
 

JAVF/APM/FBC 

06/fevereiro/2009 

À Arezzo Indústria e Comércio S/A 

At.: Sr. Anderson Lemos Birman 

Ref.: Ref.: Ref.: Ref.: Parecer dos Auditores IndependentesParecer dos Auditores IndependentesParecer dos Auditores IndependentesParecer dos Auditores Independentes nº  nº  nº  nº 453453453453----2009200920092009----7777    

Prezado senhor, 

Pela presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.Sª., as Demonstrações Contábeis 

Intermediárias, encerradas para os períodos findos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007 da 

Arezzo Indústria e Comércio S/A, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes. 

Atenciosamente, 

 

J. André Viola Ferreira 
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Arezzo Indústria e Comércio S/AArezzo Indústria e Comércio S/AArezzo Indústria e Comércio S/AArezzo Indústria e Comércio S/A    

Demonstrações ContábeDemonstrações ContábeDemonstrações ContábeDemonstrações Contábeis acompanhadas do is acompanhadas do is acompanhadas do is acompanhadas do 
Parecer dos Parecer dos Parecer dos Parecer dos Auditores IndependentesAuditores IndependentesAuditores IndependentesAuditores Independentes    

31 de dezembro de 2008 e de 2007 
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Parecer dos auditores independentesParecer dos auditores independentesParecer dos auditores independentesParecer dos auditores independentes    

Aos administradores e acionistas da empresa Arezzo Indústria e Comércio S/A: 

1.1.1.1. Examinamos os balanços patrimoniais individuais e consolidados da Arezzo 

Indústria e Comércio S/A, levantados em 31 de dezembro de 2008 e de 2007, 

e as respectivas demonstrações dos resultados, das mutações do patrimônio 

líquido e dos fluxos de caixa correspondentes aos exercícios findos naquelas 

datas, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa 

responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 

contábeis. 

2.2.2.2.    Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de 

auditoria e compreenderam: o planejamento dos trabalhos, considerando a 

relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de 

controles internos da Sociedade; a constatação, com base em testes, das 

evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis 

divulgados; e a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais 

representativas adotadas pela Administração da Sociedade, bem como da 

apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.    

3.3.3.3.    Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira, individual e consolidada, da Arezzo Indústria e Comércio S/A, em 

31 de dezembro de 2008 e de 2007, os resultados de suas operações, as 

mutações de seu patrimônio líquido e os fluxos de caixa referentes aos 

exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil. 

4.4.4.4.    Conforme comentado na Nota 2.3.2, as práticas contábeis adotadas no Brasil 

foram alteradas e sua aplicação nas demonstrações contábeis referentes ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2007, não gerou efeitos relevantes, 

possibilitando a comparabilidade entre os exercícios. 
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5.5.5.5.    A demonstração dos fluxos de caixa correspondente ao exercício findo em 31 

de dezembro de 2007, preparada em conexão com a demonstração contábil 

do exercício de 31 de dezembro de 2008, foi submetida aos mesmos 

procedimentos de auditoria descritos no parágrafo 2 e, em nossa opinião, está 

adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em 

relação às demonstrações contábeis mencionadas no parágrafo 1, tomadas em 

conjunto. 

 

 

São Paulo, 06 de fevereiro de 2009. 

 

 

 

 

    

Auditores IndependentesAuditores IndependentesAuditores IndependentesAuditores Independentes    José André Viola FerreiraJosé André Viola FerreiraJosé André Viola FerreiraJosé André Viola Ferreira    

CRC 2SP018.196/OCRC 2SP018.196/OCRC 2SP018.196/OCRC 2SP018.196/O----8888    Contador CRC 1Contador CRC 1Contador CRC 1Contador CRC 1SPSPSPSP----195.865/O195.865/O195.865/O195.865/O----0000    



Notas 2008 2007 2008 2007

Ativo circulante
Caixa e bancos - 7.514                   4.341                   9.777                   8.857                   

Aplicações financeiras 3 42.890                 24.787                 44.048                 41.751                 

Contas a receber 4 76.659                 36.157                 90.076                 57.400                 

Estoques 5 4.597                   2.575                   14.291                 11.495                 

Impostos a recuperar 6 4.920                   1.972                   5.566                   2.492                   

Outros valores a receber 7 6.171                   3.712                   7.244                   4.860                   

Total do ativo circulante 142.751               73.543                 171.002               126.855               

Ativo não circulante

Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras -                           - 97                        104                      

Partes relacionadas 18 7.070                   - 327                      -                           

Depósitos judiciais 14 4.789                   2.087                   5.272                   2.087                   

Impostos a recuperar 6 353                      356                      353                      540                      

Impostos diferidos 15.3 1.863                   1.103                   1.863                   1.103                   

Créditos tributários 9 12.309                 -                           12.309                 -                           

Outros valores a receber - 178                      61                        485                      415                      

 26.562                 3.607                   20.706                 4.249                   

  Investimento 8 8.955                   5.996                   -                           -                           

  Imobilizado 10 2.725                   3.956                   8.201                   7.908                   

  Intangível 10 3.741                   -                           5.740                   -                           

  Diferido - -                           412                      -                           554                      

15.421                 10.364                 13.941                 8.462                   

Total do ativo não circulante 41.983                 13.972                 34.647                 12.711                 

Total do ativo 184.734               87.515                 205.649               139.566               

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Arezzo Indústria e Comércio S/A

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2008 e de 2007

(Em milhares de Reais)

ATIVO

Controladora Consolidado
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Notas  2008  2007  2008  2007 

Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos 11 42.359                 7.653                   43.601                 26.945                 

Fornecedores 12 7.185                   12.906                 16.593                 24.261                 

Obrigações fiscais e sociais - 4.340                   885                      7.389                   2.721                   

Parcelamento de impostos 13 -                           -                           295                      229                      

Obrigações trabalhistas - 1.433                   907                      2.279                   1.942                   

Outras contas a pagar - 2.006                   349                      2.614                   1.370                   

Dividendos propostos 17.3 7.180                   -                           7.180                   -                           

Total do passivo circulante 64.503                 22.700                 79.951                 57.468                 

Passivo não circulante

Exigível a longo prazo
   Empréstimos e financiamentos 11 17.872                 6.612                   17.872                 11.899                 

   Provisões contingenciais 14 5.406                   3.227                   7.150                   4.237                   

   Créditos com sócios 18 10.376                 9.126                   13.353                 19.109                 

   Parcelamento de impostos 13 -                           - 746                      1.003                   

   Receitas diferidas 16 1.105                   -                           1.105                   -                           

Total do passivo não circulante 34.759                 18.965                 40.226                 36.248                 

Patrimônio líquido
Capital social 17.1 20.108                 18.858                 20.108                 18.858                 

Reservas de capital 17.2 49.244                 22.500                 49.244                 22.500                 

Reservas legal 17.3 1.985                   869                      1.985                   869                      

Reserva de lucros 17.3 14.135                 3.623                   14.135                 3.623                   

85.472                 45.850                 85.472                 45.850                 

Total do passivo e patrimônio líquido 184.734               87.515                 205.649               139.566               

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Arezzo Indústria e Comércio S/A

(Em milhares de Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Controladora Consolidado

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2008 e de 2007
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Notas 2008 2007 2008 2007

Receita de venda de mercadorias - 362.884                211.600                459.555                239.238                

  Deduções da receita - impostos incidentes e outros - (67.520)                 (38.778)                 (92.483)                 (45.428)                 

  Receita operacional líquida 295.364                172.822                367.072                193.810                

Custo das mercadorias vendidas - (191.063)               (106.837)               (228.636)               (117.653)               

Lucro bruto 104.301                65.985                  138.436                76.157                  

Receitas (despesas) operacionais:

Desenvolvimento e modelagem - (13.428)                 (7.502)                   (16.676)                 (8.860)                   

Comerciais - (39.354)                 (23.844)                 (57.754)                 (29.736)                 

Administrativas e gerais - (23.650)                 (12.195)                 (27.268)                 (13.235)                 

Despesas financeiras - (17.175)                 (4.974)                   (27.910)                 (6.264)                   

Receitas financeiras - 8.127                    3.365                    17.809                  4.202                    

Equivalência patrimonial 8 4.404                    1.002                    -                            -                            

Outras receitas operacionais - 2.237                    899                       2.636                    908                       

(78.839)                 (43.248)                 (109.163)               (52.986)                 

Lucro antes da provisão para o imposto de renda e contribuição social 25.462                  22.737                  29.273                  23.172                  

Imposto de renda e contribuição social - corrente 15.2 (7.244)                   (7.947)                   (11.055)                 (8.382)                   

Imposto de renda e contribuição social - diferido 15.3 760                       1.103                    760                       1.103                    

18.978                  15.893                  18.978                  15.893                  

Reversão dos juros sobre capital próprio 17.4 3.353                    1.480                    3.353                    1.480                    

Lucro líquido do período 22.331                  17.373                  22.331                  17.373                  

Lucro por ação 1,11                      0,92                      1,11                      0,92                      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Arezzo Indústria e Comércio S/A

Demonstrações do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007

(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado

Lucro líquido do período antes da reversão dos juros sobre o capital 

próprio
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Notas Capital social
Reserva de 

capital Reserva legal

Reserva de 

lucros

Lucros 

acumulados Total 

Saldos em 31 de dezembro de 2006 11.946                 -                           -                           -                           15.411                 27.357                 

Aumento de capital - -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Integralização com acervo 1 4.412                   -                           -                           -                           -                           4.412                   

Integralização em espécie 1 2.500                   22.500                 -                           -                           -                           25.000                 

Lucro do exercício - -                           -                           -                           -                           17.373                 17.373                 

Destinação:

Juros sobre capital próprio 17.4 -                           -                           -                           -                           (1.480)                  (1.480)                  

Reserva legal 17.3 -                           -                           869                      -                           (869)                     -                           

Lucros distribuídos 17.3 -                           -                           -                           3.623                   (26.812)                (23.189)                

Retenção de lucros 17.3 -                           -                           -                           -                           (3.623)                  (3.623)                  

Saldos em 31 de dezembro de 2007 18.858                 22.500                 869                      3.623                   -                           45.850                 

  Ajuste por mudança de práticas contábeis - impactos da Lei nº 11.638/07 17.5 -                           -                           -                           (97)                       (46)                       (143)                     

Aumento de capital 1 1.250                   -                           -                           -                           -                           1.250                   

Constituição de reservas 17.1 -                           12.809                 -                           -                           -                           12.809                 

Reserva especial de ágio 17.2 -                           13.935                 -                           -                           -                           13.935                 

Resultado incorporação da Schutz - -                           -                           -                           -                           (27)                       (27)                       

Lucro do período - -                           -                           -                           -                           22.331                 22.331                 

Destinação:

Juros sobre capital próprio 17.4 -                           -                           -                           -                           (3.353)                  (3.353)                  

Reserva legal 17.3 -                           -                           1.116                   -                           (1.116)                  -                           

Dividendos propostos 17.3 -                           -                           -                           -                           (7.180)                  (7.180)                  

Retenção de lucros 17.3 -                           -                           -                           10.609                 (10.609)                -                           

Saldos em 31 de dezembro de 2008 20.108                 49.244                 1.985                   14.135                 -                           85.472                 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Arezzo Indústria e Comércio S/A

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007

(Em milhares de Reais)
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2008 2007
Das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício 22.331                  17.373                  

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas 

pelas atividades operacionais:

Depreciações e amortizações 1.001                    804                       

Resultado na venda de ativos permanentes -                           7                           

Resultado de equivalência patrimonial (4.404)                  (1.002)                  

Provisão para contingências 2.179                    933                       

Encargos financeiros sobre financiamentos 8.048                    2.624                    

Decréscimo (acréscimo) em ativos

Contas a receber de clientes (40.502)                (11.468)                

Estoques (2.022)                  (1.591)                  

Impostos a recuperar (2.948)                  (435)                     

Despesas antecipadas -                           1                           

Variação de outros ativos circulantes (2.459)                  (2.696)                  

Contratos de mútuo (7.070)                  2.589                    

Depósitos judiciais (2.702)                  (549)                     

Impostos a recuperar 2                           66                         

Impostos diferidos (761)                     (1.103)                  

Créditos tributários (12.309)                -                           

Demais contas a receber (117)                     (28)                       

(Decréscimo) acréscimo em passivos

Fornecedores (5.721)                  8.327                    

Salários a pagar 2.405                    173                       

Obrigações tributárias 879                       282                       

Imposto de renda e contribuição social -                           -                           

Variação de outros passivos circulantes 2.354                    173                       

Receitas diferidas 1.105                    -                           

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais (40.711)                14.480                  

Das atividades de investimento

Acréscimo do imobilizado (2.743)                  (370)                     

Incorporações (421)                     -                           

Acréscimo de investimentos 1.466                    (4.443)                  

Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento (1.698)                  (4.813)                  

Das atividade de financiamento com terceiros

Capitação de empréstimos e financiamentos -                           -                           

Pagamentos de empréstimos e financiamentos (12.148)                (1.422)                  

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento com terceiros (12.148)                (1.422)                  

Das atividades de financiamento com acionistas

Aumento de capital 1.223                    6.912                    

Constituição reserva de capital 26.744                  22.500                  

Ajustes de valor patrimonial - Lei nº 11.638/07 (119)                     -                           

Ajustes de exercícios anteriores 22                         -                           

Captações de longo prazo 24.580                  10.000                  

Captações de curto prazo 25.486                  -                           

Juros sobre o capital próprio (3.353)                  (1.480)                  

Distribuição de lucros -                           (26.812)                

Créditos com sócios 1.250                    1.071                    

Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiameto com acionistas 75.833                  12.191                  

Aumento das disponibilidades 21.276                  20.436                  

Disponibilidades

No início do exercício 29.128                  8.692                    

No final do exercício 50.404                  29.128                  

Aumento das disponibilidades 21.276                  20.436                  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Arezzo Indústria e Comércio S/A

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 

2008 e de 2007

(Em milhares de Reais)
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Notas explicativNotas explicativNotas explicativNotas explicativas às demonstrações contábeis para as às demonstrações contábeis para as às demonstrações contábeis para as às demonstrações contábeis para 
os exercícios findos em 31 de os exercícios findos em 31 de os exercícios findos em 31 de os exercícios findos em 31 de dezembro dezembro dezembro dezembro de 2008 e de 2008 e de 2008 e de 2008 e 
de de de de 2007200720072007    
(Valores expressos em milhares de Reais)(Valores expressos em milhares de Reais)(Valores expressos em milhares de Reais)(Valores expressos em milhares de Reais)    

1.1.1.1.    ContextoContextoContextoContexto operacional operacional operacional operacional    

Fundada em 1972, a Arezzo Indústria e Comércio S.A. (“Sociedade”) tem por 

objetivo o desenvolvimento, modelagem e o comércio de calçados, bolsas, 

cintos e outros itens para o vestuário, possuindo em 31 de dezembro de 2008 

221 franquias e 9 lojas próprias distribuídas pelo Brasil. 

Reestruturação societáriaReestruturação societáriaReestruturação societáriaReestruturação societária    

(i(i(i(i))))    Transformação para Sociedade por açõesTransformação para Sociedade por açõesTransformação para Sociedade por açõesTransformação para Sociedade por ações    

Durante o exercício de 2007, a Sociedade iniciou seu processo de 

reestruturação e reorganização societária, o qual visa aumentar o volume das 

suas operações. Para tanto, conforme reunião dos sócios e Estatuto Social da 

Sociedade de 30 de agosto de 2007 houve a transformação de empresa 

limitada em Sociedade por ações. 

(ii(ii(ii(ii))))    Aumento de capital com acervo patrimonialAumento de capital com acervo patrimonialAumento de capital com acervo patrimonialAumento de capital com acervo patrimonial    

Em 31 de outubro de 2007, foi integralizado acervo patrimonial no montante 

de R$4.412, por meio do agrupamento das empresas Zeta Comercial de 

Calçados Ltda. (“Zeta”), Allmaness Calçados Ltda. (“Allmaness”), Organização 

Rubir Ltda. (“Rubir”), SAP Schutz Adventure Products Indústria e Comércio 

Ltda. (“SAP Schutz”), ZZAB Comércio de Calçados Ltda. (“ZZAB”), Schutz 

Shoes Design Exportação e Importação de Calçados Ltda. (“Schutz Shoes”) e 

Schutz International Corporation (“Schutz International”), como subsidiárias da 

Sociedade: 

 
    
EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa    

Ativo Ativo Ativo Ativo 
circulantecirculantecirculantecirculante    

Ativo não Ativo não Ativo não Ativo não 
circulantecirculantecirculantecirculante    

Passivo Passivo Passivo Passivo 
circulantecirculantecirculantecirculante    

Passivo não Passivo não Passivo não Passivo não 
circulantecirculantecirculantecirculante    

Acervo Acervo Acervo Acervo 
patrimonialpatrimonialpatrimonialpatrimonial    

    
%%%%    

Total Total Total Total 
capitalizadocapitalizadocapitalizadocapitalizado    

Rubir 2.818 867 1.033 1.061 1.591 99,99 1.5911.5911.5911.591    
ZZAB  1.504 135 902 637 100 99,99 100100100100    
Allmaness  2.462 17 47 2.422 10 99,99 10101010    
SAP Schutz 28.282 3.597 14.902 14.450 2.527 99,99 2.5272.5272.5272.527    
Schutz Shoes 395 588 909 - 74 99,99 74747474    
Schutz International 376 1.472 793 944 111 99,99 110110110110    
Total       4.4124.4124.4124.412    
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(iii)(iii)(iii)(iii)    Aumento de capital Aumento de capital Aumento de capital Aumento de capital emememem espécie espécie espécie espécie    

Conforme Ata de Assembleia Geral de 08 de novembro de 2007, a Sociedade 

emitiu 3.203.808 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo 

preço de emissão total de R$50.000. 

As novas ações da Sociedade foram integralmente subscritas pela BRICS 

Participações S/A (“BRICS”) e serão integralizadas pela CIGEAC no contexto 

da extinção da BRICS por conta de sua incorporação reversa. De acordo com 

os termos do Boletim de Subscrição de Ações, discriminados a seguir: 

RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    

a)a)a)a) R$25.000 concomitantemente com a aquisição das ações, ocorrido em 08 

de novembro de 2007, dos quais R$2.500 foram destinados ao aumento 

de capital e R$22.500 destinados à formação de reserva de capital; 

b)b)b)b) R$12.500 em 08 de novembro de 2008, dos quais R$1.250 foram 

destinados ao aumento de capital e R$11.250 destinados à formação de 

reserva de capital, acrescidos da atualização monetária prevista no 

montante de MR$1.559. 

A ser realizadoA ser realizadoA ser realizadoA ser realizado    

c)c)c)c) R$12.500 em 24 meses contados de 08 de novembro de 2007, dos quais 

R$1.250 serão destinados ao aumento de capital e R$11.250 destinados à 

formação de reserva de capital. 

Adicionalmente, a parcela descrita acima será corrigida monetariamente e já há 

provisão para 31/12/2008 de MR$1.748. 

(iv)(iv)(iv)(iv)    Incorporações de investidasIncorporações de investidasIncorporações de investidasIncorporações de investidas    

Em 01 de junho de 2008, a Sociedade incorporou a Zeta e parte da SAP 

Schutz, conforme demonstrado a seguir, com base em laudo contábil emitido 

pelos nossos auditores independentes: 
 
    
EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa    

Ativo Ativo Ativo Ativo 
circulantecirculantecirculantecirculante    

AAAAtivo não tivo não tivo não tivo não 
circulantecirculantecirculantecirculante    

Passivo Passivo Passivo Passivo 
circulantecirculantecirculantecirculante    

Passivo não Passivo não Passivo não Passivo não 
circulantecirculantecirculantecirculante    

Acervo Acervo Acervo Acervo 
patrimonialpatrimonialpatrimonialpatrimonial    

    
%%%%    

    
Obs.Obs.Obs.Obs.    

Zeta  1.580 182 1.199 - 563 100,00 ((((bbbb))))    
SAP Schutz 52.253 3.826 30.236 22.110 3.733 60,40 ((((aaaa))))    
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A sua subsidiária ZZAB, na mesma data, incorporou as lojas da SAP Schutz e 

a Rubir, passando a operar todas as lojas próprias do grupo. A seguir, acervo 

patrimonial das mesmas: 
 

    
EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa    

Ativo Ativo Ativo Ativo 
circulantecirculantecirculantecirculante    

Ativo não Ativo não Ativo não Ativo não 
circulantecirculantecirculantecirculante    

Passivo Passivo Passivo Passivo 
circulantecirculantecirculantecirculante    

Passivo não Passivo não Passivo não Passivo não 
circulantecirculantecirculantecirculante    

Acervo Acervo Acervo Acervo 
patrimonialpatrimonialpatrimonialpatrimonial    

    
%%%%    

    
Obs.Obs.Obs.Obs.    

SAP Schutz 3.587 1.300 2.802 - 2.085 27,98 (a)(a)(a)(a)    
Rubir 926 240 122 - 1.044 100,00 (b)(b)(b)(b)    
 

Observação:Observação:Observação:Observação:    

a)a)a)a)    A SAP Schutz teve seu patrimônio cindido em três operações 
distintas: 

a.1a.1a.1a.1 - Comercial: O acervo foi incorporado à Arezzo, no percentual 
demonstrado no quadro 1, acima (60,40%); 
a.2a.2a.2a.2 - Loja: o acervo foi incorporado à ZZAB, no percentual 
demonstrado no quadro 2, acima (27,98%); 
a.3a.3a.3a.3 - Industrial: permanece sob o mesmo quadro societário. 

b)b)b)b)    Sobre as demais Empresas, a Arezzo mantinha participação 
societária de 99,99%, desta forma, não houve acréscimo 
patrimonial com a incorporação. 

((((v)v)v)v)    Incorporação da investidoraIncorporação da investidoraIncorporação da investidoraIncorporação da investidora    

Conforme mencionado no item (iii) acima, a BRICS subscreveu ações no 

percentual de 25% de participação no patrimônio líquido da Arezzo, desta 

forma, na data incorporação, a mesma mantinha registrada a título de 

investimento, o montante de R$13.167. A diferença apurada para o acervo no 

montante de R$13.936, é decorrente do ágio pago na aquisição do 

investimento na Arezzo, estando fundamentado em rentabilidade futura e 

líquido da provisão prevista pela Instrução CVM nº 319/99, visando reduzir o 

acervo ao valor do crédito tributário. 

A seguir composição do valor integralizado em 01 de junho de 2008: 

 
Ativo Ativo Ativo Ativo ---- circulante circulante circulante circulante    ValorValorValorValor    
Disponível 1 
Total 1111    
 
Ativo Ativo Ativo Ativo ---- permanente permanente permanente permanente    
Investimento 13.167 
Ágio 40.985 
( - ) Provisão ágio (27.050) 
Total 27.10227.10227.10227.102    
 
Total do acervo líquido 27.10327.10327.10327.103    
 
( - ) Investimento (13.167) 
 
(=) Valor integralizado 13.93613.93613.93613.936    
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2222....    Apresentação das demonstrações contábeis e principais Apresentação das demonstrações contábeis e principais Apresentação das demonstrações contábeis e principais Apresentação das demonstrações contábeis e principais 
práticas contábeis adotadaspráticas contábeis adotadaspráticas contábeis adotadaspráticas contábeis adotadas    

2.12.12.12.1....    Base de apresentaçãoBase de apresentaçãoBase de apresentaçãoBase de apresentação    

As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 

de 2008 foram preparadas de acordo com as novas práticas contábeis 

adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades 

por Ações - Lei nº 6.404/76 alteradas pela Lei nº 11.638/07, nas normas 

estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos 

Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis (CPC) homologados pelos órgãos reguladores. 

As alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, não tiveram efeitos relevantes 

sobre as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2007, conforme descrito na Nota 2.3. possibilitando a 

comparabilidade entre os exercícios. 

2.2.2.2.2.2.2.2.    Principais práticas contábeisPrincipais práticas contábeisPrincipais práticas contábeisPrincipais práticas contábeis    

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.    DisponibilidadesDisponibilidadesDisponibilidadesDisponibilidades    

Representadas por valores de liquidez imediata e com vencimento original de 

até 90 dias, apresentadas ao custo de aquisição, mais rendimentos incorridos 

até as datas dos balanços, e ajustadas, quando aplicável, ao seu equivalente 

valor de mercado. 

2.2.2.2.2222....2.2.2.2.    Provisão para devedores duvidososProvisão para devedores duvidososProvisão para devedores duvidososProvisão para devedores duvidosos    

É constituída em montante considerado suficiente para cobrir eventuais perdas 

com valores a receber, com base na avaliação individual dos créditos, da 

situação financeira, inclusive o histórico de relacionamento com a Sociedade. 

2.2.2.2.2222....3.3.3.3.    EstoquesEstoquesEstoquesEstoques    

São demonstrados pelo menor valor entre o custo médio das compras e 

produção e o valor líquido de realização. 

2.2.2.2.2222....4.4.4.4.    Demais ativos circulantes e de realização a longo Demais ativos circulantes e de realização a longo Demais ativos circulantes e de realização a longo Demais ativos circulantes e de realização a longo prazoprazoprazoprazo    

Apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os 

rendimentos e as variações incorridas, até a data do balanço. 

2.22.22.22.2.5..5..5..5.    Investimentos (participações societárias)Investimentos (participações societárias)Investimentos (participações societárias)Investimentos (participações societárias)    

As participações permanentes e relevantes em coligadas e controladas são 

avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. 
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2.2.2.2.2222....6.6.6.6.    ImobilizadoImobilizadoImobilizadoImobilizado e  e  e  e intangívelintangívelintangívelintangível    

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzido de 

depreciação ou amortização acumulada. A depreciação ou amortização é 

calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de 

vida útil estimado, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 10. 

2222....2222.7.7.7.7....    Empréstimos e financiamentosEmpréstimos e financiamentosEmpréstimos e financiamentosEmpréstimos e financiamentos    

São atualizados pelas variações monetárias incorridas até a data do balanço e 

os juros respectivos transcorridos estão provisionados. 

2.2.2.2.2222.8.8.8.8....    Passivos circulantes e exigíveis a longo prazoPassivos circulantes e exigíveis a longo prazoPassivos circulantes e exigíveis a longo prazoPassivos circulantes e exigíveis a longo prazo    

São apresentados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 

aplicável, dos correspondentes encargos financeiros e das variações incorridas 

até a data do balanço. 

2.2.2.2.2222.9.9.9.9....    Obrigações trabalhistas e tributáriasObrigações trabalhistas e tributáriasObrigações trabalhistas e tributáriasObrigações trabalhistas e tributárias    

Representam os valores de tributos e contribuições devidos pela Empresa, 

sendo que os valores em atraso encontram-se corrigidos monetariamente e 

acrescidos de multa de mora. O referido grupo contempla também os valores a 

pagar a funcionários decorrentes de salários, benefícios etc. 

2.2.2.2.2222....11110000....    Juros sobre capital próprioJuros sobre capital próprioJuros sobre capital próprioJuros sobre capital próprio    

Os juros sobre capital próprio são calculados nos termos da Lei nº 9.249/95 e 

são registrados no resultado do exercício, na rubrica “despesas financeiras”, 

conforme determina a legislação fiscal. Para fins de publicação das 

demonstrações contábeis, os juros sobre capital próprio são apresentados a 

débito de lucros acumulados. 

2.2.2.2.2222....11111111....    Imposto de renda e contribuição socialImposto de renda e contribuição socialImposto de renda e contribuição socialImposto de renda e contribuição social    

A provisão para imposto de renda é constituída de acordo com a legislação 

vigente, à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de 

10% sobre o lucro tributável excedente aos limites fiscais estabelecidos. A 

contribuição social é constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável 

ajustado, conforme legislação específica. 

Os créditos relativos ao imposto sobre a renda e a contribuição social são 

calculados os ajustes temporários acumulados até a data do balanço. A base 

para registro é o orçamento projetado, que prevê uma rentabilidade futura, 

suficiente para sua realização em tempo razoável. 
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2.22.22.22.2.1.1.1.12222....    Uso de estimativasUso de estimativasUso de estimativasUso de estimativas    

Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas 

para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As 

demonstrações contábeis incluem, portanto, estimativas referentes à 

amortização e depreciação dos ativos permanentes, provisão para a realização 

de determinados ativos, provisões para passivos e provisão para imposto de 

renda, cujos resultados reais podem apresentar variações em relação às 

estimativas. 

A Administração monitora e revisa periódica e tempestivamente estas 

estimativas e suas premissas. 

2.2.2.2.2222....11113333....    Débitos com pessoas ligadas (ou créditos)Débitos com pessoas ligadas (ou créditos)Débitos com pessoas ligadas (ou créditos)Débitos com pessoas ligadas (ou créditos)    

Representam os valores de empréstimos por conta de mútuo com pessoas 

ligadas, registrados por valores nominais ou registrados pelos valores 

corrigidos de acordo com a TJLP mais 2,5% ao ano. 

2.2.2.2.2222....11114444....    Ativos e passivos contingentes e obrigações legaisAtivos e passivos contingentes e obrigações legaisAtivos e passivos contingentes e obrigações legaisAtivos e passivos contingentes e obrigações legais    

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos 

contingentes e obrigações legais são as seguintes: 

� Ativos contingentes:Ativos contingentes:Ativos contingentes:Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais 
ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos 
contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota 
explicativa; 

� Passivos contingentes:Passivos contingentes:Passivos contingentes:Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas 
como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com 
suficiência segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas 
remotas não são provisionados e nem divulgados; 

� Obrigações legais:Obrigações legais:Obrigações legais:Obrigações legais: são registrados como exigíveis, independentes da 
avaliação sobre as possibilidades de êxito, de processos em que a Sociedade 
questionou a inconstitucionalidade de tributos. 

2.2.2.2.2222....11115555....    Critérios de consolidaçãoCritérios de consolidaçãoCritérios de consolidaçãoCritérios de consolidação    

A partir do exercício de 2007, como resultado do aumento de capital com 

acervo patrimonial realizado, conforme descrito na Nota 1, a Sociedade 

preparou demonstrações contábeis consolidadas em conformidade com as 

práticas contábeis de consolidação adotadas no Brasil e compreendem as 

empresas controladas e coligadas mencionadas na Nota Explicativa nº 8. 

Foram eliminadas as transações entre as empresas consolidadas decorrentes 

das participações societárias comuns, dos saldos das contas ativas e passivas 

e das receitas e despesas. 
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2.3.2.3.2.3.2.3.    Adoção inicial da Lei nAdoção inicial da Lei nAdoção inicial da Lei nAdoção inicial da Lei nºººº 11.638/07 e Medida Provisória RFB n 11.638/07 e Medida Provisória RFB n 11.638/07 e Medida Provisória RFB n 11.638/07 e Medida Provisória RFB nºººº 449/08 449/08 449/08 449/08    

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.    Aplicação do CPC 13Aplicação do CPC 13Aplicação do CPC 13Aplicação do CPC 13    

As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 

2008 são as primeiras apresentadas de acordo com as novas práticas 

contábeis adotadas no Brasil. Estas demonstrações contábeis foram 

preparadas de acordo com o CPC 13 aprovado pela Deliberação CVM nº 

565/08. 

A Sociedade elegeu 01 de janeiro de 2008 como a data de transição, para 

adequar-se às novas práticas contábeis, adotando as seguintes dispensas 

opcionais de aplicação retrospectiva das novas práticas contábeis, conforme a 

seguir. 

2.2.2.2.3333....2222....    Demonstração dos fluxos de caixa (CPC 03)Demonstração dos fluxos de caixa (CPC 03)Demonstração dos fluxos de caixa (CPC 03)Demonstração dos fluxos de caixa (CPC 03)    

Conforme requerido pela Lei nº 11.638/07, a Sociedade adotou o 

procedimento de preparar a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) em 

substituição à Demonstração da Origem e Aplicação de Recursos (DOAR). 

2.2.2.2.3333....3333....    Intangíveis (CPC 04)Intangíveis (CPC 04)Intangíveis (CPC 04)Intangíveis (CPC 04)    

Um ativo intangível é um ativo não monetário identificável, controlado (poder 

sobre a geração de benefícios), gerador de benefícios futuros e sem substância 

física. Os valores identificados sob esta característica foram reclassificados 

para adequar as exigências requeridas na lei. 

2.3.2.3.2.3.2.3.4444....    Operações de arrendamento mercantilOperações de arrendamento mercantilOperações de arrendamento mercantilOperações de arrendamento mercantil (CPC  (CPC  (CPC  (CPC 06060606))))    

A Sociedade mantém registrado bens decorrentes de arrendamento mercantil 

financeiro, o qual transfere substancialmente todos os riscos e benefícios 

inerentes a propriedade de um ativo. Desta forma, para o exercício de 2008, 

foram reconhecidos no ativo imobilizado os valores justos decorrentes dos 

bens, além da depreciação incorrida até o período.  

2.3.2.3.2.3.2.3.5555....    Instrumentos financeiros (CPC 14)Instrumentos financeiros (CPC 14)Instrumentos financeiros (CPC 14)Instrumentos financeiros (CPC 14)    

As aplicações financeiras e os depósitos judiciais são mantidos para 

negociação e são mensuradas ao valor justo com contrapartida para o 

resultado. 
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2.2.2.2.3333....6666....    Ajuste a Ajuste a Ajuste a Ajuste a valor presente (CPC 12)valor presente (CPC 12)valor presente (CPC 12)valor presente (CPC 12)    

As operações de compras e vendas a prazo, pré-fixadas, foram trazidas ao seu 

valor presente na data das transações, em função de seus prazos, com base 

em taxas internas de financiamento, utilizadas pela Sociedade. A taxa interna 

de juros utilizada no cálculo do ajuste a valor presente das contas a receber de 

clientes e do contas a pagar de fornecedores, no período, foi de 8,75% a.a. e 

reflete, na avaliação da Administração, os riscos específicos de suas 

operações.  

O ajuste a valor presente de compras é registrado nas contas de fornecedores 

(vide Nota 12) e estoques e sua reversão tem como contrapartida a conta de 

custo das vendas, pela fruição de prazo no caso de fornecedores, e pela 

realização dos estoques em relação aos valores nele registrados. O ajuste a 

valor presente das vendas a prazo tem como contrapartida a conta de clientes 

(vide Nota 4) e sua realização é registrada como receita de vendas pela fruição 

do prazo.  

2.3.72.3.72.3.72.3.7....    Sumário das práticas contábeis modificadas e demonstraçSumário das práticas contábeis modificadas e demonstraçSumário das práticas contábeis modificadas e demonstraçSumário das práticas contábeis modificadas e demonstração de efeitos no ão de efeitos no ão de efeitos no ão de efeitos no 

patrimônio líquidopatrimônio líquidopatrimônio líquidopatrimônio líquido    

ItemItemItemItem    AssuntoAssuntoAssuntoAssunto    Prática contábil anteriorPrática contábil anteriorPrática contábil anteriorPrática contábil anterior    Prática contábil atualPrática contábil atualPrática contábil atualPrática contábil atual    
(1) Demonstração 

do fluxo de 
caixa 

Não era apresentada Apresentada. 

(2) Ajuste a valor 
presente 

Reconhecia-se o valor 
original das compras e 
vendas. 

Reconhece-se o valor 
presente das compras e 
vendas efetuadas a prazo. 

(3) Arrendamento 
mercantil - 
financeiro 

Reconhecia-se o bem, 
somente no final do 
contrato, pelo valor 
residual. 

Registro integral do bem e 
do financiamento. 

(4) Intangíveis As marcas e patentes, 
assim como os pontos 
comerciais, estavam 
registrados como ativo 
imobilizado. 

Ambos os valores foram 
reclassificados para as 
contas de intangíveis. 

(5) Diferido Gastos com 
implantação de lojas e 
despesas pré-
operacionais com as 
mesmas eram 
classificados como 
diferido. 

Os gastos com 
implantação que geraram 
benfeitorias em bens de 
terceiros, foram 
reclassificados para o ativo 
imobilizado, os demais 
gastos do período não 
tributáveis a bens tangíveis 
e intangíveis foram 
lançados no resultado do 
exercício. 
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A seguir os efeitos no patrimônio líquido: 

 
ItemItemItemItem    AssuntoAssuntoAssuntoAssunto    Efeito Efeito Efeito Efeito patrimônio patrimônio patrimônio patrimônio     ReclassificaçõesReclassificaçõesReclassificaçõesReclassificações    
(1) Ajuste a valor presente (119) - 
(2) Arrendamento mercantil 22 - 
(3) Intangíveis - (2.404) 
(4) Diferido - (553) 
Total (97)(97)(97)(97)    (2.957)(2.957)(2.957)(2.957)    

3.3.3.3.    Aplicações financeAplicações financeAplicações financeAplicações financeirasirasirasiras    

    ControladoraControladoraControladoraControladora    ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado    
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    33331111////12121212/2008/2008/2008/2008    33331111////12121212/200/200/200/2007777    33331111////12121212/2008/2008/2008/2008    33331111////12121212/200/200/200/2007777    
CDB/CDI - renda fixa 34.007 15.114 35.165 17.214 
CDB/CDI - DI OVER 8.883 9.352 8.883 24.320 
CDI/Swap - 321 97 321 
Total de aplicações financeiras 42.89042.89042.89042.890    24.78724.78724.78724.787    44.14544.14544.14544.145    41.85541.85541.85541.855    
                 
Curto prazo 42.89042.89042.89042.890    24.78724.78724.78724.787    44.04844.04844.04844.048    41.75141.75141.75141.751    
Longo prazo ----    ----    97979797    104104104104    

 

As aplicações financeiras correspondem substancialmente a investimentos 

remunerados por referência à variação dos Certificados de Depósitos Bancários 

(CDI). As taxas pactuadas, que remuneram esses investimentos variam de 100 

a 104% do CDI. 

4444....    Contas a receberContas a receberContas a receberContas a receber    

    ControladoraControladoraControladoraControladora    ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado    
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    

Duplicatas 76.682 36.355  84.299 54.423  
Cheques 47 - 608 417 
Cartões de crédito 895 - 6.479 3.080  

( - ) Provisão para devedores duvidosos (442) (198) (499) (520) 
( - ) Ajuste a valor presente (523)  (811)  
Total 76.65976.65976.65976.659    36.15736.15736.15736.157    90.07690.07690.07690.076    57.40057.40057.40057.400    

 

As políticas de vendas para os clientes estão subordinadas às políticas de 

crédito fixadas pela Administração e visam minimizar eventuais problemas 

decorrentes da inadimplência de seus clientes. Destaca-se que os clientes de 

varejo, têm suas operações preponderantemente representadas nas contas de 

“cartões de créditos” e as operações decorrentes de representações 

comerciais e distribuidores que possuem relacionamento estruturado com a 

Sociedade (franquias), representadas pelas contas de “duplicatas”.  

Os lançamentos com partes relacionadas referem-se a operações comuns de 

compra e venda entre as empresas do Grupo, ou seja, entre matriz e lojas. A 

abertura dos saldos encontra-se na Nota 18. 
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5.5.5.5.    EstoquesEstoquesEstoquesEstoques    

    ControladoraControladoraControladoraControladora    ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado    
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    

Almoxarifado 474 433 2.994 2.675 
Produtos acabados em terceiros - - 1.083 591 
Produtos em elaboração - - 1.947 2.550 
Produtos acabados 4.150 2.169 8.294 5.706 

( - ) Provisão para realização (27) (27) (27) (27) 
Total 4.5974.5974.5974.597    2.5752.5752.5752.575    14.29114.29114.29114.291    11.49511.49511.49511.495    

 

Os produtos em almoxarifado referem-se a matérias-primas destinadas, 

principalmente, ao desenvolvimento de novas coleções. 

6.6.6.6.    Impostos a recuperarImpostos a recuperarImpostos a recuperarImpostos a recuperar    

    ControladoraControladoraControladoraControladora    ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado    
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    
ICMS a recuperar 4.002 2.211 4.041 2.379 
Antecipação de IRPJ 768 59 881 163 
Antecipação de CSLL 184 19 219 54 
Outros 319 39 778 436 
Total 5.2735.2735.2735.273    2.3282.3282.3282.328    5.9195.9195.9195.919    3.0323.0323.0323.032    
     
Curto prazo 4.920 1.972 5.566 2.492 
Longo prazo 353 356 353 540 

7.7.7.7.    OutrosOutrosOutrosOutros valores a receber valores a receber valores a receber valores a receber    

    ControladoraControladoraControladoraControladora    ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado    
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    
Despesas antecipadas 22 14 39 24 
Adiantamentos a empregados 201 53 216 178 
Adiantamentos a fornecedores 1.171 481 2.102 1.068 
Adiantamentos de viagens 134 46 134 46 
Leasing a realizar - - - 196 
Adiantamento ao fundo de propaganda 3.004 3.118 3.004 3.118 
Outros créditos a realizar 1.639 - 1.749 230 
Total 6.1716.1716.1716.171    3.7123.7123.7123.712    7.2447.2447.2447.244    4.8604.8604.8604.860    
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Fundo de propagandaFundo de propagandaFundo de propagandaFundo de propaganda    

Para a propaganda e promoção nacional da Rede de Franquia Arezzo, o 

franqueado compromete-se a destinar o percentual de 4,1% do valor bruto das 

suas vendas a um fundo de propaganda nacional, denominado “Fundo 

Cooperativo de Propaganda e Promoção da Rede Arezzo”. Os valores 

correspondentes a este percentual são depositados mensalmente pelos 

franqueados e destinados ao desenvolvimento de estratégias de marketing e 

publicidade, incluindo propaganda e promoções exercidas em benefício da 

divulgação da Rede de Franquia Arezzo, bem como para custeio de 

fornecedores de criação e desenvolvimento de campanhas, além de qualquer 

outra atividade relacionada à propaganda e promoção em nível nacional. Os 

valores arrecadados são administrados pela franqueadora e a prestação de 

contas da destinação dos valores é realizada anualmente. 

Durante o exercício, a Arezzo efetua antecipações para honrar com a 

totalidade dos compromissos do fundo de propaganda. 

8.8.8.8.    Investimentos em empresas controladas e coligadasInvestimentos em empresas controladas e coligadasInvestimentos em empresas controladas e coligadasInvestimentos em empresas controladas e coligadas    

        InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento    Equivalência patrimonialEquivalência patrimonialEquivalência patrimonialEquivalência patrimonial    
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    % % % % ---- Participação Participação Participação Participação    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    
Zeta Comercial de Calçados Ltda. 99,99 - 559 278 (23) 
Organização Rubir Ltda. 99,99 - 1.807 3 217 
ZZAB Comércio de Calçados Ltda. 99,99 4.546 164 1.275 64 
Allmaness Calçados Ltda. 99,99 152 100 52 90 
ZZSAP Indústria e Comércio de 
Calçados Ltda.  

 
99,99 3.646 

 
3.103 3.890 

 
576 

Schutz Shoes Design Exp. e Imp. de 
Calç. Ltda. 

 
99,99 (284) 

 
(62) (221) 

 
(136) 

Schutz International Corporation 99,99 (745) 325 (1.070) 214 
ZZARIO Comércio de Calçados Ltda. 99,99 307 - 207 - 
ZZAF Ind. e Com. de Calçados Ltda. 99,99 471 - 121 - 
ZZCAPRI Comércio de Calçados Ltda. 99,99 862 - (131) - 
Total     8.9558.9558.9558.955    5.9965.9965.9965.996    4.4044.4044.4044.404    1.0021.0021.0021.002    

 

Zeta Comercial de Calçados Ltda.Zeta Comercial de Calçados Ltda.Zeta Comercial de Calçados Ltda.Zeta Comercial de Calçados Ltda., Organização Rubir Ltda, Organização Rubir Ltda, Organização Rubir Ltda, Organização Rubir Ltda. . . . e ZZAB Comércio e ZZAB Comércio e ZZAB Comércio e ZZAB Comércio 

de Calçados Ltda.de Calçados Ltda.de Calçados Ltda.de Calçados Ltda.    

Comércio varejista de calçados, bolsas e cintos, incorporadas pela Arezzo e 
ZZAB, respectivamente as empresas Zeta e Rubir. 

ZZSAPZZSAPZZSAPZZSAP Indústria e Comércio de Calçados Ltda. Indústria e Comércio de Calçados Ltda. Indústria e Comércio de Calçados Ltda. Indústria e Comércio de Calçados Ltda.    

A Empresa teve sua razão alterada e em 01 de junho de 2008 foi cindida, 

sendo parte do seu acervo revertido para a Arezzo Indústria e Comércio Ltda. 

(parte comercial e de desenvolvimento de produtos) e para a ZZAB Comércio 

de Calçados Ltda. (lojas próprias), ficando somente com a atividade de 

fabricação e comercialização de sapatos, bolsas e cintos de couros, 

componentes para calçados, artigos de vestuário, acessórios de moda, 

importação e exportação. 
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Allmaness CalçaAllmaness CalçaAllmaness CalçaAllmaness Calçados Ltdados Ltdados Ltdados Ltda....    

Fabricação e comercialização de sapatos, bolsas e cintos de couros, 

componentes para calçados, artigos de vestuário, acessórios de moda, 

importação e exportação. Serviços de Franchising e Royalties para outras 

Empresas. 

Schutz Shoes Design Exp. eSchutz Shoes Design Exp. eSchutz Shoes Design Exp. eSchutz Shoes Design Exp. e Imp. de Calç. Ltda Imp. de Calç. Ltda Imp. de Calç. Ltda Imp. de Calç. Ltda....    

Fabricação e comercialização de sapatos, bolsas e cintos de couros, 

componentes para calçados, artigos de vestuário, acessórios de moda, 

importação e exportação. Serviços de Franchising e Royalties para outras 

Empresas. 

Schutz InternatSchutz InternatSchutz InternatSchutz International Corporationional Corporationional Corporationional Corporation    

Comercialização de calçados e intermediação de negócios. 

ZZARIO Comércio de Calçados Ltda.ZZARIO Comércio de Calçados Ltda.ZZARIO Comércio de Calçados Ltda.ZZARIO Comércio de Calçados Ltda.    

Empresa criada em setembro de 2008 com a atividade de comércio varejista 

de calçados, bolsas e cintos. 

ZZAF Indústria e comércio de Calçados LtdaZZAF Indústria e comércio de Calçados LtdaZZAF Indústria e comércio de Calçados LtdaZZAF Indústria e comércio de Calçados Ltda.  

Empresa criada em novembro de 2008 com a atividade de fabricação e 

comercialização de sapatos, bolsas e cintos de couros, componentes para 

calçados, artigos de vestuário, acessórios de moda, importação e exportação. 

ZZCAPRI Comércio de Calçados Ltda.ZZCAPRI Comércio de Calçados Ltda.ZZCAPRI Comércio de Calçados Ltda.ZZCAPRI Comércio de Calçados Ltda.    

Empresa criada em novembro de 2008 com a atividade    de comércio varejista 

de calçados, bolsas e cintos. 

9.9.9.9.    CréditosCréditosCréditosCréditos tributários tributários tributários tributários    

        ControladoraControladoraControladoraControladora    ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado    
    
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    

% % % % ---- Taxa de  Taxa de  Taxa de  Taxa de 
amortizaçãoamortizaçãoamortizaçãoamortização    

    
31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    

    
31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    

    
31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    

    
31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    

Ágio sobre investimento  20 40.985 - 40.985 - 
Provisão s/ ágio (IN CVM n° 
319/99) - (28.676) - (28.676) - 
Total  12.30912.30912.30912.309    ----    12.30912.30912.30912.309    ----    

 

O ágio é decorrente do aumento de capital que a BRICS efetuou na Arezzo. 

Posteriormente, a BRICS foi incorporada pela Arezzo e o ágio foi reconhecido, 

líquido da provisão prevista pela Instrução CVM nº 319/1999 que, em 

essência, representa o benefício fiscal decorrente da dedutibilidade fiscal do 

referido ágio. O acervo líquido incorporado será amortizado em um prazo 

estimado de cinco anos e teve como contrapartida uma reserva especial de 

ágio a ser transferida para a conta de capital em favor da controladora quando 

da realização total do benefício fiscal. 
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10.10.10.10.    ImoImoImoImobilizado e bilizado e bilizado e bilizado e intangívelintangívelintangívelintangível    

ImobilizadoImobilizadoImobilizadoImobilizado    

        ControladoraControladoraControladoraControladora    ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado    
    
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    

% % % % ---- Taxa d Taxa d Taxa d Taxa de e e e 
depreciaçãodepreciaçãodepreciaçãodepreciação    

    
31/12/20031/12/20031/12/20031/12/2008888 

    
31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007 

    
31/12/20031/12/20031/12/20031/12/2008888 

    
31/12/20031/12/20031/12/20031/12/2007777 

Direito de uso de software 20 - 3.651 - 3.728 
Computadores e periféricos 20 2.132 1.350 2.370 1.675 
Móveis e utensílios 10 1.364 1.073 2.365 1.774 
Máquinas e equipamentos 10 683 563 4.144 3.280 
Instalações e show-room 10 405 235 1.633 968 
Instalações 10 1.143 492 1.865 972 
Veículos 20 57 15 123 81 
Imóveis - 114 114 1.035 614 
Marcas e patentes - - 2.073 - 2.201 
Uso de lojas - - 124 - 442 
Total do imobilizado  5.8985.8985.8985.898    9.6909.6909.6909.690    13.53513.53513.53513.535    15.73515.73515.73515.735    

 
Depreciações acumuladas  (3.173) (5.734) (5.334) (7.827) 
      
Imobilizado líquido  2.7252.7252.7252.725    3.9563.9563.9563.956    8.2018.2018.2018.201    7.9087.9087.9087.908    

 

IntangívelIntangívelIntangívelIntangível    

        ControladoraControladoraControladoraControladora    ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado    
    
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    

% % % % ---- Taxa de  Taxa de  Taxa de  Taxa de 
amortizaçãoamortizaçãoamortizaçãoamortização    

    
31/12/20031/12/20031/12/20031/12/2008888 

    
31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007 

    
31/12/20031/12/20031/12/20031/12/2008888 

    
31/12/20031/12/20031/12/20031/12/2007777 

Direito de uso de software 20 4.672 - 4.796 - 
Marcas e patentes - 2.404 ----    2.501 ----    
Uso de lojas - 124 ----    1.978 ----    
            
Total do intangível  7.2007.2007.2007.200    ----    9.2759.2759.2759.275    ----    
      
Amortização acumulada  (3.459) - (3.535) - 
      
Intangível líquido  3.7413.7413.7413.741    ----    5.7405.7405.7405.740    ----    

11111111....    Empréstimos e finaEmpréstimos e finaEmpréstimos e finaEmpréstimos e financiamentosnciamentosnciamentosnciamentos    

    ControladoraControladoraControladoraControladora    ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado    
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    
Capital de giro     
   Banco do Brasil 9.851 9.243 9.851 16.798 
   Banco Votorantin S/A 5.059 - 5.059 - 
   Banco Santander S/A 5.053 - 5.129 - 
   Banco Itaú S/A 4.734 - 4.734 - 
   Bank Boston  278 - 278 - 
BNDES - HSBC Bamerindus 6.688 5.022 6.688 5.022 
Leasing     
   Santander leasing 161 - 344 335 
Adiantamentos para Contrato de Câmbio (ACC) 28.407 - 29.390 16.689 
Total 60.23160.23160.23160.231    14.26514.26514.26514.265    61.47361.47361.47361.473    38.84438.84438.84438.844    
     
Curto prazo 42.359 7.653 43.601 26.945 
Longo prazo 17.872 6.612 17.872 11.899 
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Os empréstimos estão garantidos por aval dos acionistas majoritários. 

A taxa de juros e encargos incidentes sobre os empréstimos será a seguinte:A taxa de juros e encargos incidentes sobre os empréstimos será a seguinte:A taxa de juros e encargos incidentes sobre os empréstimos será a seguinte:A taxa de juros e encargos incidentes sobre os empréstimos será a seguinte:    

� Capital de giro: variam de TJLP + 2,5% ao ano a 8,5% ao ano; 
� BNDES: TJLP + 3% ao ano; 
� Leasing: 1,37% ao mês; 
� Adiantamento de contrato de câmbio: denominado em Dólares, acrescidos 
pela taxa Libor média de 6,5% ao ano. 

Vencimentos dos contratos:Vencimentos dos contratos:Vencimentos dos contratos:Vencimentos dos contratos:    

� Banco do Brasil S/A - 12 parcelas mensais iniciando em 01 de dezembro de 
2008 a 01 de Novembro de 2009; 

� HSBC Bamerindus - BNDES - 12 parcelas mensais iniciando em 15 de 
outubro de 2008 a 15 de fevereiro de 2009; 

� Leasing - prazo de 36 meses iniciando em 26/09/2007; 
� Banco Vontorantin S/A - vencimento em 29/11/2011; 
� Banco Santander S/A - vencimento em 03/03/2011. 

A Sociedade mantém um acordo de cooperação técnica e financeira com o 

Banco do Nordeste do Brasil S/A, com a finalidade de manter uma linha de 

financiamento destinado aos franqueados “Arezzo”, em empreendimentos 

instalados na área de atuação deste banco. Utilizando-se recursos do Fundo 

Constitucional de Financiamento da Região Nordeste (FNE) em financiamentos 

para modernização de suas lojas, observados padrões próprios definidos pela 

própria Sociedade, bem como para custos associados a essas operações, a 

título de capital de giro, se necessário. 

A Sociedade é garantidora destas operações, por meio de carta fiança bancária 

emitida pelo Banco ABN AMRO Real S/A. Em 31 de dezembro de 2008 o valor 

garantido pela Sociedade com relação a este acordo é de R$1.256 (R$646 em 

31/12/2007). 

11112222....    FornecedoresFornecedoresFornecedoresFornecedores    

    ControladoraControladoraControladoraControladora    ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado    
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008 31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007 31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008 31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007 

Fornecedores nacionais 6.370 12.685 15.859 23.767 
Fornecedores estrangeiros 828 221 828 494 

( - ) Ajuste a valor presente (13) - (94) - 
Total 7.1857.1857.1857.185    12.90612.90612.90612.906    16.59316.59316.59316.593    24.26124.26124.26124.261    
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13.13.13.13.    Programa de parcelamento fiscalPrograma de parcelamento fiscalPrograma de parcelamento fiscalPrograma de parcelamento fiscal    

A sociedade investida SAP Schutz aderiu ao PAES - Parcelamento Especial 

(também conhecido como REFIS II - Programa de Recuperação Fiscal II), 

disciplinado pela Lei nº 10.684 de 30 de maio de 2003, inscrevendo parte 

substancial dos débitos tributários vencidos até 15 de julho de 2003. 

Conforme previsto na legislação mencionada, as empresas que integram este 

programa são obrigadas a manter o pagamento regular das parcelas mensais, 

podendo ser excluídas do programa caso atrasem estes pagamentos por três 

meses consecutivos ou seis meses alternados, o que primeiro ocorrer. 

As parcelas pactuadas estão sendo liquidadas sem atraso. Com isso, a SAP 

Schutz aufere um gasto mensal de, aproximadamente, R$19, estando os 

pagamentos de acordo com as condições previstas no programa de 

parcelamento fiscal. 

Os valores do programa de parcelamento são compostos como segue: 

 
    ControladoraControladoraControladoraControladora    ConsConsConsConsolidadoolidadoolidadoolidado    
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    33331/12/20081/12/20081/12/20081/12/2008    31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    
PAES - parcelamento de impostos - - - - 
Curto prazo  - - 295 229 
Longo prazo - - 746 1.003 
Total ----    ----    1.0411.0411.0411.041    1.2321.2321.2321.232    

11114444....    Depósitos judiciais e provisões para contingênciasDepósitos judiciais e provisões para contingênciasDepósitos judiciais e provisões para contingênciasDepósitos judiciais e provisões para contingências    

A Administração, com base em informações de seus assessores legais, 

constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas 

prováveis com as ações em curso, classificada no passivo exigível ao longo 

prazo: 

ControladoraControladoraControladoraControladora    

    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    
    
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    

PPPProvisão para rovisão para rovisão para rovisão para 
contingênciascontingênciascontingênciascontingências    

Depósitos Depósitos Depósitos Depósitos 
judiciaisjudiciaisjudiciaisjudiciais    

Provisão para Provisão para Provisão para Provisão para 
contingênciascontingênciascontingênciascontingências    

Depósitos Depósitos Depósitos Depósitos 
judiciaisjudiciaisjudiciaisjudiciais    

Processos fiscais - ISSQN (1)(1)(1)(1) 3.987 3.854 2.425 1.734 
Processos trabalhistas/cíveis/tributários 1.419 935 802 353 
Total 5.4065.4065.4065.406    4.7894.7894.7894.789    3.2273.2273.2273.227    2.0872.0872.0872.087    
 

ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado    

    31/12/31/12/31/12/31/12/2008200820082008    33331/12/20071/12/20071/12/20071/12/2007    
    
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    

Provisão para Provisão para Provisão para Provisão para 
contingênciascontingênciascontingênciascontingências    

Depósitos Depósitos Depósitos Depósitos 
judiciaisjudiciaisjudiciaisjudiciais    

Provisão para Provisão para Provisão para Provisão para 
contingênciascontingênciascontingênciascontingências    

Depósitos Depósitos Depósitos Depósitos 
judiciaisjudiciaisjudiciaisjudiciais    

Processos fiscais - ISS obrigação legal - 
(1)(1)(1)(1) 

 
3.987 

 
3.854 

 
2.426 

 
1.734 

Processos trabalhistas/cíveis/tributários 3.163 1.418 1.811 353 
Total 7.1507.1507.1507.150    5.2725.2725.2725.272    4.2374.2374.2374.237    2.0872.0872.0872.087    
 

(1)(1)(1)(1) Refere-se a processo em que a Sociedade está discutindo a 
exigibilidade deste tributo sobre os royalties. 
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A Sociedade é parte em processos judiciais em razão do curso normal de suas 

operações. A Administração acompanha o desenvolvimento destes processos 

e, com base na opinião de seus assessores legais, para todos aqueles 

processos, cujo desfecho desfavorável é avaliado como provável, constitui 

provisão para perda eventual. 

De acordo com a legislação fiscal vigente, os registros contábeis e fiscais da 

Sociedade dos últimos cinco anos e os registros trabalhistas e previdenciários 

dos últimos dez anos para fins de INSS e 30 anos para fins de FGTS, 

encontram-se abertos para eventual fiscalização por parte das autoridades 

fiscais. A Administração da Sociedade é da opinião que, em caso de eventual 

fiscalização, não haverá questionamentos que envolvam valores significativos: 

Detalhamento do montante das contingências com risco de perda Detalhamento do montante das contingências com risco de perda Detalhamento do montante das contingências com risco de perda Detalhamento do montante das contingências com risco de perda provávelprovávelprovávelprovável, , , , 

por natureza de ripor natureza de ripor natureza de ripor natureza de riscoscoscosco    

    ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado    
NaturezaNaturezaNaturezaNatureza    SSSSaldo 31/12/2008aldo 31/12/2008aldo 31/12/2008aldo 31/12/2008    
Trabalhista 2.929 
Cível  243 
Tributária  3.987 
Total 7.1507.1507.1507.150    

 

Detalhamento do montante das contingências com risco de perda possível, por Detalhamento do montante das contingências com risco de perda possível, por Detalhamento do montante das contingências com risco de perda possível, por Detalhamento do montante das contingências com risco de perda possível, por 

natureza de risconatureza de risconatureza de risconatureza de risco    

A Sociedade também possui diversos processos cujas expectativas de perda 

são classificadas como possíveis, na opinião de seus consultores jurídicos, e 

para as quais não foi constituída provisão para contingências. A Sociedade 

não provisiona os valores envolvidos nestes processos, porém, os divulga em 

sua totalidade, como segue: 

 
    ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado    
NaturezaNaturezaNaturezaNatureza    Saldo 31/12/Saldo 31/12/Saldo 31/12/Saldo 31/12/2020202008080808    
Trabalhista 145 
Cível 2.278 
Tributária 13 
Total 2.4362.4362.4362.436    

11115555....    Imposto de renda e contribuição socialImposto de renda e contribuição socialImposto de renda e contribuição socialImposto de renda e contribuição social    

11115555.1..1..1..1.    Saldos correntesSaldos correntesSaldos correntesSaldos correntes    

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e registrados com 

base no resultado tributável, considerando as alíquotas previstas pela 

legislação tributária vigente. 
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11115555.2..2..2..2.    Conciliação entre alíquotas nominais e efetivasConciliação entre alíquotas nominais e efetivasConciliação entre alíquotas nominais e efetivasConciliação entre alíquotas nominais e efetivas    

    ControladoraControladoraControladoraControladora    ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado    
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    12/200812/200812/200812/2008    12/200712/200712/200712/2007    12/200812/200812/200812/2008    12/200712/200712/200712/2007    
Lucro antes das provisões tributárias 25.46225.46225.46225.462    22.73722.73722.73722.737    29.27329.27329.27329.273    23.17223.17223.17223.172    
Alíquota nominal 34% 34% 34% 34% 
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal (8.657)(8.657)(8.657)(8.657)    (7.730(7.730(7.730(7.730))))    (9.953)(9.953)(9.953)(9.953)    (7.878)(7.878)(7.878)(7.878)    
     
Efeito das diferenças permanentes  (1.413) (886) (1.102) (599) 
     
Imposto de renda e contribuição social diferidos 760 739 760 739 
     
Imposto de renda e contribuição social à alíquota efetiva (6.484)(6.484)(6.484)(6.484)    (7.583)(7.583)(7.583)(7.583)    (10.295)(10.295)(10.295)(10.295)    (8.018)(8.018)(8.018)(8.018)    
     
Provisão p/ imposto de renda e contribuição social diferido 760 364 760 364 
Provisão p/ imposto de renda e contribuição social corrente (7.244) (7.947) (11.055) (8.382) 

11115555.3..3..3..3.    Impostos diferidos ativosImpostos diferidos ativosImpostos diferidos ativosImpostos diferidos ativos    

Crédito tributário a compensar decorrente de diferenças temporárias 

dedutíveis, principalmente sobre provisões para contingências e para créditos 

de liquidação duvidosa: 

 
    ControladoraControladoraControladoraControladora    ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado    
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    2008200820082008    2007200720072007    2008200820082008    2007200720072007    
Diferenças temporárias 1.863 1.103 1.863 1.103 

11116666....    Receitas financeiras diferidasReceitas financeiras diferidasReceitas financeiras diferidasReceitas financeiras diferidas    

A Sociedade firmou contrato junto ao Banco Santander de exclusividade nos 

serviços bancários, especialmente no pagamento dos salários de seus 

funcionários, por intermédio de contas abertas para este fim. 

Por este contrato, a Arezzo recebeu o equivalente a R$1.700, mediante 

depósito em conta corrente em abril de 2008. O prazo de vigência é de 60 

meses contados da data do depósito (primeiro processamento dos créditos de 

salários), que está sendo realizado neste prazo. Até 31 de dezembro de 2008 

havia sido apropriado R$595.  

Em caso de rescisão, a Sociedade deverá devolver o valor recebido em sua 

totalidade se ocorrer antes de 24 meses, ou após este prazo, proporcional ao 

período de exclusividade, acrescidos de multa de 10% do montante a ser 

restituído. 
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11117777....    Patrimônio líquidoPatrimônio líquidoPatrimônio líquidoPatrimônio líquido        

11117777.1..1..1..1.    CapitalCapitalCapitalCapital    

Em 31 de dezembro de 2006, o capital social está representado por 

11.946.000 quotas, totalmente subscritas e integralizadas, com valor unitário 

de R$1,00. 

Em 30 de agosto de 2007, a Sociedade aumentou o capital no montante de 

R$4.412, com acervo patrimonial (vide Nota 1). 

Em 08 de novembro de 2007, foi autorizada a emissão de 3.203.808 novas 

ações ordinárias nominativas, sem valor nominal pela Sociedade, que foram 

integralmente subscritas pela BRICS Participações S/A e serão integralizadas 

de acordo com os termos do Boletim de Subscrição de Ações. Em 2007, 

foram integralizadas R$25.000, das quais R$2.500 como aumento de capital 

e R$22.500 como reserva de capital (vide Nota 1). 

Em 18 de novembro de 2008 foi integralizada a 1ª parcela de R$12.500, dos 

quais R$1.250 foram destinados ao aumento de capital e R$11.250 

destinados à formação de reserva de capital, acrescidos da atualização 

monetária prevista no montante de MR$1.559 (vide Nota 1).    

11117777.2..2..2..2.    Constituição de reserva de capitalConstituição de reserva de capitalConstituição de reserva de capitalConstituição de reserva de capital    

A Reserva especial de ágio foi constituída em decorrência dos processos de 

estruturação societária descritos na Nota 1, em contrapartida ao acervo líquido 

incorporado e representa o valor do benefício fiscal futuro a ser auferido por 

meio da amortização do ágio incorporado. A parcela de reserva especial de 

ágio correspondente ao benefício que poderá ser, ao final de cada exercício 

social, capitalizada em proveito dos acionistas, com a emissão de novas 

ações, de acordo com o disposto da Instrução CVM nº 319/99. 

17.3.17.3.17.3.17.3.    Distribuição de lucrosDistribuição de lucrosDistribuição de lucrosDistribuição de lucros    

De acordo com o estatuto social, no mínimo o montante equivalente a 50% do 

lucro líquido de cada exercício é distribuído anualmente aos acionistas como 

dividendos. Os juros sobre capital próprio, quando calculados, são 

considerados como distribuição de lucros para fins de determinação do lucro 

mínimo a ser distribuído. 

Para validar a base de cálculo dos dividendos, a Sociedade obedecerá a 

destinação de 5% para reserva legal, até o limite de 20% do capital social 

integralizado. 
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A proposta de dividendos, sujeita à aprovação dos acionistas na assembleia 

geral, calculada nos termos da lei, em especial no que tange o disposto nos 

artigos 196 e 197, é assim demonstrada: 

 
 31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    
Lucro líquido do exercício da controladora 22.331 17.373 
Apropriação da reserva legal (1.116) (869) 
   
Lucro líquido ajustado 21.215 16.504 
   
Juros sobre o capital próprio      (3.353) (1.480) 
Resultado incorporação Schutz    (27) - 
Resultado de exercícios anteriores (46) - 
Dividendos propostos (7.180) (11.401) 
   
Reserva de lucros 10.609 3.623 

 

Até 31 de dezembro de 2007 foram realizadas diversas distribuições, sendo 

R$12.881 decorrentes de 2007 e R$15.410 de lucros acumulados de anos 

anteriores, totalizando R$28.291 (parcialmente pagos, sendo o saldo 

remanescente, créditos com os sócios majoritários). 

No decorrer de 2008, foram disponibilizados além dos juros sobre o capital 

próprio no valor de R$3.353, os dividendos mínimos de R$7.180 

permanecendo retido como reserva de lucros o montante R$10.609, a qual 

deverá ser submetida à aprovação da Assembleia Geral Ordinária. 

11117777.4..4..4..4.    Juros sobre o capital próprioJuros sobre o capital próprioJuros sobre o capital próprioJuros sobre o capital próprio    

A Sociedade optou para fins de atendimento às normas fiscais, por contabilizar 

os juros sobre o capital próprio, no montante de R$3.353 (R$1.480 em 

31/12/2008), em contrapartida à rubrica "despesas financeiras". Para fins de 

preparação das demonstrações contábeis, estes juros foram revertidos do 

resultado contra a conta de lucros acumulados, conforme determinado pelas 

práticas contábeis aplicáveis no Brasil. Sobre tais juros, incide o imposto de 

renda na fonte à alíquota de 15%. 

11117777....5555....    Ajustes por mudança de prática contábil Ajustes por mudança de prática contábil Ajustes por mudança de prática contábil Ajustes por mudança de prática contábil ---- impactos da Lei  impactos da Lei  impactos da Lei  impactos da Lei nº nº nº nº 11.638/0711.638/0711.638/0711.638/07    

A aplicação da nova prática contábil gerou uma diminuição no patrimônio 

líquido de R$97 decorrentes de ajustes identificados nos saldos de 

31/12/2007. 
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18.18.18.18.    Saldos e Saldos e Saldos e Saldos e transatransatransatransaçõesçõesçõesções    com partes relacionadascom partes relacionadascom partes relacionadascom partes relacionadas    

31/12/2008
Clientes

Mútuo 

ativo

Mútuo 

passivo Fornec. JCP

Venda de 

produtos Serviços Fat. CMV

Compras de 

produtos

Receitas 

financeiras

Outras

receitas

Receita não 

operacional

Variação 

cambial

Equivalência 

patrimonial

Despesas 

financeiras

Despesas 

tributárias

Despesas 

indedutíveis Invest.

Allmaness Calcados Ltda                    -                 -                     -                    -                 -                          -                       -                   -                            -                               -                            -                     -                              -                       -                               52                          -                          -                               -               152 

Ruta Flex Ltda.                    -                 -                     -                    -                 -                          -                       -                   -                            -                               -                            -                     -                              -                       -                                -                            -                          -                               -                  -   

ZZSAP Indústria e Comércio de Calçados Ltda.                   66          4.595                   -               1.087              569.043                     -                569                         54                     36.953                          -                     -                              -                       -                          3.890                          -                         15                             -            3.646 

Schutz Shoes Design (Liberty Calçados Ltda.)                    -               872                   -                    -                 -                          -                       -                   -                            -                               -                            -                     -                              -                       -                            (221)                          24                        -                               -              (284)

Schutz International Corporation                    -                 -                  234                  -                 -                    9.271                     -                    9                          -                               -                            -                     -                              -                    176                       (1.070)                          17                        -                               -              (745)

Xamma Indústria e Comércio de Calçados Ltda.                     3               -                     -                      5               -                  68.355                     -                  68                  33.098                     21.847                          35                  33                            -                       -                                -                            -                           3                             -                  -   

Zeta Comercial de Calçados Ltda.                    -                 -                     -                    -                 -                665.758                     -                666                458.123                             -                              4                    4                            -                       -                             281                          -                          -                               -                  -   

ZZAB Comércio de Calçados Ltda.              1.376             242                   -                    -                 -           10.842.275           373.585         11.216             6.024.521                          173                          32                  19                            -                       -                          1.275                            1                         5                             -            4.546 

Shoes For U Com. de Calçados e Aces. Ltda.                     2             194                   -                    -                 -                          -                       -                   -                            -                               -                            -                     -                              -                       -                                -                            -                          -                               -                  -   

ZZARIO Comércio de Calçados Ltda.              1.429          1.167                   -                    -                 -             1.870.371                     -             1.883             1.190.491                             -                            15                  15                            -                       -                             207                          -                           1                            70             307 

ZZCAPRI Comércio de Calçados Ltda.                    -                 -                     -                    -                 -                          -                       -                   -                            -                               -                            -                     -                              -                       -                            (131)                          -                          -                               -               862 

ZZAF Indústria e Comércio de Calçados Ltda.                     1               -                     -                  690               -                       735                     -                  14                          -                         3.134                          14                   -                              -                       -                             121                          -                          -                               -               471 

Sócios quotistas                    -                 -             10.142                  -            3.353                        -                       -                   -                            -                               -                            -                     -                              -                       -                                -                          871                        -                               -                  -   

Total              2.877          7.070           10.376             1.782          3.353         14.025.808           373.585         14.399             7.706.287                     62.107                        100                  71                            -                    176                        4.404                        913                       24                            70          8.955 

PARTES RELACIONADAS

 

A Sociedade mantém operações com partes relacionadas, as quais são efetuadas em condições comerciais e financeiras, 
estabelecidas de comum acordo entre as partes. A transação mais comum é a venda de calçados e acessórios da Arezzo 

(matriz) para as lojas (RUBIR, ZETA e ZZAB) e a aquisição dos mesmos da fabricante (Xamma, cujos sócios são os acionistas 
majoritários da Arezzo). 

Os saldos a receber de partes relacionadas, exceto pelos saldos de mútuos, possuem datas específicas para vencimento. Os 
mútuos ativos são atualizados aplicando-se a variação da TJLP acrescida de juros de 2,5% ao ano, bem como os saldos de 

lucros a pagar. 
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19191919....    Cobertura de segurosCobertura de segurosCobertura de segurosCobertura de seguros    

A Sociedade mantém apólices de seguro contratado junto a algumas das 

principais seguradoras do país, e levam em consideração a natureza e o grau 

de risco envolvido. Em 31 de dezembro de 2008, a Sociedade possuía 

cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo 

imobilizado e para estoques, por valores considerados suficientes pela 

Administração para cobrir eventuais perdas. 

As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do 

escopo da auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não 

foram auditadas pelos nossos auditores independentes. 

20202020....    Instrumentos financeirosInstrumentos financeirosInstrumentos financeirosInstrumentos financeiros    

Os valores contábeis de aplicações financeiras, contas a receber constantes 

no balanço patrimonial, quando comparados aos valores que poderiam ser 

obtidos na sua negociação com terceiros ou, na ausência destes, quando 

comparados com o valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente 

de juros no mercado, se aproximam, substancialmente, de seus 

correspondentes valores de mercado. Durante esse exercício, a Sociedade não 

realizou operações com derivativos. 

Valor de mercado dos instrumentos financeirosValor de mercado dos instrumentos financeirosValor de mercado dos instrumentos financeirosValor de mercado dos instrumentos financeiros    

Os valores de mercado foram calculados, conforme o valor presente dos 

instrumentos financeiros, considerando a taxa de juros praticada pelo mercado 

para operações de riscos e prazos similares. 

Concentração de risco de créditoConcentração de risco de créditoConcentração de risco de créditoConcentração de risco de crédito    

As contas a receber são bastante pulverizadas e correspondem a um grande 

número de clientes. Portanto, não se concentram em alguns clientes, 

minimizando o risco de crédito em conjunto com os procedimentos de 

controle. 

Os créditos de liquidação duvidosa estão adequadamente cobertos por 

provisão para fazer face às eventuais perdas na realização. 

22221.1.1.1.    Remuneração da diretoria estatutáriaRemuneração da diretoria estatutáriaRemuneração da diretoria estatutáriaRemuneração da diretoria estatutária    

A remuneração dos diretores ocorre por meio de pagamento de pró-labore, 

respeitando o limite de R$2.190, estabelecido no acordo de acionistas. 


