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Abrangência
Esta Política aplica-se à Alpargatas S.A (“Companhia” ou “Alpargatas”), seus administradores e
colaboradores, bem como a terceiros que eventualmente venham a ser contratados pela Alpargatas e
que a representem nas atividades aqui referidas.
As sociedades controladas pela Alpargatas devem espelhar os princípios desta Política em seus
respectivos normativos de governança, respeitadas eventuais peculiaridades procedimentais de
gestão e o nível de complexidade de suas operações. As sociedades controladas que não possuam
normativos para a finalidade desta Política devem seguir os termos aqui previstos, observadas as
suas respectivas estruturas de gestão.
Objetivo
Esta Política de Governança Corporativa (“Política”) consolida os princípios e práticas de Governança
Corporativa adotados e aprimorados pela Alpargatas, contribuindo para divulgar e fortalecer a
transparência de sua gestão.
Deste modo, a Companhia demonstra que sua administração se compromete com a transparência, a
prestação de contas e a equidade, suportadas pela utilização de ferramentas de monitoramento que
alinham o comportamento dos administradores aos interesses dos acionistas e da Companhia.
Esta Política faz remissões ao Estatuto Social da Companhia, ao Regimento Interno do Comitê de
Auditoria, ao Código de Conduta e Ética e a outros normativos da Alpargatas, de forma a refletir e
consolidar as estruturas existentes para a proteção dos interesses dos acionistas e do mercado,
balizadoras da gestão da Companhia.
Aprovações
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Cargo:

Id:

Adalberto Fernandes Granjo
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Elaboração
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Divulgação
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1.

REGRAS

1.1

Ambiente Regulatório
A Alpargatas cumpre a legislação e regulamentação brasileira aplicáveis às companhias
abertas com valores mobiliários negociados na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), e adota
as normas nacionais e internacionais de registros contábeis, conforme regulamentação da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). A Companhia aderiu ao segmento especial de
listagem Nível 1 de Governança Corporativa da B3, sujeitando-se aos compromissos de seu
regulamento.
Além disso, a Alpargatas é membro da Associação Brasileira das Companhias Abertas
(Abrasca), segue suas orientações e constantemente evolui suas práticas de Governança
Corporativa, indo além do que está previsto na regulação e autorregulação.

1.2

Valores e Princípios
A atuação da Alpargatas é pautada por princípios que sustentam uma cultura organizacional
dirigida à valorização das pessoas, ao estrito cumprimento de normas e regulamentos e à
permanente vocação para o desenvolvimento.
A Alpargatas define os valores empresariais que direcionam a sua atuação por meio dos
seguintes princípios, entre outros: (a) comprometimento, (b) respeito às pessoas, (c)
empreendedorismo, (d) meritocracia, (e) satisfação dos consumidores, e (f) ética e respeito
às leis.
Para auxiliar a implementação desses princípios e valores, a Alpargatas mantém Código de
Conduta e Ética, aprovado pelo Conselho de Administração e publicamente divulgado no site
da Companhia (http:// www.alpargatas.com.br/ > Código de Conduta e Ética).

2.

ÓRGÃOS E INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

2.1

Introdução
A alta administração da Alpargatas compreende a Assembleia Geral dos acionistas e os
seguintes órgãos: Conselho de Administração, Diretoria, bem como o Comitê de Auditoria,
Comitê de Finanças, Comitê de Estratégia, Comitê de Gente os quais reportam sua atuação
periodicamente ao Conselho de Administração, além do Conselho Fiscal, quando instalado.

2.2

Assembleia Geral de Acionistas
O órgão soberano da Companhia é a Assembleia Geral, que congrega os acionistas e se
reúne, ordinária ou extraordinariamente, mediante convocação na forma prevista na Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
A
Companhia
mantém
um
endereço
eletrônico
na
rede
mundial
(http://www.alpargatas.com.br), por meio do qual disponibiliza também os documentos
relacionados às assembleias. Os acionistas podem, ainda, consultar tais documentos no site
da CVM ou da B3.
A Alpargatas disponibiliza Boletim de Voto à Distância, documento eletrônico pelo qual os
acionistas podem transmitir suas instruções de voto diretamente à Companhia ou por
intermédio de prestadores de serviços. Essa iniciativa facilita a participação dos acionistas
sem que haja a necessidade de seu comparecimento presencial às assembleias.
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2.3 Voto e Espécies de Ações
O capital social da Companhia é dividido em duas espécies de ações: ordinárias e
preferenciais, ambas escriturais e sem valor nominal. Cada ação ordinária confere ao seu
titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral, sendo que as ações
preferenciais não terão direito a voto.
2.4 Conselho de Administração
O Conselho de Administração, com atuação colegiada, é órgão obrigatório da companhia
aberta. Com foco na criação de valor para os acionistas, o Conselho de Administração é o
fórum central de decisão e definição da estratégia dos negócios da Alpargatas. A ele
compete, entre outras atribuições, eleger os membros da Diretoria e fiscalizar sua gestão. As
funções operacionais e executivas competem à Diretoria, observadas as diretrizes fixadas
pelo Conselho de Administração. Além disso, cabe ao Conselho de Administração a eleição
dos membros dos Comitês, estatutários ou não, em funcionamento na Companhia.
A estrutura, composição, competência e regras de funcionamento do Conselho de
Administração estão previstas no Estatuto Social da Alpargatas.
2.5 Capital Autorizado
O Conselho de Administração é autorizado pelo Estatuto Social da Companhia para deliberar
sobre aumento de capital social, independente de reforma estatutária, até um limite
determinado. No entanto, as emissões para venda em Bolsa de Valores, subscrição pública ou
permuta por ações, em oferta pública para aquisição de controle, poderão ser efetuadas sem
a observância do direito de preferência dos antigos acionistas, nos termos do artigo 172 da
Lei das Sociedades por Ações.
2.6 Diretoria
A Diretoria da Companhia será composta de 2 a 5 membros, acionistas ou não, residentes no
Brasil, compreendendo os cargos de Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investidores
e os demais sem designação específica.
Os Diretores exercerão mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
Compete à Diretoria as funções operacionais e executivas, observadas as diretrizes fixadas
pelo Conselho de Administração.
2.7 Comitês e Comissão de Assessoramento
O Conselho de Administração da Companhia conta, atualmente, com a assessoria de 4
comitês : (i) Comitê de Auditoria, (ii) Comitê de Finanças, (iii) Comitê de Estratégia, e (iv)
Comitê de Gente. Já a Diretoria é assessorada pela Comissão de Ética. Esses comitês e
comissão são compostos por administradores da Companhia, podendo ter membros externos
e especialistas.
Periodicamente, os comitês e comissão reportam ao Conselho de Administração e Diretoria,
respectivamente, assuntos relevantes de suas respectivas áreas de atuação.
As principais atribuições de referidos comitês e comissão são:


Comitê de Auditoria: zelar (i) pela qualidade e integridade das demonstrações contábeis;
(ii) pela atuação, independência e qualidade do trabalho dos auditores independentes; (iii)
pela atuação, independência e qualidade do trabalho da auditoria interna; (iv) pela
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qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de administração de riscos,
relacionados à Companhia e suas controladas; e (v) pelo cumprimento das exigências legais
relativas às tarefas de sua competência.


Comitê de Gente: (i) apoiar o Diretor Presidente na avaliação e otimização da estrutura
organizacional; (ii) discutir com o Diretor Presidente e com a área de recursos humanos o
formato e o processo do sistema de avaliação de colaboradores da Companhia; (iii) definir a
política de remuneração da Companhia a partir das recomendações do Diretor Presidente e
da área de recursos humanos; (iv) discutir com o Diretor Presidente e com a área de
recursos humanos as diretrizes de recrutamento; (v) apoiar o Diretor Presidente e a área de
recursos humanos em contratações para cargos chave; (vi) acompanhar as opções de
sucessão para as posições chave da Companhia; e (vii) definir a política interna de
concessão de fiança nos contratos de locação residencial celebrados pelos colaboradores da
Companhia.



Comitê de Finanças: (i) examinar e recomendar as demonstrações contábeis para o
Conselho de Administração; (ii) propor a destinação do lucro anual e distribuição de
remuneração aos acionistas; (iii) validar os orçamentos anuais; e (iv) analisar alternativas
de captação de recursos financeiros.



Comitê de Estratégia: assessorar o Conselho de Administração no exercício de suas funções,
com foco nos seguintes assuntos: (i) Plano Estratégico e Plano de Ação da Companhia, com
seus objetivos estratégicos e macro-projetos; e (ii) Avaliação de potenciais oportunidades
de novos negócios.



Comissão de Ética: (i) implementar e divulgar o Código de Conduta e Ética; (ii) elaborar e
disponibilizar treinamento de integridade e ética e campanhas de divulgação e
conscientização, em conjunto com a Diretoria e o Comitê de Auditoria; (iii) revisar e
atualizar periodicamente o Código de Conduta e Ética, submetendo eventuais alterações
para aprovação pelo Conselho de Administração, bem como acompanhar e analisar a sua
efetividade e implementação pela Diretoria; (iv) avaliar eventuais violações ao Código de
Conduta e Ética, inclusive aquelas relatadas por meio do AlpaEscuta ou por qualquer outro
meio; (v) propor, conforme o caso, as devidas sanções, exceto em casos envolvendo
membros da própria comissão, da Diretoria ou do Conselho de Administração, os quais
serão analisados pelo Conselho de Administração da Companhia.

3 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
3.1
Gestão de Riscos Corporativos
A Companhia possui a área de Riscos que assegura, em conjunto com as demais áreas, a
adequação, o fortalecimento e o funcionamento do sistema de controles internos da Companhia.
Assim, a Companhia procura mitigar os riscos de acordo com a complexidade de seus negócios,
bem como disseminar a cultura de controles para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos
existentes.
3.2

Compliance
A Companhia possui área de Compliance que busca garantir o cumprimento das leis,
normas e regulamentos aplicáveis ao seu negócio nas diversas geografias, sendo
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responsável também pela prevenção, detecção e remediação de irregularidades e
ilegalidades.

3.3

Auditoria Interna
Dentre as competências da auditoria interna estão: (i) verificar o cumprimento das políticas,
normas, instruções de trabalho e procedimentos estabelecidos pela Administração, visando
salvaguardar os ativos da Companhia; (ii) avaliar o controle interno e a qualidade das
informações gerenciais, financeiras e operacionais; (iii) propor melhorias operacionais e no
ambiente de controle interno, envolvendo estruturas, procedimentos contábeis e de sistemas;
(iv) executar auditorias em aquisições de novas empresas e Joint-Ventures quando
solicitadas pela Diretoria; (v) apurar fraudes e casos de violação ao Código de Conduta e
Ética; e (vi) coordenar os esforços com os Auditores Externos e Controladoria, para evitar
duplicidade na execução de trabalhos.
O escopo do trabalho da auditoria interna é aprovado anualmente pelo Comitê de Auditoria e
abrange: (i) a revisão estrutural dos processos, (ii) a auditoria de irregularidades, e (iii) o
acompanhamento da implementação das ações corretivas propostas pelas respectivas áreas
auditadas.
A Auditoria Interna da Alpargatas se reporta ao Comitê de Auditoria, que é responsável por
zelar pela qualificação e independência dos profissionais da equipe em relação à Diretoria. O
Comitê de Auditoria, por sua vez, reporta ao Conselho de Administração o resultado dos
trabalhos da auditoria interna.
De acordo com as melhores práticas de governança corporativa, em caso de terceirização da
auditoria interna, a Alpargatas não contrata a mesma empresa que presta serviços de
auditoria das demonstrações contábeis.

3.4

Auditoria Externa Independente
A Companhia contrata anualmente serviços de auditoria externa, respeitando três premissas
essenciais: o conteúdo técnico, a requerida independência e a questão da rotatividade para
condução da auditoria propriamente dita. O escopo dos serviços da auditoria externa
abrange: (i) a revisão das informações contábeis trimestrais, e (ii) a auditoria das
demonstrações contábeis. O resultado dos trabalhos é reportado ao Comitê de Auditoria e ao
Conselho de Administração da Alpargatas.
Cabe ao Conselho de Administração opinar sobre a contratação e a destituição da empresa
responsável pela auditoria externa.
É de responsabilidade do Comitê de Auditoria supervisionar a qualidade dos serviços de
auditoria externa avaliar a independência da empresa responsável pela auditoria externa e
registrar eventuais divergências entre a administração e os auditores.
A contratação e destituição da empresa responsável pela auditoria externa devem ser
comunicadas ao Comitê de Auditoria da Companhia.
A contratação da mesma empresa de auditoria externa independente para a prestação de
outros serviços que não sejam de auditoria das demonstrações contábeis deve ser analisada
e aprovada previamente pelo Comitê de Auditoria da Alpargatas, de forma a garantir a
objetividade e independência requerida do auditor externo independente.
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4

DIREITOS DOS ACIONISTAS

4.1

Distribuição de Dividendos
Os acionistas da Companhia têm direito a receber como dividendo obrigatório o valor
equivalente a 25% do lucro líquido apurado em cada exercício, ajustado de acordo com o
artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.
Ainda, conforme disposto o artigo 9º, parágrafo 7º da Lei 9.249/95, o Conselho de
Administração da Companhia poderá deliberar o pagamento de juros sobre capital próprio,
imputando-se o valor desses juros ao valor do dividendo obrigatório.
O dividendo de cada exercício, a critério do Conselho de Administração, poderá ser pago
antecipadamente em quatro ou mais parcelas trimestrais ou em intervalos menores, por
conta do resultado do exercício, de lucros acumulados ou de reservas de lucros, observandose o disposto na legislação aplicável.
A Companhia pagará aos acionistas o dividendo e/ou os juros sobre capital próprio na forma
da lei e conforme estabelecido no Estatuto Social da Companhia.
TRANSPARÊNCIA

4.2

Relações com Mercado
A Companhia integra o segmento especial de listagem Nível 1 de Governança Corporativa
da B3, e segue as normas e as regulamentações aplicáveis ao seu nível de governança.
Outro destaque das práticas de Relações com Investidores é o site da Companhia, que
contém o relatório da administração, as demonstrações contábeis e demais documentos de
interesse dos acionistas e do mercado.

4.3

Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Política de Negociação de
Valores Mobiliários
A Instrução CVM 358 estabelece que as companhias abertas devem, por deliberação do
conselho de administração, adotar política de divulgação de ato ou fato relevante e podem
adotar voluntariamente Política de Negociação de Valores Mobiliários Ambas as políticas
foram
adotadas
pela
Companhia
e
estão
disponíveis
em
seu
site
(http://www.alpargatas.com.br).

5

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA e MANUAL ANTICORRUPÇÃO E BOAS PRÁTICAS
O Código de Conduta e Ética e o Manual Anticorrupção e Boas Práticas da Alpargatas
reúnem, de maneira clara e prática, um conjunto de orientações baseadas nos valores da
Companhia. Eles determinam a ética da Companhia, ou seja, as atitudes que consideramos
adequadas para assegurar a reputação do patrimônio da Companhia e o bom
relacionamento com colaboradores, acionistas, clientes, fornecedores, governos e sociedade
em geral.
O Código de Conduta e Ética foi aprovado pelo Conselho de Administração, e é amplamente
disseminado na Companhia e publicamente divulgado no site da Alpargatas (http://
www.alpargatas.com.br/ > Código de Conduta e Ética).
Visando garantir o cumprimento do Código de Conduta e Ética, a Alpargatas possui uma
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Comissão de Ética, que analisa casos de potenciais violações ao Código de Conduta e Ética e
denúncias recebidas pelo AlpaEscuta.
O AlpaEscuta, canal para recebimento de denúncias da Alpargatas, tem como objetivo
receber e analisar todos os tipos de denúncias de colaboradores, fornecedores, clientes,
parceiros e quaisquer outras partes que se relacionam com a Companhia. As denúncias
podem ser feitas de forma anônima.
Além de ser uma boa prática de mercado, o AlpaEscuta é um canal aberto e independente,
que presta contas à Comissão de Ética, possibilitando uma maior transparência na
comunicação com a Alta Administração da Companhia sobre aspectos e/ou ações não
aceitáveis pela Alpargatas.
6

CONFLITO DE INTERESSES
De maneira não exaustiva, um conflito de interesses é uma situação na qual uma pessoa
com posição dentro da Companhia apresenta uma oportunidade para obter para si ou
pessoa próxima de si ganhos ou benefícios pessoais (distintos da remuneração do trabalho),
ou onde exista oportunidade para tal pessoa dar preferência a seus próprios interesses
pessoais (ou de pessoas próximas), colocando-os acima dos deveres e responsabilidades de
tal pessoa perante a Companhia ou das empresas do portfólio Companhia.
Na hipótese de ser constatado conflito de interesses ou interesse particular de qualquer
pessoa em relação à matéria em discussão ou deliberação nos órgãos da administração ou
fiscalização da Companhia, esta pessoa deve manifestá-lo tempestivamente. Caso não o
faça, qualquer outra pessoa presente que tenha conhecimento da situação poderá fazê-lo.
Tão logo identificado o conflito de interesses ou interesse particular, a pessoa envolvida
deve afastar-se das discussões e deliberações, devendo retirar-se temporariamente da
reunião até o encerramento da respectiva deliberação.
A manifestação da situação de conflito de interesses ou interesse particular conforme
descrito acima, e o subsequente afastamento da pessoa envolvida, deverão constar da ata
da respectiva reunião.
Além disso, conflitos de interesses entre a Companhia e seus colaboradores,
administradores e acionistas são regulados pela Política para Transações com Partes
Relacionadas da Companhia, visando garantir que a Companhia não seja lesada por
interesses conflitantes.

7

PARTES RELACIONADAS
As transações entre a Alpargatas e suas partes relacionadas pautam-se pelo respeito às
normas legais e éticas.
Para assegurar a igualdade e a transparência das transações entre partes relacionadas, a
Alpargatas instituiu a Política para Transações com Partes Relacionadas, em que estabelece
regras e consolida procedimentos para essas transações.
Cabe ao Conselho de Administração da Companhia avaliar e deliberar previamente sobre a
viabilidade de transações relevantes com partes relacionadas, conforme critérios previstos
na política.
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POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS

8

A Alpargatas tem compromisso com a integridade e a transparência comercial, seguindo as
diretrizes estabelecidas em sua Política de Relacionamento com Agentes Públicos, aprovada
pelo Conselho de Administração.

9

REVISÃO
Caberá ao Conselho de Administração da Companhia aprovar formalmente esta Política,
bem como quaisquer futuras revisões.
Esta Política será atualizada em decorrência de alterações legais, normativas ou
estatutárias, tendo-se por revogada qualquer disposição nela descrita que resultar
incompatível com alterações futuras do Estatuto Social da Companhia ou de norma legal
vigente.

10 RESPONSABILIDADES
10.1

Conselho de Administração



Aprovar as diretrizes desta Política e de suas revisões.



Manifestar-se sobre a revisão anual do sistema de governança corporativa da Companhia e
aprovar eventuais sugestões de alterações, caso entenda necessário.

10.2

Diretoria



Manifestar-se sobre as sugestões de atualização desta Política, e propor ao Conselho de
Administração eventuais alterações, caso entenda necessário.



Manifestar-se sobre as sugestões de alteração do sistema de governança corporativa da
Companhia, e propor ao Conselho de Administração eventuais alterações, caso entenda
necessário.

10.3

Comissão de Ética



Manifestar-se sobre as sugestões de atualização desta Política, e propor à Diretoria ou ao
Conselho de Administração eventuais alterações, conforme o caso, caso entenda necessário.



Manifestar-se sobre as sugestões de alteração do sistema de governança corporativa da
Companhia, e propor à Diretoria ou ao Conselho de Administração eventuais alterações,
conforme o caso, caso entenda necessário.

10.4

Área de Compliance



Manter esta Política atualizada, submetendo sugestões de modificações em decorrência de
alterações legais, normativas ou estatutárias à avaliação da Comissão de Ética ou da
Diretoria, conforme o caso.



Rever anualmente o sistema de governança corporativa da Companhia, visando aprimorálo, e propor à Comissão de Ética ou à Diretoria eventuais alterações, conforme o caso, caso
entenda necessário.
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