somava R$1.054,0 milhão,
valor 9% superior ao mesmo período de 2008. Os principais itens de mutação foram:

Lucro líquido auferido em 2009 no valor de R$134,7 milhões;

Distribuição de Juros sobre Capital Próprio no valor de R$(29,4) milhões;

Perda com variação cambial nos investimentos em operações
internacionais no valor de R$(23,2) milhões; e

Reserva para o programa de opção de compra de ações no valor de R$0,7
milhão.
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 Companhia é representada por (i) 73% do total da venda no mercado
interno para clientes varejistas, que realizam venda ao consumidor final, e atacadistas
que distribuem os produtos para os pontos de vendas não atendidos diretamente, e
(ii) 27% em moeda estrangeira representada por exportações diretas e operações
próprias através de empresas controladas nos Estados Unidos, Europa, Argentina.
A Companhia goza de subvenções, concedidas pelos governos estaduais onde as
principais fábricas estão localizadas, as quais expiram em 2020. O valor dessas
subvenções para investimentos, registrado durante o exercício de 2009 foi de
R$102,4 milhões, em 2008 a subvenção foi de R$87,6 milhões e em 2007 de R$78,8
milhões.
Evolução da Receita Líquida (em milhões de reais)

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais.
Os principais fatores que afetaram os resultados operacionais em 2009 foram: preço e
volume, ganhos com reestruturação e produtividade das despesas operacionais,
gastos com investimentos estratégicos e a variação cambial. (vide gráfico no item
10.1-h)
(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 Companhia é impactada diretamente pelo volume de vendas,
modificação de preços e lançamento de coleções de produtos. Em 2009, a receita
líquida de vendas apresentou um aumento de 1,7% em relação ao ano de 2008. O
câmbio influenciou negativamente em 1 p.p. em razão das receitas geradas nas
exportações e operações próprias nos Estados Unidos, Europa, Argentina e Chile.
Desconsiderando o efeito negativo do câmbio o crescimento da receita líquida seria
de 2,7%. O impacto da redução do volume de vendas foi pequeno na receita das
operações nacionais porque o mix de produtos foi mais rico em razão da venda de
produtos de maior valor agregado.
(c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e
produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado
financeiro da Companhia
A inflação tem impacto nos negócios da Companhia, uma vez que alguns dos
insumos, serviços e despesas operacionais são denominados em reais. O câmbio
também tem parcela significativa no comportamento dos preços das commodities,
principalmente a borracha, principal insumo para a fabricação de sandálias, assim
como o preço do petróleo no mercado internacional. Em 2009, a Companhia sofreu
impacto negativo no resultado do EBITDA R$(17,2) milhões, gerados pela (i)
antecipação das importações de produtos acabados no início do ano, (ii) pela
aquisição de insumos, principalmente a borracha, no primeiro semestre de 2009, (iii)
pela conversão dos resultados das operações internacionais. Em 31 de dezembro de
2009, 2008 e de 2007, os principais grupos de contas atrelados à moeda estrangeira
estão relacionados a seguir:

(i) Em 31 de dezembro de 2009, 68,7% (49,3% em 2008) referem-se a
contas a receber de clientes mantidas pelas controladas localizadas no
exterior (Alpargatas USA Inc., Alpargatas Europa S.L.U., Alpargatas Chile
Ltda. e Alpargatas S.A.I.C. - Argentina) e 31,3% (50,7% em 2008)
referem-se a contas a receber de clientes no exterior mantidas pela
controladora no Brasil.
(ii) Em 31 de dezembro de 2009, 98,7% (95,6% em 2008) referem-se aos
empréstimos contratados em moeda local pelas controladas localizadas
no exterior (Alpargatas USA Inc., Alpargatas Europe S.L.U., Alpargatas
Chile Ltda. e Alpargatas S.A.I.C. - Argentina) e 1,3% (4,4% em 2008)
referem-se a operações contratadas no Brasil (FINIMP e Adiantamentos
sobre Contratos de Câmbio -ACCs).
O risco cambial é proveniente da oscilação das taxas de câmbio sobre os saldos de
empréstimos e financiamentos, contas a receber de clientes e a pagar a fornecedores
e “royalties”, denominados em moeda estrangeira. Foram desconsiderados os saldos
de contas a receber de clientes e dos empréstimos e financiamentos mantidos pelas
controladas no exterior, os quais são denominados nas moedas funcionais locais de
cada uma dessas controladas, para as quais a administração da Companhia entende
que não existe risco de exposição de moeda para essas controladas.
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
Venda de controlada
Em 22 de dezembro de 2009, a Companhia assinou Contrato de Compra e Venda de
Cotas (“Contrato”) para alienação direta de 100% das cotas representativas do capital
social da controlada Locomotiva Indústria e Comércio de Têxteis Industriais Ltda.,
sociedade limitada com sede em Pouso Alegre - MG, e indireta de 100% das cotas
representativas do capital social da Locomotiva da Amazônia Indústria e Comércio de
Têxteis Industriais Ltda., sociedade limitada com sede em Manaus - AM, pelo valor
total de R$43 milhões. A referida alienação está inserida no contexto de concentração
das atividades da Alpargatas nos segmentos de calçados, artigos esportivos e varejo,
a fim de maximizar a performance da Companhia em tais segmentos. O fechamento
de tal operação ocorreu em 20 de abril de 2010. A seguir, são apresentadas as
informações comparativas referentes às demonstrações financeiras consolidadas da
controlada Locomotiva Indústria e Comércio de Têxteis Industriais Ltda., incluindo a
Locomotiva da Amazônia Indústria e Comércio de Têxteis Industriais Ltda.:

BALANÇOS PATRIMONIAIS (em milhares de reais)
ATIVO

2009

2008

2009

2008

Fornecedores

6.043

5.560

Salários e
encargosa
Impostos

3.278

3.239

pagar
Outros
passivos

1.942

4.148

12.497

13.285

Não circulante

833

746

Patrimônio
líquido

39.360

32.967

TOTAL DO
PASSIVO

52.690

46.998

2009

2008

Receita líquida de vendas

81.221

55.853

Custo dos produtos vendidos

(61.589) (40.455)

LUCRO BRUTO

19.632

15.398

Despesas operacionais

(15.705)

(7.938)

330

(148)

LUCRO OPERACIONAL

4.257

7.312

(-) Imposto de renda e contribuição social

(1.016)

(2.288)

LUCRO LÍQUIDO

3.241

5.024

Circulante
Disponível

Circulante
24

88

Clientes

10.189 11.737

Estoques

10.377 12.765

Outros ativos

PASSIVO

14.523

2.304

35.113 26.894

Não
circulante

TOTAL DO
ATIVO

17.577 20.104

52.690 46.998

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

1.234

338

Em milhares de reais

Resultado financeiro líquido

(b) constituição, aquisição ou alienação de participações societária
Alpargatas Argentina
Em 10 de outubro de 2007, a Companhia firmou um contrato de compra e venda de
ações (“Contrato”) com Newbridge Latin America L.P., Long Bar Argentina LLC,
Columbia/HCA Master Retirement Trust, OCM Opportunities Fund II L.P. e outras,
relativo à aquisição, pela Companhia, de até 24.101.862 ações ordinárias com direito
a voto, representativas de 34,4994% do capital social da empresa Alpargatas
Argentina, pelo preço de US$2,145 por ação, incluído nesse preço o prêmio de
controle das operações da empresa.
O contrato previa dois fechamentos, sendo o primeiro na data de sua assinatura,
relativo a 21.169.893 ações, tendo a Companhia desembolsado o montante de
R$82.364, equivalente a US$45.409 mil. Adicionalmente, em 8 de janeiro de 2008, as
2.931.969 ações remanescentes foram adquiridas no segundo fechamento, realizado
após o cumprimento das condições estabelecidas no Contrato pelo valor total de
R$11.384, equivalente a US$6.289 mil.
Também em outubro de 2007, a Companhia protocolou na Comisión Nacional de
Valores - CNV da Argentina pedido de registro de oferta pública para aquisição de
17.815.047 ações com direito a voto (“Oferta”), representando até 25,5005% do
capital social da Alpargatas Argentina, pelo preço de AR$5,80 por ação. Em 19 de
dezembro de 2007, a Companhia finalizou a aquisição da quantidade de ações objeto
da Oferta por R$59.296, correspondentes a US$32.884 mil. Essa operação gerou um
ágio de R$41.626, que foi amortizado até 31 de dezembro de 2008 considerando um
prazo de dez anos a partir de janeiro de 2008.
Posteriormente, em junho de 2008, em outra aquisição de ações no mercado a
Companhia adquiriu mais 130.248 ações ordinárias, representativas de 0,1864% do
capital social, por R$489.
Relativamente à parcela equivalente aos 34,4994% de participação, à época a
Companhia havia entregue as ações anteriormente mencionadas ao The Bank of New
York, que exerceu os direitos políticos e econômicos sobre tais ações, na condição de
agente custodiante, até 23 de outubro de 2008, quando a Companhia obteve então a
aprovação definitiva da transação por parte do órgão de direito econômico e de
defesa da concorrência da Argentina - Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia de Argentina - CNDC quanto à aquisição das 24.101.862 ações
ordinárias nominativas, as quais foram transferidas para a Companhia em 30 de
outubro de 2008.
Considerando as duas parcelas da aquisição da Alpargatas S.A.I.C. Argentina, a partir
de 30 de outubro de 2008, a Companhia se tornou titular de 42.047.157 ações
ordinárias, nominativas e com direito a um voto, representando 59,96% do capital
social da Alpargatas S.A.I.C. Argentina, passando, assim, a partir dessa data a
exercer o controle de suas operações.
Dando continuidade ao processo de aquisição integral da controlada em 6 de outubro
de 2009 a Companhia protocolou, na Comisión Nacional de Valores – CNV da
Argentina, pedido de registro de oferta pública de aquisição voluntária de ações –
OPA, para aquisição da totalidade de ações ordinárias escriturais e ações
preferenciais da Alpargatas S.A.I.C. Argentina em circulação, representada por
40,04% do capital social, pelo valor de AR$3,40 por ação. Tal oferta pública será
realizada exclusivamente na Bolsa de Comércio de Buenos Aires, Argentina. O
referido pedido foi aprovado em 26 de janeiro de 2010, tendo o prospecto divulgado

no dia 8 de fevereiro de 2010, com início da oferta em 8 de fevereiro de 2010 e com
encerramento previsto para o dia 12 de março de 2010. Com a conclusão da OPA, a
Companhia passará a ser controladora integral da Alpargatas S.A.I.C. Argentina. Em
maio de 2009, foi constituída a controlada Alpargatas Itália S.R.L., cujas atividades
principais são de importação, exportação, distribuição e comercialização de calçados
CBS S.A. - Companhia Brasileira de Sandálias
Em 20 de setembro de 2007, a Companhia assinou um contrato de compra e venda
de ações com a totalidade dos acionistas da CBS S.A. - Companhia Brasileira de
Sandálias (“CBS”), proprietária da marca “Dupé”, entre outras.
Em novembro de 2007, a Alpargatas adquiriu por R$49.500, 100% das ações
representativas do capital social da CBS, sociedade por ações que tinha 21,89% do
seu capital detido por pessoas físicas e 78,11% por empresa “holding”, denominada
Atlântico Participações S.A.
Em 15 de abril de 2008, a Companhia incorporou a “holding” Atlântico Participações
S.A., passando a deter diretamente os 100% de participação na CBS.
(c) eventos ou operações não usuais
Exceto pelos eventos já comentados anteriormente não ocorreram outros eventos ou
operações não usuais.
10.4 A Administração deve comentar:
(a) mudanças significativas nas práticas contábeis
(i) Adoção dos pronunciamentos técnicos contábeis editados em 2008 (adoção
inicial das práticas contábeis alteradas pela Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória
449/08)
Com a promulgação das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, foram alterados,
revogados e introduzidos dispositivos na Lei das Sociedades por Ações (Lei
nº 6.404/76), notadamente em relação ao capítulo XV, sobre matéria contábil, em
vigência a partir do encerramento das demonstrações financeiras referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2008 e aplicáveis a todas as entidades
constituídas na forma de sociedades anônimas, incluindo companhias de capital
aberto e sociedades de grande porte. Essas alterações tiveram como objetivo
principal atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de
harmonização das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas
normas internacionais de contabilidade (“International Financial Reporting Standards”
- IFRS) e permitir que novas normas e procedimentos contábeis sejam expedidos
pelos órgãos reguladores e pela CVM em consonância com as normas internacionais
de contabilidade. Em decorrência da promulgação das referidas Lei e Medida
Provisória, durante 2008 foram editados pelo CPC vários pronunciamentos técnicos
com aplicação obrigatória para o encerramento das demonstrações financeiras
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008 com efeitos nas
demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007,
apresentadas para fins comparativos.

As principais alterações nas práticas contábeis promovidas pela Lei nº 11.638/07 e
Medida Provisória 449/08, aplicáveis à Companhia e às suas controladas e adotadas
para a elaboração das demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em
31 de dezembro de 2008 e de 2007, foram as seguintes:
a) Substituição da demonstração das origens e aplicações de recursos pela
demonstração dos fluxos de caixa, elaborada conforme regulamentação do CPC 03 Demonstração dos Fluxos de Caixa.
b) Inclusão da demonstração do valor adicionado, elaborada conforme
regulamentação do CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.
c) Criação de novo subgrupo de contas, “Intangível”, que inclui ágio, para fins de
apresentação no balanço patrimonial.
d) Obrigatoriedade de análise periódica quanto à capacidade de recuperação dos
valores registrados no ativo imobilizado, intangível e diferido (teste de “impairment”),
conforme regulamentado pelo CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável dos Ativos
(requerida somente para o encerramento das demonstrações financeiras referentes
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008). Essa alteração não gerou efeitos a
serem registrados nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31
de dezembro de 2008.
e) Requerimentos de que as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive
derivativos, sejam registradas: (i) pelo seu valor de mercado ou valor equivalente,
quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda; e
(ii) pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme
disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando
este for inferior, quando se tratar de aplicações que serão mantidas até a data de
vencimento.
f) As participações de debêntures, de empregados e administradores, mesmo na
forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou
previdência de empregados, que se caracterizam como despesas, devem ser
registradas como despesas, de acordo com sua natureza. Essa alteração abrange,
também, as condições de remuneração para administradores e empregados
concedidas por meio de ações (remuneração baseada em ações), conforme
regulamentado pelo CPC 10 - Pagamento Baseado em Ações.
g) Eliminação da segregação e apresentação da conta “Resultado não operacional”
na demonstração do resultado, conforme regulamentado pela Lei nº 11.941/09.
h) Revogação dos itens “c” e “d” do parágrafo 1º do artigo 182 da Lei nº 6.404/76, que
permitiam o registro de: (i) prêmio recebido na emissão de debêntures; e (ii) doações
e subvenções para investimento diretamente como reservas de capital em conta de
patrimônio líquido.
i) Criação de um novo subgrupo de contas, “Ajustes de avaliação patrimonial”, no
patrimônio líquido, para permitir o registro de determinadas avaliações de ativos a
valores de mercado, principalmente instrumentos financeiros, e os ajustes dos ativos
e passivos a valor de mercado, em razão de fusão e incorporação ocorridas entre
partes não relacionadas que estiverem vinculadas à efetiva transferência de controle.
I) Novos pronunciamentos contábeis editados em 2009 e vigentes a partir de 2010
Em continuação ao processo de convergência das práticas contábeis adotadas no
Brasil instituído com o advento da Lei nº 11.638/07, em 2009 novos Pronunciamentos,
Orientações e Interpretações Técnicas foram emitidos em consonância com as
normas internacionais de contabilidade (IFRS) pelo CPC.

Até a data de preparação das presentes demonstrações financeiras, 26 novos
Pronunciamentos, 12 Interpretações e 3 Orientações Técnicas haviam sido emitidos
pelo CPC e aprovados por Deliberações da CVM, para aplicação mandatória a partir
de 2010. Os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações que
potencialmente serão aplicáveis à Companhia e às suas controladas são:
CPC/ICPC
15

Deliberação
CVM
580

Título
Combinação de Negócios

16

575

Estoque

18

605

Investimento em Coligada

20

577

Custos de Empréstimos

21

581

Demonstração Intermediária

22

582

Informações por Segmento

23

592

Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erros

24

593

Evento Subsequente

25

594

Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

26

595

Apresentação das Demonstrações Contábeis

27

583

Ativo Imobilizado

28

584

Propriedade para Investimento

30

597

Receitas

31

598

32

599

Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação
Descontinuada
Tributos sobre o Lucro

33

600

Benefícios a Empregados

36

608

Demonstrações Consolidadas

37

609

Adoção Inicial das IFRS

38

604

Instrumentos Financeiros - Reconhecimento e Mensuração

39

604

Instrumentos Financeiros - Apresentação

40

604

Instrumentos Financeiros - Evidenciação

43

610

Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPC 15 a CPC 40

ICPC 4

614

Alcance do Pronunciamento Técnico CPC 10 - Pagamento Baseado em Ações

ICPC 5

615

ICPC 8

601

Pronunciamento Técnico CPC 10 - Pagamento Baseado em Ações Transações em Ações do Grupo e em Tesouraria
Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos

ICPC 9

618

ICPC 10

619

Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações Contábeis Separadas,
Demonstrações Contábeis Consolidadas e Aplicação do Método de
Equivalência Patrimonial
Esclarecimentos sobre os Pronunciamentos Técnicos
CPC 27 - Ativo Imobilizado e CPC 28 - Propriedade para Investimento

Os pronunciamentos e as interpretações mencionados são aplicáveis ao exercício a
findar-se em 31 de dezembro de 2010 e às demonstrações financeiras de 2009 a
serem divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras de 2010 para fins
de comparação.
(b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Com a promulgação das leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, a Companhia passou a
reconhecer as subvenções fiscais concedidas pelo governo estadual diretamente no
resultado, quando anteriormente era reconhecida no Patrimônio Líquido.
Além da alteração mencionada acima, na análise da Administração da Companhia,
não se esperam mais impactos significativos no resultado e no patrimônio líquido
decorrentes da adoção dos novos pronunciamentos e interpretações mencionados
acima. Entretanto, a Administração espera um impacto maior em termos de
divulgação de informações financeiras nas notas explicativas.
(c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Os pareceres dos auditores Independentes não contêm ressalvas ou ênfases sobre
as demonstrações financeiras de 2007 a 2009.
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 julgamento subjetivos ou
complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento de receita,
créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes,
planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de
recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e
instrumentos financeiros.
As principais práticas contábeis adotadas foram as seguintes:
a) Moeda funcional e de apresentação:
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da controladora e de cada
uma das controladas incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas
são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual as
empresas atuam (“moeda funcional”). As demonstrações financeiras
consolidadas são apresentadas em reais, a moeda funcional da Companhia.
b) Transações e saldos em moeda estrangeira:
As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional
da Companhia (reais) utilizando-se as taxas de câmbio vigentes nas datas das
transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa de
câmbio vigente nas datas dos balanços. Os ganhos e as perdas de variação
cambial resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos
e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos
no resultado do exercício.

c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa:
É constituída considerando-se a avaliação individual dos créditos, a análise da
conjuntura econômica e o histórico de perdas registradas em exercícios
anteriores, em montante considerado suficiente pela Administração da
Companhia e de suas controladas para cobertura de prováveis perdas na
realização conforme os valores demonstrados na nota explicativa nº 7.
d) Investimentos:
Os investimentos em controladas e coligadas são avaliados pelo método de
equivalência patrimonial, com base em balanço patrimonial levantado pelas
respectivas investidas, na mesma data-base das demonstrações financeiras
da controladora. A Companhia revisa as práticas contábeis adotadas pelas
controladas e coligadas no exterior e, na eventualidade de diferenças com
aquelas adotadas no Brasil, efetua ajustes no patrimônio líquido e no resultado
do exercício desses investimentos antes de apurar o resultado e a
equivalência patrimonial. Os ganhos ou as perdas de variação cambial,
quando da conversão das demonstrações financeiras das controladas no
exterior, para fins de apuração da equivalência patrimonial e consolidação das
demonstrações financeiras, são registrados na conta “Ajustes de avaliação
patrimonial” no patrimônio líquido, os quais serão reclassificados para o
resultado do exercício, quando aplicável, na data de alienação do
investimento.São eliminados os lucros não realizados nos estoques
decorrentes das vendas efetuadas entre as empresas do Grupo. Até 31 de
dezembro de 2008 os ágios gerados nas aquisições das controladas foram
amortizados considerando o prazo de dez anos.

e) Imobilizado:
É registrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação
calculada pelo método linear, e de provisão para perda, com base em análises
de bens que não estão mais em operação, em montante julgado suficiente
para cobrir prováveis perdas na realização.
Quando aplicável, os gastos pré-operacionais são capitalizados ao imobilizado
durante o período de construção e/ou a fase de testes pré-operacionais dos
bens. Adicionalmente, os efeitos de depreciação decorrentes da primeira
análise periódica do prazo de vida útil-econômica remanescente dos bens do
ativo imobilizado e intangível, conforme regulamentação do ICPC 10, serão
registrados para o encerramento das demonstrações financeiras referentes ao
primeiro trimestre do exercício de 2010.
f) Intangível:
Compreende: (i) marcas e patentes industriais; (ii) licenças de uso de sistemas
computadorizados (softwares), incluindo os correspondentes gastos com
implementação; (iii) carteiras de clientes adquiridas de terceiros; e (iv) ágio na
aquisição de controladas. É avaliado ao custo histórico e, para os casos dos
ativos com vida útil definida, amortizado de acordo com os prazos prédefinidos. Os ativos sem vida útil definida, compostos substancialmente pelos
valores dos ágios pagos na aquisição de controladas, foram amortizados até
31 de dezembro de 2008 considerando um prazo de dez anos e passaram, a
partir do encerramento das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de
2009, a ser anualmente avaliados quanto à sua capacidade de recuperação
(“impairment”) e/ou quando indícios de não recuperação se fizerem presentes.
Os gastos com aquisição e implementação de sistemas de gestão empresarial
são capitalizados como ativo intangível quando é provável que os benefícios
econômicos futuros por eles gerados serão superiores ao seu respectivo
custo, considerando sua viabilidade econômica e tecnológica. Os gastos com
desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados pelo
método linear ao longo de sua vida útil estimada. As despesas relacionadas à
manutenção de software são reconhecidas no resultado do exercício quando
incorridas.
g) Diferido:
Representado por despesas pré-operacionais, deduzidas da amortização
acumulada, a qual é calculada pelo método linear, considerando o prazo de
cinco anos.Conforme previsto no artigo 36 da Lei nº 11.941/09, para o
encerramento das demonstrações financeiras anuais de 2008 a Companhia e
suas controladas avaliaram a composição dos gastos registrados no diferido e
reclassificaram os valores de custo e amortização acumulada aplicáveis para
as contas do imobilizado e intangível, sendo o saldo remanescente em 31 de
dezembro de 2008, composto por gastos pré-operacionais, mantido no ativo, o
qual está sendo amortizado até que seja totalmente realizado.

h) Avaliação do valor recuperável dos ativos:
Os bens do imobilizado, intangível, diferido e outros ativos não circulantes são
avaliados anualmente para identificar evidências de perdas não recuperáveis,
ou, ainda, sempre que eventos ou alterações significativas nas circunstâncias
econômicas e nos negócios da Companhia e de suas controladas (fatores
internos e externos) indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.
Quando aplicáveis, na existência de perda, decorrente das situações em que o
valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, definido pelo maior
valor entre: (i) o valor em uso do ativo, e (ii) o valor líquido de venda do ativo,
esta é reconhecida no resultado. Para fins de avaliação do valor recuperável,
os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos
de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa UGCs).
i) Arrendamento mercantil:
A classificação dos contratos de arrendamento mercantil é realizada no
momento da sua contratação. Os arrendamentos nos quais uma parcela
significativa dos riscos e benefícios da propriedade é retida pelo arrendador
são classificados como arrendamentos operacionais. Os pagamentos
efetuados para arrendamentos operacionais são registrados como despesa do
exercício pelo método linear, durante o período do arrendamento. Os
arrendamentos nos quais a Companhia e suas controladas detêm,
substancialmente, todos os riscos e as recompensas da propriedade são
classificados como arrendamentos financeiros. Estes são capitalizados no
balanço patrimonial no início do arrendamento pelo menor valor entre o valor
justo do bem arrendado e o valor presente dos pagamentos mínimos do
arrendamento.Cada parcela paga do arrendamento é alocada, parte ao
passivo e parte aos encargos financeiros, para que, dessa forma, seja obtida
uma taxa de juros efetiva constante sobre o saldo da dívida em aberto. As
obrigações correspondentes, líquidas dos encargos financeiros, são
classificadas no passivo circulante e no não circulante de acordo com o prazo
do contrato. O bem do imobilizado adquirido por meio de arrendamentos
financeiros é depreciado durante a vida útil-econômica do ativo, conforme
mencionado no item i), ou de acordo com o prazo do contrato de
arrendamento, quando este for menor.
j) Provisões:
As provisões para ações judiciais são reconhecidas quando a Companhia e
suas controladas têm uma obrigação presente ou não formalizada como
resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos
seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com
segurança. As provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso
esperado para liquidar a obrigação, usando-se a taxa adequada de desconto
de acordo com os riscos relacionados ao passivo. São atualizadas até as
datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas
suas naturezas e apoiadas na opinião dos advogados da Companhia e de
suas controladas.

k) Apuração do resultado e reconhecimento da receita de venda:
Os resultados das operações são apurados em conformidade com o regime
contábil de competência de exercícios. As receitas de vendas e os
correspondentes custos são registrados na entrega dos produtos aos clientes.
l) Ativos e passivos atuariais - planos de pensão:
As perdas atuariais, calculadas por peritos independentes, são registradas no
passivo não circulante conforme os valores atuariais apurados quando do
encerramento das demonstrações financeiras anuais. Os ganhos atuariais,
quando aplicáveis, são reconhecidos no ativo circulante, à medida que
possam ser compensados com futuras contribuições da Companhia e de suas
controladas aos planos correspondentes.
m) Planos de outorga de opções de compra de ações:
A Companhia oferece a seus executivos planos de remuneração com base em
ações, liquidados com as ações da Companhia, segundo os quais a
Companhia recebe os serviços como contraprestações das opções de compra
de ações. O valor justo das opções concedidas é reconhecido como despesa
no resultado do exercício, durante o período no qual o direito é adquirido, após
o atendimento de determinadas condições específicas. Nas datas de
encerramento das demonstrações financeiras, a Administração da Companhia
revisa as estimativas quanto à quantidade de opções, cujos direitos devem ser
adquiridos com base nas condições estipuladas, e reconhece, quando
aplicável, no resultado do exercício, em contrapartida do patrimônio líquido, o
efeito decorrente da revisão dessas estimativas iniciais.
n) Reconhecimentos de incentivos fiscais - subvenções para investimentos:
Reconhecidos diretamente no resultado do exercício, sendo a subvenção para
investimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS
do Estado da Paraíba registrada a crédito na conta “Impostos sobre vendas” e
a subvenção para investimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
registrada a crédito na conta “Imposto de renda e contribuição social correntes”. Posteriormente, quando do encerramento do exercício, são
destinados à conta “Reserva de incentivo fiscal - subvenção para
investimentos” no patrimônio líquido, conforme regulamentado pelo CPC 07 Subvenções e Assistências Governamentais. A Companhia reconhece o
incentivo referente à subvenção do Estado da Paraíba mensalmente na
apuração do ICMS das unidades operacionais localizadas naquele Estado,
uma vez que não existem condições a serem previamente atendidas para o
reconhecimento do incentivo, bem como ativos não monetários a serem
recebidos como parte do plano de incentivo.

10.6 Com relação aos controles internos adotados para assegurar a elaboração
de demonstrações financeiras confiáveis, a Administração deve comentar.
(a) Grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e
providências adotadas para corrigi-las.
A Administração acredita que os procedimentos internos e sistemas de elaboração
das demonstrações financeiras são robustos para assegurar a qualidade, precisão e a
confiabilidade. A companhia implantou em 2007 o sistema integrado de gestão SAP
visando dar maior agilidade e integração aos processos. A companhia possui também
departamento de Auditoria Interna visando assegurar os padrões de qualidade dos
controles.
(b) deficiência e recomendações sobre os controles internos presentes no
relatório do auditor independente.
O relatório contendo pontos de recomendação sobre controles internos emitido por
nossos auditores independentes, com relação a auditoria das demonstrações
financeiras, não apontou deficiências significativas sobre os procedimentos e
controles que a Companhia utilizou na elaboração dessas demonstrações.
10.7 Caso a Companhia tenha feito oferta pública de distribuição de valores
mobiliários, a Administração deve comentar (a) a.como os recursos resultantes
da oferta foram utilizados, (b) se houve desvios relevantes entre a aplicação
efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da
respectiva distribuição e (c) caso tenha havido desvios, as razões para tais
desvios.
Não foi realizada oferta pública de distribuição de valores mobiliários.
10.8 A Administração deve descrever os itens relevantes não evidenciados nas
demonstrações financeiras da Companhia, indicando:
(a)
os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente,
que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais
como: (i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos; (ii) carteiras
de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos; (iii) contratos de futura
compra e venda de produtos ou serviços; (iv) contratos de construção não
terminada; e (v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos
Não existem ativos, passivos ou quaisquer outros itens não evidenciados nas
demonstrações financeiras da Companhia.
(b)
outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não existem ativos, passivos ou quaisquer outros itens não evidenciados nas
demonstrações financeiras da Companhia.

10.9 Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras indicados no item 10.8, a Administração deve comentar:
(a)
como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas,
o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das
demonstrações financeiras da Companhia
Não 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.
10.10 A Administração deve indicar e comentar os principais elementos do
plano de negócios da Companhia, explorando especificamente os seguintes
tópicos:
(a) Investimentos, incluindo:
(i)
descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em
andamento e dos investimentos previstos.
Visando cumprir o plano de negócios e crescimento da Companhia estão
previstos investimentos em: manutenção e melhoria fabril, tecnologia da
informação, internacionalização, desenvolvimento de novos produtos, abertura
e adequação de lojas e meio ambiente.
(ii)
fontes de financiamento dos investimentos
A Companhia pretende usar recursos próprios e/ou créditos junto a instituições
financeiras
(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos
previstos
Vide comentário do item 10.3 (a).
(b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos,
patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade
produtiva da Companhia.
Nada significativo a reportar.

(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 Companhia realiza investimentos permanentes em pesquisas e desenvolvimento
de novos produtos. As coleções de Sandálias, Calçados e Vestuários Esportivos são
renovadas anualmente. Os gastos com pesquisas e desenvolvimento de produtos em
2009 foram de R$8,3 milhões.
10.11 comentários sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante
o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados
nos demais itens desta seção.
No entendimento da Administração, todos os fatores que influenciaram de maneira
relevante o desempenho operacional da Companhia foram comentados nos demais
itens desta seção.

Atendendo ao disposto no artigo 30 inciso VI da Instrução CVM nº 480, de 7/12/2009,
a Companhia vem disponibilizar a ata da reunião do Conselho Fiscal que analisou as
Demonstrações Financeiras de 2009, com o respectivo parecer deste órgão da
Administração da Companhia:
Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 12 de março de 2010
Local, Data e Hora: Reunião realizada na sede social, localizada na Rua Funchal nº
160, 7° andar, na Cidade de São Paulo, no dia 12 de março de 2010, às 09:00 horas.
Quórum de instalação: Conselheiros representando a totalidade dos membros
efetivos e em exercício do Conselho Fiscal.
Eleição do Presidente da Mesa e Secretário: Os Srs. Conselheiros presentes
elegeram para Presidente da Mesa o Sr. Jorge Michel Lepeltier e para Secretário o
Sr. Adalgiso Fragoso de Faria.
Ordem do Dia:
1) Examinar e opinar sobre o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial
e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2009;
2) Examinar e opinar sobre a proposta de destinação do lucro líquido de 2009 e
sobre a proposta de orçamento de capital para 2010;
Deliberações:
1) O Conselho Fiscal analisou, no dia 11 de março de 2010 e nesta data, as
demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, com
a presença do Sr. José Roberto Bravin, representante da Deloitte Touche Tohmatsu –
Auditores Independentes. Dentre outros questionamentos, o Sr. José Roberto Bravin,
responsável pelos trabalhos, tendo sempre presente os termos do “Parecer dos
Auditores Independentes”, respondeu que os auditores externos não possuem outro
contrato de serviços com a São Paulo Alpargatas S.A. e suas empresas controladas,
que não seja o de auditoria e que não sofreu qualquer limitação ao trabalho
desenvolvido, o qual atendeu a todos os requisitos técnicos e legais exigidos, bem
como não houve discordância, por parte da Companhia, quanto a qualquer tratamento
contábil necessário. Sr. José Roberto Bravin afirmou que todos os controles internos
foram considerados adequados. Ainda, informou que todos os princípios contábeis
foram aplicados em todos os aspectos relevantes das demonstrações financeiras
realizadas, inclusive o OCPC. Enfatizou ter recebido cartas da totalidade dos
consultores jurídicos independentes e entidades financeiras e tendo realizado a
conciliação com os saldos contábeis, concluiu pela suficiência das provisões para
contingências e que, por suas análises, não teve conhecimento de qualquer outra
provisão relevante que devesse ser contabilizada nas demonstrações financeiras da
SÃO PAULO ALPARGATAS S.A., em 31 de dezembro de 2009. Ainda, Sr. José
Roberto Bravin respondeu que a revisão pelo sócio revisor escalado foi finalizada e
que não houve solicitações de explicações e/ou exames complementares. Mencionou
ainda que a Administração certificou as demonstrações financeiras no tangente à
adequacidade em sua elaboração. Sr. José Roberto Bravin atestou ainda que os
recolhimentos de tributos, bem como compensações de créditos tributários,
contribuições sociais e incentivos fiscais referentes ao presente exercício foram
adequadamente tratados perante a legislação aplicável. Afirmou também ter se

certificado a razoabilidade de todos os ativos e passivos relevantes registrados na
Companhia, e mencionou que as operações de derivativos foram devidamente
analisadas e estão de acordo com os princípios contábeis aceitos. O Sr. José Roberto
Bravin, nos contatos mantidos com o Conselho Fiscal, sempre prestou todas as
informações solicitadas, tais como, para exemplificar, sobre o planejamento do
trabalho executado, revisões trimestrais e final, cálculo do imposto de renda e da
contribuição social, imobilizado, estoques, critérios de custeio, contingências,
investimentos, transações com partes relacionadas, avaliação dos fatores de risco de
auditoria, aplicações em investimentos, o plano de benefício de aposentadoria a
funcionários, a observância do acordo de participação de empregados nos lucros e a
revisão dos controles internos. Oferecida a palavra, nada mais foi declarado. Lida a
transcrição das informações prestadas, com elas concordou o Sr. José Roberto
Bravin. A íntegra das perguntas e respostas realizadas ao Sr. José Roberto Bravin
estão em documento anexo arquivado na sede da Companhia. Finalizando a análise
das Demonstrações Financeiras em apreciação, foi emitido o seguinte parecer: O
Conselho Fiscal da São Paulo Alpargatas S.A., no uso das suas atribuições legais,
em reunião realizada em 12 de março de 2010, analisou o Relatório Anual da
Administração e as Demonstrações Financeiras, compreendendo: Balanço
Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor
Adicionado e Notas Explicativas, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2009. Com base nas análises efetuadas, nos esclarecimentos prestados pela
Administração, considerando ainda, o parecer sem ressalva dos auditores
independentes Deloitte Touche Tohmatsu, datado de 12 de março de 2010,
concluíram que as demonstrações financeiras acima, em todos os seus aspectos
relevantes, estão adequadamente apresentadas e recomendam pelo seu
encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral de Acionistas.
2) Os Senhores Conselheiros Fiscais interromperam a reunião para comparecer à
reunião do Conselho de Administração e acompanharam a aprovação das
Demonstrações Financeiras de 2009 e Orçamento de Capital 2010, na sede da
Companhia, oferecendo os subsídios que se fizeram necessários.
3) Retomados os trabalhos, o Conselho Fiscal da São Paulo Alpargatas S.A., no uso
de suas atribuições legais, opinou, ainda, que as propostas de distribuição de juros
sobre o capital próprio, no valor de R$ 29.384.041,87 (vinte e nove milhões, trezentos
e oitenta e quatro mil, quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), relativos ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, e do orçamento de capital para o
ano de 2010, no valor de R$ 98.860.522,20 (noventa e oito milhões, oitocentos e
sessenta mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte centavos), atendem aos
interesses da Companhia.
4) Finalizando, os Conselheiros Fiscais deliberaram solicitar o comparecimento do
Conselheiro Executivo junto a Tavex (Espanha) para apresentar relatório
circunstanciado relativo ao seu acompanhamento das operações daquela empresa
em 2009, até a primeira semana de abril de 2010, na sede da Companhia, em data e
horário a serem posteriormente definidos.
Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra ao Conselheiro que dela quisesse
fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos para a
lavratura desta ata que, depois de aprovada, vai por todos assinada.
São Paulo, 12 de março de 2010.

Atendendo ao disposto no artigo 9°, parágrafo 1°, i tem II, da Instrução CVM nº 481, de
17/12/2009, a Companhia vem disponibilizar as seguintes informações:
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS
Destinação Do Lucro Líquido Do Exercício De 2009
O Estatuto Social da São Paulo Alpargatas S.A define, nos artigos reproduzidos a
seguir, a forma de cálculo do dividendo obrigatório:
“Artigo 28. - O Conselho de Administração proporá à Assembleia Geral Ordinária o
destino a ser dado ao lucro líquido do exercício, destinando-se, obrigatoriamente, 5%
(cinco por cento) para integrar a reserva legal, até atingir o limite máximo previsto na
lei, destinando-se também a parcela necessária para a constituição da reserva para
contingências, quando as circunstâncias assim o recomendarem.
§ 1º - Do lucro remanescente, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, serão
destinados ao pagamento do dividendo anual obrigatório dos acionistas, podendo ser
pagos na forma de juros sobre capital próprio nos termos da legislação aplicável.
§ 2º - O saldo que se verificar terá o destino que lhes derem os senhores acionistas
reunidos em Assembleia Geral conforme propostas do Conselho de Administração da
sociedade e nos estritos termos da legislação aplicável.”
A destinação do lucro líquido do exercício de 2009 da São Paulo Alpargatas S/A está
demonstrada no quadro a seguir:

(-)
(-)
(=)

(-)

Lucro líquido do exercício de 2009
Constituição de reserva legal = 5%
Constituição da reserva para incentivos fiscais
Valor disponível para distribuição
Dividendos mínimos obrigatórios = 25%
Juros sobre o capital próprio pagos no exercício
IRRF dos juros sobre o capital próprio
Juros sobre o capital próprio líquidos de IRRF

R$ milhões
133.333
0
(106.411)
26.922
6.731
29.384
(4.060)
25.324

O lucro líquido do exercício de 2009 foi de R$ 133,333 milhões. Não houve
constituição de reserva legal porque o limite máximo previsto na legislação foi
atingido. Foram destinados R$ 106.411 milhões à reserva para incentivos fiscais em
razão da subvenção para investimentos obtida para as operações da Companhia nas
regiões Norte e Nordeste. Deduzido o valor dessa reserva, o montante disponível
para a distribuição totalizou R$ 26.922 milhões, dos quais 25%, ou R$ 6.731 milhões,
deverão ser pagos a título de dividendo obrigatório, conforme estabelecido no
Estatuto Social da Companhia. Durante o ano de 2009, a São Paulo Alpargatas S/A
declarou e pagou juros sobre o capital próprio (“JCP”) no valor bruto de R$ 29.384
milhões (dos quais R$ 2.069 milhões, ou R$ 0,113 por ação ordinária e R$ 0,125 por
ação preferencial, provenientes da reserva para futuro investimento), equivalentes a
R$ 1,607 por ação ordinária e R$ 1,774 por ação preferencial. Os valores pagos e as
respectivas datas de pagamento estão representados no quadro abaixo:

Valor de JCP Pago

Data de Pagamento

R$ 14.601.860,72

29 de maio de 2009

R$ 4.875.873,59

28 de agosto de 2009

R$ 4.953.153,78

4 de outubro de 2009

R$ 4.953.153,78

18 de dezembro de 2009

No quadro a seguir, evidenciamos o lucro líquido dos três últimos exercícios sociais e
os valores de JCP pagos por classe de ação:

Deduzindo-se o IRRF o montante líquido de JCP pagos durante o exercício fiscal de
2009 somou R$ 25.324 milhões, equivalente a 94% do lucro líquido disponível para
distribuição, ou R$ 18.593 milhões acima do valor do dividendo obrigatório da
Companhia para o referido exercício.Na reunião do Conselho de Administração de 12
de março de 2010 não foi deliberado pagamento adicional de dividendos relativos ao
exercício de 2009 tendo em vista o pagamento de JCP foi imputado ao dividendo
obrigatório, nem foi proposta destinação específica para o lucro líquido remanescente
após pagamento de dividendos ou JCP pela Companhia. Não serão distribuídos
dividendos com base em lucros de exercícios anteriores.
Em 2009, não houve parcela do lucro líquido destinado à:
•
Reserva de contingências;
•
Reserva de lucros a realizar;
•
Reservas estatutárias; e
•
Retenção prevista em orçamento de capital.

Atendendo ao disposto no artigo 10, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a
Companhia vem disponibilizar as informações do item 12.6 a 12.09, do Anexo 24 do
Formulário de Referência:
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
12. ASSEMBLÉIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO
12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal
do emissor, indicar, em forma de tabela:
a. nome
b. idade
c. profissão
d. CPF ou número do passaporte
e. cargo eletivo ocupado
f. data de eleição
g. data da posse
h. prazo do mandato
i. outros cargos ou funções exercidos no emissor
j. indicação se foi eleito pelo controlador ou não

Nome

Idade

Profissão

CPF

Cargo
Eletivo
Ocupado

Data da
Eleição

Data da
Posse

Prazo do
Mandato

Outros
Cargos na
Alpargatas

Eleito pelo
Controlador

Carlos José Cantú

44

Administrador

084.811.928-21

Titular

15.04.09

15.04.09

AGO/10

Não

Sim

Adalgiso Fragoso de Faria

49

Economista

293.140.546-91

Titular

15.04.09

15.04.09

AGO/10

Não

Sim

Carlos Alberto Nunes

46

Economista

064.945.538-00

Titular

15.04.09

15.04.09

AGO/10

Não

Sim

José Ferraz Ferreira Filho

63

Engenheiro

250.616.158-91

Titular

15.04.09

15.04.09

AGO/10

Não

Não

Jorge Michel Lepeltier

62

Economista

070.190.688-04

Titular

15.04.09

15.04.09

AGO/10

Não

Não

Luiz Augusto Klecz

38

Advogado

166.070.708-09

Suplente

15.04.09

15.04.09

AGO/10

Não

Sim

Sumiko Jinno Tashiro

61

Economista

107.353.728-53

Suplente

15.04.09

15.04.09

AGO/10

Não

Sim

Marcelo Lucon

34

Advogado

165.931.848-37

Suplente

15.04.09

15.04.09

AGO/10

Não

Sim

Edmundo de Macedo S. e
S. Filho

62

Corretor

077.239.118-15

Suplente

15.04.09

15.04.09

AGO/10

Não

Não

Emilio Botelho Franciscon

53

Advogado

671.532.678-91

Suplente

N/A

N/A

N/A

Não

Não

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não
sejam estatutários
A São Paulo Alpargatas S.A. não possui os comitês acima mencionados.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando
• nome da empresa
• cargo e funções inerentes ao cargo
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que
integram (i) o grupo
econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta,
igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários
do emissor
ii.
indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas
1) Adalgiso Fragoso de Faria
Graduado em Ciências Econômicas pela PUC-MG, com cursos de pós-graduação
MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC e Política Econômica e Finanças de
Empresas pela FUMEC. Atuou anteriormente como Diretor Financeiro e
Administrativo da SP Vias Concessionária de Rodovias S.A. e como Analista
Econômico-Financeiro da Andrade Gutieerrez S.A.. Atualmente é Diretor da Camargo
Corrêa S.A.. O Sr. Adalgiso atua também como membro do Conselho Fiscal da CPFL
Energia S.A. e CCR Cia. de Concessões Rodoviárias S.A.. Atualmente é membro
titular do Conselho Fiscal da São Paulo Alpargatas S.A..
2) Carlos Alberto Nunes
Graduado em Economia pela Universidade São Judas, além de ter realizado vários
outros cursos de Administração Geral e Contabilidade no Brasil. Foi auditor, sendo
seu último cargo de gerente sênior, da Deloitte Touche Tohmatsu, onde atuou em
empresas do setor industrial, de varejo, de serviços e concessões de rodovias, bem
como participou de trabalhos específicos de abertura de capital e de investigação de
empresas em processo de compra e venda. Atualmente é Superintendente de
Auditoria e Controle da Camargo Côrrea S.A. sendo responsável pelo gerenciamento
dos processos de auditoria interna e externa das empresas do grupo e participação
em projetos especiais tais como: abertura de capital e due dilligence.
Foi membro do conselho fiscal da Santista Têxtil S.A. Atualmente é membro titular do
Conselho Fiscal da São Paulo Alpargatas S.A..

2) Carlos José Cantú
Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade São Judas Tadeu e possui MBA em
Administração Executiva pelo Ibmec. Trabalha no Grupo Camargo Corrêa desde
1995. Foi Conselheiro Fiscal da Santista Têxtil S.A. e atualmente é Superintendente
de Controladoria da Camargo Corrêa S.A.. É membro titular do Conselho Fiscal da
São Paulo Alpargatas S.A..
4) Jorge Michel Lepeltier
Graduado em Economia e Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade
Católica/SP, e possui especialização em Mercado de Capitais e Finanças e
Planejamento Estratégico pela New York University. Foi membro do Conselho de
Administração da Telebahia S.A., Companhia Paranaense de Energia – Copel,
Triunfo Participações, Telemig S.A. e da AES Tietê S.A., e membro do Conselho
Fiscal de várias empresas dos setores de telecomunicações, alimentos e bens de
consumo. Iniciou sua carreira na Pricewaterhouse Auditores Independentes, onde
atuou como Sênior Manager por 8 anos. Foi Tesoureiro da Brasmotor S/A e Diretor de
Adm. e Finanças e Relações com o Mercado. Atualmente é sócio e consultor da
Solução Governança Corporativa Consultoria S/C Ltda., e Conselheiro Fiscal da
Drogasil S.A. e São Paulo Alpargatas S.A..
5) José Ferraz Ferreira Filho
Engenheiro Mecânico formado pela Faculdade de Engenharia Industrial – FEI.
Trabalhou no Finasa (Banco Mercantil de S. Paulo S.A.) onde ocupou a Vice
Presidência Executiva. Também atuou como Diretor Superintendente do Banco
Pecúnia (Société Générale), onde permanece como Consultor do Conselho de
Administração. É, desde 2002, titular da J Ferraz Business Development, onde
desenvolve consultoria e operações de M&A.. É membro Titular do Conselho de
Administração das Empresas: Brasil Ecodiesel S.A e Bombril S.A. É membro Titular
do Conselho Fiscal das Empresas: Paranapanema S.A., Eluma S.A., São Paulo
Alpargatas S.A. e membro Suplente na Azevedo & Travassos S.A.. É Diretor da
Associação Arte Despertar (ONG). Faz parte da Equipe de colaboradores da
Bonsucex Holding. Foi Vice Presidente da Associação Brasileira de Bancos – ABBC;
ex-membro titular do Conselho de Administração das empresas: Mineração Buritirama
S.A., Cia. Melhoramentos Norte do Paraná e da Sociedade Brasileira de Ópera; exmembro titular do Conselho Fiscal da Cia. Paraibuna de Metais e da Caraíba Metais
S.A..
6) Luiz Augusto Klecz
Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, com MBA em Administração de
Empresas pela Universidad del CEMA, em Buenos Aires, Argentina. Ocupa o cargo
de Diretor Jurídico da Camargo Corrêa S.A., empresa holding do Grupo Camargo
Corrêa, tendo anteriormente atuado como Gerente Jurídico da Camargo Corrêa
Cimentos e como Diretor Jurídico da Loma Negra CIASA, empresa argentina
adquirida pelo Grupo Camargo Corrêa, da qual também foi membro do Conselho de
Administração. Atualmente é membro suplente do Conselho Fiscal da São Paulo
Alpargatas S.A..

7) Marcelo Lucon
Bacharel em Direito pela USP. Mestre em Direito Empresarial pela USP. Mestre (LLM)
em Direito Empresarial/Financeiro pela King's College London (University of London).
Foi advogado associado do escritório Lafosse Advogados. Atualmente é Gerente
Jurídico da Camargo Corrêa S.A.. Atualmente é membro suplente do Conselho Fiscal
da São Paulo Alpargatas S.A..
8) Sumiko Jinno Tashiro
Economista graduada pela Faculdades Metropolitanas Unidas, iniciou sua carreira
profissional na "holding" do Grupo Camargo Corrêa em fevereiro de 1970, onde
trabalhou até julho de 2006, ocupando diversos cargos. É membro suplente do
Conselho Fiscal da São Paulo Alpargatas S.A. desde abril de 2003. Atualmente é
sócia-administradora da CRJT Consultoria S/S Ltda. Atualmente é membro suplente
do Conselho Fiscal da São Paulo Alpargatas S.A..
9) Edmundo de Macedo Soares e Silva Filho
Corretor de Seguros desde 1972, é sócio-administrador da EMS Corretora de
Seguros Ltda., atuando na corretagem de seguros, gerenciamento de riscos e
consultoria em seguros. Foi Diretor da Finasa Corretora de Cambio e Valores
Mobiliários S. A., do Banco Finasa de Investimentos S. A., da Finasa Seguradora S.
A., da Finasa Previdência Privada S. A., da Velumar Participações S/C Ltda. e da
Ponto 3 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. É membro efetivo do
Conselho Fiscal da Cia. Melhoramentos Norte do Paraná, da Azevedo & Travassos
S.A. e da Paranapanema S.A.. Foi membro efetivo do Conselho Fiscal da Bombril
S.A. e do Conselho de Administração da Cobrasma S.A.. Atualmente é membro
suplente do Conselho Fiscal da São Paulo Alpargatas S.A..
10) Emilio Botelho Franciscon
Advogado, técnico em Contabilidade, e pós-graduado em Comércio Exterior, tendo
atuado como Diretor no Banco Mercantil, Banco Finasa de Investimentos. Foi membro
do Conselho da ADEVAL – Associação das Distribuidoras de Valores, e atualmente é
Diretor da F&M Consultores Associados.
b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos
i. qualquer condenação criminal
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer

Os candidatos ao Conselho Fiscal acima mencionados declaram que não estiveram
sujeitos, nos últimos 5 (cinco) anos, aos efeitos de qualquer condenação criminal,
condenação em processo administrativo da CVM, e qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que os tenham suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até
o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas
ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e
(ii) controladores diretos ou indiretos do emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas do emissor
Os candidatos a membro do Conselho Fiscal declaram não haver relação conjugal,
união estável ou parentesco até o segundo grau nas situações acima mencionadas.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
b. controlador direto ou indireto do emissor
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
O Sr. Adalgiso Fragoso de Faria é Diretor da Camargo Corrêa S.A., acionista
controladora da São Paulo Alpargatas S.A.. O Sr. Adalgiso atua também como
membro do Conselho Fiscal da CPFL Energia S.A. e CCR Cia. de Concessões
Rodoviárias S.A., empresas controladas pela Camargo Corrêa S.A.. O Sr. Carlos
Alberto Nunes é Superintendente de auditoria e controle da Camargo Côrrea S.A., acionista
controladora da São Paulo Alpargatas S.A.. O Sr. Carlos José Cantú é Superintendente de
Controladoria da Camargo Corrêa S/A, acionista controladora da São Paulo Alpargatas S.A..

O Sr. Luiz Augusto Klecz é Diretor Jurídico da Camargo Corrêa S.A, acionista
controladora da São Paulo Alpargatas S.A.. O Sr. Marcelo Lucon é Gerente Jurídico
da Camargo Corrêa S.A., acionista controladora da São Paulo Alpargatas S.A.. A Sra.
Sumiko Jinno Tashiro presta serviços de assessoria e consultoria financeira à
Camargo Corrêa S.A., acionista controladora da São Paulo Alpargatas S.A..

Atendendo ao disposto no artigo 12, item II, da Instrução CVM nº 481, de
17/12/2009, a Companhia vem disponibilizar as informações do item 13 do Anexo
24 do Formulário de Referência:
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
13.1. Descrição da política ou prática de remuneração do Conselho de
Administração, Diretoria Estatutária e não Estatutária, Conselho Fiscal e
Comitês, abordando os seguintes aspectos.
a. objetivos da política ou prática de remuneração
Nossa política de remuneração tem como objetivo atrair e reter profissionais. Para
tanto, atualizamos anualmente as nossas pesquisas e parâmetros com base no
mercado onde concorremos. Este mercado é formado por empresas de consumo,
multinacionais, brasileiras listadas em bolsa, além de empresas que são
referência em práticas de recursos humanos. O nosso objetivo é ter um pacote de
remuneração total que garanta um salário base competitivo nos mercados onde
atuamos, além de estimular o empreendedorismo e a meritocracia, por meio de
um modelo de incentivos de curto e longo prazo, atrelados aos resultados,
crescimento e geração de valor para a empresa. Além do pacote de remuneração
equilibrado, oferecemos conjuntos de benefícios específicos para atender aos
nossos diferentes públicos, regiões e negócios. Destacamos como compromisso
com o futuro de nossos empregados, o plano de previdência privada
SPASAPREV através do qual cada participante poderá optar por um percentual
de contribuição, respeitando os limites do regulamento, e como contrapartida a
empresa aportará no mínimo 50% e no máximo 150% do valor por ele
depositado, seguindo uma escala que privilegia a proximidade ao momento de
aposentadoria. A política de remuneração da Alpargatas respeita todos os
parâmetros trabalhistas, previdenciários e sindicais nas localidades onde atua e
esta continuamente atenta ao bem estar social de seus empregados, a
capacidade de pagar da empresa e a geração de riqueza aos seus stakeholders.
b. composição da remuneração, indicando:
(i) descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um
deles
Conselho de Administração
Mensalmente, os membros efetivos de nosso Conselho de Administração
recebem, a título de honorários, uma quantia fixa mensal definida e revisada
anualmente em Assembléia Geral Ordinária.

Diretoria Estatutária e Diretoria Não Estatutária
Os membros da nossa Diretoria contam com uma remuneração base e uma
remuneração variável, além dos benefícios indiretos. Esse composto tem como
objetivo refletir a experiência necessária para o exercício do cargo, a
complexidade da função e a responsabilidade e impacto nos resultados.
Conselho Fiscal
Os membros efetivos de nosso do Conselho Fiscal recebem unicamente a título
de honorários uma quantia fixa mensal definida e revisada anualmente em
Assembléia Geral Ordinária. O valor deste honorário respeita os limites impostos
pela Lei 6.404 - Art. 162 § 3º.
Comitês
Os membros de nossos Comitês de Remuneração, Auditoria, Ética, Segurança e
Qualidade, são empregados da empresa, e não recebem remuneração específica
pelo fato de participarem desses comitês.
(ii) qual a proporção de cada elemento na remuneração total
Diretoria Estatutária e Diretoria Não Estatutária
Seguindo nossa política, demonstramos no quadro abaixo a composição da
remuneração total de nossa Diretoria Estatutária e Não Estatutária.
Honorários
ou Salário
mensal

Incentivos
de curto
prazo
(target)

Incentivo de
longo prazo
(target)

Benefícios

Remuneração
Total

42%

30%

24%

4%

100%

Conselhos de Administração e Fiscal
Para os membros efetivos de nossos Conselhos de Administração e Fiscal 100%
da remuneração total esta atrelada aos seus respectivos honorários mensais.
(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da
remuneração
Diretoria Estatutária e Diretoria Não Estatutária
Como política utilizamos a metodologia da HayGroup Consultoria, especializada
em remuneração, para avaliar os cargos e funções existentes em nossa estrutura
organizacional. Anualmente, atualizamos nossas bases de comparação, através
da pesquisa salarial elaborada por esta consultoria, seguindo o mercado
executivo (ERE). A concessão de reajustes ou mudança do pacote de
remuneração total seguirá os movimentos de mercado, nível de competência e
desempenho dos executivos.

Conselhos de Administração e Fiscal
Para os membros efetivos de nosso Conselho de Administração o cálculo e
reajustes estão atrelados as práticas de mercado e para nossos membros de
nosso Conselho Fiscal respeitamos, no mínimo, os limites legais.
(iv) razões que justificam a composição da remuneração
A remuneração total da Administração da Companhia esta atrelada às práticas do
mercado em que a Companhia atua. O nosso objetivo é ter um salário base e
benefícios competitivos nos mercados onde atuamos; além de estimular o
empreendedorismo e a meritocracia, por meio de um modelo de incentivos de
curto e longo prazo, atrelados aos resultados, crescimento e geração de valor
para a empresa.
c.

principais indicadores de desempenho que são levados em
consideração na determinação de cada elemento da remuneração
A composição de nosso pacote de remuneração total, esta atrelada as estratégias
da Companhia no seu segmento de atuação. Uma vez definida esta composição,
consideramos indicadores de desempenho individuais e coletivos, que podem ser
financeiros, operacionais, sociais e ambientais.
d.

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos
indicadores de desempenho

Os indicadores utilizados para a remuneração variável de curto e longo prazo são
financeiros e de negócio, apurados trimestralmente e anualmente, no fechamento
do exercício. Estes resultados definem o valor da remuneração, refletindo a
evolução dos indicadores.
e.

como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses
da Companhia de curto,médio e longo prazo
O incentivo de curto prazo está atrelado ao nosso plano operacional do ano,
portanto remunera o desempenho projetado para aquele exercício e busca
estimular a superação dos resultados recompensados por níveis de remuneração
superiores. O incentivo de longo prazo está atrelado ao plano plurianual, baseado
na agregação de valor para empresa, por meio de um programa de opções de
ações.
f.

existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas
ou controladores diretos ou indiretos.

Diretoria Estatutária e não Estatutária
Toda remuneração fixa, variável e benefícios, são efetuados diretamente pela
empresa.
Conselhos de Administração e Fiscal
Efetuamos mensalmente o pagamento de honorários referentes à participação
em nossos conselhos. Desconhecemos qualquer outro tipo de remuneração
recebida pelos mesmos, por se tratarem conselheiros independentes.
g.

existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à
ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação do
controle societário da Companhia

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

ANO 2007
REAL
Conselho de

Conselho

Diretoria

Administração

Fiscal

Estatutária

6

5

4

Honorários*

1.195,2

369,9

2.431,6

Benefícios

0,0

0,0

282,3

Verbas
Nº de membros
REMUNERAÇÃO FIXA

Outros**

0,0

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Bônus
Rem. baseada em ações
REMUNERAÇÃO TOTAL POR
ÓRGÃO
REMUNERAÇÃO TOTAL EM
2007
*Contempla encargos sociais
** Verbas rescisórias e gratificação de contratação

0,0

0,0

1.954,3

0,0

0,0

1.323,8

1.195,2

369,9

5.992,0

7.557,1

Valores em R$/mil

ANO 2008
REAL
Conselho de

Conselho

Diretoria

Administração

Fiscal

Estatutária

6

5

4

Honorários*

1.195,9

390,6

2.764,6

Benefícios

0,0

0,0

193,9

0,0

423,1

0,0

0,0

1.210,0

0,0

0,0

1.734,0

1.195,9

390,6

6.325,6

Verbas
Nº de membros
REMUNERAÇÃO FIXA

Outros**

0,0

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Bônus
Rem. baseada em ações
REMUNERAÇÃO TOTAL POR
ÓRGÃO
REMUNERAÇÃO TOTAL EM
2008
*Contempla encargos sociais
** Verbas rescisórias e gratificação de contratação

7.912,1

Valores em R$/mil

ANO 2009
REAL
Conselho de

Conselho

Diretoria

Administração

Fiscal

Estatutária

6

5

4

Honorários*

1.173,6

468,2

3.255,7

Benefícios

0,0

0,0

265,4

0,0

1.360,8

0,0

0,0

1.740,0

0,0

0,0

2.081,8

1.173,6

468,2

8.703,7

Verbas
Nº de membros
REMUNERAÇÃO FIXA

Outros**

0,0

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Bônus
Rem. baseada em ações
REMUNERAÇÃO TOTAL POR
ÓRGÃO
REMUNERAÇÃO TOTAL EM
2009
*Contempla encargos sociais
** Verbas rescisórias e gratificação de contratação

10.345,5

Valores em R$/mil

ANO 2010
PREVISTO
Conselho de

Conselho

Diretoria

Administração

Fiscal

Estatutária

6

5

3

Honorários*

1.322,0

558,0

3.377,5

Benefícios

0,0

0,0

288,3

Outros

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.348,0

0,0

0,0

1.937,0

1.322,0

558,0

7.950,8

Verbas
Nº de membros
REMUNERAÇÃO FIXA

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Bônus
Rem. baseada em ações
REMUNERAÇÃO TOTAL POR
ÓRGÃO
REMUNERAÇÃO TOTAL
PREVISTA PARA 2010

9.830,8

*Contempla encargos sociais

13.3. Remuneração Variável dos 3 últimos exercícios sociais e remuneração
prevista para o exercício corrente do Conselho de Administração, Diretoria
Estatutária e Conselho Fiscal.
A política de remuneração da Companhia não contempla programas de
remuneração variável para os membros do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal. No caso da Diretoria Estatutária da Companhia, esta recebe a
remuneração variável a título de bônus, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Valores em R$/mil
Diretoria Estatutária
Verbas / anuais

Previsto
2010

Real
2009

Real
2008

Real
2007

Nº de membros

3

4

3

4

Valor mínimo*

776,0

855,9

580,1

653,5

Valor máximo

2.910,0

3.099,4

2.175,4

2.551,5

Valor previsto

2.231,0

2.348,3

1.667,8

1.701,0

Efetivamente pago

**2.348,0

1.740,0

1.210,0

1.954,3

BÔNUS

*contempla o resultado mínimo para pagamento, porém caso o resultado seja inferior ao mínimo não
ocorrerá pagamento.
** Valor previsto

13.4. Plano de remuneração baseado em ações do Conselho de
Administração e da Diretoria Estatutária em vigor no último exercício social
e previsto para o exercício social corrente.
A Companhia tem um Plano de Opção de Compra de Ações (“Plano”), o qual é
oferecido a seus Diretores, estatutário e não estatutários. O Plano não se aplica
aos membros do Conselho de Administração da Companhia.
O Plano é composto por programas, os quais são lançados anualmente pela
Companhia, depois de aprovados pelo Conselho de Administração. Apesar de os
programas serem lançados a cada ano, todos estão sujeitos às mesmas
condições e termos gerais.Conforme demonstrado em alguns itens abaixo, desde
o surgimento do Plano foram lançados os programas para 2007, 2008 e 2009.
a.
Termos e condições gerais
O Plano da Companhia é oferecido exclusivamente a determinados Diretores
estatutários e não estatutários da Companhia. O Plano visa incentivar e motivar
os Diretores da Companhia a desempenhar suas atividades no melhor interesse
da Companhia e visando melhores resultados. Os Diretores elegíveis ao Plano
são apresentados pela Diretoria ao Conselho de Administração da Companhia
que aprovará ou rejeitará cada um dos nomes apresentados. De acordo com o
potencial de ganho individual de cada Diretor, o Conselho de Administração
comunicará a cada Diretor, elegível e aprovado para participar do Plano, o
número de opções que cada Diretor poderá adquirir dentro do programa válido
para aquele exercício social. O direito ao efetivo exercício da opção de compra
está condicionado ao cumprimento de uma Meta de Performance, baseada em
fórmula matemática constante do Plano. Cada opção adquirida pelo Diretor
outorga ao mesmo direito a uma ação preferencial de emissão da Companhia.
Uma vez alcançada a Meta de Performance e respeitados os prazos de carência,
parte das opções dos Diretores são consideradas como “Opções Liberadas”.
São as Opções Liberadas que poderão ser exercidas e, como resultado de tal
exercício, receberá o Diretor as ações correspondentes.

PROGRAMA

PRAZO DE CARÊNCIA PARA EXERCÍCIO DA OPÇÃO

2007

a partir de 1º de julho de 2010 até 31 de agosto de 2010, o
Diretor poderá exercer até 30% (trinta por cento) do total das
Opções de Compra;
a partir de 1º de julho de 2011 até 31 de agosto de 2011, o
Diretor poderá exercer até 60% (sessenta por cento) do total
das Opções de Compra; e
a partir de 1º de julho de 2012 até 31 de agosto de 2012, o
Diretor poderá exercer até 100% (cem por cento) do total
das Opções de Compra.

2008

a partir de 1º de julho de 2011 até 31 de agosto de 2011, o
Beneficiário poderá exercer até 30% (trinta por cento) do
total das Opções de Compra;
a partir de 1º de julho de 2012 até 31 de agosto de 2012, o
Beneficiário poderá exercer até 60% (sessenta por cento) do
total das Opções de Compra; e
a partir de 1º de julho de 2013 até 31 de agosto de 2013, o
Beneficiário poderá exercer até 100% (cem por cento) do
total das Opções de Compra.

2009

a partir de 1º de julho de 2012 até 31 de agosto de 2012, o
Diretor Opções de Compra;
a partir de 1º de julho de 2013 até 31 de agosto de 2013, o
Diretor poderá exercer até 60% (sessenta por cento) do total
das Opções de Compra; e
a partir de 1º de julho de 2014 até 31 de agosto de 2014, o
Diretor poderá exercer até 100% (cem por cento) do total
das Opções de Compra.

2010
(sujeita à aprovação do
Conselho
de
Administração)

a partir de 1º de julho de 2013 até 31 de agosto de 2013, o
Diretor Opções de Compra;
a partir de 1º de julho de 2014 até 31 de agosto de 2014, o
Diretor poderá exercer até 60% (sessenta por cento) do total
das Opções de Compra; e
a partir de 1º de julho de 2015 até 31 de agosto de 2015, o
Diretor poderá exercer até 100% (cem por cento) do total
das Opções de Compra.

b.
principais objetivos do plano
O principal objetivo do Plano é promover um complemento à remuneração total
dos Diretores da Companhia em contrapartida do bom desempenho e mérito
individual de cada um dos Diretores estatutários e não estatutários. Além disso, o
Plano se insere em um contexto de geração de valor para o Acionista da
Companhia, crescimento e expansão da Companhia, atração de retenção de
profissionais altamente capacitados, visão de longo prazo e participação no
planejamento estratégico e definição de objetivos da Companhia.
c.
forma como plano contribui para esses objetivos
Cada um dos programas incluídos no Plano tem prazo de 6 anos para o exercício
das opções adquiridas pelos Diretores eleitos a cada um dos programas. Dessa
forma, o não atingimento da Meta de Performance em determinado exercício
social não necessariamente comprometerá, de forma negativa, todo o restante do
Plano, vez que o Diretor terá chances de atingir ou até superar as Metas de
Performance dos próximos exercícios incluídos no mesmo programa. Além disso,
cumprida a Meta de Performance para determinado exercício social, o Diretor,
dentro do próximo período de exercício de opção, poderá, de imediato, exercer
suas Opções Liberadas, sem ter que aguardar o final do prazo do Plano para tal
exercício.
d.
como o plano se insere na política de remuneração da Companhia
O Plano visa complementar a remuneração total dos Diretores da Companhia,
estatutários ou não estatutários, porém, tal complementação está diretamente
ligada ao desempenho de cada um dos Diretores na implementação de suas
atribuições, sempre visando o melhor interesse da Companhia e a busca de
melhores resultados.
e.

como o plano alinha os interesses dos administradores e da
Companhia a curto, médio e longo prazo
Uma vez que o Plano é estabelecido com base em resultados anuais, porém, é
válido por um período de 6 anos, os interesses dos Diretores a curto, médio e
longo prazo estão completamente em linha com os da Companhia para os
mesmos prazos.

f.

número máximo de ações abrangidas
EXERCÍCIO SOCIAL

No. DE AÇÕES
ABRANGIDAS

2007

25.000

2008

27.500

2009

56.000

2010

25.000

(sujeita à aprovação do
Conselho de Administração)

g.

número máximo de opções a serem outorgadas

EXERCÍCIO SOCIAL

No. DE AÇÕES
ABRANGIDAS

2007

25.000

2008

27.500

2009

56.000

2010

25.000

(sujeita à aprovação do Conselho de
Administração)

h.
condições de aquisição de ações
Cumprimento da Meta de Performance e respeito aos prazos de exercício das
Opções Liberadas.
i.
Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
Os preços são fixados anualmente, através do programa de opções aprovado
pelo Conselho de Administração e são apurados através do preço médio de
negociação ocorridos nos últimos 60 pregões anteriores a 1º de Junho de cada
ano. O preço de aquisição deve ser atualizado, conforme índice previsto no
programa de opções.
j.
Critérios para fixação do prazo de exercício
Utilizamos como base a visão de longo prazo, retenção de profissionais e práticas
alinhadas ao mercado.
k.
Forma de liquidação
Assinatura pelo Diretor de “Termo de Exercício de Opção”. Após o recebimento
do Termo de Exercício de Opção, a Companhia terá o prazo de 30 dias para
efetuar a transferência das ações objeto da opção exercida. A Companhia
assinará a “Ordem de Transferência de Ações” emitida pelo banco depositário
das ações escriturais da Companhia e o diretor deverá pagar o preço de
aquisição.
l.
Restrições as transferências das ações
Direito de preferência da Companhia para adquirir as ações do Diretor que
desejar aliená-las, pelo mesmo valor e condições oferecidos por um terceiro
interessado ou pelo valor da cotação das ações preferenciais na Bolsa de Valores
de São Paulo no pregão do dia imediatamente anterior ao dia do exercício do
direito de preferência, caso o Diretor deseje alienar suas ações em bolsa de
valores.
m.

Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a
suspensão, alteração ou extinção do plano
Caso a Companhia seja parte de: (i) fusão, incorporação resultando na extinção
da Companhia, cisão com versão de todos ou substancialmente todos os ativos
operacionais da Companhia para outra empresa; ou (ii) venda de todos ou
substancialmente todos os ativos operacionais da Companhia; ou (iii) outra forma
de reorganização societária que produza efeito similar, o Plano terminará e as
opções de compra concedidas dentro do programa extinguir-se-ão, a menos que
se acorde por escrito, nos documentos relativos à operação em questão, a
continuidade do Plano e a assunção das obrigações nos termos das opções,
incluindo as opções de compra concedidas através do Plano, com a substituição
de tais opções por novas opções, pela sucessora ou sociedade que adquirir os
ativos da Companhia. Os ajustes efetuados no Plano quando da substituição das
opções de compra originais por novas opções serão vinculativos. Se discordar
dos ajustes no Plano, o Diretor terá o direito de renunciar às suas opções de
compra, mas não fará jus a qualquer indenização. No caso alienação, direta ou
indireta, pelos controladores da Companhia, de número de ações que implique
alteração do controle da Companhia, se os novos controladores da Companhia

não desejarem adquirir as ações do Diretor, mas o Diretor desejar vender suas
ações, o Diretor terá o direito, a ser exercido a seu exclusivo critério, de vender
aos novos controladores, que terão a obrigação de comprar, pelo mesmo valor
por ação e condições de pagamento oferecidos ao grupo controlador da
Companhia, as ações oriundas do exercício de suas opções de compra. O Diretor
terá ainda o direito de declarar o vencimento antecipado dos prazos de exercício
das opções de compra de que é titular, para que, se assim desejar, possa fazer a
subscrição ou compra de novas ações, no prazo de 30 (trinta) dias, condicionada
à venda imediata aos novos controladores, na mesma data do exercício das
opções de compra.
n. Efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus
direitos previstos no plano de remuneração baseado em ações
No caso de o Diretor deixar de ser empregado ou administrador da Companhia ou
de suas controladas, conforme o caso, por qualquer razão, exceto por morte,
aposentadoria ou invalidez permanente, o exercício das opções de compra
conferidas ao Diretor em questão ficará restrito somente às Opções Liberadas. As
demais opções de compra serão meras expectativas e perderão a validade no
momento da ocorrência do evento, ficando automaticamente extintas e
terminadas, de pleno direito, independente de qualquer aviso, ou notificação com
a rescisão, extinção ou término do contrato de trabalho ou mandato como
administrador, seja qual for a causa ou motivo da rescisão, inclusive quando esta
for por justa causa, ou mesmo imotivada e ocorrer por decisão unilateral da
Companhia ou de suas controladas, conforme o caso. Nesse caso, o Diretor terá
prazo improrrogável de 90 (noventa) dias para exercer as Opções Liberadas,
mediante pagamento à vista. No caso de morte do Diretor, todas as opções de
compra ainda não liberadas para exercício tornar-se-ão exercíveis
antecipadamente, ficando dispensados os prazos de carência e o atingimento das
Metas de Performance, e as opções de compra estender-se-ão aos seus
herdeiros ou sucessores, por sucessão legal ou por disposição testamentária,
pelo prazo improrrogável de 12 (doze) meses a contar da data do falecimento ou
até o término do prazo de exercício, se restar prazo inferior a 12 (doze) meses,
devendo as opções de compra ser exercidas no todo ou em parte pelos herdeiros
ou sucessores do Diretor, mediante pagamento à vista. Na hipótese de invalidez
permanente do Diretor, todas as opções de compra ainda não liberadas para
exercício tornar-se-ão exercíveis antecipadamente, ficando dispensados os
prazos de carência e o atingimento das Metas de Performance, e as opções de
compra poderão ser exercidas pelo Diretor ou por seu responsável legal, a
qualquer momento (observado o prazo máximo de exercício previsto em cada um
dos programas do Plano) a contar da data em que foi constatada a invalidez
permanente, mediante pagamento à vista. No evento de Aposentadoria do
Diretor, ficarão dispensados os prazos de carência mas mantidas as Metas de
Performance acumuladas até o exercício do ano anterior ao ano da
Aposentadoria, de forma que o exercício das opções de compra conferidas ao
Diretor em questão ficará restrito somente às Opções Liberadas e às opções de
compra cuja liberação esteja dependendo exclusivamente dos prazos de
carência, que tornar-se-ão exercíveis antecipadamente, desde que as Metas de
Performance acumuladas tenham sido atingidas. As opções de compra exercíveis
antecipadamente poderão ser exercidas pelo Diretor, a qualquer momento

(observado o prazo máximo de exercício previsto em cada um dos programas do
Plano) a contar da data em que em que seja formalizada a Aposentadoria,
mediante pagamento à vista. Para efeitos do Plano, “Aposentadoria”, significa o
término da relação de trabalho, vínculo de emprego ou mandato do Diretor com a
Companhia ou sua(s) controlada(s) por decisão do Diretor ou da Companhia
(exceto quando se der por justa causa), desde que o Diretor, na data da rescisão
contratual, esteja a serviço da Companhia ou sua(s) controlada(s) por 10 anos ou
mais (independentemente da função) e tenha no mínimo 55 anos de idade.
13.5. Quantidade de Ações ou cotas detidas, direta ou indiretamente, no
Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou
cotas, emitidos pela Companhia, seus controladores diretos e indiretos,
sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho
de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados
por órgão, na data de encerramento do último exercício social
Órgão

Quantidade

- Conselho de Administração

0

- Conselho Fiscal

0

- Diretoria Estatutária
- Diretoria
TOTAL

196.176
72.137
268.313

Obs 1: Saldo em 31/12/2009
Obs 2: 100% de ações da empresa

13.6. Remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos três
últimos exercícios sociais e a prevista para o exercício social corrente, do
Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária
Não há opções outorgadas ao membros do Conselho de Administração.

A - DIRETORIA ESTATUTÁRIA
DADOS

PREVISTO
2010

2009

2008

2007

B - Nº DE
MEMBROS

3

3

2

2

C - OUTORGA DE OPÇÕES
I - Data

1/JULHO

1/JULHO

1/JULHO

1/JULHO

II - Quantidade

14.900

29.500

16.500

9.200

III - Prazo para se
tornar exercíveis

1/7/2013

1/7/2012

1/7/2011

1/7/2010

IV- prazo máximo
para exercício

31/8/2015

31/8/2014

31/8/2013

31/8/2012

V - prazo de
restrição à
transferência

N/A

N/A

N/A

N/A

VI - preço médio
ponderado

N/A

N/A

N/A

N/A

D - VALOR JUSTO

R$ 130,00

R$ 70,57

R$ 105,09

R$ 143,89

E- DILUIÇÃO
POTENCIAL EM
CASO DE
EXERCÍCIO DE
TODAS OPÇÕES

O valor do
impacto será
apurado no
fechamento
do exercício,
considerandose novas
concessões
que poderão
ocorrer em
Julho/2010

R$
934.000

R$ 766.000

n/d

PERDIDAS POR
DESLIGAMENTO

0

0

0

2.000

13.7. Opções em aberto do Conselho de Administração e da Diretoria
Estatutária ao final do último exercício social.
Não há opções outorgadas ao membros do Conselho de Administração.

A - DIRETORIA ESTATUTÁRIA
DADOS

PREVISTO
2010

2009

2008

2007

B - Nº DE
MEMBROS

3

3

2

2

I – QUANTIDADE

14.900

29.500

16.500

7.200

II - Prazo para se
tornar exercíveis

1/7/2013

1/7/2012

1/7/2011

1/7/2010

III - prazo máximo
para exercício

31/8/2015

31/8/2014

31/8/2013

31/8/2012

V - prazo de
restrição à
transferência

N/A

N/A

N/A

N/A

VI - preço médio
ponderado

N/A

N/A

N/A

N/A

VII – valor justo

R$ 130,00

R$ 70,57

R$ 105,09

R$ 143,89

D – OPÇÕES
AINDA
EXERCÍVEIS

NÃO
EXISTEM
OPÇÕES
EXERCÍVEIS

NÃO
EXISTEM
OPÇÕES
EXERCÍVEIS

NÃO
EXISTEM
OPÇÕES
EXERCÍVEIS

NÃO
EXISTEM
OPÇÕES
EXERCÍVEIS

C – OPÇÕES
AINDA NÃO
EXERCÍVEIS

13.8. Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada
em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos
últimos 3 exercícios sociais.
Não há opções outorgadas ao membros do Conselho de Administração.

DIRETORIA ESTATUTÁRIA
DADOS

2009

2008

2007

B - Nº DE MEMBROS

3

2

2

C – OPÇÕES EXERCIDAS

NÃO
EXISTEM
OPÇÕES
EXERCÍVEIS

NÃO
EXISTEM
OPÇÕES
EXERCÍVEIS

NÃO
EXISTEM
OPÇÕES
EXERCÍVEIS

D – OPÇÕES ENTREGUES
I - QUANTIDADE

29.500

16.500

9.200

II – PREÇO MÉDIO PONDERADO DE
AQUISIÇÃO

R$ 70,57

R$ 105,09

R$ 143,89

III – VALOR TOTAL DA DIFERENÇA
ENTRE O VALOR DE AQUISIÇÃO E O
VALOR DE MERCADO

R$ 6,43 por
opção

(R$ 6,49) por
opção

R$ 15,11 por
opção

13.9. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão
dos dados divulgados nos itens 13.6 a 13.8, tal como a explicação do
método de precificação do valor das ações e das opções.
DADOS

2009

2008

2007

A – modelo de precificação

Arvore binomial

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

Vide quadro abaixo

C - método utilizado e as premissas
assumidas para incorporar os efeitos
esperados de exercício antecipado

n/a

D - forma de determinação da
volatilidade esperada

Média da volatilidade diária dos últimos 3 anos
considerando a cotação de fechamento da ação

E - se alguma outra característica da
opção foi incorporada na mensuração
de seu valor justo

n/a

13.9 (Item b) - Quadro com os 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

Variáveis

Grant
2007

2008

8,30%

2009

8,20%

8,60%

2010

8,00%

8,20%

9,5%

2012

7,80%

8,00%

9,0%

2013

7,80%

7,80%

8,6%

7,80%

8,0%

2014

Grant
2008

2015

Grant
2009

7,7%

2) Volatilidade da
ação

38,00%

32,00%

45,1%

3) Dividend Yield

4,63%

4,44%

3,41%

4) Fired

2,50%

2,50%

2,50%

5) Quit

2,50%

2,50%

2,50%

6) Equity Premium

5,30%

5,90%

5,00%

7) Market Fair Value

28,77%

29,96%

37,57%

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

DADOS

INFORMAÇÕES

a. Órgão

Diretoria Estatutária

b. Número de membros
c. Nome do plano
d. Quantidade de administradores que
reúnem as condições para se
aposentar
e. Condições para se aposentar
antecipadamente
f. valor atualizado das contribuições
acumuladas no plano de previdência
até o encerramento do último exercício
social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos
administradores
g. valor total acumulado das
contribuições realizadas durante o
último exercício social, descontada a
parcela relativa a contribuições feitas
diretamente pelos administradores

h. se há a possibilidade de resgate
antecipado e quais as condições

3
SPASAPREV – ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA

NENHUM

Idade mínima de 55 anos e Tempo de
Serviço mínimo de 10 anos

R$ 1.937.986

R$ 260.535

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 empresa por ano trabalhado

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

Incentivo de longo prazo
(cláusulas do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia):
7. TÉRMINO DA RELAÇÃO DO EMPREGO E/OU DE MANDATO
No caso de o Beneficiário deixar de ser empregado ou administrador da
Companhia ou de suas controladas, conforme o caso, por qualquer razão, exceto
por morte, Aposentadoria ou invalidez permanente, o exercício das Opções de
Compra conferidas ao Beneficiário em questão ficará restrito somente às Opções
de Compra Liberadas. As demais Opções de Compra serão meras expectativas e
perderão a validade no momento da ocorrência do evento, ficando
automaticamente extintas e terminadas, de pleno direito, independente de
qualquer aviso, ou notificação com a rescisão, extinção ou término do contrato de
trabalho ou mandato como administrador, seja qual for a causa ou motivo da
rescisão, inclusive quando esta for por justa causa, ou mesmo imotivada e ocorrer
por decisão unilateral da Companhia ou de suas controladas, conforme o caso.
Nesse caso, o Beneficiário terá prazo improrrogável de 90 (noventa) dias para
exercer as Opções de Compra Liberadas, mediante pagamento à vista.
8. MORTE, INVALIDEZ PERMANENTE OU APOSENTADORIA
a) No caso de morte do Beneficiário, todas as Opções de Compra ainda não
liberadas para exercício tornar-se-ão exercíveis antecipadamente, ficando
dispensados os prazos de carência e o atingimento das Metas de Performance, e
as Opções de Compra estender-se-ão aos seus herdeiros ou sucessores, por
sucessão legal ou por disposição testamentária, pelo prazo improrrogável de 12
(doze) meses a contar da data do falecimento ou até o término do prazo de
exercício, se restar prazo inferior a 12 (doze) meses, devendo as Opções de
Compra ser exercidas no todo ou em parte pelos herdeiros ou sucessores do
Beneficiário, mediante pagamento à vista.
b) No caso de invalidez permanente do Beneficiário, todas as Opções de Compra
ainda não liberadas para exercício tornar-se-ão exercíveis antecipadamente,
ficando dispensados os prazos de carência e o atingimento das Metas de
Performance, e as Opções de Compra poderão ser exercidas pelo Beneficiário ou
por seu responsável legal, a qualquer momento (observado o prazo máximo de
exercício previsto na cláusula 2ª deste Contrato) a contar da data em que foi
constatada a invalidez permanente, mediante pagamento à vista.
c) No caso de Aposentadoria do Beneficiário, ficarão dispensados os prazos de
carência mas mantidas as Metas de Performance acumuladas até o exercício do
ano anterior ao ano da Aposentadoria, de forma que o exercício das Opções de
Compra conferidas ao Beneficiário em questão ficará restrito somente às Opções
de Compra Liberadas e às Opções de Compra cuja liberação esteja dependendo
exclusivamente dos prazos de carência, que tornar-se-ão exercíveis
antecipadamente, desde que as Metas de Performance acumuladas tenham sido
atingidas.
As Opções de Compra exercíveis antecipadamente poderão ser exercidas pelo
Beneficiário, a qualquer momento (observado o prazo máximo de exercício
previsto na cláusula 2ª deste Contrato) a contar da data em que em que seja
formalizada a Aposentadoria, mediante pagamento à vista.
c1) Considera-se “Aposentadoria” do Benefíciário, para os fins deste Contrato, o
término da relação de trabalho, vínculo de emprego ou mandato do administrador

com a Companhia ou sua(s) controlada(s) por decisão do Diretor ou da
Companhia (exceto quando se der por justa causa), desde que o Diretor, na data
da rescisão contratual, esteja a serviço da Companhia ou sua(s) controlada(s) por
10 anos ou mais (independentemente da função) e tenha no mínimo 55 anos de
idade.
Incentivo de curto prazo:
Receberá o bônus relativo ao nº de meses trabalhado no ano, com base nos
resultados apurados no final do exercício.
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, tornase 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.
Demais coberturas:
Não existem qualquer coberturas ou compromissos pós-emprego
13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da
remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado da Companhia
referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária
ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores,
diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam
desse assunto.
Órgão

2007

2008

2009

Conselho
Deliberativo

77%

78%

78%

Conselho Fiscal

60%

60%

60%

Diretoria Estatutária

0%

0%

0%

13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores
reconhecidos no resultado da Companhia como remuneração de membros
do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho
fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que
ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou
assessoria prestados.
Não aplicável
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.
Não aplicável
13.16 Outras Informações Relevantes
Não aplicável.

Atendendo ao disposto no artigo 14, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a
Companhia vem disponibilizar as seguintes informações:
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
AUMENTO DE CAPITAL
A proposta de aumento do capital social a ser submetida à aprovação dos Acionistas
possui as seguintes características:
Valor do Aumento: R$ 49.366.733,83 (quarenta e nove milhões, trezentos e sessenta
e seis mil, setecentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos).
Valor do Capital Social Atual: R$ 391.804.108,58 (trezentos e noventa e um milhões,
oitocentos e quatro mil, cento e oito reais e cinquenta e oito centavos).
Valor do Capital Social Pós Aumento: R$ 441.170.842,41 (quatrocentos e quarenta e
um milhões, cento e setenta mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e um
centavos).
Origem dos Recursos: O presente aumento de capital será realizado através da
capitalização da reserva para investimentos constituída pela Companhia em 2004.
Emissão de Novas Ações e Preço de Emissão: O aumento de capital proposto não
implicará na emissão de novas ações nem tampouco afetará o valor patrimonial das
ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia. Tendo em vista que o
aumento de capital proposto não implicará na emissão de novas ações da
Companhia, não se faz necessário estabelecer o prazo previsto no artigo 169 § 3º da
Lei 6.404/76.
A administração da Companhia resolveu por apresentar a presente proposta de
aumento de capital por entender que constitui o melhor interesse da Companhia
integrar ao capital social os valores originalmente destinados à reserva de
investimentos no exercício de 2004.

Atendendo ao disposto no artigo 11, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a
Companhia apresenta o presente Relatório de Origem e Justificativa:
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
RELATÓRIO DE ORIGEM E JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
I.

OBJETO DA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA PROPOSTA

1.1. O objeto da alteração estatutária proposta consiste na alteração das Cláusulas
5ª e 32 do Estatuto Social da SPASA de forma a refletir: (a) o novo valor do capital
social da Companhia em função da capitalização de reservas para investimento no
valor total de R$ 49.366.733,83 (quarenta e nove milhões, trezentos e sessenta e seis
mil, setecentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos); e (b) o novo limite do
capital autorizado da Companhia em decorrência do desdobramento de ações da
Companhia aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 24 de
fevereiro de 2010.
II.

JUSTIFICATIVA DAS ALTERAÇÕES

2.1. As alterações propostas se justificam pelos motivos a seguir descritos:
Aumento de Capital
2.1.1 O aumento de capital da Companhia, no valor total de R$ 49.366.733,83
(quarenta e nove milhões, trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e trinta e três
reais e oitenta e três centavos) se justifica para atender o artigo 196, da Lei 6.404/76.
2.1.2. Em função do aumento acima descrito, o capital social da Companhia passará
dos atuais R$ 391.804.108,58 (trezentos e noventa e um milhões, oitocentos e quatro
mil, cento e oito reais e cinquenta e oito centavos) para R$ 441.170.842,41
(quatrocentos e quarenta e um milhões, cento e setenta mil, oitocentos e quarenta e
dois reais e quarenta e um centavos).
Aumento do Capital Autorizado
2.1.3. Tendo em vista o desdobramento das ações da Companhia na proporção de
1:20, faz-se necessário adaptar o limite de capital autorizado da Companhia que é
fixado em número de ações. Assim sendo, a administração da Companhia propõe que
o atual capital autorizado da Companhia seja aumentado na mesma proporção do
desdobramento já aprovado, passando de 18.152.408 (dezoito milhões, cento e
cinquenta e duas mil, quatrocentas e oito) ações para 363.048.160 (trezentas e trinta
e três milhões, quarenta e oito mil, cento e sessenta) ações.
III.

EFEITOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS

Aumento de Capital
3.1. Do ponto de vista jurídico, o aumento de capital proposto, através da
capitalização da reserva de investimentos da Companhia, não implicará na emissão
de novas ações, nem na alteração dos valores patrimoniais das atuais ações de
emissão da Companhia.

3.1.1 Tampouco haverá qualquer diluição em virtude do aumento de capital proposto.
3.2. Do ponto de vista econômico também não haverá qualquer impacto negativo
para os Srs. Acionistas, uma vez que o aumento de capital apenas integrará ao
capital social da companhia o valor da reserva de investimentos, sem alteração no
valor patrimonial das respectivas ações de emissão da Companhia.
3.2.1. O aumento de capital proposto não afetará qualquer direito patrimonial ou
político dos Srs. Acionistas, conferido pelas ações que detêm no capital social da
SPASA.
Aumento do Capital Autorizado
3.3. O aumento do capital autorizado da Companhia visa apenas adequar o número
de ações que estabelecem tal limite ao novo número total de ações em que se divide
o capital social da Companhia, em função do desdobramento aprovado em
Assembleia Geral Extraordinária de 24 de fevereiro de 2010, razão pela qual não
afetará quaisquer direitos políticos ou patrimoniais dos Srs. Acionistas.
3.4. A administração da SPASA permanece à disposição dos Srs. Acionistas para
esclarecer quaisquer dúvidas porventura oriundas das propostas de desdobramento e
consequente alteração estatutária aqui descritas.

Atendendo ao disposto no artigo 11 item I, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a
Companhia vem disponibilizar as alterações de seu Estatuto Social:
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL
“SÃO PAULO ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta
ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETO
Artigo 1º - A SÃO PAULO ALPARGATAS S.A., constituída em 3 de abril de 1907, é
uma sociedade anônima que se rege pelo presente estatuto e pelas disposições
legais que lhe forem aplicáveis.
Artigo 2º - A Sociedade tem sede e foro jurídico na Capital do Estado de São Paulo,
podendo abrir e encerrar filiais e outros estabelecimentos no País, a critério da
Diretoria, ou no exterior, mediante deliberação do Conselho de Administração.
Artigo 3º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.
Artigo 4º - A Sociedade tem por objeto:
(a) a industrialização, fabricação, comercialização e exportação de calçados,
inclusive os utilizados como Equipamento de Proteção Individual - EPI - tais como:
botas e calçados de segurança; fios; tecidos e outros artefatos têxteis; artigos e
vestuário; artigos de couro; resina sintética e borracha natural ou artificial; e ainda
artigos esportivos e quaisquer insumos e componentes de todos esses produtos;
(b) a industrialização e comercialização de materiais de embalagem e de peças e
acessórios para máquinas;
(c) a importação e exportação de máquinas, componentes, acessórios,
equipamentos e matérias-primas;
(d) a representação comercial de empresas nacionais ou estrangeiras, dentro
ou fora do País;
(e) cultivo, preparação e comercialização de quaisquer espécies de fibras;
(f) a exploração de indústrias ou de atividades que, direta ou indiretamente,
estejam relacionadas com o seu objeto;
(g)
a exploração de marcas, patentes e quaisquer outros direitos da
propriedade industrial ou intelectual;

(h) a participação em outras empresas, no País ou no exterior, qualquer que
seja sua forma e objeto, na qualidade de sócia, quotista ou acionista.
CAPÍTULO II - CAPITAL E AÇÕES
Artigo 5º - O capital integralizado é de R$ 391.804.108,58441.170.842,41 (trezentos
e noventa e um milhões, oitocentos e quatro mil, cento e oito reais e cinqüenta e oito
centavosquatrocentos e quarenta e um milhões, cento e setenta mil, oitocentos e
quarenta e dois reais e quarenta e um centavos), representado por 17.672.794
(dezessete milhões, seiscentas e setenta e duas mil, setecentas e noventa e quatro)
ações escriturais, sem valor nominal, sendo 9.076.204 (nove milhões, setenta e seis
mil, duzentas e quatro) ações ordinárias e 8.596.590 (oito milhões, quinhentas e
noventa e seis mil, quinhentas e noventa) ações preferenciais.
§ 1º- Competirá ao Conselho de Administração fixar o preço de emissão de ações
oriundas de aumentos de capital, e parte desse preço poderá ser destinada à
formação de reserva de capital, observadas as prescrições legais.
§ 2º- Os subscritores que não integralizarem, dentro do prazo estabelecido, o valor
dos títulos subscritos, ficarão de pleno direito constituídos em mora, devendo pagar à
Sociedade os juros legais e correção monetária, além da multa de 5% (cinco por
cento) sobre a importância da prestação.
§ 3º - Emissões de ações preferenciais da classe existente poderão ser feitas sem
guardar proporção com as ações ordinárias, desde que o total das ações
preferenciais não ultrapasse o limite de 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas.
Artigo 6º - As ações preferenciais terão direito ao recebimento de dividendo, por ação
preferencial, 10% (dez por cento) maior do que o dividendo atribuído a cada ação
ordinária da Sociedade, e terão prioridade no reembolso de capital no caso de
liquidação da Sociedade, sem prêmio, até o valor da parcela de capital representado
por essas ações.
Artigo 7º - Todas as ações da Sociedade são escriturais, sem emissão de certificado,
permanecendo em conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição
financeira designada pelo Conselho de Administração.
Artigo 8º - A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da
Assembléia Geral; as ações preferenciais não têm direito a voto.

CAPÍTULO III – ADMINISTRAÇÃO
Artigo 9º - A Sociedade será administrada por um Conselho de Administração
composto por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 6 (seis) membros efetivos e igual
número de suplentes, todos acionistas, residentes no País, e por uma Diretoria
composta de 3 (três) a 6 (seis) membros, acionistas ou não, também residentes no
País, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Administração e Finanças e de
Relações com Investidores, um Diretor de Recursos Humanos e os demais Diretores
de Negócios.
§ 1º - Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pela Assembléia
Geral.
§ 2º - Os membros da Diretoria serão eleitos pelo Conselho de Administração que
poderá designar até 1/3 (um terço), do total de seus membros para exercer cargos na
Diretoria, sendo permitido a qualquer um deles acumular a função exercida no
Conselho com a que vier a exercer na Diretoria.
§ 3º - São atribuições dos membros da Diretoria:
I. - Ao Diretor Presidente caberá: a) a responsabilidade pela fiel execução das
políticas e diretrizes estabelecidas pela Assembléia Geral e pelo Conselho de
Administração; b) a presidência das Reuniões de Diretoria;
II. - Ao Diretor de Administração e Finanças e Relações com Investidores caberá:
a) a gestão das áreas de planejamento econômico financeiro, controle, sistemas e
finanças; b) gestão da área de relações com investidores; e c) outras atividades
administrativas;
III. - Ao Diretor de Recursos Humanos caberá a gestão da área de recursos
humanos através da execução das diretrizes estabelecidas pelo Conselho de
Administração;
IV. - Aos Diretores de Negócios caberá a execução das diretrizes estabelecidas pelo
Conselho de Administração em suas respectivas áreas de atuação.
Artigo 10. - Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pelo prazo de 3
(três) anos e os da Diretoria serão eleitos pelo prazo de 1 (um) ano, em ambos os
casos permitida a reeleição.
§ 1º - O prazo de gestão do Conselho de Administração ou da Diretoria estende-se
até a investidura dos novos administradores eleitos.
§ 2º - O substituto eleito para preencher cargo vago completará o prazo de gestão do
substituído.

Artigo 11. - A remuneração máxima global dos administradores será fixada pela
Assembléia Geral, ficando a sua distribuição a critério do Presidente do Conselho de
Administração em conjunto com dois conselheiros indicados anualmente pelo mesmo
Conselho.
Artigo 12. - Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura
de termos de posse lavrados nos respectivos livros de atas de reuniões do Conselho
de Administração e da Diretoria, devendo essa assinatura ser efetivada dentro dos 30
(trinta) dias seguintes à eleição.
Parágrafo único - Se o termo não for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à
nomeação, esta tornar-se-á sem efeito, salvo justificação aceita pelo órgão da
administração para o qual tiver sido eleito o administrador.
Seção I - Conselho de Administração
Artigo 13. - O Conselho de Administração elegerá, dentre seus membros, um
Presidente, sendo os demais designados simplesmente Conselheiros.
Artigo 14. - Nos casos de sua ausência, o Presidente indicará, dentre os demais
Conselheiros efetivos, aquele que o substituirá. Seu suplente assumirá, então, como
simples conselheiro. Nos casos de impedimento ou vacância, o Conselho elegerá o
novo Presidente, na forma do Artigo 13.
§ 1º - Nos casos de ausências ou impedimento de outros membros efetivos cada um
será substituído pelo seu respectivo suplente.
§ 2º - Na ocorrência de vagas que reduzam o Conselho de Administração a número
inferior ao da maioria de seus membros eleitos, será convocada Assembléia Geral
para eleger os substitutos, que completarão o prazo de gestão dos substituídos.
Artigo 15. - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo
seis vezes ao ano, em dia e hora estabelecidos por ele próprio no início do respectivo
mandato e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por um
terço dos seus membros, com antecedência mínima de 5(cinco) dias da data da
reunião.
§ 1º - O quórum para reunião do Conselho de Administração será, pelo menos, o da
maioria de seus membros eleitos.
§ 2º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo seu
Presidente, e suas deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes,
tendo o Presidente voto de qualidade, em caso de empate.

§ 3º - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas em livro
próprio.
Artigo 16. - Além das atribuições previstas em outros dispositivos deste estatuto ou
da lei, compete ao Conselho de Administração:
I. -

Fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade;

II. - Fixar, dentro do limite previsto no artigo 9º, o número de Diretores da
Sociedade;
III. - Eleger, fixar atribuições complementares e supletivas, assim como destituir a
qualquer tempo os membros da Diretoria;
IV. - Fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria;
V. - Deliberar sobre a convocação das Assembléias Gerais;
VI. -

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

VII. - Deliberar previamente sobre a prática dos seguintes atos:
(a)

alienação ou oneração de bens imóveis da Sociedade;

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

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

VIII. - Escolher e destituir auditores independentes;
IX. - Criar ou extinguir comitês consultivos e de assessoramento, fixando-lhes
atribuição e eventual remuneração;
X. - Autorizar a aquisição de ações de emissão da Sociedade para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação;
XI. - Declarar as antecipações do dividendo e/ou o pagamento de juros sobre capital
próprio previstos no artigo 30;
XII. - Manifestar-se sobre o relatório da Administração, a ser elaborado pelo
Presidente do Conselho, e sobre as contas da Diretoria com o parecer dos auditores
independentes, antes da divulgação de tais documentos;

XIII. - Deliberar sobre as participações previstas na letra "h" do artigo 4º, bem como
sobre a constituição de subsidiárias, integrais ou não;
XIV. - Deliberar sobre a emissão de notas promissórias pela Sociedade para
distribuição pública.
Seção II. - Diretoria
Artigo 17. - Nos casos de ausência ou impedimentos temporários, os membros da
Diretoria poderão ser substituídos por qualquer de seus pares, a critério do Presidente
do Conselho de Administração.
Parágrafo único - Em caso de vaga de qualquer cargo na Diretoria, caberá ao
Conselho de Administração, se entender conveniente, prover o cargo.
Artigo 18. - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo uma vez por mês, em
dia e hora estabelecidos por ela própria, no início do respectivo mandato e,
extraordinariamente, por convocação de qualquer dos membros desse órgão
endereçada a todos os seus pares.
§ 1º - Das reuniões, a serem presididas pelo Diretor Presidente, lavrar-se-ão atas no
livro próprio
§ 2º - Para deliberar validamente, é indispensável a presença da maioria dos
membros investidos, e o quorum de deliberação será de maioria simples, cabendo ao
que presidir a reunião o voto de qualidade.
Artigo 19. - A Diretoria, dentro dos limites fixados pela lei e por este Estatuto Social,
fica investida de poderes de gestão que possibilitem o funcionamento normal da
Sociedade podendo para tanto praticar todos os atos jurídicos necessários à criação,
modificação ou extinção de obrigações em nome da Sociedade.
Parágrafo único - Compete à Diretoria, deliberar sobre a prestação de fiança pela
Sociedade nos contratos de locação residencial celebrados por seus funcionários.
Artigo 20. - A representação da Sociedade será sempre exercida com observância
das seguintes normas:
(a)
na celebração de contratos; na alienação, aquisição ou oneração de bens ou
direitos componentes do ativo imobilizado ou integrantes da conta de investimentos;
na emissão de cheques e de quaisquer outros títulos de crédito; no aceite de
quaisquer títulos de crédito; na concessão de quaisquer outras garantias pela
Sociedade; na emissão de qualquer documento que consubstancie o desembolso ou
o comprometimento de quaisquer fundos da Sociedade, serão necessárias as
assinaturas conjuntas de quaisquer dois membros da Diretoria ou de qualquer um
deles com um procurador ou, ainda, das assinaturas conjuntas de dois procuradores;

(b)
em quaisquer processos administrativos ou judiciais, bem como para a prática
de quaisquer atos perante repartições públicas; para o endosso de cheques
destinados exclusivamente a depósito em conta-corrente bancária da Sociedade; para
a emissão e o endosso de duplicatas para cobrança, desconto ou caução, bastará a
assinatura isolada de qualquer membro da Diretoria ou de um procurador com
poderes expressos e bastantes.
§ 1º - A constituição de procuradores será sempre formalizada através de mandato
expresso e escrito contendo as assinaturas conjuntas de dois membros da Diretoria, e
os instrumentos de procuração deverão ter os seus poderes devidamente
especificados e seus prazos de validade determinados, exceto quanto aos mandatos
judiciais, os quais poderão ser por prazo indeterminado.
§ 2º - O depoimento, em juízo ou fora dele, em nome da Sociedade, poderá ser
prestado por qualquer um dos membros da Diretoria, ou ainda por um procurador
especialmente designado.
Artigo 21. - Compete aos membros da Diretoria encarregar-se das atribuições que
lhes forem individualmente conferidas por este Estatuto Social e supletivamente pelo
Conselho de Administração.
CAPÍTULO IV. - CONSELHO FISCAL
Artigo 22. - O Conselho Fiscal, com as atribuições previstas em lei, terá caráter
permanente e será composto por um número mínimo de 3 (três) membros efetivos e
3 (três) membros suplentes e um número máximo de 5 (cinco) membros efetivos e 5
(cinco) membros suplentes,, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral
Ordinária, com mandato até a data da Assembléia Geral Ordinária Seguinte.
§ 1º - Os membros do Conselho Fiscal que estiverem no exercício efetivo de suas
funções, farão jus a honorários mensais fixados pela Assembléia Geral que os eleger,
observado o mínimo legal.
§ 2º - Caberá à Assembléia Geral Ordinária estabelecer o número de membros do
Conselho Fiscal, dentro dos limites previstos no "caput" deste artigo.
CAPÍTULO V. - ASSEMBLÉIA GERAL
Artigo 23. - As Assembléias Gerais, mediante convocação do Presidente do
Conselho de Administração e com observância do disposto na lei e no artigo 16, inc.
V, deste estatuto, realizar-se-ão, na sede da Sociedade, em dia e hora constantes do
respectivo edital, para deliberar sobre as matérias consignadas na ordem do dia.

Parágrafo único - Ao Presidente do Conselho de Administração caberá a presidência
da Assembléia Geral e a escolha do Secretário, dentre os acionistas presentes.
Artigo 24. - A Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se anualmente, dentro dos 4
(quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, tem por finalidade
o cumprimento das exigências societárias em vigor.
Artigo 25. - A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que os
interesses sociais exigirem a manifestação dos acionistas.
CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO
LUCROS

SOCIAL,

DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS

E

Artigo 26. - O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de
dezembro de cada ano, dia em que serão levantadas as demonstrações financeiras
correspondentes ao exercício social e apurado o respectivo resultado, com
observância das disposições legais.
§ 1º - A Sociedade, mediante deliberação do Conselho de Administração, poderá
levantar balanços extraordinários em 30 de junho e 30 de setembro de cada ano, com
base nos quais é facultado ao Conselho de Administração declarar parcelas de
antecipação do dividendo anual e/ou o pagamento de juros sobre capital próprio,
conforme previsto no artigo 30.
§ 2º - Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, a Sociedade poderá levantar
outros balanços extraordinários a qualquer tempo e, por deliberação do Conselho de
Administração, efetuar a distribuição de dividendos e/ou de juros sobre capital próprio
com base nos resultados neles apurados, observando-se o disposto no § 1º do artigo
204 da Lei nº 6.404/76.
Artigo 27. - Do resultado do exercício, serão deduzidos os prejuízos acumulados,
quando existentes, e a provisão para imposto de renda.
§ 1º - A seguir, deduzir-se-á a participação dos administradores no lucro do exercício,
a qual não poderá ultrapassar a sua remuneração anual nem a 0,1 (um décimo) dos
lucros remanescentes após as deduções previstas no "caput" deste artigo,
prevalecendo o limite que for menor.
§ 2º - Respeitados os limites referidos neste artigo, a participação global dos
administradores será estabelecida pelo Conselho de Administração, e a sua
distribuição ficará a critério do Presidente do Conselho e dos conselheiros
mencionados no artigo 11.

Artigo 28. - O Conselho de Administração proporá à Assembléia Geral Ordinária o
destino a ser dado ao lucro líquido do exercício, destinando-se, obrigatoriamente, 5%
(cinco por cento) para integrar a reserva legal, até atingir o limite máximo previsto na
lei, destinando-se também a parcela necessária para a constituição da reserva para
contingências, quando as circunstâncias assim o recomendarem.
§ 1º - Do lucro remanescente, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, serão
destinados ao pagamento do dividendo anual obrigatório dos acionistas, podendo ser
pagos na forma de juros sobre capital próprio nos termos da legislação aplicável.
§ 2º - O saldo que se verificar terá o destino que lhes derem os senhores acionistas
reunidos em Assembléia Geral conforme propostas do Conselho de Administração da
sociedade e nos estritos termos da legislação aplicável.
Artigo 29. - O dividendo não será obrigatório no exercício social em que o Conselho
de Administração o julgar incompatível com a situação financeira da Sociedade,
observado o que dispõe o § 4º do art. 202 da Lei nº 6.404/76.
Parágrafo único - No caso previsto neste artigo, os administradores não terão direito
à percepção de sua participação estatutária nos lucros.
Artigo 30. - O dividendo de cada exercício poderá ser desdobrado em quatro
parcelas trimestrais, as três primeiras constituindo antecipações do dividendo do
exercício, a serem pagas por conta do resultado do exercício, de lucros acumulados
ou de reservas de lucros, observado o disposto nos § § 1º e 2º do art. 204 da Lei nº
6.404/76 ou pagos aos acionistas na forma de juros sobre capital próprio nos termos
da legislação aplicável. Estas antecipações de dividendos e/ou pagamento de juros
sobre capital próprio serão declaradas pelo Conselho de Administração nos meses de
julho e outubro do próprio exercício a que se referirem e no mês de janeiro do
exercício subseqüente; a quarta parcela de dividendos e/ou pagamento de juros sobre
capital próprio será declarada na Assembléia Geral Ordinária.
§ 1º - Para declarar as três parcelas de antecipação do dividendo e/ou de juros sobre
capital próprio, o Conselho de Administração lastrear-se-á nos balanços de 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, respectivamente. A quarta parcela de
dividendos e/ou de juros sobre capital próprio terá o seu montante dimensionado
adequadamente a fim de que a soma das quatro parcelas perfaça o dividendo que a
Assembléia Geral decidir fixar para o exercício, segundo proposta do Conselho de
Administração, observado o dividendo obrigatório estipulado no § 1º do artigo 28.
§ 2º - O dividendo e/ou os juros sobre capital próprio serão pagos no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias a contar da data da reunião do Conselho de Administração ou
da Assembléia Geral que o declarar.

§ 3º - A Assembléia Geral poderá estender o prazo previsto no § 2º deste artigo, mas
o pagamento do dividendo e/ou juros sobre capital próprio deverá ser sempre
efetuado dentro do exercício em que for declarado.
§ 4º - O dividendo intermediário e os juros sobre capital próprio eventualmente pagos
aos acionistas serão imputados, líquidos do imposto de renda na fonte, ao valor do
dividendo anual obrigatório estabelecido no § 1º do artigo 28 este Estatuto Social.
CAPÍTULO VII - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 31. - Dissolvendo-se a Sociedade nos casos previstos em lei, será mantido o
Conselho de Administração, que nomeará o liquidante, fixar-lhe-á a remuneração,
podendo destituí-lo a qualquer tempo.
CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
Artigo 32 - O capital social poderá ser aumentado, mediante deliberação do
Conselho de Administração, até o limite de 18.152.408363.048.160 (dezoito milhões,
cento e cinquenta e dois mil quatrocentas e oitotrezentos e sessenta e três milhões,
quarenta e oito mil, cento e sessenta) ações preferenciais, em uma ou mais parcelas,
independentemente de reforma estatutária.
Parágrafo Único - O Conselho de Administração poderá, nos termos do artigo 172 da
Lei nº 6.404/76 e do disposto no "caput" deste artigo, emitir ações preferenciais sem
direito a voto, com exclusão do direito de preferência de subscrição para os antigos
acionistas, desde que a colocação seja feita mediante venda em Bolsa de Valores, ou
subscrição pública.”

