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Prezados Senhores Acionistas, 

 

Este Manual prevê esclarecimentos e orientações de votos aos nossos acionistas sobre as matérias a 

serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28 de 

abril de 2017, às 10 horas (“Assembleia”). A fim de facilitar a análise das matérias a serem deliberadas, 

disponibilizamos os documentos referentes a cada matéria constante da ordem do dia na forma de anexos a este 

Manual. 

 

Orientações e procedimentos de votos, assim como a data, local e matérias a serem deliberadas estão 

explicitadas neste documento. Desta forma, este Manual disponibiliza, ainda, um modelo de procuração para 

facilitar a participação do acionista na Assembleia da Companhia. 

 

Ressaltamos que para a instalação da Assembleia é imprescindível a presença de, no mínimo, 2/3 (dois 

terços) do capital social votante da Companhia. Não obstante, para a instalação da assembleia para deliberar 

sobre as matérias da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária somente, é necessária a presença de 1/4 (um 

quarto) do capital social votante da Companhia na Assembleia, de acordo com o artigo 125 da Lei das Sociedades 

por Ações. Caso os quóruns acima não sejam atendidos, de uma forma ou de outra, a Companhia deverá anunciar 

nova data para a realização da Assembleia ou somente da Assembleia Geral Extraordinária, se este for o caso, 

em segunda convocação. Nessa ocasião, a Assembleia ou a Assembleia Geral Extraordinária, conforme o caso, 

poderá ser instalada com a presença de qualquer número de acionistas. 

 

Tendo em vista nossos esforços para que as assembleias gerais sejam realizadas em primeira 

convocação, ressaltamos que sua participação é muito importante para a Companhia. Este Manual foi preparado 

com o intuito de esclarecer de forma ampla e abrangente a V.Sas. o completo teor das matérias a serem 

discutidas na Assembleia. A área de Relações com Investidores está à disposição para esclarecer quaisquer 

dúvidas ou questionamentos referentes ao material constante deste Manual. 

 

Sendo assim, aguardamos sua participação na Assembleia, a qual, destacamos, é de grande importância 

para a Companhia. 

 

Atenciosamente. 

Daniel Levy 

Diretor Vice-Presidente Corporativo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
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Senhores Acionistas, 

 

A Administração da AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (“Companhia”) convida-os a comparecer, 

participar e expressar suas ideias e opiniões na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e Extraordinária 

2017. 

 

Tendo em vista o número de pessoas esperado, a fim de melhor acomodar os Acionistas da Companhia, 

bem como para permitir melhor acesso a todos interessados, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 

2016 será realizada no Hotel Mercure Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, nº 7315, Bairro Lourdes, na 

Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. O evento terá início às 10 horas, no dia 28 de abril de 2017 

(“Assembleia”).  

 

Na Assembleia serão tratados, analisados, discutidos e decididos assuntos de fundamental importância 

para a atuação da Companhia e seus projetos de expansão e geração de valor a V. Sas. As seguintes matérias 

objeto da ordem do dia serão examinadas, discutidas e votadas na Assembleia: 

 

(A) Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária: 

 

(i) as contas dos administradores; 

 

(ii) o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do 

relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.2016; 

 

(iii) a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 

31.12.2017, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 

(“Lei das S.A.”); 

 

(iv) a proposta da administração para a destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício 

social findo em 31.12.2016; 

 

(v) a fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia;  
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(vi) a eleição dos membros do conselho de administração da Companhia, com mandato até a 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do 

exercício social a findar-se em 31.12.2018; 

 

(vii) a indicação, dentre os membros do conselho de administração eleitos, do presidente e do vice-

presidente do conselho de administração da Companhia; e 

 

(viii) a fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2017. 

 

(B) Em assembleia geral extraordinária: 

 

(i) a alteração do artigo 3º do estatuto social, e seu parágrafo único, de forma a prever que a sede da 

Companhia será no estado de Minas Gerais, porém seu município e endereço da sede social 

passarão a ser definidos por deliberação da diretoria; 

 

(ii) a alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir os aumentos do capital 

social da Companhia, realizados dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovados em 

reuniões do conselho de administração da Companhia; e 

 

(iii) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à 

efetivação das deliberações tomadas nos itens B(i) e B(ii) acima. 

 

Ressaltamos que a Assembleia é o momento ideal para que todos os Acionistas possam expressar suas 

preocupações, opiniões, projetos, dúvidas, críticas e elogios à atuação da Companhia no último exercício social. 

Assim, a presença de todos os Senhores Acionistas é de suma importância para a Companhia. 

 

Para facilitar o comparecimento de todos, apresentamos abaixo um mapa que identifica a localização do Hotel 

Mercure Belo Horizonte, local onde será realizada a Assembleia: 
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Avenida do Contorno, 7.315 – Belo Horizonte/MG 

Fonte: Google Maps 

 

A Companhia espera que o presente Manual para Participação na Assembleia de 28 de abril de 2017 

(“Manual”) seja útil aos Senhores Acionistas e incentive vossa participação na Assembleia Geral. A presença de 

V. Sas. em tão importante evento é aguardada com ansiedade pela Companhia. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76 

NIRE 31.300.025.91-8 

 

MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

18 

 

Consoante o artigo 132 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada de tempos em 

tempos (“Lei das Sociedades por Ações”), a Companhia deve realizar, anualmente, nos 4 (quatro) primeiros 

meses seguintes ao término do exercício social, uma assembleia geral, denominada “Assembleia Geral Ordinária 

e Extraordinária”, para deliberar a respeito das matérias a seguir: (a) tomar as contas dos administradores, 

examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (b) destinação do resultado do exercício e a distribuição 

de dividendos; e (c) eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso. 

 

Ainda, conforme o artigo 122, I, da Lei das Sociedades por Ações, compete privativamente à assembleia 

geral deliberar sobre a alteração do Estatuto Social. 

 

O edital de convocação da Assembleia consta do Anexo I a este Manual e será publicado nos dias 29, 
30 e 31 de março de 2017, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Jornal Hoje em Dia (Belo 
Horizonte). 

 

Embora todos os Acionistas possam comparecer, participar, discutir e opinar, a Assembleia somente será 

instalada, em primeira convocação, com a presença de Acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) 

das ações com direito a voto na Assembleia, conforme artigo 135 da Lei das Sociedades por Ações. Não obstante, 

para a instalação da assembleia para deliberar sobre as matérias da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

e Extraordinária somente, é necessária a presença de 1/4 (um quarto) do capital social votante da Companhia na 

Assembleia, de acordo com o artigo 125 da Lei das Sociedades por Ações.  

 

Caso a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, conforme o caso, não seja instalada em primeira 

convocação em razão da falta do quorum mínimo de instalação, conforme acima, será realizada uma nova 

convocação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias. A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, conforme 

o caso, em segunda convocação, será instalada com a presença de qualquer número de Acionistas. 

 

A aprovação das matérias a serem apreciadas na Assembleia dependerá do voto afirmativo da maioria 

absoluta dos Acionistas com direito a voto presentes, não se computando os votos em branco, conforme artigo 

129 da Lei das Sociedades por Ações. 
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Como a Assembleia discutirá temas sensíveis aos interesses da Companhia e de V. Sas., apenas as 

pessoas que comprovarem sua qualidade de acionistas ou de representantes de acionistas, na forma da 

legislação aplicável, poderão comparecer e participar da Assembleia, nos termos do artigo 126 da Lei das 

Sociedades por Ações. 

 

Nos termos do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, e conforme a legislação aplicável, para 

comprovar a qualidade de acionistas (ou representantes de acionistas) e participar da Assembleia, V. Sas. 

deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

(a) documento hábil a comprovar sua identidade; 

 

(b) comprovante expedido pela instituição depositária das ações escriturais de sua titularidade, na forma do 

artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, até 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia; 

 

(c) na hipótese de representação do acionista, original ou cópia autenticada da procuração, devidamente 

regularizada na forma da lei; e 

 

(d)  relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo 

a respectiva participação acionária, emitido pela Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia ou outro órgão 

competente no máximo 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia.  

 

Como documento de identidade, a Companhia aceitará a Carteira de Identidade Registro Geral (RG), 

bem como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos 

conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que 

contenham foto de seu titular. 

 

O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia autenticada dos seguintes 

documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta 

Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do Administrador que 

(b.i) comparecer à Assembleia como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) outorgar procuração para que 

terceiro represente a acionista pessoa jurídica. 
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Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem ser notarizados por Tabelião Público ou 

equivalente no exterior, legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado na 

Junta Comercial e registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legislação em vigor. 

 

Para facilitar o início dos trabalhos na Assembleia, a Companhia recomenda que V. Sas. depositem cópia 

simples dos documentos acima na sede da Companhia com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da 

Assembleia. O depósito poderá ser feito por correio, serviço de courier ou por correio eletrônico conforme contatos 

abaixo: 

 

 Diretoria de Relações com Investidores, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 

Rua Fernandes Tourinho nº 147, salas 1.301 e 1.303, CEP 30112-000, telefone: 55 31 2121-1000, ou 

 

 Rua Gomes de Carvalho, 1.507, 16º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-005, 

telefone: 55 11 2132-4300.  

 

 Endereço eletrônico: ri@arezzo.com.br 

 

 

Ressalta-se que V. Sas. poderão participar da Assembleia ainda que não realizem o depósito prévio dos 

documentos, desde que os apresentem na abertura da Assembleia, em conformidade com o disposto no § 2º do 

artigo 5º da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009 (“IN CVM 481/09”). 

  

mailto:ri@arezzo.com.br
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Com a finalidade de ampliar a participação dos acionistas nas assembleias gerais, a legislação em vigor 

disciplina a participação do acionista por meio de um procurador. Nesse sentido, conforme previsto no §1º do 

artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, V. Sas. podem ser 

representados na Assembleia por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista ou 

administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que 

represente os condôminos. 

 

Logrando facilitar a participação de V. Sas. por meio de procuração, a Companhia coloca à disposição 

de V. Sas. um modelo de procuração que poderá ser utilizado para outorga de poderes específicos e especiais 

para o comparecimento, participação e voto em nome e por conta de V. Sas.  

 

O modelo de procuração consta do Anexo II ao presente Manual e tem como objetivo facilitar a outorga 

de procuração por V.Sas. Não é, nem deve ser entendido como, um pedido público de procuração realizado pela 

Administração, conforme disciplinado pela legislação vigente. 
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A Companhia, no objetivo de permitir uma maior compreensão das matérias a serem discutidas na 

Assembleia e na convicção que poderão complementar as informações necessárias para a tomada de decisão 

consciente, informada e refletida de V. Sas., apresenta os seguintes breves esclarecimentos. 

 

Vale notar que os esclarecimentos ora apresentados não substituem as informações detalhadas 

constantes da Proposta da Administração divulgada em 28.03.2016 na página eletrônica da CVM 

(http://www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

(http://www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (http://www.arezzoco.com.br) na rede mundial de 

computadores, elaboradas em consonância com o disposto na IN CVM 481/09, e anexadas a este Manual. 

 

Após a leitura dos esclarecimentos a seguir, recomenda-se a detida análise da Proposta da 

Administração. 

 

Análise das Matérias a serem examinadas, discutidas e votadas em Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária 

 

(a) as demonstrações financeiras da Companhia, o relatório anual dos auditores independentes, o 
relatório da Administração e as contas dos Administradores relativos ao exercício social encerrado em 
31.12.2016;  

 

 

Contas dos Administradores 

 

O QUE SÃO AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES 

 

Ao final de cada exercício social, os Administradores da Companhia devem apresentar um relatório de 

prestação de contas dos resultados da Companhia, que será completado pelas demonstrações financeiras, pelo 

parecer do Conselho Fiscal, se em exercício, e pelo parecer do auditor independente, se houver. A finalidade 

desse processo é uma avaliação global do resultado da gestão, permitindo aos acionistas eventuais 

questionamentos acerca da gestão da Companhia. 

 

O momento da tomada das contas dos Administradores é, sem dúvida, o mais indicado para que V. Sas. 

façam um juízo a respeito do cumprimento dos deveres fiduciários por parte dos Administradores da Companhia 

http://www.cvm.gov.br/
http://www.bmfbovespa.com.br/
http://www.arezzoco.com.br/
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ao longo do exercício social encerrado. Assim, ao prestar contas, os Administradores relatam de modo detalhado 

suas condutas, os motivos e resultados atingidos no exercício social. 

 

A deliberação – favorável ou não – relativa às contas da Administração pressupõe seu devido exame e 

discussão. A aprovação das contas significa a concordância de V. Sas. com a atuação dos Administradores da 

Companhia no último exercício social. Nesse sentido, uma vez aprovadas as contas, os Administradores são 

exonerados de qualquer responsabilidade em função dos resultados da Companhia. 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 

 

Os documentos apresentados pela Administração da Companhia para a análise de V. Sas. acerca das 

contas dos Administradores são: 

 

(a) relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício 

encerrado em 31.12.2016 (Anexo III); 

 

(b) demonstrações  financeiras ou contábeis e notas explicativas (Anexo IV); 

 

(c) relatório anual ou parecer dos Auditores Independentes (Anexo V); 

 

(d) declaração dos Diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer 

dos auditores independentes (Anexo VI); 

 

(e) declaração dos Diretores de que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações contábeis 

(Anexo VII); 

 

(f) a Proposta da Administração para a Assembleia, juntamente com seus seguintes anexos (Anexo VIII): 

(i) Proposta de Remuneração dos Administradores e informações indicadas no item 13 do Formulário de 

Referência, conforme artigo 12 da ICVM 481/09; 

(ii) Proposta de Destinação do Lucro Líquido, nos termos do Anexo 9-1-II da ICVM 481/09; 

(iii) Proposta da Administração para Orçamento de Capital; e 

(iv) Comentários dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos termos do item 10 do 

Formulário de Referência, conforme artigo 9°, III, da ICVM 481/09. 
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PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS DOS ADMINISTRADORES 

 

As contas dos Administradores são apresentadas junto do Relatório da Administração e das 

demonstrações financeiras da Companhia. 

 

APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS 

 

Antes de serem levadas ao conhecimento e aprovação dos acionistas, as contas devem ser aprovadas 

pelo Conselho de Administração.  

 

As contas dos Administradores foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia em 

reunião realizada em 06 de março de 2017, cuja cópia da ata consta das páginas eletrônica da Companhia 

(http://www.arezzoco.com.br), da CVM (http://www.cvm.gov.br) e BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) (http://www.bmfbovespa.com.br) na rede mundial de computadores. 

 

CONTEÚDO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Nos termos do Parecer de Orientação CVM n.º 15, de 28 de dezembro de 1987, a fim de apresentar uma 

análise abrangente dos atos da administração da Companhia, o relatório da administração deverá contemplar as 

seguintes informações, não obstante outras julgadas convenientes pelos Administradores: 

 

(a) descrição dos negócios, produtos e serviços: histórico das vendas físicas dos últimos 2 (dois) anos e 

vendas em moeda de poder aquisitivo da data do encerramento do exercício social; 

 

(b) comentários sobre a conjuntura econômica geral: concorrência nos mercados, atos governamentais e 

outros fatores exógenos relevantes sobre o desempenho da Companhia; 

 

(c) recursos humanos: número de empregados no término dos 2 (dois) últimos exercícios e turnover nos 2 

(dois) últimos anos, segmentação da mão de obra segundo a localização geográfica; nível educacional ou 

produto; investimento em treinamento; fundos de seguridade e outros planos sociais; 

 

(d) investimentos: descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e origens dos 

recursos alocados; 

 

(e) pesquisa e desenvolvimento: descrição sucinta dos projetos, recursos alocados, montantes aplicados e 

situação dos projetos; 

 

(f) novos produtos e serviços: descrição de novos produtos, serviços e expectativas a eles relativas; 

 

(g) proteção ao meio-ambiente: descrição e objetivo dos investimentos efetuados e montante aplicado; 

(h) reformulações administrativas: descrição das mudanças administrativas, reorganizações societárias e 

programas de racionalização; 

 

http://www.arezzoco.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.bmfbovespa.com.br/
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(i) investimentos em controladas e coligadas: indicação dos investimentos efetuados e objetivos pretendidos 

com as inversões; 

 

(j) direitos dos acionistas e dados de mercado: políticas relativas à distribuição de direitos, desdobramentos 

e grupamentos; valor patrimonial das por ação, negociação e cotação das ações em bolsa de valores; 

 

(k) perspectivas e planos para o exercício em curso e os futuros: poderá ser divulgada a expectativa da 

administração quanto ao exercício corrente, baseada em premissas e fundamentos explicitamente colocados, 

sendo que esta informação não se confunde com projeções por não ser quantificada; e 

 

(l) no caso de sociedade de participações, o relatório deve contemplar as informações acima mencionadas, 

mesmo que de forma mais sintética, relativas às sociedades investidas. 

 

Demonstrações Financeiras 

 

FINALIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

As demonstrações financeiras ou contábeis para os fins aqui previstos, são documentos contábeis que 

apresentam, de modo resumido e com disposição padronizada, informações quantificadas sobre a situação 

financeira da Companhia. Através delas, os Administradores apresentam o saldo de contas e grupos de contas 

da escrituração mercantil, classificados e dispostos de modo a permitir ao leitor conhecer diversos aspectos das 

finanças da Companhia. 

 

CONTEÚDO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Nos termos da legislação brasileira aplicável, em convergência com o padrão internacional de 

contabilidade denominado International Financial Reporting Standards (“IFRS”), as Demonstrações 

Financeiras são compostas de 5 (cinco) documentos básicos: 

 

(a) Balanço Patrimonial; 

 

(b) Demonstração do Resultado do Exercício; 

 

(c) Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados; 

 

(d) Demonstração dos Fluxos de Caixa; e 

 

(e) Demonstração do Valor Adicionado. 

 

Os apontamentos necessários para melhor compreensão da situação econômico-financeira da 

Companhia constam das Notas Explicativas (vide mais informações abaixo), que são parte integrante das 

Demonstrações Financeiras. 
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Adicionalmente, conforme artigo 25, §1º da Instrução CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme 

alterada (“IN CVM 480/09”), os seguintes documentos acompanham as Demonstrações Financeiras: 

 

(a) relatório da Administração;  

 

(b) parecer do Auditor Independente;  

 

(c) parecer do Conselho Fiscal ou órgão equivalente, se houver, acompanhado de eventuais votos 

dissidentes;  

 

(d) proposta de orçamento de capital preparada pela Administração, se houver; 

 

(e) declaração dos Diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer 

dos auditores independentes, informando as razões, em caso de discordância; e  

 

(f) declaração dos Diretores de que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras. 

 

FINALIDADE DAS NOTAS EXPLICATIVAS 

 

As Notas Explicativas acompanham as Demonstrações Financeiras e visam complementá-las, além de 

auxiliar sua análise e entendimento. Trata-se de imposição legal para as companhias, devendo indicar os 

seguintes aspectos: 

 

 informações sobre a base de preparação das Demonstrações Financeiras e das práticas contábeis 

específicas, selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos; 

 

 informações exigidas pelas normas de contabilidade que não estejam inseridas nos demais documentos 

contábeis; 

 

 informações adicionais não indicadas nos demais documentos contábeis e consideradas necessárias 

para uma apresentação adequada; 

 

 os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de 

depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes 

para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo; 

 os investimentos em outras sociedades, quando relevantes; 

 

 o aumento de valor de elementos do Ativo resultantes de novas avaliações; 

 

 os gravames constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras 

responsabilidades eventuais ou contingentes; 

 

 a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo; 
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 o número, as espécies e as classes das ações do capital social; 

 

 as opções de compras de ações outorgadas e exercidas no exercício; 

 

 os ajustes de exercícios anteriores; 

 

 os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter efeito 

relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da Companhia; e 

 

 as modificações de métodos ou critérios contábeis adotados com explicação dos efeitos relevantes. 

 

AUDITORIA PELOS AUDITORES INDEPENDENTES 

 

Por força do §3º do artigo 177 da Lei das Sociedades por Ações, as Demonstrações Financeiras das 

companhias abertas devem ser auditadas por auditor independente, registrado na CVM. Atualmente, as 

Demonstrações Financeiras da Companhia são auditadas pela PricewaterhouseCoopers, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 61.562.112/0002-01, tendo como responsável o Sr. Fábio Abreu de Paula.                                               

 

Após a verificação dos registros da Companhia, o auditor independente acima identificado emitiu parecer 

aprovando, sem ressalva, as Demonstrações Financeiras, conforme cópia do parecer constante do Anexo V. 

 

DATA BASE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

As Demonstrações Financeiras tem como data base o dia 31 de dezembro de 2016 e são referentes ao 

exercício social encerrado nessa mesma data. 

 

(b) Proposta de Destinação do Lucro Líquido, nos termos do Anexo 9-1-II da ICVM 481 (Anexo II desta 
Proposta);  

 

Destinação do Lucro Líquido 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 

 

A proposta de destinação do resultado deve ser prevista nas Demonstrações Financeiras, no pressuposto 

de sua aprovação pela assembleia geral (artigo 176, §3º, da Lei das Sociedades por Ações). Adicionalmente, nos 

termos do artigo 9º, §1º, II, da IN CVM 481/09, até 1 (um) mês antes da data prevista para realização da 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a Companhia deve colocar à disposição proposta detalhada de 

destinação do resultado, contemplando algumas informações mínimas, que consta do Anexo II à Proposta da 

Administração para Assembleia, apresentada na forma do Anexo VIII ao presente Manual.  

 

Recomenda-se a atenta leitura do referido Anexo após a leitura desta seção do Manual. 
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LUCRO LÍQUIDO 

 

O lucro líquido corresponde ao resultado positivo apurado no exercício, após deduções, dos prejuízos 

acumulados, da provisão para os tributos sobre a renda e das participações estatutárias de debêntures, 

empregados, Administradores e partes beneficiárias. 

 

LUCRO LÍQUIDO E LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO AUFERIDO PELA COMPANHIA NO EXERCÍCIO 

 

O lucro líquido da Companhia apurado no exercício foi de R$ 116,1 milhões. Foram realizadas as 

seguintes deduções, conforme previsto na legislação: 

 

DESCRIÇÃO 
VALORES EM 

R$ (milhares) 

Lucro líquido do exercício 116.149 

Constituição de reserva legal -5.807 

Lucro líquido ajustado do exercício 110.342 

 

Após as deduções acima, a Companhia auferiu lucro líquido ajustado no exercício no montante de 

R$ 110,3 milhões. 

 

FINALIDADE DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO 

 

A destinação do lucro líquido consiste em determinar as parcelas do lucro líquido: (i) que serão 

apropriadas às reservas de lucros, legais e estatutárias, ou (ii) que serão distribuídas como dividendos. Os 

Administradores devem apresentar à Assembleia Geral proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido 

do exercício. 

 

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO 

 

Nos termos do artigo 202, I, da Lei das Sociedades por Ações, o lucro líquido ajustado é representado 

pelo lucro líquido do exercício social da Companhia, após a dedução ou acréscimo dos seguintes valores: 

 

(a) importância destinada à constituição da reserva legal (artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações); 

 

(b) importância destinada à formação da reserva para contingências (artigo 195 da Lei das Sociedades por 

Ações) e reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores; e 

 

(c) importância destinada à constituição da reserva de incentivos fiscais (artigo 195-A da Lei das Sociedades 

por Ações). 

 

RESERVAS 
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A Lei das Sociedades por Ações criou um regime de lucros, reservas e dividendos que busca equilibrar 

os diversos interesses existentes: dos acionistas, dos credores e da própria Companhia. Os principais aspectos 

de tal regime são expostos a seguir: 

 

Reserva legal. Nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações, parcela equivalente a 5% 

(cinco por cento) do Lucro Líquido do exercício deve ser destinada, antes de qualquer outra destinação, à 

formação da reserva legal. A função da reserva legal é criar uma margem de segurança dentro da qual a 

companhia pode sofrer prejuízo sem atingir o capital social. A reserva legal é limitada a 20% (vinte por cento) do 

capital social. A reserva legal, entretanto, deixa de ser impositiva quando a soma do saldo da reserva legal com 

o saldo da reserva de capital atingir montante equivalente a 30% (trinta por cento) do capital social. O valor 

destinado à reserva legal deve ser descontado da base de cálculo do dividendo obrigatório. 

 

Reservas para contingências. Consoante o artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações, a reserva para 

contingências é uma conta integrante do patrimônio líquido e tem por finalidade segregar lucros para dar cobertura 

a perdas ainda não ocorridas, mas cuja ocorrência se fundamenta em razões justificadas e cujo valor possa ser 

estimado. Como o objetivo é redistribuir a perda futura entre diversos exercícios, evitando uma grande variação 

nos dividendos, a reserva para contingências deve ser revertida e utilizada para ampliar a base de cálculo do 

dividendo obrigatório. A reversão ocorrerá no exercício em que a contingência prevista se materializar ou no 

exercício em que deixarem de existir razões que justificaram a formação da reserva. Em outras palavras, a 

reversão da reserva será realizada ocorrendo ou não o evento que levou a sua formação.  

 

Reserva de Incentivos Fiscais. Criada pela Lei n.º 11.638, de 28 de dezembro de 2007, que inseriu o 

artigo 195-A na Lei das Sociedades por Ações, a reserva de incentivos fiscais tem como função receber as 

parcelas do lucro provenientes de doações e subvenções do Poder Público. Tais doações e subvenções devem 

ser registradas no resultado do exercício conforme as novas regras contábeis. Entretanto, como as normas que 

outorgam estes benefícios não admitem sua distribuição aos acionistas, os valores devem ser excluídos da base 

de cálculo do dividendo obrigatório e destinados à formação da reserva de incentivos fiscais. 

 

 Reservas de lucros a realizar. Conforme o artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações, no caso do valor 

do dividendo obrigatório exceder o montante realizado do lucro líquido do exercício, a parcela não realizada 

poderá ser destinada à formação da reserva de lucros a realizar. A função da reserva de lucros a realizar é 

evitar que a companhia pague o dividendo obrigatório em valor maior do que o lucro realizado em moeda. 

Desse modo, os valores destinados à formação da reserva de lucros a realizar devem ser deduzidos do 

dividendo obrigatório. 

 

 Reservas estatutárias. Faculta o artigo 194 da Lei das Sociedades por Ações a criação de reservas de 

lucros pelo Estatuto Social desde que este: (a) indique de modo preciso e completo a finalidade da reserva; 

(b) fixe os critérios para determinar a parcela do lucro líquido que deve ser destinada à formação da reserva; 

e (c) estabeleça o limite máximo do saldo da reserva. Por força do artigo 198 da Lei das Sociedades por Ações, 

as reservas estatutárias não influenciam o cálculo do dividendo obrigatório, podendo ser destinado a essa 

reserva tão somente parcela do lucro remanescente após o cálculo do dividendo obrigatório. 
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 Retenção de lucros. Logrando permitir o autofinanciamento das companhias, o artigo 196 da Lei das 

Sociedades por Ações permite que a assembleia geral decida reter o saldo de lucro remanescente após o 

cálculo do dividendo das ações preferenciais, do dividendo obrigatório e da destinação de valores à formação 

de reservas estatutárias, para a execução de orçamento de capital. Este orçamento de capital deve ser 

elaborado pelos administradores e explicitar as fontes de recursos a serem utilizadas para manutenção da 

capacidade operacional da Companhia ou investimentos na sua expansão. 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

 

O Anexo II à Proposta da Administração para Assembleia, constante do Anexo VIII a esse Manual, contém 

a proposta dos Administradores para a destinação do lucro líquido do exercício, nos termos da IN CVM 481/09. 

 

RAZÕES PARA A COMPANHIA RECOMENDAR A APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO 

LÍQUIDO 

 

A Companhia acredita que a proposta de destinação do lucro líquido apresentada foi formulada de forma 

a atender às obrigações legais e estatutárias da Companhia, buscando estar de acordo com a finalidade máxima 

constante de seu objeto social. 

 

Distribuição de Dividendos 

 

DIVIDENDO 

 

Consoante ao que estabelece o artigo 109 da Lei das Sociedades por Ações, é assegurado ao acionista 

o direito ao dividendo, isto é, um direito a que, no caso de existirem lucros, seja deliberada a distribuição a cada 

Acionista de uma parcela do lucro na proporção de sua participação no capital social. Dividendo é, pois, a parcela 

do lucro líquido distribuído que cabe a cada ação. 

 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 

 

A Companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de lucros acumulados 

e de reserva de lucros, com exceção da reserva legal. 

 

DIVIDENDO MÍNIMO OBRIGATÓRIO 

 

O dividendo obrigatório corresponde a uma parcela do lucro líquido que a Companhia não pode deixar 

de distribuir aos seus acionistas, conforme previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.  

 

Por se tratar de obrigação da Companhia, só admitindo-se a não distribuição do dividendo mínimo 

obrigatório em situações excepcionais, as normas contábeis atualmente em vigor determinam o registro da 

importância devida pela Companhia como dividendo mínimo obrigatório no “passivo” da Companhia (cf. item 24 

da Interpretação Técnica ICPC 08(R1), emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovada 

pela Deliberação CVM 683, de 30 de agosto de 2012 (“ICPC 08(R1)”)). 
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De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o dividendo obrigatório pode deixar de ser distribuído 

ou pode ser distribuído por valor inferior ao determinado no Estatuto Social, conforme o caso: (a) quando não 

houver lucro realizado em montante suficiente (cf. artigo 202, II); (b) quando os órgãos da administração 

informarem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ser ele incompatível com a situação financeira da 

companhia (cf. artigo 202, §4º). Em ambos os casos, o procedimento estabelecido em lei é a retenção de lucros 

por meio da constituição de reservas de lucros que poderão não necessariamente ser destinadas ao pagamento 

de dividendos, já que poderão vir a ser absorvidas por prejuízos em exercícios subsequentes, nos termos do item 

4 da Interpretação Técnica ICPC 08(R1).  

 

Na Companhia, a parcela mínima referente ao dividendo obrigatório corresponde a 25% (vinte e cinco 

por cento) do lucro líquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no artigo 202, 

II e III, da Lei das Sociedades por Ações. 

 

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 

 

Criado em 1995, o mecanismo dos juros sobre o capital próprio é um instrumento de remuneração dos 

acionistas atrelado ao capital investido na Companhia. Em linhas gerais, o acionista é equiparado ao financiador 

externo, permitindo que a Companhia remunere-lhe não só com a distribuição de dividendos como também com 

o pagamento de juros, em contrapartida ao custo de oportunidade dos recursos nela mantidos (“JCP”). 

 

Os JCP recebem um tratamento tributário diferenciado, reconhecível como despesa financeira dedutível 

na apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

com base no lucro real. O valor dos JCP é determinado com a aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) 

sobre o patrimônio líquido (com alguns ajustes) da Companhia. 

 

Para poder ser deduzido como despesa na apuração dos tributos sobre o lucro, deve ser inferior, desde 

a sua deliberação até o encerramento do exercício fiscal, a pelo menos um dos seguintes limites: (a) 50% 

(cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício antes de sua própria dedução; ou (b) 50% (cinquenta por cento) 

dos lucros acumulados e reserva de lucros. 

 

A legislação admite que a importância paga a título de JCP seja imputada ao dividendo mínimo 

obrigatório. 

 

DIVIDENDO ADICIONAL PROPOSTO 

 

Denomina-se “dividendo adicional” a parcela do lucro líquido ajustado que remanescer após a dedução 

do dividendo mínimo obrigatório, as parcelas destinadas à formação das reservas de lucros e as importâncias 

retidas para execução de orçamento de capital, que deve ser distribuída como dividendo por força do artigo 202, 

§6º da Lei das Sociedades por Ações. 

 

De acordo com as normas contábeis atualmente em vigor, a importância referente ao dividendo adicional 

deve ser registrada no “patrimônio líquido”, em conta específica do tipo “dividendo adicional proposto” até a 
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deliberação definitiva que vier a ser tomada pelos acionistas (cf. item 24 da ICPC 08(R1)). Após a aprovação pela 

assembleia geral, o dividendo adicional proposto passa a ser obrigação líquida e certa da Companhia, e será 

registrada na conta de “passivo” até seu efetivo pagamento. 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PARA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 

 

Nos termos do Anexo II à Proposta da Administração para Assembleia, constante do Anexo VIII a esse 

Manual, a Administração da Companhia propõe a V. Sas. a distribuição de 92,50% (noventa e dois vírgula cinco 

por cento) do lucro líquido ajustado, nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, equivalente a 

R$ 102.068.171,73, sendo que: 

 

(a) o valor líquido de R$ 49.092.620,53, foi distribuído aos acionistas a título de juros sobre o capital 
próprio e dividendos intercalares e imputado ao dividendo mínimo obrigatório, 

(b) R$ R$ 52.975.551,20 serão declarados aos acionistas a título de dividendos anuais adicionais na 
proporção de sua participação no capital social da Companhia 
 

RAZÕES PARA A COMPANHIA RECOMENDAR A APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

DIVIDENDOS 

 

A Companhia acredita que a proposta de distribuição de dividendos apresentada foi formulada de forma 

a atender às obrigações legais e estatutárias da Companhia, em linha com seus projetos de expansão das 

atividades operacionais. 

 

(c) a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 

31.12.2017, nos termos do artigo 196 da Lei n° 6.404/76, conforme alterada; 

 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA 

 

O Anexo III à Proposta da Administração para Assembleia, constante do Anexo VIII a esse Manual, 

contém a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2017.  

 

Nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, o orçamento de capital deverá compreender 

todas as fontes de recurso e aplicações de capital, fixo ou circulante, necessárias à implementação do projeto de 

investimento a ser desenvolvido pela Companhia, devendo o orçamento ser submetido pelos órgãos de 

administração à assembleia, com a justificação de retenção de lucros proposta.  

 

 

 

(d) fixação da remuneração anual global dos Administradores para o exercício social de 2017; 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA COMPANHIA 

 

O Anexo I à Proposta da Administração para Assembleia, constante do Anexo VIII a esse Manual, contém 

a proposta de remuneração dos Administradores, elaborada nos termos da IN CVM 481/09. 
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MONTANTE GLOBAL DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES PROPOSTO PELA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 

 

O montante global da remuneração dos Administradores, conforme proposto pela Administração da 

Companhia, é de até R$ 12.676.372 mil. A remuneração global dos Administradores em 2016, 2015 e 2014 

totalizou R$ 10.968.249, R$8.012.936 mil e R$6.101.279 mil, respectivamente. 

 

Maiores detalhes sobre a remuneração dos Administradores são encontrados no Anexo I à Proposta da 

Administração para Assembleia, conforme Anexo VIII deste Manual. 

 

DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE GLOBAL DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 

 

A remuneração global dos Administradores para o exercício social de 2016 será distribuída conforme 

segue: 

 

Remuneração Total prevista para o Exercício Social corrente (a findar-se em 31.12.2017) – Valores 
Anuais 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº de membros 8 3 - 11 

Remuneração fixa anual    - 

Salário ou pró-labore 1.520.000 3.306.989  4.826.989 

Benefícios direto e indireto 13.948 236.870  250.819 

Participações em comitês 360.000   360.000 

Outros 376.000 1.328.739  1.704.739 

Remuneração variável     

Bônus     

Participação de resultados  3.268.135  3.268.135 

Participação em reuniões     

Comissões     

Outros     

Pós-emprego     

Cessação do cargo     

Baseada em ações (1)  2.265.689  2.265.689 

Total da remuneração 2.269.948 10.406.423  12.676.372 
(1)A Companhia entende que os valores constantes nesse item não devem ser considerados como remuneração, uma vez que 
as ações são adquiridas pelos seus funcionários. Assim, a indicação destes valores visa apenas atender a uma exigência da 
CVM e não deve ser considerada para efeitos trabalhistas, fiscais e previdenciários. 

*-*-* 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 

 

Ficam convocados os senhores acionistas da AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., 

sociedade por ações, com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com seus atos 

constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31.300.025.91-8, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.590.234/0001-76, registrada na Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, sob o código n.º 02234-9  (“Companhia”) para se reunirem 

em assembleia geral ordinária e extraordinária (“Assembleia Geral”), a ser realizada no dia 28 de abril de 

2017, às 10 horas, no Hotel Mercure Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, nº 7315, Bairro Lourdes, 

cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, para examinar, discutir e votar a seguinte ordem do dia:  

 

(C) Em assembleia geral ordinária: 

 

(ix) as contas dos administradores; 

 

(x) o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do 

relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.2016; 

 

(xi) a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 

31.12.2017, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

alterada (“Lei das S.A.”); 

 

(xii) a proposta da administração para a destinação dos resultados da Companhia relativos ao 

exercício social findo em 31.12.2016; 

 

(xiii) a fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia;  
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(xiv) a eleição dos membros do conselho de administração da Companhia, com mandato até a 

assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a 

findar-se em 31.12.2018; 

 

(xv) a indicação, dentre os membros do conselho de administração eleitos, do presidente e do vice-

presidente do conselho de administração da Companhia; e 

 

(xvi) a fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2017. 

 

(D) Em assembleia geral extraordinária: 

 

(iv) a alteração do artigo 3º do estatuto social, e seu parágrafo único, de forma a prever que a sede 

da Companhia será no estado de Minas Gerais, porém seu município e endereço da sede social 

passarão a ser definidos por deliberação da diretoria; 

 

(v) a alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir os aumentos do 

capital social da Companhia, realizados dentro do limite do capital autorizado, conforme 

aprovados em reuniões do conselho de administração da Companhia; e 

 

(vi) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à 

efetivação das deliberações tomadas nos itens B(i) e B(ii) acima. 

 

Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A. e do artigo 10 do estatuto social da Companhia, para 

participar da Assembleia Geral os acionistas deverão apresentar à Companhia os seguintes documentos: (i) 

documento de identidade (carteira de identidade registro geral – RG, carteira nacional de habilitação – CNH, 

passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas 

pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) comprovante da 

titularidade de ações expedido pela instituição responsável pela escrituração de ações da Companhia, o qual 

recomenda-se tenha sito expedido, no máximo, cinco dias antes da data da realização da Assembleia Geral; 

(iii) procuração com reconhecimento de firma do outorgante, em caso de participação por meio de 

representante; e/ou (iv) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, 

o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente, o qual recomenda-se 

tenha sido expedido, no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral.  

 

O representante da acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes 

documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta 

Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador 

que (b.i) comparecer à Assembleia Geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar a procuração 

para que terceiro represente a acionista pessoa jurídica. 
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No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia Geral caberá à 

instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de quem é 

titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o 

representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados 

relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, 

devidamente registrado no órgão competente. 

 

Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para 

participação na Assembleia Geral deverá ter sido realizada há menos de um ano, nos termos do artigo 126, 

§ 1º, da Lei das S.A. Além disso, em cumprimento ao disposto no artigo 654, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.406, de 

10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), a procuração deverá conter a indicação do lugar 

onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com 

a designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante. 

 

Vale mencionar que (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser 

representados na Assembleia Geral por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, 

advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, § 1º, da Lei das S.A.; e (b) as pessoas 

jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão, nos termos da decisão da CVM no âmbito do processo 

CVM RJ2014/3578, julgado em 04 de novembro de 2014, ser representadas por procurador constituído em 

conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade 

de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado. 

 

Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas dos 

signatários por Tabelião Público, devem ser apostilados ou, caso o país de emissão do documento não seja 

signatário da Convenção da Apostila de 5 de outubro de 1961 (“Convenção da Apostila”), devem ser 

legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial, 

e registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legislação em vigor. 

 

No caso de documentos emitidos por países signatários da Convenção da Apostila, a legalização 

diplomática ou consular anterior a 14 de agosto de 2016 deverá ser mandatoriamente substituída, a partir de 

14 de fevereiro do 2017, pela aposição de apostila, nos termos da Resolução do Conselho Nacional de Justiça 

nº 228, de 22 de junho de 2016. Desse modo, nenhum documento expedido em país signatário da Convenção 

da Apostila será aceito sem o devido apostilamento, independentemente da data de emissão, assinatura ou 

expedição do documento. 

 

Para fins de melhor organização da Assembleia Geral, nos termos do artigo 10 do estatuto social da 

Companhia, a Companhia solicita aos acionistas que depositem os documentos necessários para participação 

na Assembleia Geral com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência. O depósito poderá ser feito por 

correio, serviço de courier ou por e-mail encaminhado a um dos endereços abaixo: 
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Belo Horizonte, MG: Rua Fernandes Tourinho, 147, salas 1.301 e 1.303, Belo Horizonte, MG, CEP 

30112-000 

São Paulo, SP: Rua Gomes de Carvalho, 1.507, 16º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04547-

005 

e-mail: juridico@arezzo.com.br 

 

Ressalta-se que os acionistas poderão participar da Assembleia Geral ainda que não realizem o 

depósito prévio dos documentos, bastando apresentarem tais documentos na abertura da Assembleia Geral, 

conforme o disposto no § 2º do artigo 5º da Instrução CVM nº 481/09. 

 

Antes de abrirem-se os trabalhos da Assembleia Geral, os acionistas ou os representantes dos 

acionistas assinarão o livro de presença de acionistas, indicando o seu nome, nacionalidade e residência, bem 

como a quantidade, espécie e classe das ações de que forem titulares (artigo 127 da Lei das S.A.). 

 

Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral 

encontram-se à disposição dos acionistas no endereço da sede social da Companhia e nas páginas eletrônica 

da Companhia (http://www.arezzoco.com.br), da CVM (http://www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA 

S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (http://www.bmfbovespa.com.br) na Internet. 

 

 

Belo Horizonte, 28 de março de 2017. 

 

 

ANDERSON LEMOS BIRMAN 

Presidente do Conselho de Administração 

 

 

 

Obs.: Este edital de convocação será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Jornal 

Hoje em Dia (Belo Horizonte) nos dias nos 29, 30 e 31 de março de 2017. 

 

 

 

 

 

  

mailto:juridico@arezzo.com.br
http://www.arezzoco.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.bmfbovespa.com.br/
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PROCURAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento de Procuração, 

[ACIONISTA], [NOME], [NACIONALIDADE], 

[ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], com Carteira de 

Identidade RG n.º [•], inscrito no CPF/MF sob o n.º [•], 

residente e domiciliado na cidade de [=], estado de [=], 

na Rua [=], [NÚMERO], doravante referido como 

“Outorgante”, neste ato nomeia e constitui como seu 

procurador o Sr. [NOME], [NACIONALIDADE], 

[ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], com Carteira de 

Identidade RG n.º [•], inscrito no CPF/MF sob o n.º [•], 

residente e domiciliado na cidade de [=], estado de [=], 

na Rua [=], [NÚMERO], para as matérias constantes 

dos itens [==] [INSERIR MATÉRIAS COM VOTO A 

FAVOR], o Sr. [NOME], [NACIONALIDADE], 

[ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], com Carteira de 

Identidade RG n.º [•], inscrito no CPF/MF sob o n.º [•], 

residente e domiciliado na cidade de [=], estado de [=], 

na Rua [=], [NÚMERO], para as matérias constantes 

dos itens [==] [INSERIR MATÉRIAS COM VOTO 

CONTRÁRIO] e o Sr. [NOME], [NACIONALIDADE], 

[ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], com Carteira de 

Identidade RG n.º [•], inscrito no CPF/MF sob o n.º [•], 

residente e domiciliado na cidade de [=], estado de [=], 

na Rua [=], [NÚMERO], para as matérias constantes 

dos itens [==] [INSERIR MATÉRIAS COM 

ABSTENÇÃO], doravante referidos como 

“Outorgados”, com plenos poderes para representar o 

Outorgante, na qualidade de acionista da AREZZO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., doravante denominada 

como “Companhia”, na Assembléia Geral Ordinária e 

Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 

POWER OF ATTORNEY 

 

By this Power of Attorney, [SHAREHOLDER], [NAME], 

[CITIZENSHIP], [MARITAL STATUS], 

[PROFESSION] with Identity Card No. [No.], enrolled 

with CPF/MF under No. [No.], resident and domiciled 

in the City of [CITY], State of [STATE], at [ADRESS], 

hereinafter referred to as the “Grantor”, hereby 

constitutes and appoints Mr. [NAME], 

[CITIZENSHIP], [MARITAL STATUS], 

[PROFESSION] with Identity Card No. [No.], enrolled 

with CPF/MF under No. [No.], resident and domiciled 

in the City of [CITY], State of [STATE], at [ADRESS], 

for the items [==] below [INSERT ITEMS VOTED 

FOR], Mr. [NAME], [CITIZENSHIP], [MARITAL 

STATUS], [PROFESSION] with Identity Card No. 

[No.], enrolled with CPF/MF under No. [No.], resident 

and domiciled in the City of [CITY], State of [STATE], 

at [ADRESS] for the items [==] below [INSERT ITEMS 

VOTED AGAINST] and Mr. [NAME], [CITIZENSHIP], 

[MARITAL STATUS], [PROFESSION] with Identity 

Card No. [No.], enrolled with CPF/MF under No. [No.], 

resident and domiciled in the City of [CITY], State of 

[STATE], at [ADRESS] for the items [==] below 

[INSERT ITEMS VOTED ABSTENTION], hereinafter 

referred to as the “Grantees”, with full powers to 

represent the Grantor, in its capacity as shareholder of 

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., hereinafter 

referred to as the “Corporation”, in the Ordinary and 

Extraordinary Shareholders’ General Meeting to be 

held on first call on April 28th, 2017, at 10 a.m., and if 

necessary on second call on date to be duly informed, 

at the Hotel Mercure Belo Horizonte, at Avenida do 
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primeira convocação no dia 28 de abril de 2017, às 10 

horas, e se necessário em segunda convocação em 

data a ser informada oportunamente, no Hotel 

Mercure Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, 

7315, Bairro Lourdes, Cidade de Belo Horizonte, 

Estado de Minas Gerais, podendo examinar, discutir e 

votar acerca das seguintes matérias constantes da 

Ordem do Dia em nome do Outorgante, devendo 

obrigatoriamente o voto estar de acordo com as 

orientações abaixo relacionadas, a saber: 

Contorno, 7315, Bairro Lourdes, City of Belo 

Horizonte, State de Minas Gerais, with powers to 

exam, discuss and vote the following Agenda, on 

behalf of the Grantor; Grantee shall vote in strict 

accordance with the voting instruction established 

below: 

(i) deliberar sobre as contas dos administradores; (i) to approve the accounts of the Executive Board; 

 

A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( ) For ( ) Against ( ) Abstention ( ) 

(ii) deliberar o relatório da administração e as 

demonstrações financeiras da Companhia, 

acompanhadas do relatório dos auditores 

independentes referentes ao exercício social findo 

em 31.12.2016;  

(ii) to approve the Company's financial statements, the 

annual report of the independent auditors, the 

management report and the management accounts for 

the fiscal year ended December 31, 2016;  

A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( ) For ( ) Against ( ) Abstention ( ) 

(iii) deliberar a proposta de orçamento de capital da 

Companhia para o exercício social que se encerrará 

em 31.12.2017, nos termos do artigo 196 da Lei 

nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

alterada (“Lei das S.A.”); 

(iii) to approve the proposal of the Company's capital 

budget for the fiscal year ending December 31, 2017, 

in accordance with article 196 of Law No. 6404/76, as 

amended; 

A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( ) For ( ) Against ( ) Abstention ( ) 

(iv) deliberar a proposta da administração para a 
destinação dos resultados da Companhia relativos ao 
exercício social findo em 31.12.2016 

(iv) to approve the management proposal for 
allocation of net income and dividend distribution for 
the fiscal year ended December 31, 2016. 

A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( ) For ( ) Against ( ) Abstention ( ) 

(v) deliberar a fixação do número de membros do 

conselho de administração da Companhia 

(v) fixing the number of members of the Company’s 

Board of Directors 

A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( ) For ( ) Against ( ) Abstention ( ) 

(vi) deliberar a eleição dos membros do conselho de 

administração da Companhia, com mandato até a 

assembleia geral ordinária que deliberar sobre as 

(vi) to approve the election of the members of the 

Company’s Board of Directors, with a term of office 

until the Annual Shareholders Meeting to resolve on 
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demonstrações financeiras do exercício social a 

findar-se em 31.12.2018; 

the financial statements of the fiscal year ending 

December 31, 2018; 

A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( ) For ( ) Against ( ) Abstention ( ) 

(vii) deliberar a indicação, dentre os membros do 

conselho de administração eleitos, do presidente e 

do vice-presidente do conselho de administração da 

Companhia; 

(vii) to approve the appointment, among the members 

of the Board of Directors elected, of the Chairman 

and the Vice-Chairman of the Board of Directors;  

A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( ) For ( ) Against ( ) Abstention ( ) 

(viii) deliberar a fixação da remuneração anual global 

dos administradores para o exercício social de 2017; 

(viii) to aprove the fixing the global annual 

remuneration of the Managers for the fiscal year 

2017; 

A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( ) For ( ) Against ( ) Abstention ( ) 

(i) deliberar a alteração do artigo 3º do estatuto 

social, e seu parágrafo único, de forma a prever que 

a sede da Companhia será no estado de Minas 

Gerais, porém seu município e endereço da sede 

social passarão a ser definidos por deliberação da 

diretoria; 

(i)to approve the amendment of the article 3 and its 

sole paragraph of the bylaws so as to provide that the 

Company's headquarters shall be in the state of 

Minas Gerais, but its municipality and address of the 

company's head office shall be defined by resolution 

of the board of executive officers; 

A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( ) For ( ) Against ( ) Abstention ( ) 

(ii) deliberar a alteração do caput do artigo 5º do 

estatuto social da Companhia para refletir os 

aumentos do capital social da Companhia, realizados 

dentro do limite do capital autorizado, conforme 

aprovados em reuniões do conselho de 

administração da Companhia; 

(ii) to aprove the amendment of the article 5, caput of 

the Company's bylaws, to contemplate the capital 

increases made by the Company, within the 

authorized capital limit, as approved at the meetings 

of the Company's board of directors; 

A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( ) For ( ) Against ( ) Abstention ( ) 

Para os fins da outorga deste instrumento de 

Procuração, os Outorgados terão poderes limitados 

ao comparecimento à Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária da Companhia e a votar consoante às 

orientações de voto dos Outorgantes acima 

manifestadas, não tendo direito nem obrigação de 

tomar quaisquer outras medidas que não sejam 

necessárias ao cumprimento deste mandato. Os 

For purpose of this power-of-attorney, the Grantees 

shall be limited to attend the Ordinary Shareholders’ 

General Meeting and to vote in accordance with the 

voting instructions given above. The Grantees shall 

not have the right or the obligation to take any other 

measures, except those necessary for compliance 

with the terms of this power-of-attorney. The Grantees 

shall abstain from voting in any resolution or matter 
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Outorgados deverão se abster em qualquer 

deliberação ou assunto para o qual não tenha 

recebido orientações de voto suficientemente 

específicas. 

that, at its own discretion, he/she has not received duly 

specified voting instruction. 

O presente instrumento de mandato tem prazo de 

vigência de 2 (dois) meses, a partir da presente data. 

This present power-of-attorney shall be effective for a 

term of 2 (two) months, as from the date hereof.  

 
[Cidade], [dia] de [mês] de [Ano]. 

 
[Outorgante] 

 
[City], [YEAR], [month], [date]. 

 
[Grantor] 
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Prezados Senhores, 

 

A Diretoria da AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (“Companhia”), nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), da Instrução CVM n.º 480, de 7 de 

dezembro de 2009, conforme alterada (“IN CVM 480/09”), e da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 

2009 (“IN CVM 481/09”), vem apresentar à V. Sas. o seguinte Relatório da Administração, observadas a legislação 

societária vigente e as disposições constantes do Estatuto Social da Companhia: 

 

Relatório da Administração 

1. Mensagem da Administração 
 
A Arezzo&Co continua consolidando sua posição de liderança no mercado de calçados, bolsas e acessórios de 
moda feminina. Mesmo com uma conjuntura macroeconômica desafiadora, a Companhia apresentou crescimento 
em vendas de 8,3% no ano, ganhando market share em um momento de retração do mercado. 
A política de Relações com Investidores reforça a estratégia da Companhia de dinamismo e transparência. A 
Administração recebeu ao longo do ano em suas lojas, escritórios e showrooms diversos investidores e analistas, 
bem como participou de painéis e conferências nacionais e internacionais. Em dezembro, foi realizado a 6ª edição 
do Arezzo&Co’s Investor Day, que contou com mais de 120 participantes, aprimorando a visão do modelo de 
negócio e conhecimento das mais relevantes diretrizes estratégicas, além de uma importante interação com os 
principais gestores da Companhia. 
Em 2016 a Companhia superou pela primeira vez o patamar de 11 milhões de pares de calçados e 1 milhão de 
bolsas vendidas. Frente a um cenário econômico ainda desafiador, a estratégia multimarca e multicanal da 
Companhia se provou resiliente, com aumento de 8,3% da receita bruta, destacando-se os canais web commerce 
e mercado externo, além das marcas Arezzo e Anacapri com aumento da receita de 57,2%, 19,3%, 9,0% e 28,1%, 
respectivamente. No mercado interno houve crescimento de 7,3% do faturamento com a abertura líquida de 21 
lojas, que somadas a ampliações, adicionaram 1.442m² de área de venda. Devido a estratégia da Companhia de 
focar cada vez mais no sell-out, com um mix cada vez mais assertivo, aumentando a proporção das vendas a 
full-price, o sell-out de franquias, lojas próprias e web commerce nas mesmas lojas cresceu 4,1%, ante 2015. 
A Companhia, de forma robusta e consistente, mantém o investimento em opções de crescimento de curto, médio 
e longo prazo. Destacam-se entre as iniciativas de crescimento no ano: o roll-out da marca Fiever, com três lojas 
físicas, presença no canal on-line e crescente distribuição via lojas multimarcas; a nova plataforma web da Schutz 
- F.I.S. (Fashion, Info & Shop) - mais um passo importante no projeto omni da empresa, ao tornar o site uma 
referência de conteúdo de moda e tendências, aumentando ainda mais o engajamento das consumidoras e 
alavancando o canal de vendas; a maior diversificação de categorias com aumento da participação no segmento 
de bolsas e o reforço da presença internacional com a operação piloto nos EUA. Em paralelo, a Companhia busca 
o ganho por eficiência, a exemplo da gestão de despesas operacionais, que excluídos os efeitos de perdas com 
renegociações de devedores em atraso, re-oneração da folha de pagamento e o projeto piloto nos EUA, teria 
ficado estável em relação a 2015. 
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A marca Arezzo, que representa 57,3% do faturamento da Companhia no mercado interno, vem consolidando 
sua liderança, obtendo um sólido crescimento, de 9,0% versus 2015. O bom resultado é fruto do crescente 
investimento em brand-awareness, através de forte plano de comunicação estrelado pela modelo brasileira de 
maior destaque internacional, além do trabalho integrado em mídias online e CRM. Destaca-se também, o 
constante aperfeiçoamento do método de suprimento, com maior frequência de coleções, que totalizaram 21 
ciclos ao longo do ano, maior alinhamento com o canal de franquias, que tem sua decisão de compra mais 
fracionada e próxima do momento do sell-out, trazendo importantes ganhos para a margem bruta das lojas. Vale 
lembrar que a proposta de valor da marca garante uma excelente relação de custo-benefício, fidelizando cada 
vez mais as consumidoras. 
O primeiro ano da loja online da Arezzo foi de avanços importantes, atingindo 5,7% das vendas da marca no 
mercado interno. Vale lembrar que a estratégia da Companhia para este canal é ser uma plataforma que 
alavanque também as vendas das lojas físicas, aplicando o conceito omni de coexistência e potencialização dos 
canais; por exemplo, a ferramenta “Avise-me quando chegar”, que disponibiliza às lojas físicas a informação de 
intenção de compra das consumidoras, disparou mais de 27 mil notificações no 4T16 – crescimento de 66% 
versus 4T15 – gerando vendas adicionais. 
A Schutz continua solidificando seu posicionamento de marca inovadora e lançadora de tendências, com a 
criação de produtos ícones e de design atraente, suportada por um plano de marketing criativo bem direcionado. 
Destacam-se as ações Schutz Step-up e Schutz Light-on, focadas na categoria tênis, e Schutz Id, promovendo 
bolsas. Em 2016 suas vendas foram impactadas pela performance do canal multimarcas, que representa mais 
de 30% das vendas no mercado interno da marca, mas que já demonstra uma trajetória de recuperação. Além 
disso, o repasse nos últimos dois anos de 5 lojas próprias para franquias, consistente com a estratégia de melhoria 
do retorno da Companhia, também influenciou a redução de receita bruta, porém impactando positivamente a 
margem de contribuição e o capital empregado. 
 
Com isso, o faturamento da marca no mercado interno teve desempenho 2,0% inferior a 2015.  Vale destacar, 
entretanto, o crescimento da categoria bolsas, que já é uma categoria core para a marca e ultrapassou o patamar 
de 22% do sell-out em 2016. Além disso, o canal web continua se reinventando constantemente, com o 
lançamento do novo site, Schutz F.I.S, e atingindo 12% do faturamento anual da marca no mercado interno. 
 
A operação piloto nos EUA em 2016 deu importantes passos com a abertura de uma segunda loja flagship, em 
Los Angeles, a parceria estabelecida com importante rede de lojas de departamento e o reforço da estrutura 
corporativa, que está em constante desenvolvimento. A Companhia continua confiante na evolução da Schutz no 
mercado americano, tendo sinais consistentes da aceitação da marca e produto no país, como evidenciado pelo 
prêmio "Brand of the Year", recebido da Footwear News, importante veículo de comunicação do setor. Ainda em 
fase laboratorial, os planos para 2017 incluem o continuo foco em reforçar a estrutura organizacional, além do 
estudo para abertura de uma terceira loja, em shopping de alto fluxo, com objetivo de continuar evoluindo no 
aprendizado do mercado americano. 
 
A Anacapri teve um ano importante para a consolidação de seu posicionamento de marca jovem, acessível, 
colorida, focada em calçados flats para todas as ocasiões. Os resultados vieram com destaque para a coleção 
de verão, com um mix de produtos muito assertivo, maior representatividade dos itens de reposição automática 
e impulsionada por um maior investimento em marketing, que contou pela primeira vez com uma campanha 
estrelada por uma atriz de renome nacional. Com a inauguração de 10 lojas novas, a marca cresceu 28,1% seu 
faturamento no ano, representando 8,5% da receita da Companhia no mercado interno. Todos os canais da marca 
tiveram boa performance no ano. O canal de franquias cresceu mais de 25%, por conta de novas aberturas e 
pela melhor produtividade das lojas; no canal multimarca o número de clientes cresceu expressivamente, por 
conta do cross-sell com outras marcas, ultrapassando também o patamar de 25% de crescimento, além do e o 
web commerce da marca, quase dobrou de tamanho no ano e o número de seguidores no Instagram cresceu 2,5 
vezes. 
 
A marca Alexandre Birman, alavancada pela capacidade de suprimento mais consistente de sua fábrica própria, 
cresceu de forma expressiva suas vendas tanto no mercado interno quanto externo em 2016, acima de 40%. 
Com foco de atuação no fortalecimento de seu branding internacional através de eventos, relacionamento com 
atrizes e celebridades e ampla distribuição nas principais lojas de departamento do mundo, a marca vem 
expandindo seu awareness, gerando ótimos resultados, com margem de contribuição positiva pela primeira vez 
desde sua criação em 2009. 
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A implantação bem-sucedida, com antecipação do cronograma e abaixo do custo previsto, do novo centro de 
distribuição da Companhia no Espírito Santo em 2016, foi um projeto corporativo importante para a 
sustentabilidade do crescimento de longo prazo da Arezzo&Co. Os objetivos de redução do lead time para praças 
estratégicas, a possibilidade de diversificar a compra em outros pólos produtivos, a agilidade na reposição de 
produtos continuáveis e uma maior eficiência fiscal, contribuíram para alcançar os bons resultados da Companhia 
no ano. 
 
Um dos pilares centrais da estratégia da Companhia são pessoas capacitadas, motivadas e engajadas. Por isso, 
a empresa mantém foco constante em ações para atrair, desenvolver e reter talentos. O resultado da pesquisa 
de engajamento, que atingiu 67% - crescimento de oito pontos percentuais ante 2014 - é reflexo das ações 
implementadas nos últimos anos, destacando-se o trabalho de disseminação da identidade organizacional 
(Missão, Visão e Princípios), envolvendo todos os colaboradores. Entre as iniciativas para a seleção e formação 
de talentos com o DNA da empresa, vale destacar o sexto programa de trainees, endereçado para profissionais 
com foco nas áreas de Merchandising, Comercial e Marketing. Várias iniciativas de desenvolvimento de pessoas 
foram reforçadas no ano, como o Team Building para diretores, o programa Líder Coaching, para gerentes, e 
Novos Líderes para coordenadores e supervisores. Além disso, a Companhia continua investindo em 
treinamentos, como os da Escola de Sapateiros, para profissionais das fábricas e os cursos online da plataforma 
AIR, focados no varejo. Por fim, visando reter os talentos, além de avançar no sistema de gestão meritocrático, a 
Companhia buscar reconhecer e premiar os profissionais que se destacam, com ações como o Pool de Talentos, 
que oferece programas de mentor e cursos de especialização. 
 
Na Arezzo&Co, uma meta atingida nada mais é do que a base para a próxima. Assim, mantém-se a motivação e 
a confiança em relação às perspectivas de 2017 e rumo a 2154. 
 
 

A ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Visão geral da Companhia 
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Sobre a Arezzo&Co 
Arezzo&Co é líder no setor de calçados, bolsas e acessórios femininos no Brasil. Acumulando 44 anos de história, 
comercializa atualmente mais de 11 milhões de pares de calçados por ano, além de bolsas e acessórios. Possui 
cinco importantes marcas - Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman e Fiever. 
Suas linhas de produtos destacam-se pela constante inovação, design, conforto e excelente relação custo-
benefício. 
A estratégia multicanal permite ao grupo ter grande capilaridade em sua distribuição por meio de lojas próprias, 
franquias, multimarcas e web commerce, estando presente em todos os estados do país. Internacionalmente, os 
produtos das marcas são comercializados também em lojas próprias, franquias, multimarcas, web commerce e 
lojas de departamento. 
A Companhia encerrou 2016 presente em 510 franquias, 48 lojas próprias e em 2.100 lojas multimarcas no Brasil. 
 

 
Fundada em 1972, a marca, além de ocupar a primeira citação de lembrança (Top of Mind) dos consumidores no 
setor de calçados femininos brasileiro, está entre as preferidas neste segmento e é uma das mais consumidas 
no Brasil. A marca possui um posicionamento trendy, reunindo conceito, alta qualidade, design contemporâneo e 
satisfação do consumidor. É referência no lançamento de tendências no Brasil e está sempre presente nos 
editoriais das mais prestigiadas revistas, jornais e sites do país como modelo fast fashion em calçados, bolsas e 
acessórios femininos. 
 

 
A marca Schutz investe significativamente em pesquisas de tendências, desenvolvimento de material e tecnologia 
para a criação do seu portfólio. Sua missão é oferecer ao seu público um conceito de produtos conectados ao 
design, qualidade, moda e liberdade de expressão. 
 
O resultado são coleções desenvolvidas para refletir o espírito da mulher jovem contemporânea que causa efeito, 
que é irreverente e tem estilo próprio. Convida a ousar, a buscar o diferente, a desafiar o que é consenso. 
 

 
A Anacapri, marca especializada em flats do Grupo Arezzo&Co, nasceu em 2008 com o objetivo de descomplicar 
a vida de suas consumidoras com uma moda versátil e cheia de personalidade, sem abrir mão do conforto. São 
diversos modelos e cores por ano, apresentados em três grandes coleções e edições limitadas. 

 
A marca Alexandre Birman é uma referência entre as marcas brasileiras de calçados femininos dividindo espaço 
com os maiores nomes da moda em cadeias renomadas de varejo em diversas regiões do mundo, tais como: 
América do Norte, Europa e Ásia. 
 
A marca é demarcada pelo conceito de exclusividade e sofisticação, tem grande reconhecimento no exterior e 
conferiu a Alexandre Birman o prêmio Vivian Infantino Emerging Talent Award, como o talento na criação de 
sapatos do ano de 2009 (prêmio é reconhecido como o Oscar da Indústria Internacional de sapatos). 

 
Uma alusão a FIVE (5ª marca do grupo) e FEVER (febre em inglês), nasceu em dezembro de 2015 como uma 
marca urbana, cool e despretensiosa voltada para o público jovem. O caminho que traça inclui o envolvimento de 
suas consumidoras na construção da marca, buscando sempre inovar, acompanhando o ritmo dessa geração. O 
ícone é o tênis white sole que traduz a essência da marca: prática, cool e versátil. 
 

 
3. Desempenho operacional e financeiro – 2016 
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* Incluem lojas no exterior 
(1) EBITDA = Lucro Antes do Resultado Financeiro, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, Depreciação e Amortização. O EBITDA não é uma 
medida utilizada nas práticas contábeis adotadas no Brasil, não representando o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como 
uma alternativa ao lucro líquido na qualidade de indicador do desempenho operacional ou como uma alternativa ao fluxo de caixa na qualidade de indicador de 
liquidez. O EBITDA não tem um significado padronizado e a definição da Companhia de EBITDA pode não ser comparável ao EBITDA ajustado de outras 
companhias. Ainda que o EBITDA não forneça, de acordo com as práticas contábeis utilizadas no Brasil, uma medida do fluxo de caixa operacional, a 
Administração o utiliza para mensurar o desempenho operacional. Adicionalmente, a Companhia entende que determinados investidores e analistas financeiros 
utilizam o EBITDA como indicador do desempenho operacional de uma Companhia e/ou de seu fluxo de caixa. 
(2) SSS (vendas nas mesmas lojas): as lojas são incluídas nas vendas de lojas comparáveis a partir do 13º mês de operação. Variações em vendas de lojas 
comparáveis entre os dois períodos são baseadas nas vendas líquidas de devoluções para as vendas do sell-out, e em vendas brutas para sell-in de franquias 
que estavam em operação durante ambos os períodos comparados. A partir do 4T16 a companhia passou a reportar o SSS sell-in líquido de descontos. Se uma 
loja estiver incluída no cálculo de vendas de lojas comparáveis por apenas uma parte de um dos dois períodos comparados, então essa loja será incluída no 
cálculo da parcela correspondente do outro período. Quando metros quadrados são acrescentados ou reduzidos a uma loja que é incluída nas vendas de lojas 
comparáveis, impactando a área de vendas em mais de 15%, a loja é excluída nas vendas de lojas comparáveis. Quando a operação de uma loja é descontinuada, 
as vendas dessa loja são excluídas do cálculo das vendas de lojas comparáveis para os períodos comparados. Considera-se que quando um operador franqueado 
abre um depósito, sua venda será incluída nas vendas de lojas comparáveis do sell-in se as franquias do operador estiverem em operação durante ambos os 
períodos que estão sendo comparados. O chamado SSS sell-in, refere-se à comparação de vendas da Arezzo&Co junto a cada loja franqueada em operação há 
mais de 12 meses, servindo como um indicador mais preciso para monitoramento da receita do grupo. Já o SSS sell-out é baseado na performance de vendas 
dos pontos de vendas, o que no caso da Arezzo&Co demonstra melhor o comportamento das vendas de lojas próprias e vendas de sell-out de franquias. Os 
números de sell-out de franquias representam a melhor estimativa calculada com base em informações fornecidas por terceiros. A partir do 1T14, a Companhia 
passou a também reportar o SSS de sell-out incluindo as vendas do canal online.     

Resumo do Resultado 2015 2016
Δ 

15 x 16

Receita Líquida 1.120.557    1.239.110    10,6%

Lucro Bruto 475.899       549.291       15,4%

M argem bruta 42,5% 44,3% 1,8 p.p.

EBITDA¹ 165.496       177.141       7,0%

M argem EBITDA¹ 14,8% 14,3% -0,5 p.p.

Lucro líquido 119.663       116.149       -2,9%

M argem líquida 10,7% 9,4% -1,3 p.p.

Indicadores Operacionais 2015 2016
Δ 

15 x 16

Número de pares vendidos ('000) 10.418         11.181         7,3%

Número de bolsas vendidas ('000) 897              1.097           22,3%

Número de funcionários 2.106           2.233           6,0%

Número de lojas* 543              565              22                

Próprias 49                50                1                  

Franquias 494              515              21                

Outsourcing (% da produção total) 91,4% 90,0% -1,4 p.p

SSS² sell-in (franquias) -8,8% 4,3% 13,1 p.p

SSS² sell-out (lojas próprias + franquias) -2,7% 3,4% 6,1 p.p

SSS² sell-out (lojas próprias + web + franquias) -1,6% 4,1% 5,7 p.p
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(1) Inclui as marcas A. Birman e Fiever apenas no mercado interno e outras receitas não específicas das marcas. 
(2) Inclui receitas do mercado interno que não são específicas dos canais de distribuição. 

    

Marcas    

Em 2016 a Companhia superou pela primeira vez o patamar de 11 milhões de pares de calçados e 1 milhão de 
bolsas vendidas. Frente a um cenário econômico ainda desafiador, a estratégia multimarca e multicanal da 
Companhia se provou resiliente, com aumento de 8,3% da receita bruta, destacando-se os canais web commerce 
e mercado externo, além das marcas Arezzo e Anacapri com aumento da receita de 57,2%, 19,3%, 9,0% e 28,1%, 
respectivamente. No mercado interno houve crescimento de 7,3% do faturamento com a abertura líquida de 21 
lojas, que somadas a ampliações, adicionaram 1.442m² de área de venda. Devido a estratégia da Companhia de 
focar cada vez mais no sell-out, com um mix cada vez mais assertivo, aumentando a proporção das vendas a 
full-price, o sell-out de franquias, lojas próprias e web commerce nas mesmas lojas cresceu 4,1%, ante 2015. 
A Companhia, de forma robusta e consistente, mantém o investimento em opções de crescimento de curto, médio 
e longo prazo. Destacam-se entre as iniciativas de crescimento no ano: o roll-out da marca Fiever, com três lojas 
físicas, presença no canal on-line e crescente distribuição via lojas multimarcas; a nova plataforma web da Schutz 
- F.I.S. (Fashion, Info & Shop) - mais um passo importante no projeto omni da empresa, ao tornar o site uma 
referência de conteúdo de moda e tendências, aumentando ainda mais o engajamento das consumidoras e 
alavancando o canal de vendas; a maior diversificação de categorias com aumento da participação no segmento 
de bolsas e o reforço da presença internacional com a operação piloto nos EUA. Em paralelo, a Companhia busca 
o ganho por eficiência, a exemplo da gestão de despesas operacionais, que excluídos os efeitos de perdas com 
renegociações de devedores em atraso, re-oneração da folha de pagamento e o projeto piloto nos EUA, teria 
ficado estável em relação a 2015. 
A marca Arezzo, que representa 57,3% do faturamento da Companhia no mercado interno, vem consolidando 
sua liderança, obtendo um sólido crescimento, de 9,0% versus 2015. O bom resultado é fruto do crescente 
investimento em brand-awareness, através de forte plano de comunicação estrelado pela modelo brasileira de 
maior destaque internacional, além do trabalho integrado em mídias online e CRM. Destaca-se também, o 
constante aperfeiçoamento do método de suprimento, com maior frequência de coleções, que totalizaram 21 
ciclos ao longo do ano, maior alinhamento com o canal de franquias, que tem sua decisão de compra mais 
fracionada e próxima do momento do sell-out, trazendo importantes ganhos para a margem bruta das lojas. Vale 
lembrar que a proposta de valor da marca garante uma excelente relação de custo-benefício, fidelizando cada 
vez mais as consumidoras. 
O primeiro ano da loja online da Arezzo foi de avanços importantes, atingindo 5,7% das vendas da marca no 
mercado interno. Vale lembrar que a estratégia da Companhia para este canal é ser uma plataforma que 
alavanque também as vendas das lojas físicas, aplicando o conceito omni de coexistência e potencialização dos 
canais; por exemplo, a ferramenta “Avise-me quando chegar”, que disponibiliza às lojas físicas a informação de 

Receita Bruta 2015 Part% 2016 Part%
Δ (%) 

15 x 16

Receita bruta total 1.434.659 1.554.147 8,3%

Mercado externo 127.562    8,9% 152.139    9,8% 19,3%

Mercado interno 1.307.096 91,1% 1.402.008 90,2% 7,3%

Por marca

Arezzo     737.549 56,4%     803.779 57,3%  9,0% 

Schutz     467.119 35,7%     457.648 32,6%  (2,0%)

Anacapri       93.177 7,1%     119.357 8,5%  28,1% 

Outros¹         9.251 0,7%       21.224 1,5%  129,4% 

Por canal

Franquias     638.293 48,8%     686.334 49,0%  7,5% 

Multimarcas     305.194 23,3%     303.661 21,7%  (0,5%)

Lojas próprias     291.540 22,3%     301.315 21,5%  3,4% 

Web Commerce       68.760 5,3%     108.080 7,7%  57,2% 

Outros²         3.309 0,3%         2.618 0,2%  (20,9%)
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intenção de compra das consumidoras, disparou mais de 27 mil notificações no 4T16 – crescimento de 66% 
versus 4T15 – gerando vendas adicionais. 
A Schutz continua solidificando seu posicionamento de marca inovadora e lançadora de tendências, com a 
criação de produtos ícones e de design atraente, suportada por um plano de marketing criativo bem direcionado. 
Destacam-se as ações Schutz Step-up e Schutz Light-on, focadas na categoria tênis, e Schutz Id, promovendo 
bolsas. Em 2016 suas vendas foram impactadas pela performance do canal multimarcas, que representa mais 
de 30% das vendas no mercado interno da marca, mas que já demonstra uma trajetória de recuperação. Além 
disso, o repasse nos últimos dois anos de 5 lojas próprias para franquias, consistente com a estratégia de melhoria 
do retorno da Companhia, também influenciou a redução de receita bruta, porém impactando positivamente a 
margem de contribuição e o capital empregado. 
 
Com isso, o faturamento da marca no mercado interno teve desempenho 2,0% inferior a 2015.  Vale destacar, 
entretanto, o crescimento da categoria bolsas, que já é uma categoria core para a marca e ultrapassou o patamar 
de 22% do sell-out em 2016. Além disso, o canal web continua se reinventando constantemente, com o 
lançamento do novo site, Schutz F.I.S, e atingindo 12% do faturamento anual da marca no mercado interno. 
 
A operação piloto nos EUA em 2016 deu importantes passos com a abertura de uma segunda loja flagship, em 
Los Angeles, a parceria estabelecida com importante rede de lojas de departamento e o reforço da estrutura 
corporativa, que está em constante desenvolvimento. A Companhia continua confiante na evolução da Schutz no 
mercado americano, tendo sinais consistentes da aceitação da marca e produto no país, como evidenciado pelo 
prêmio "Brand of the Year", recebido da Footwear News, importante veículo de comunicação do setor. Ainda em 
fase laboratorial, os planos para 2017 incluem o continuo foco em reforçar a estrutura organizacional, além do 
estudo para abertura de uma terceira loja, em shopping de alto fluxo, com objetivo de continuar evoluindo no 
aprendizado do mercado americano. 
 
A Anacapri teve um ano importante para a consolidação de seu posicionamento de marca jovem, acessível, 
colorida, focada em calçados flats para todas as ocasiões. Os resultados vieram com destaque para a coleção 
de verão, com um mix de produtos muito assertivo, maior representatividade dos itens de reposição automática 
e impulsionada por um maior investimento em marketing, que contou pela primeira vez com uma campanha 
estrelada por uma atriz de renome nacional. Com a inauguração de 10 lojas novas, a marca cresceu 28,1% seu 
faturamento no ano, representando 8,5% da receita da Companhia no mercado interno. Todos os canais da marca 
tiveram boa performance no ano. O canal de franquias cresceu mais de 25%, por conta de novas aberturas e 
pela melhor produtividade das lojas; no canal multimarca o número de clientes cresceu expressivamente, por 
conta do cross-sell com outras marcas, ultrapassando também o patamar de 25% de crescimento, além do e o 
web commerce da marca, quase dobrou de tamanho no ano e o número de seguidores no Instagram cresceu 2,5 
vezes. 
 
A marca Alexandre Birman, alavancada pela capacidade de suprimento mais consistente de sua fábrica própria, 
cresceu de forma expressiva suas vendas tanto no mercado interno quanto externo em 2016, acima de 40%. 
Com foco de atuação no fortalecimento de seu branding internacional através de eventos, relacionamento com 
atrizes e celebridades e ampla distribuição nas principais lojas de departamento do mundo, a marca vem 
expandindo seu awareness, gerando ótimos resultados, com margem de contribuição positiva pela primeira vez 
desde sua criação em 2009. 
 
 
 
 

Canais 
Monomarcas - Franquias e Lojas Próprias  

 
Refletindo a estratégia da Companhia de fortalecimento das lojas monomarca, a rede de lojas Arezzo&Co (lojas 
próprias + franquias + web commerce) apresentou um crescimento de 4,1% nas vendas do sell-out em 2016 em 
relação a 2015 devido a estratégia da Companhia de focar cada vez mais no sell-out, incorporando a leitura da 
ponta nas coleções dentro da própria estação, gerando um mix cada vez mais assertivo, o que diminui as sobras 
e aumenta a proporção das vendas a full-price. 
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A receita da Companhia no mercado interno proveniente das lojas monomarca, representadas por sell-in de 
franquias e sell-out de lojas próprias e web commerce, apresentou crescimento de 9,7% em 2016 ante 2015, 
impulsionado pelo crescimento de franquias, além do incremento de 7,7% do canal de web commerce. As lojas 
monomarca representaram 78,2% do faturamento no mercado doméstico em 2016. 
 
O canal Franquias apresentou crescimento de 7,5% no sell-in no trimestre, representando 49,0% das vendas 
domésticas de 2016, impulsionado pelo giro dos produtos nas lojas e pela abertura de 18 franquias nos últimos 
12 meses, sendo 10 da marca Anacapri, 6 da marca Schutz e 2 da marca Anacapri, adicionando um total de 
1.309 m² à área de vendas do canal. 
 
Em 2016, a Companhia apresentou um SSS de sell-out de 3,4% e sell-in 4,3%, encerrando o ano de forma 
saudável. Além disso, em 2015 a Companhia implementou uma série de ações para melhorar o giro de estoque 
dos franqueados e de proporcionar aumento de margem bruta na rede, fazendo com que a base de comparação 
das vendas das mesmas lojas de sell-in fosse impactada negativamente em 2015. A Companhia segue 
implementando sua estratégia de ter um mix cada vez mais assertivo, com base na leitura de sell-out, resultando 
menos sobras ao final das coleções e maior mark-up médio. 
 
Considerando somente os canais de sell-out, houve crescimento de 13,6% da receita em 2016. Apesar da 
redução do número de lojas próprias no mercado interno, por conta de repasses para franqueados, o canal teve 
performance positiva, crescendo 3,4% em relação a 2015. Além disso, o canal Web Commerce, impulsionado 
pelo lançamento das lojas online de Arezzo e Fiever, além do aumento das vendas de Anacapri, contribuiu para 
o crescimento do sell-out. 
 
A Companhia finalizou 2016 com 558 lojas monomarca no Brasil e sete no exterior, sendo no Brasil 384 da marca 
Arezzo, 84 da marca Schutz, 84 da marca Anacapri, três da marca Alexandre Birman e três da marca Fiever. 
    
       

   
  
   

Multimarcas      

4T15 1T16 2T16 3T16 4T16

Área de venda1, 3  - Total (m²) 37.342 37.296 37.653 37.687 38.784

Área de venda  - franquias (m²) 31.087 31.033 31.131 31.410 32.397

Área de venda  - lojas próprias2 (m²) 6.255 6.264 6.522 6.278 6.387

Total de lojas no Brasil 537 536 537 537 558

Número de franquias 489 488 489 492 510

Arezzo 367 366 365 365 369

Schutz 52 52 52 55 61

Anacapri 70 70 72 72 80

Número de lojas próprias 48 48 48 45 48

Arezzo 15 15 15 15 15

Schutz 26 26 26 23 23

Alexandre Birman 2 2 2 2 3

Anacapri 4 4 4 4 4

Fiever 1 1 1 1 3

Total de lojas no Exterior 6 7 7 7 7

Número de franquias 5 5 5 5 5

Número de lojas próprias 1 2 2 2 2

Histórico de lojas
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Em 2016, o faturamento do canal Multimarcas apresentou queda de 0,5% ante 2015, afetado principalmente pelo 
cenário macroeconômico desafiador que impactou a confiança dos lojistas. 
Por outro lado, a captura de novos clientes, o crescimento do share of wallet nos clientes existentes, e o aumento 
do cross-selling entre as marcas e categorias foram fundamentais para manter as vendas do canal próximas aos 
níveis apresentados em 2015. 
Vale destacar o crescimento de Anacapri, que conquistou novos clientes no período e cresceu suas vendas em 
28,5% e a marca Fiever que teve a sua inauguração no canal. 
As marcas do grupo passaram a ser distribuídas através de 2.100 lojas em 2016, redução de 4,1% ante o mesmo 
período de 2015, e estão presentes em 1.212 cidades.     
     

  

2015 2016
Δ (%)

15 x 16

Receita Líquida 1.120.557     1.239.110     10,6%

CMV (644.658)       (689.819)       7,0%

Lucro bruto 475.899        549.291        15,4%

Margem bruta 42,5% 44,3% 1,8 p.p

SG&A        (334.610)        (397.964)  18,9% 

%Receita -29,9% -32,1%  (2,2 p.p)

Despesa comercial        (232.582)        (284.292)  22,2% 

Lojas próprias e Web Commerce        (106.595)        (122.407)  14,8% 

Venda, logística e suprimentos        (125.987)        (161.885)  28,5% 

Despesas gerais e administrativas          (75.345)          (85.447)  13,4% 

Outras (despesas) e receitas            (2.476)            (2.411)  (2,6%)

Depreciação e amortização          (24.208)          (25.815)  6,6% 

EBITDA 165.496        177.141         7,0% 

Margem EBITDA 14,8% 14,3% (0,5 p.p)

Lucro líquido 119.663        116.149         (2,9%)

Margem líquida 10,7% 9,4% (1,3 p.p)

Capital de giro
¹
 - % da receita 29,2% 27,5%  (1,7 p.p)

Capital empregado
²
 - % da receita 44,4% 42,3% (2,1 p.p)

Dívida total 123.153        106.049         (13,9%)

Dívida líquida
³

       (102.609)        (136.795)  33,3% 

Dívida líquida/EBITDA -0,6x             -0,8x             -

Principais indicadores financeiros

(1) Capital de Giro: Ativo Circulante menos Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras subtraído do Passivo

Circulante menos Empréstimos e Financiamentos e Dividendos a pagar.

(2) Capital Empregado: Capital de Giro somado Ativo Permanente e Outros Ativos de Longo Prazo descontando Imposto de

renda e contribuição social diferido.

(3) Dívida Líquida é equivalente à posição total de endividamento oneroso ao final de um período subtraída da posição de

caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras de curto prazo.
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Receita Líquida 
A receita líquida da Companhia atingiu R$ 1.239,1 milhões em 
2016, crescimento de 10,6% em relação a 2015. Dentre os 
principais fatores que resultaram neste crescimento, destacam-se: 
i) crescimento de 57,2% do canal web commerce, com destaque 
para a marca Arezzo; 
 
ii) aumento de 7,5% no canal de Franquias, com destaque para a 
marca Anacapri e marca Arezzo, e fruto da estratégia da empresa 
voltada para o sell-out, com mix de produtos assertivos, maior 
participação dos pedidos de reposição e melhor giro dos produtos; 
 
iv) aumento das vendas no mercado externo em 19,3%. 
 

Lucro bruto 
O lucro bruto de 2016 totalizou R$ 549,3 milhões, crescimento de 15,4% 
ante 2015, com expansão de 180 bps na margem bruta, que alcançou 
44,3% em 2016. Dentre os principais fatores, destacam-se: 
 
i) efeito do mix dos canais no mercado interno, com maior participação 
de web commerce, que tem margem superior à média da Companhia; 
 
ii) impacto positivo de 131bps na margem bruta em virtude da obtenção 
de benefício fiscal relativo ao ICMS através da operacionalização do 
novo centro de distribuição; 
 
Vale lembrar que a Companhia segue uma estratégia de estabilidade de margem bruta por canal, cabendo certa 
variação nos canais de lojas próprias, Web Commerce e exportação.  
 

Despesas operacionais 
A Companhia trabalha fortemente para controlar os níveis de despesas e adequá-las à evolução do faturamento. 
Contudo, as despesas foram pressionadas por três principais fatores, são eles: (i) perdas com renegociações de 
dívidas, (ii) operação-piloto nos EUA e (iii) Reoneração da folha.  
 
 
Despesas Comerciais 
Em 2016, houve uma expansão de 22,2% das despesas comerciais quando comparadas a 2015, alcançando R$ 
284,3 milhões no ano. Vale ressaltar que as despesas comerciais incluem despesas de lojas próprias e web 
commerce, que somaram R$ 122,4 milhões no ano, aumento de 14,8% frente 2015. Além das despesas de 
vendas, logística e suprimento, que representaram R$ 161,9 milhões e cresceram 28,5% ante o mesmo período 
do ano anterior. 
As despesas de Vendas, Logística e Suprimento somaram gastos incrementais com (i) provisão para pagamento 
de participação nos lucros em R$ 4,6 milhões e (ii) operação-piloto EUA, no montante de R$ 12,4 milhões, 
principalmente pela abertura da loja na Califórnia e reforço da estrutura corporativa.  
 
Despesas Gerais e Administrativas 
 
Em 2016, as despesas gerais e administrativas somaram R$ 85,4 milhões, representando um aumento de 13,4% 
ante 2015, explicado principalmente pelo aumento de R$ 3,6 milhões nas despesas da operação nos EUA. 
 
 
 
 
 

475,9

549,3

2015 2016

15,4% 

1.120,6

1.239,1

2015 2016

10,6% 
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EBITDA e margem EBITDA 
 
A Companhia atingiu no 2016 EBITDA de R$ 177,1 milhões, o que representa 
uma margem de 14,3% e um crescimento de 7,0% em relação aos resultados 
apresentados em 2015. Dentre os principais motivos, destacam-se: 
i) crescimento de 10,6% na receita líquida ante o mesmo período do ano 
anterior;  
ii) expansão da margem bruta em 180bps, encerrando 2016 em 44,3%; 
iii) aumento das despesas operacionais incrementais relacionadas a 
iniciativas em maturação, como a operação-piloto nos EUA; 
 

 
 

Lucro líquido e margem líquida 
A Companhia apresentou conversão de margem EBITDA de 14,3% para margem líquida de 9,4% em 2016. 
 
O lucro líquido de 2016 somou R$ 116,1 milhões, com impacto negativo de variação cambial em R$ 16,3MM, 
em relação a 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geração de caixa operacional 
 
A Arezzo&Co gerou R$ 101,7 milhões, superior ao apresentado em 2015, fruto do foco da Companhia em gerir 
de forma mais eficiente o capital de giro. 
 
 

Lucro líquido 119.663        116.149        

(-) Imposto de renda e contribuição social (44.894)         (40.851)         

(-) Resultado financeiro 23.269          5.674            

(-) Depreciação e amortização (24.208)         (25.815)         

(=) EBITDA 165.496        177.141        

Reconciliação do EBITDA 2.015        2.016        

-2,9% 

165,5
177,1

2015 2016

7,0% 

119,7 116,1

2015 2016
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Investimentos – CAPEX 
 
Os investimentos da Companhia têm três naturezas: 
 
i) Investimento em expansão ou reforma de pontos de venda próprios; 
ii) Investimentos corporativos que incluem TI, instalações, showrooms e escritório; e 
iii) Outros investimentos, que são principalmente relacionados à modernização da operação industrial. 
 
O capex total em 2016 foi de R$ 25,1 milhões devido principalmente à: 
 
i)  Ampliação da loja Flagship da marca Arezzo no Shopping Iguatemi São Paulo no primeiro trimestre; 
ii) Implantação do novo centro de distribuição da loja online no Espírito Santo; 
iii) Investimentos feitos na infraestrutura de TI, visando deixar os sistemas e processos da Companhia mais 
robustos e eficientes. 
 
 

 
 
 
    
 
 

 Posição de caixa e endividamento 
 
A Companhia encerrou 2016 com caixa de R$ 242,8 milhões. A política de endividamento se manteve 
conservadora, apresentando como principais características: 

Geração de caixa operacional 2.015 2.016
 Δ 15 x 16

(R$) 

 Δ 15 x 16

(%) 

164.557    157.000    (7.557)            (4,6%)

24.208      25.815      1.607              6,6%

(9.758)       (21.120)     (11.362)          n/a

(48.317)     (23.444)     24.873            (51,5%)

(18.708)     (38.088)     (19.380)          103,6%

(11.754)     (5.020)       6.734              (57,3%)

(5.434)       1.563        6.997              n/a

(12.421)     18.101      30.522            n/a

(39.443)     (36.542)     2.901              (7,4%)

91.247      101.709    10.462            11,5%

Lucro antes do imposto de renda e 

contribuição social

Depreciações e amortizações

Outros

Pagamento de imposto de renda e 

contribuição social

Disponibilidades líquidas geradas 

pelas atividades operacionais

Decréscimo (acréscimo) de 

ativos/passivos

Contas a receber de clientes

Estoques

Fornecedores

Variação de outros ativos e passivos 

circulantes e não circulantes

Sumário de investimentos 2015 2016
 Δ 15 x 16

(%) 

CAPEX total 25.774      25.067       (2,7%)

Lojas - expansão e reforma 3.459        6.702         93,7% 

Corporativo 19.249      11.066       (42,5%)

Outros 3.066        7.299         138,1% 
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 • Endividamento total de R$ 106,0 milhões em 2016 ante R$ 123,2 milhões em 2015; 
 
 • Endividamento de longo prazo de 25,5% da dívida total em 2016, ante 30,7% em 2015; 
 
 • O custo médio ponderado da dívida total da Companhia no 2016 se mantém em níveis reduzidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ROIC (Retorno sobre o Capital Investido) 
O retorno sobre o capital investido (ROIC) voltou a apresentar crescimento em 2016, atingindo o patamar de 
21,1%. O principal fator que contribuiu para o resultado positivo foi o crescimento do NOPAT de 14,6%, devido 
ao maior resultado operacional e também a uma maior eficiência fiscal. Além disso, o capital empregado cresceu 
apenas 3,2%, dado a uma menor necessidade de investimentos em capex aliado a ações de melhoria do capital 
de giro. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

2014 2015 2016
Δ 15 x 16

(%)

        156.794         141.288         151.326  7,1% 

        (51.520)         (44.894)         (40.851)  (9,0%)

        105.274           96.394         110.475  14,6% 

        304.546         327.005         340.528  4,1% 

        165.843         164.322         159.918  (2,7%)

            7.889           25.138           32.596  29,7% 

        478.278         516.465         533.042  3,2% 

        497.372         524.754  5,5% 

ROIC6  19,4%  21,1% 

Outros ativos de longo prazo4

Capital empregado

Média do capital empregado5

(1) Não inclui impacto contábil não caixa e não recorrente de R$8,7 milhões referente à implantação do novo ERP no 4T14.

(2) Ajustado pelo valor de R$2,8 milhões para refletir o  efeito  mencionado acima no EBIT UDM .

(3) Capital de Giro: Ativo Circulante menos Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras subtraído do Passivo Circulante menos

Empréstimos e Financiamentos e Dividendos a pagar.

(4) Descontados do IR e Contribuição Social diferidos. 

(5) M édia de capital empregado no período e no mesmo período do ano anterior.

(6) ROIC: NOPAT dos últimos 12 meses dividido pelo capital empregado médio.

Resultado operacional

EBIT (UDM)1

+ IR e CS (UDM)2

NOPAT

Capital de giro3

Ativo permanente

2015 2016

Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras 225.762    242.844    

Dívida total 123.153    106.049    

Curto prazo 85.336      78.970      

% dívida total 69,3% 74,5%

Longo prazo 37.817      27.079      

% dívida total 30,7% 25,5%

Dívida líquida (102.609)   (136.795)   

Posição de caixa e endividamento 2016

242.844    

106.049    

78.970      

74,5%

27.079      

25,5%

(136.795)   
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Arezzo Indústria e Comércio S.A.  
 
Balanço patrimonial 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
(Em milhares de reais) 
 

1 

 
 Nota Controladora  Consolidado 

Ativo explicativa 2016 2015 2016 2015 

Ativo circulante      
Caixa e equivalentes de caixa 5 81 4.548 5.020 8.822 
Aplicações financeiras 6 198.310 208.044 237.824 216.940 
Contas a receber de clientes 7 244.979 232.035 315.304 280.528 
Estoques 8 39.559 37.303 110.478 106.951 
Impostos a recuperar 9 15.352 13.802 22.562 21.222 
Outros créditos 10 11.291 17.478 15.041 23.740 

Total do ativo circulante  509.572 513.210 706.229 658.203 

         
Ativo não circulante      
  Realizável a longo prazo      

Aplicações financeiras 6 - - - 919 
Contas a receber de clientes 7 13.676 14.217 13.676 14.217 
Partes relacionadas 12 40.998 42.437 - - 
Depósitos judiciais 20 10.361 6.054 14.733 8.621 
Imposto de renda e contribuição social       
    diferidos 11.a 5.551 3.231 8.405 6.285 
Outros créditos 10 3.328 1.381 4.187 1.381 

    73.914 67.320 41.001 31.423 

         
  Participações societárias 13 182.316 163.745 - - 
  Propriedades para investimento  905 - 905 - 

  Imobilizado 14 21.961 24.105 73.052 73.593 
  Intangível 15 46.538 54.516 85.961 90.729 

      251.720 242.366 159.918 164.322 

Total do ativo não circulante  325.634 309.686 200.919 195.745 

         
         
        
         

Total do ativo  835.206 822.896 907.148 853.948 

 
 



Arezzo Indústria e Comércio S.A.  
 
Balanço patrimonial 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
(Em milhares de reais) 
 

2 

  Nota Controladora  Consolidado 

Passivo explicativa 2016 2015 2016 2015 

Passivo circulante      
Empréstimos e financiamentos 16 26.201 65.521 78.970 85.336 
Fornecedores 17 52.569 55.414 66.445 64.881 
Obrigações fiscais e sociais 19 10.313 7.286 22.861 20.285 
Obrigações trabalhistas 18 16.646 6.315 23.639 12.876 
Outras obrigações  5.149 4.301 9.915 7.394 

Total do passivo circulante  110.878 138.837 201.830 190.772 

         
Passivo não circulante      

Empréstimos e financiamentos 16 26.456 36.973 27.079 37.817 
Partes relacionadas 12 - - 1.214 1.393 
Provisões para riscos trabalhistas, fiscais      

            e cíveis 20 5.548 4.226 7.209 5.594 
Provisão para perdas com investimentos 13 22.508 24.487 - - 
Outras obrigações  117 468 117 467 

Total do passivo não circulante  54.629 66.154 35.619 45.271 

Total de passivos  165.507 204.991 237.449 236.043 

         
Patrimônio líquido      

Capital social 21.1 310.008 261.247 310.008 261.247 
Reserva de capital 21.2 39.554 35.377 39.554 35.377 
Reservas de lucros 21.3 269.024 308.079 269.024 308.079 
Outros resultados abrangentes 21.4 (1.862) (5.502) (1.862) (5.502) 
Proposta de distribuição de dividendos adicional 22 52.975 18.704 52.975 18.704 

  Total do patrimônio líquido  669.699 617.905 669.699 617.905 

      
      
         

Total do passivo e patrimônio líquido  835.206 822.896 907.148 853.948 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
 
 

 



Arezzo Indústria e Comércio S.A.  
 
Demonstração do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação) 
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Nota Controladora  Consolidado 

 explicativa 2016 2015 2016 2015 

      
Receita operacional líquida 24 1.017.116 966.356 1.239.110 1.120.557 
      
Custo dos produtos vendidos e dos serviços 
prestados 26 (675.547) (640.634) (689.819) (644.658) 

      

Lucro bruto  341.569 325.722 549.291 475.899 
      
Receitas (despesas) operacionais:      

Comerciais 26 (136.479) (111.617) (302.708) (249.242) 
Administrativas e gerais 26 (78.347) (73.619) (92.846) (82.893) 
Resultado de equivalência patrimonial 13 11.341 (6.728) - - 

  Outras despesas operacionais,         
líquidas 29 (4.953) (3.310) (2.411) (2.476) 

  (208.438) (195.274) (397.965) (334.611) 
      

Lucro antes do resultado financeiro  133.131 130.448 151.326 141.288 

      
Resultado financeiro 28     

Despesas financeiras  (13.672) (8.672) (22.428) (16.153) 
Receitas financeiras  32.589 29.398 34.414 29.498 
Variações cambiais, líquidas  (6.102) 9.808 (6.312) 9.924 

  12.815 30.534 5.674 23.269 

Lucro antes do imposto de renda e da 
contribuição social  145.946 160.982 157.000 164.557 

      
Imposto de renda e contribuição social 11.b     

Corrente  (32.117) (42.121) (42.971) (47.055) 
Diferido  2.320 802 2.120 2.161 

      

Lucro líquido do exercício  116.149 119.663 116.149 119.663 

      
Lucro básico por ação - R$ 23 1,3082 1,3490 1,3082 1,3490 
Lucro diluído por ação - R$ 23 1,3001 1,3459 1,3001 1,3459 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 



Arezzo Indústria e Comércio S.A.  
 
Demonstração do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
(Em milhares de reais) 
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Nota 

Controladora  Consolidado 

 explicativa 2016 2015 2016 2015 

      

Lucro líquido do exercício  116.149 119.663 116.149 119.663 
      
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados 
  para resultado do exercício em períodos subsequentes: 
 

 

    
Diferenças cambiais sobre conversão de 
operações estrangeiras 

21.4 
3.640 (5.502) 3.640 (5.502) 

      

Total dos resultados abrangentes do exercício  119.789 114.161 119.789 114.161 

       

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arezzo Indústria e Comércio S.A.  
 
Demonstração das mutações do patrimônio liquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
(Em milhares de reais) 
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    Reservas de lucros     

 
Nota 

explicativa 
Capital  
Social 

Reserva  
de capital 

Reserva 
 legal 

Reserva para 
investimentos 

Retenção  
de lucros 

Proposta de 
distribuição  

de dividendos 
adicional 

Lucros 
acumulados 

 
Outros 

resultados 
abrangentes Total  

           
Saldos em 31 de dezembro de 2014  220.086 70.739 24.193 2.683 223.244 35.348 - - 576.293 

           
Lucro líquido do exercício  - - - - - - 119.663 - 119.663 
Diferença cambial sobre conversão de           
   operação estrangeira 21.4 - - - - - - - (5.502) (5.502) 
Aumento de capital 21.1 40.111 (40.111) - - - - - - - 
Outorga de opções de ações 21.2 - 4.749 - - - - - - 4.749 
Emissão de ações 21.1 1.050 - - - - - - - 1.050 
Reserva legal 21.3 - - 5.983 - - - (5.983) - - 
Destinação:           
    Juros sobre capital próprio 22 - - - - - - (33.511) - (33.511) 

    Dividendos pagos 22 - - - - - (35.348) - - (35.348) 

    Dividendos intercalares pagos 22 - - - - - - (9.489) - (9.489) 
    Dividendos propostos 22 - - - - - 18.704 (18.704) - - 
    Retenção de lucros 21.3 - - - - 51.976 - (51.976) - - 
            

Saldos em 31 de dezembro de 2015  261.247 35.377 30.176 2.683 275.220 18.704 - (5.502) 617.905 

 
Lucro líquido do exercício  - - - - - - 116.149 - 116.149 
Diferença cambial sobre conversão de           
   operação estrangeira 21.4 - - - - - - - 3.640 3.640 
Aumento de capital 21.1 46.830 - - - (46.830) - - - - 
Outorga de opções de ações 21.2 - 4.177 - - - - - - 4.177 
Emissão de ações 21.1 1.931 - - - - - - - 1.931 
Reserva legal 21.3 - - 5.807 - - - (5.807) - - 
Destinação:           
    Juros sobre capital próprio 22 - - - - - - (44.142) - (44.142) 

    Dividendos pagos 22 - - - - - (18.704) - - (18.704) 

    Dividendos intercalares pagos 22 - - - - - - (11.257) - (11.257) 
    Dividendos propostos 22 - - - - - 52.975 (52.975) - - 
    Retenção de lucros 21.3 - - - - 1.968 - (1.968) - - 
            

Saldos em 31 de dezembro de 2016  310.008 39.554 35.983 2.683 230.358 52.975 - (1.862) 669.699 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 



Arezzo Indústria e Comércio S.A. 
 
Demonstração dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
(Em milhares de reais) 
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   Controladora Consolidado 

   2016 2015 2016 2015 

Das atividades operacionais:     
  Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 145.946 160.982 157.000 164.557 

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades 
operacionais:     

  Depreciações e amortizações 18.391 16.937 25.815 24.208 
  Resultado na baixa de ativos permanentes 212 (21) (3) 1.597 
  Resultado de equivalência patrimonial (11.341) 6.728 - - 
  Provisão (reversão) para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis, líquidos 1.322 (279) 1.615 277 
  Juros e variação cambial (2.225) 2.001 (2.318) 2.779 
  Rendimentos de aplicações financeiras (27.648) (23.823) (29.239) (23.970) 
  Provisão (reversão) para perdas no estoques, líquidos 992 2.045 1.494 2.934 
  Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa, líquidas 3.154 1.876 3.154 1.876 
  Plano de opções de ações 4.177 4.749 4.177 4.749 
Decréscimo (acréscimo) em ativos     
  Contas a receber de clientes (16.257) (8.981) (38.088) (18.708) 
  Estoques (3.248) (2.342) (5.020) (11.754) 
  Impostos a recuperar (7.735) (29) (6.849) (376) 
  Variação de outros ativos 4.241 (9.926) 9.113 (10.597) 
  Depósitos judiciais (4.307) (812) (6.112) (1.682) 
(Decréscimo) acréscimo em passivos     
  Fornecedores (2.845) (8.954) 1.563 (5.434) 
  Obrigações trabalhistas 10.332 (5.201) 10.764 (4.229) 
  Obrigações fiscais e sociais 13.555 7.239 9.012 8.830 
  Variação de outras obrigações 496 21 2.173 (4.367) 
     
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (29.602) (36.461) (36.542) (39.443) 
       

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais 97.610 105.749 101.709 91.247 

Das atividades de investimento:     
  Receita na venda de imobilizado e intangível 450 21 3.117 3.826 
  Aquisição de imobilizado e intangível (9.136) (20.151) (25.066) (25.775) 
  Aplicações financeiras (588.105) (609.175) (818.205) (728.605) 
  Resgate de aplicações financeiras 618.625 610.460 819.196 720.147 
  Integralização de capital em controladas (5.569) (27.000) - - 
       

Caixa líquido gerado nas (utilizado pelas) atividades de investimento 16.265 (45.845) (20.958) (30.407) 

Das atividades de financiamento com terceiros:     
  Captações de financiamentos 34.978 71.961 71.129 72.055 
  Pagamentos de empréstimos (80.843) (40.421) (81.201) (54.769) 
  Pagamentos de juros sobre empréstimos (1.744) (1.757) (1.602) (2.507) 
  Débitos com partes relacionadas, exceto sócios 1.439 (13.951) - - 
       

Caixa líquido gerado nas (utilizado pelas) atividades de financiamento com terceiros (46.170) 15.832 (11.674) 14.779 

Das atividades de financiamento com acionistas:     
  Juros sobre o capital próprio pagos (44.142) (33.511) (44.142) (33.511) 
  Dividendos pagos (29.961) (44.837) (29.961) (44.837) 
  Créditos (débitos) com sócios - - (178) 443 
  Emissão de ações 1.931 1.050 1.931 1.050 
       

Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento com acionistas (72.172) (77.298) (72.350) (76.855) 

Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento (118.342) (61.466) (84.024) (62.076) 

     

Aumento (redução) das disponibilidades (4.467) (1.562) (3.273) (1.236) 

Disponibilidades     
  Efeito de variação cambial sobre o caixa e equivalente de caixa - - (529) (773) 
  Caixa e equivalentes de caixa - Saldo inicial 4.548 6.110 8.822 10.831 
  Caixa e equivalentes de caixa - Saldo final 81 4.548 5.020 8.822 
     

Aumento (redução) das disponibilidades (4.467) (1.562) (3.273) (1.236) 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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 Controladora Consolidado 

 2016 2015 2016 2015 

     
Receitas 1.191.547 1.158.987 1.478.405 1.374.917 
     

Insumos adquiridos de terceiros (946.941) (891.134) (1.014.495) (924.156) 

  Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados (857.837) (813.504) (819.813) (761.733) 
  Energia, serviços de terceiros e outras despesas (86.236) (75.540) (189.519) (157.969) 
  Outros custos de produtos e serviços prestados (2.868) (2.090) (5.163) (4.454) 
     

Valor adicionado bruto 244.606 267.853 463.910 450.761 
     

Depreciação e amortização (18.391) (16.937) (25.815) (24.208) 
     

Valor adicionado líquido produzido pela entidade 226.215 250.916 438.095 426.553 

     
Valor adicionado recebido em transferência 43.701 47.421 37.423 55.199 

  Resultado de equivalência patrimonial 11.341 (6.728) - - 
  Receitas financeiras, incluindo variação cambial ativa 33.137 52.710 35.658 52.925 
  Outras receitas(despesas) (777) 1.439 1.765 2.274 
     

Valor adicionado total a distribuir 269.916 298.337 475.518 481.752 

     
Distribuição do valor adicionado     

Pessoal 88.406 72.913 155.023 133.135 

      - Salários, benefícios e FGTS 74.780 67.432 141.397 127.683 
      - Participação dos empregados no lucro 9.449 732 9.449 703 
      - Plano de opções de ações 4.177 4.749 4.177 4.749 
     
  Tributos 37.397 79.527 128.218 161.678 

      - Federais 67.776 82.879 111.560 113.555 
      - Estaduais (30.487) (3.405) 15.743 47.561 
      - Municipais 108 53 915 562 
     
  Remuneração de capitais de terceiros 27.964 26.234 76.128 67.276 

      - Juros 3.023 1.933 3.361 2.516 
      - Aluguéis 7.642 4.058 46.144 37.620 

- Despesas financeiras, incluindo variação  
cambial passiva 17.299 20.243 26.623 27.140 

     
Remuneração de capitais próprios 116.149 119.663 116.149 119.663 

      - Juros sobre o capital próprio e dividendos 108.374 61.704 108.374 61.704 
      - Lucros retidos do exercício 7.775 57.959 7.775 57.959 
     

Valor adicionado distribuído 269.916 298.337 475.518 481.752 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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1. Informações sobre a Companhia 

 
A Arezzo Indústria e Comércio S.A. (a “Companhia” ou a “Controladora”) é uma sociedade 
anônima de capital aberto, com sede localizada à Rua Fernandes Tourinho, 147 - salas 1301 
e 1303 na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, tendo suas ações negociadas 
no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros sob o código ARZZ3 desde 02 de fevereiro de 2011. 
 
A Companhia tem por objeto, juntamente com as suas controladas, a fabricação, o 
desenvolvimento, a modelagem e o comércio de calçados, bolsas, acessórios e vestuário 
para o mercado feminino. 
 
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia contava com 510 franquias no Brasil e 5 no 
exterior; 47 lojas próprias distribuídas pelo Brasil e 2 lojas próprias no exterior; e um canal 
“web commerce” destinado à vendas de produtos da marca Schutz, Arezzo, Anacapri e 
Fiever. 
 
O sistema de franquias é controlado pela própria Companhia e as lojas próprias fazem parte 
das controladas. 
 
Todas as controladas da Companhia são incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas, são as seguintes: 
 
ZZAB Comércio de Calçados Ltda. (“ZZAB”) 
 
A ZZAB tem por objeto o comércio varejista de calçados, bolsas e cintos, possuindo lojas nas 
cidades de São Paulo, Campinas, Itupeva, São Roque, Cariacica, Rio de Janeiro, São 
Gonçalo, Brasília, Alexania, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Gramado, Belo Horizonte e 
Curitiba, abrangendo todas as marcas do Grupo (Controladora e suas Controladas).  
 
ZZSAP Indústria e Comércio de Calçados Ltda. (“ZZSAP”) 
 
A ZZSAP tem por objeto a fabricação e comercialização de sapatos, bolsas e cintos de couro, 
componentes para calçados, artigos de vestuário, acessórios de moda, bem como a 
importação e exportação desses produtos. 
 
ZZEXP Comercial Exportadora S/A (“ZZEXP”) 
 
A ZZEXP foi criada em 26 de abril de 2016 e tem por objeto a exportação de sapatos, bolsas 
e cintos de couro, artigos de vestuário, acessórios de moda do Grupo. 
 
ARZZ International Inc. (“ARZZ Inc.”) 
 
A ARZZ Inc. tem por objeto a comercialização de calçados e intermediação de negócios. A 
ARZZ Inc. tem participação direta nas empresas ARZZ LLC, Schutz 655 LLC e Schutz Cali. 
 
ARZZ LLC 
 
Tem por objeto a comercialização de calçados e intermediação de negócios.  
 
Schutz 655 LLC 
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Tem por objeto o comércio varejista de calçados, bolsas e cintos, exclusiva da marca Schutz. 
Schutz Cali LLC 
 
A Schutz Cali LLC foi criada em 21 de abril de 2016, Estados Unidos. Tem por objeto o 
comércio varejista de calçados, bolsas e cintos, exclusiva da marca Schutz. 
 

2. Políticas contábeis 

 
2.1. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras 

 
Demonstrações financeiras individuais da Controladora 
 
As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). 
 
Desde 2014, com a emissão do pronunciamento IAS 27 (Separate Financial Statements) 
revisado pelo IASB e Deliberação CVM nº 733/2014, que aprovou o Documento de 
Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 07 referente aos Pronunciamentos CPC 18, 
CPC 35 e CPC 37 emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, recepcionando a 
citada revisão do IAS 27, as demonstrações financeiras individuais da Controladora 
passaram a estar em conformidade também com as IFRS. 
 
Demonstrações financeiras consolidadas 
 
As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia foram elaboradas tomando 
como base os padrões internacionais de contabilidade (“IFRS”) emitidos pelo International 
Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações emitidas pelo International Financial 
Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), implantados no Brasil através do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas interpretações técnicas (“ICPC”) e orientações 
(“OCPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e evidenciam todas 
as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. 

 
 

Na preparação destas demonstrações financeiras, a Companhia seguiu as mesmas 
políticas contábeis e métodos de cálculo tais como foram aplicados nas demonstrações 
financeiras consolidadas de 31 de dezembro de 2015, sendo que a Companhia adotou 
todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo CPC e IASB que 
estavam em vigor em 31 de dezembro de 2016.  

 
As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de 
valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como instrumentos financeiros, 
os quais são mensurados pelo valor justo ou pelo valor amortizado. 
 
A elaboração das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis 
críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia 
(“Administração”) no processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia. A 
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido a 
imprecisões ao processo de sua determinação. A Companhia revisa suas estimativas e 
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premissas periodicamente, em um período não superior a um ano. 
 
 

2. Políticas contábeis--Continuação 

 
2.1. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação 

 
As áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem 
como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 
 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016 foram autorizadas em Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 06 de março de 2017. 
 

2.2. Bases de consolidação 

 
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as operações da Companhia e das 
seguintes controladas, cuja participação percentual na data do balanço é assim resumida: 
 

  Participação total - % 

Controladas Pais-sede 2015 2014 

   Direta Indireta  Direta Indireta 

ZZAB Comércio de Calçados Ltda. Brasil 99,99 -  99,99 - 
ZZSAP Indústria e Comércio  
  de Calçados Ltda.  

 
Brasil 99,99 -  99,99 - 

ZZEXP Comercial Exportadora S/A Brasil 99,99 -  - - 
ARZZ International INC. Estados Unidos 100,00 -  100,00 - 
ARZZ Co LLC Estados Unidos - 100,00  - 100,00 
Schutz 655 LLC Estados Unidos - 100,00  - 100,00 
Schutz Cali LLC Estados Unidos - 100,00  - - 

 
As controladas são integralmente consolidadas a partir da data de formação, sendo esta 
a data na qual a Companhia obtém controle, e continuam a ser consolidadas até a data 
em que esse controle deixe de existir. O controle é obtido quando a Companhia estiver 
exposta ou tiver direito a retornos variáveis com base em seu envolvimento com a 
investida e tiver a capacidade de afetar esses retornos por meio de poder exercido em 
relação à investida. Geralmente, há presunção de que uma maioria de direitos de voto 
resulta em controle.  
 
As demonstrações financeiras das controladas são elaboradas para o mesmo período 
de divulgação que o da Controladora, utilizando políticas contábeis uniformes em todas 
as empresas consolidadas. Todos os saldos intragrupo, receitas e despesas e ganhos e 
perdas não realizados, oriundos de transações entre as empresas, são eliminados por 
completo. 
 
Uma mudança na participação sobre uma controlada que não resulta em perda de 
controle é contabilizada como uma transação entre acionistas, no patrimônio líquido. 
 
O resultado do exercício é atribuído integralmente aos acionistas controladores uma vez 
que a participação dos não controladores representa 0,0001% do consolidado. 
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2. Políticas contábeis--Continuação 

 
2.3. Moeda funcional 

 
As demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em Reais (R$), que é a 
moeda funcional da Controladora e moeda de apresentação da Companhia e suas 
controladas. Cada controlada da Companhia determina sua própria moeda funcional, e 
naquelas cujas moedas funcionais são diferentes do real, as demonstrações financeiras 
são traduzidas para o real na data do balanço.  

 
2.4. Transações e saldos em moeda estrangeira 

 
i. Transações e saldos 
 
As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio da 
moeda funcional em vigor na data da transação. Os ativos e passivos monetários 
denominados em moeda estrangeira são reconvertidos à taxa de câmbio da moeda 
funcional em vigor na data do balanço. Todas as diferenças estão sendo registradas na 
demonstração do resultado. 
 
ii. Empresas controladas  
  
Os ativos e passivos das controladas no exterior são convertidos para reais pela taxa de 
câmbio da data do balanço, e as correspondentes demonstrações do resultado são 
convertidas mensalmente pela taxa de câmbio média dos períodos. As diferenças 
cambiais resultantes da referida conversão são contabilizadas separadamente no 
patrimônio líquido. No momento da venda de uma controlada no exterior, o valor diferido 
acumulado reconhecido no patrimônio líquido, referente a essa controlada no exterior, é 
reconhecido na demonstração do resultado. 
 

2.5. Reconhecimento de receita 

 
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos 
serão gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. A 
receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo 
descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A Companhia avalia as 
transações de receita de acordo com os critérios específicos para determinar se está 
atuando como agente ou como principal e, ao final, concluiu que está atuando como 
principal em todos os seus contratos de receita. Os critérios específicos, a seguir, 
devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento de receita: 
 
Venda de produtos 
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A receita de venda de produtos é reconhecida quando os riscos e benefícios 
significativos da propriedade dos produtos forem transferidos ao comprador, o que 
geralmente ocorre no momento de sua entrega. 
 
Receita de royalties 
 
A receita de royalties é reconhecida pelo regime de competência conforme a essência 
dos contratos aplicáveis. 
  
 

2. Políticas contábeis--Continuação 

 
2.5. Reconhecimento de receita--Continuação 

 
Receita de juros 
 
Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos 
financeiros que rendem juros a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-
se a taxa de juros efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos 
futuros estimados de caixa ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em 
um período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou 
passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica receita financeira, na 
demonstração do resultado. 

 
2.6. Contas a receber de clientes 

 
As contas a receber de clientes representam os valores a receber de clientes pela 
venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso normal das atividades do 
Grupo e estão apresentadas a valores de custo amortizado, sendo que as contas a 
receber de clientes no mercado externo estão atualizadas com base nas taxas de 
câmbio vigentes na data das demonstrações financeiras. Caso o prazo de recebimento 
seja equivalente a um ano ou menos, são classificadas no ativo circulante. Caso 
contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. 
 
A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante 
considerado suficiente pela Administração para fazer face às eventuais perdas na 
realização dos créditos e teve como critério a análise individual dos saldos de clientes 
com risco de inadimplência. 
 

2.7. Estoques 

 
Os estoques são avaliados ao custo ou valor líquido realizável, dos dois o menor. Os 
custos incorridos para levar cada produto à sua atual localização e condição são 
contabilizados da seguinte forma: 
 
Matérias primas - custo de aquisição segundo o custo médio. 
 
Produtos acabados e em elaboração - custo dos materiais diretos e mão de obra e uma 
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parcela proporcional das despesas gerais indiretas de fabricação com base na 
capacidade operacional normal. 
 
O valor líquido realizável corresponde ao preço de venda no curso normal dos negócios, 
menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para a 
realização da venda. 
 
As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando 
consideradas necessárias pela Administração. 
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2. Políticas contábeis--Continuação 
 
2.9. Investimentos em controladas 

 
Os investimentos da Companhia em suas controladas são avaliados com base no 
método da equivalência patrimonial, para fins de demonstrações financeiras da 
Controladora.  
 
Com base no método da equivalência patrimonial, o investimento na controlada é 
contabilizado no balanço patrimonial da Controladora ao custo, adicionado das 
mudanças após a aquisição da participação societária na controlada.  
 
A participação societária na controlada é apresentada na demonstração do resultado da 
Controladora como equivalência patrimonial, representando o resultado líquido 
atribuível aos acionistas da Controladora. 
 
Após a aplicação do método da equivalência patrimonial para fins de demonstrações 
financeiras da Controladora, a Companhia determina se é necessário reconhecer perda 
adicional do valor recuperável sobre o investimento da Companhia em sua controlada. 
A Companhia determina, em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há 
evidência objetiva de que os investimentos em controladas sofreram perdas por redução 
ao valor recuperável. Se assim for, a Companhia calcula o montante da perda por 
redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável da Controlada 
e o valor contábil e reconhece o montante na demonstração do resultado da 
Controladora. 

 
2.10. Imobilizado 

 
Registrado ao custo de aquisição ou formação. A depreciação dos bens é calculada 
pelo método linear às taxas mencionadas na Nota 14 e leva em consideração a vida útil 
econômica estimada dos bens, conforme segue: 
 

 
Vida útil média 

estimada 

  
Instalações e showroom 10 anos 
Maquinas e equipamentos 10 anos 
Móveis e utensílios 10 anos 
Computadores e periféricos 5 anos 
Veículos 5 anos 

 
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício 
econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda 
resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da 
venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no 
exercício em que o ativo for baixado.  

 

O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no 
encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. 
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2. Políticas contábeis--Continuação 
 

2.11. Intangível 

 

Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento 
do seu reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são 
apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor 
recuperável.  
 
Os ativos intangíveis estão representados substancialmente por direitos de uso de 
softwares, marcas e patentes e direitos de uso de lojas.  
 

A vida útil dos ativos intangíveis é avaliada como definida ou indefinida. 
 

Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e 
avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver 
indicação de perda de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização 
para um ativo intangível com vida definida são revisados no mínimo ao final de cada 
exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos 
benefícios econômicos futuros desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças 
no período ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como 
mudanças de estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida 
definida é reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa 
consistente com a utilização do ativo intangível.  
 

Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados 
anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou 
no nível da unidade geradora de caixa. A avaliação de vida útil indefinida é revisada 
anualmente para determinar se essa avaliação continua a ser justificável. Caso 
contrário, a mudança na vida útil, de indefinida para definida, é feita de forma 
prospectiva.  
 

Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a 
diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo 
reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa do ativo.  
 

Os gastos com pesquisa são registrados como despesa quando incorridos. 
 

2.12. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros  

 
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de 
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 
Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor 
recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil 
líquido ao valor recuperável.  
 
O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é 
definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.  
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2. Políticas contábeis--Continuação 
 

2.12. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros--Continuação 

 
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são 
descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos 
impostos, que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera 
a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que 
possível, com base em contrato de venda firme em uma transação em bases 
comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas 
atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no 
preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com 
ativos semelhantes.  
 

2.13. Ajuste a valor presente de ativos e passivos  

 
Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando o efeito é 
considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, 
são ajustados pelo seu valor presente.  
 
O ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa 
contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos 
ativos e passivos. Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, despesas e custos 
associados a esses ativos e passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los 
em conformidade com o regime de competência de exercícios. Posteriormente, esses 
juros são realocados nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado por 
meio da utilização do método da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa 
contratuais.  
 
A Companhia avalia periodicamente o efeito deste procedimento e nos exercícios de 
2016 e 2015 não transacionou operações de longo prazo (e tão pouco relevantes de 
curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas. 
 

2.14. Provisões  

 
Geral 
 
Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal 
ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que recursos 
econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação, e uma estimativa confiável do 
valor da obrigação possa ser feita.  

  



Arezzo Indústria e Comércio S.A.  
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma) 
 

17 

2. Políticas contábeis--Continuação 
 

2.14. Provisões--Continuação 

 
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 
 

A Companhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são 
constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais 
é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a obrigação e uma 
estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a 
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências 
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e 
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de 
prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais 
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 

 
2.15. Tributação  

 
Impostos sobre vendas  
 
Receitas e despesas são reconhecidas líquidas dos impostos sobre vendas, exceto: 
 

 quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de bens ou serviços não for 

recuperável junto às autoridades fiscais, hipótese em que o imposto sobre vendas é 

reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de despesa, 

conforme o caso; 

 

 quando os valores a receber e a pagar forem apresentados juntos com o valor dos 

impostos sobre vendas; e 

 

 o valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como 

componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial. 

 
As receitas de vendas e serviços da Companhia estão sujeitas aos seguintes impostos 
e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:  
 

 Alíquotas 

  

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 7,00% a 19,00% 

COFINS - Contribuição para Seguridade Social 7,60% 

PIS - Programa de Integração Social 1,65% 

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 1,50% 

State Sales Tax (Estados Unidos) 0% a 8,875% 

 
Na demonstração do resultado, as vendas são apresentadas líquidas destes tributos. 
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2. Políticas contábeis--Continuação 
 

2.14. Tributação--Continuação  

 
Imposto de renda e contribuição social - correntes 
 
Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são 
mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais, e 
são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de 
sua realização e/ou liquidação. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para 
calcular o montante são aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na 
data do balanço nos países em que a Companhia opera e gera receita tributável. 
 
No Brasil, principal país em que a Companhia opera, a tributação sobre o lucro 
compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é 
computado sobre o lucro tributável na alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% 
para os lucros que excederem R$240 no período de 12 meses, enquanto que 
contribuição social é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável reconhecido 
pelo regime de competência. Dessa forma, as inclusões ao lucro contábil de despesas, 
temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não 
tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou 
débitos tributários diferidos. As antecipações ou valores passíveis de compensação são 
demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua 
realização.  
 
O imposto de renda e contribuição social correntes relativos a itens reconhecidos 
diretamente no patrimônio líquido são reconhecidos no patrimônio líquido. A 
Administração periodicamente avalia a posição fiscal das situações nas quais a 
regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado. 
 
Impostos diferidos  
 
Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases 
fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos passivos são 
reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias, exceto:  

 

 quando o imposto diferido passivo surge do reconhecimento inicial de ágio ou de um 

ativo ou passivo em uma transação que não for uma combinação de negócios e, na 

data da transação, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal; e  

 

 sobre as diferenças temporárias tributárias relacionadas com investimentos em 

controladas, em que o período da reversão das diferenças temporárias pode ser 

controlado e é provável que as diferenças temporárias não sejam revertidas no futuro 

próximo.  
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 2. Políticas contábeis--Continuação 

  
2.14. Tributação--Continuação  

 
Impostos diferidos--Continuação  
 
Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias 
dedutíveis, créditos e perdas tributárias não utilizadas, na extensão em que seja 
provável que o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias 
dedutíveis possam ser realizadas, e créditos e perdas tributárias não utilizadas possam 
ser utilizados, exceto:  

 

 quando o imposto diferido ativo relacionado com a diferença temporária dedutível é 

gerado no reconhecimento inicial do ativo ou passivo em uma transação que não é 

uma combinação de negócios e, na data da transação, não afeta o lucro contábil ou o 

lucro ou prejuízo fiscal; e  

 

 sobre as diferenças temporárias dedutíveis, associadas com investimentos em 

controladas, impostos diferidos ativos são reconhecidos somente na extensão em que 

for provável que as diferenças temporárias seja revertidas no futuro próximo e o lucro 

tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias possam ser utilizadas. 

 
O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do balanço e 
baixado na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão 
disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo tributário diferido venha a ser 
utilizado. Impostos diferidos ativos baixados são revisados a cada data do balanço e 
são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros tributários futuros 
permitirão que os ativos tributários diferidos sejam recuperados.  
 
Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa de imposto que é esperada 
de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base 
nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço.  
 
Imposto diferido relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido 
também é reconhecido no patrimônio líquido, e não na demonstração do resultado. 
Itens de imposto diferido são reconhecidos de acordo com a transação que originou o 
imposto diferido, no resultado abrangente ou diretamente no patrimônio líquido.  
 
Impostos diferidos ativos e passivos serão apresentados líquidos se existe um direito 
legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os impostos 
diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade 
tributária.  

 
2.15. Outros benefícios a empregados 

 
Os benefícios concedidos a empregados e administradores da Companhia incluem, em 
adição a remuneração fixa (salários e contribuições para a seguridade social - INSS, 
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férias, 13º salário), remunerações variáveis como participação nos lucros e plano de 
opções de ações. Esses benefícios são registrados no resultado do exercício quando a 
Companhia tem uma obrigação com base em regime de competência, à medida que 
são incorridos.   
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2. Políticas contábeis--Continuação 
 

2.16. Lucro por ação 

 
A Companhia efetua o cálculo do lucro básico por ação utilizando a quantidade média 
ponderada de ações ordinárias totais em circulação durante o período correspondente 
ao resultado, conforme pronunciamento técnico CPC 41 (IAS 33). O lucro diluído por 
ação também é calculado por meio da referida média de ações em circulação, ajustada 
pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações com efeito diluidor, nos 
exercícios apresentados. 

 
2.17. Demonstrações dos fluxos de caixa e Demonstrações do valor adicionado 

 
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão 
apresentadas de acordo com CPC 03 R2 (IAS 7) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, 
emitido pelo CPC (IASB). 
 
A demonstração do valor adicionado (DVA) não é requerida pelas IFRS, sendo 
apresentada de forma suplementar em atendimento à legislação societária brasileira e 
foi preparada de acordo com o CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Sua 
finalidade é evidenciar a riqueza criada pela Companhia durante o exercício, bem como 
demonstrar sua distribuição entre os diversos agentes. 
 

2.18. Instrumentos financeiros  

 
Reconhecimento inicial e mensuração 
 
Os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo 
acrescido dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto no 
caso de ativos financeiros não contabilizados ao valor justo por meio do resultado do 
exercício. 
 
Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Companhia são: caixa, contas a 
receber de clientes e aplicações financeiras. Esses ativos foram classificados nas 
categorias de empréstimos e recebíveis e ativos financeiros a valor justo por meio de 
resultado, respectivamente. 
 
Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Companhia são: contas a pagar a 
fornecedores e empréstimos e financiamentos. Esses passivos foram classificados na 
categoria de outros passivos financeiros e passivos financeiros. 

 
Mensuração subsequente 
 
A mensuração subsequente dos instrumentos financeiros ocorre a cada data do balanço 
de acordo com a sua classificação, sendo os ativos e passivos financeiros da 
Companhia classificados nas seguintes categorias:  
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2. Políticas contábeis--Continuação 
 

2.19. Instrumentos financeiros--Continuação 

 
Mensuração subsequente--Continuação 
 

Ativos e passivos financeiros a valor justo por meio do resultado 
 

Ativos e passivos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem instrumentos 
financeiros mantidos para negociação e ativos e passivos financeiros designados no 
reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. São classificados como 
mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda no curto prazo. 
 

As aplicações financeiras foram designadas como ativos financeiros a valor justo por 
meio do resultado no reconhecimento inicial. A Companhia não tem ativos ou passivos 
financeiros mantidos para negociação e não tem passivos financeiros a valor justo por 
meio de resultado. 
 

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço 
patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na 
demonstração do resultado. Os juros, correção monetária, variação cambial e as 
variações decorrentes da avaliação ao valor justo, são reconhecidos no resultado 
quando incorridos. 
 

Empréstimos e recebíveis 
 

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos 
ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses 
ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros 
efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao valor recuperável. O custo 
amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou “prêmio” na 
aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do método de juros efetivos é 
incluída na linha de receita financeira na demonstração de resultado. As perdas por 
redução ao valor recuperável são reconhecidas como despesa financeira no resultado. 
 

Outros passivos financeiros 
 

Após o reconhecimento inicial, os outros passivos financeiros sujeitos a juros são 
mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de 
juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no 
momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo 
método da taxa de juros efetivos. 

 

2.20. Instrumentos financeiros derivativos 

 

A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos, como contratos a termo de 
moeda para fornecer proteção contra o risco de variação das taxas de câmbio. Os 
instrumentos financeiros derivativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo na 
data em que o contrato de derivativo é contratado, sendo reavaliados 
subsequentemente também ao valor justo. Derivativos são apresentados como ativos 
financeiros quando o valor justo do instrumento for positivo, e como passivos financeiros 
quando o valor for negativo. Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de mudanças no 



Arezzo Indústria e Comércio S.A.  
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma) 
 

24 

valor justo de derivativos durante o exercício são lançados diretamente na 
demonstração de resultado. 

 2. Políticas contábeis--Continuação 
 

2.21. Informações por segmento 

 

Em função da concentração de suas atividades no desenvolvimento e na 
comercialização de calçados femininos, bolsas e acessórios a Companhia está 
organizada em uma única unidade de negócio. Os produtos da Companhia estão 
representados por cinco marcas (Arezzo, Schutz, Alexandre Birman, Anacapri e Fiever), 
e embora sejam comercializados através de diferentes canais de distribuição (lojas 
próprias, franquias, lojas multimarcas e web commerce) não são controlados e 
gerenciados pela Administração como segmentos independentes, sendo os resultados 
da Companhia acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada. 
 

2.22. Arrendamentos mercantis  

 

A Companhia possui contrato de aluguel de lojas, onde atua como arrendatária. Os 
contratos foram avaliados pela Companhia e classificados como arrendamento 
mercantil operacional. 
 
Os pagamentos de arrendamento mercantil operacional são reconhecidos como 
despesa na demonstração do resultado de forma linear ao longo do prazo do 
arrendamento mercantil.  
 

2.23. Pagamento baseado em ações 

 

A Companhia instituiu em 25 de maio de 2012 Plano de Opções de Compra de Ações 
(“Plano de Opções”) para administradores, empregados e prestadores de serviços da 
Companhia ou outras sociedades sob o seu controle, que está sob a administração do 
Conselho de Administração. O detalhamento do programa da Companhia se encontra 
na Nota 32. 
 

O custo de transações com funcionários liquidadas com instrumentos patrimoniais é 
mensurado com base no valor justo na data em que foram outorgados. Para determinar 
o valor justo, a Companhia utiliza um método de valorização apropriado. 
 
O custo de transações liquidadas com títulos patrimoniais é reconhecido, em conjunto 
com um correspondente aumento no patrimônio líquido, ao longo do período em que a 
performance e/ ou condição de serviço são cumpridos, com término na data em que o 
funcionário adquire o direito completo ao prêmio (data de aquisição). A despesa 
acumulada reconhecida para as transações liquidadas com instrumentos patrimoniais 
em cada data-base até a data de aquisição reflete a extensão em que o período de 
aquisição tenha expirado e a melhor estimativa da Companhia do número de títulos 
patrimoniais que serão adquiridos. A despesa ou crédito na demonstração do resultado 
do exercício é registrado em “despesas de pessoal” e representa a movimentação em 
despesa acumulada reconhecida no início e fim daquele exercício. 
 

  



Arezzo Indústria e Comércio S.A.  
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma) 
 

25 

3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas  

 
Julgamentos 
 
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia 
requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os 
valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de 
passivos contingentes, na data base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza 
relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste 
significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.  
 
As estimativas e premissas são revisadas de forma continua e reconhecidas 
prospectivamente.  
 
Estimativas e premissas  
 
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras 
importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco 
significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no 
próximo exercício financeiro, são destacadas a seguir:  
 
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros  
 
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou 
unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor 
justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de 
vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou 
preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso 
é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento 
para os próximos cinco anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a 
Companhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que 
melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor 
recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, 
bem como aos recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada 
para fins de extrapolação. 
 
Impostos 
 
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao 
valor e época de resultados tributáveis futuros. A Companhia constitui provisões, com base 
em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de fiscalizações por parte das 
autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões 
baseia-se em vários fatores, como experiência de fiscalizações anteriores e interpretações 
divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal 
responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de 
assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. 
 

Julgamento significativo da Administração é requerido para determinar o valor do imposto 
diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros 
tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras.  
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3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--
Continuação 
 
Estimativas e premissas--Continuação  
 
Valor justo de instrumentos financeiros  
 

Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial 
não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, 
incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam 
naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um 
determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento 
inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de 
crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor 
justo apresentado dos instrumentos financeiros.  
 
Transações com pagamentos baseados em ações  
 
A Companhia mensura o custo de transações a serem liquidadas com ações baseada no 
valor justo dos instrumentos patrimoniais na data da sua outorga. A estimativa do valor justo 
dos pagamentos com base em ações requer a determinação do modelo de avaliação mais 
adequado para a concessão de instrumentos patrimoniais, o que depende dos termos e 
condições da concessão. Isso requer também a determinação dos dados e premissas mais 
adequados para o modelo de avaliação, incluindo a vida esperada da opção, volatilidade e 
taxa de juros livre de risco. As premissas e modelos utilizados para estimar o valor justo dos 
pagamentos baseados em ações são divulgados na Nota 32.  
 
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas  
 

A Companhia reconhece provisão para todas as causas cuja probabilidade de perda seja 
estimada como provável. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das 
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações 
nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais 
ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 
 
 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às 
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa suas 
estimativas e premissas pelo menos trimestralmente. 
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4. Pronunciamentos novos ou revisados 
 

a) Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2016 

 

Alterações na IAS 1 - Iniciativa de Divulgação  
 
As alterações na IAS 1 Apresentação das Demonstrações Financeiras esclarecem, em 
vez de mudar significativamente, as exigências existentes da IAS 1. As alterações 
esclarecem:  
 

 As exigências de materialidade nas IAS 1.  

 Que itens de linhas específicas nas demonstrações do resultado e de outros 

resultados abrangentes e no balanço patrimonial podem ser desagregados.  

 Que as entidades têm flexibilidade quanto à ordem em que apresentam as 

notas às demonstrações financeiras.  

 Que a parcela de outros resultados abrangentes de associadas e 

empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures) contabilizada 

utilizando o método patrimonial deve ser apresentada de forma agregada como 

um único item de linha, e classificada entre aqueles itens que serão ou não 

posteriormente reclassificados para resultado.  

  
Adicionalmente, as alterações esclarecem as exigências que se aplicam quando 
subtotais adicionais são apresentados no balanço patrimonial e nas demonstrações do 
resultado e de outros resultados abrangentes. Essas alterações estão vigentes para 
períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2016. As alterações não tiveram 
impacto significativo sobre as demonstrações financeiras da Companhia. 
 
 

b) Pronunciamentos novos ou revisados mas que não estavam em vigor em 31 de 

dezembro de 2016 

 
As normas e interpretações emitidas, mas ainda não adotadas até a data de emissão 
das demonstrações financeiras da Companhia são abaixo apresentadas. A 
Companhia pretende adotar essas normas, se aplicável, quando entrarem em 
vigência. 

 
IFRS 9 – Instrumentos Financeiros  

 
Em julho de 2014, o IASB emitiu a versão final da IFRS 9 – Instrumentos Financeiros, 

que substitui a IAS 39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e 

todas as versões anteriores da IFRS 9. A IFRS 9 reúne todos os três aspectos da 

contabilização de instrumentos financeiros do projeto: classificação e mensuração, 

perda por redução ao valor recuperável e contabilização de hedge. A IFRS 9 está em 

vigência para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2018 ou após essa data, 
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sendo permitida a aplicação antecipada. Exceto para contabilidade de hedge, é 

exigida aplicação retrospectiva, não sendo obrigatória, no entanto, a apresentação de 

informações comparativas. Para contabilidade de hedge, as exigências são 

geralmente aplicadas prospectivamente, salvo poucas exceções. 

 

b) Pronunciamentos novos ou revisados mas que não estavam em vigor em 31 de 

dezembro de 2015--Continuação 

 

IFRS 9 – Instrumentos Financeiros--Continuação  
 

A Companhia no decorrer do exercício de 2015, realizou uma primeira avaliação sobre 
os possíveis impactos quanto aos aspectos de classificação e mensuração da IFRS 9. 
Essa avaliação preliminar baseia-se nas informações atualmente disponíveis e pode 
estar sujeita a mudanças em razão de análises detalhadas complementares ou 
informações adicionais cabíveis e evidenciáveis que sejam disponibilizadas para a 
Companhia no futuro. Em geral, a Companhia não espera um impacto significativo 
sobre seu balanço patrimonial e patrimônio líquido. A Companhia realizará ainda uma 
avaliação detalhada no futuro para determinar a extensão dos possíveis efeitos destes 
dois aspectos, bem como o da aplicação das exigências de perdas por redução do 
valor recuperável (“impairment”) da IFRS 9. 

   
IFRS 15 – Receitas de Contratos de Clientes 
 
A IFRS 15, emitida em maio de 2014, estabelece um novo modelo constante de cinco 
passos que será aplicado às receitas originadas de contratos com clientes. Segundo a 
IFRS 15, as receitas são reconhecidas em valor que reflete a contraprestação à qual 
uma entidade espera ter direito em troca da transferência de bens ou serviços a um 
cliente.  
  
A nova norma para receitas substituirá todas as atuais exigências para 
reconhecimento de receitas segundo as IFRS. Adoção retrospectiva integral ou 
adoção retrospectiva modificada é exigida para períodos anuais iniciados a partir de 1º 
de janeiro de 2018, sendo permitida adoção antecipada. A Companhia está avaliando 
os efeitos que o IFRS 15 vai ter nas demonstrações financeiras e nas suas 
divulgações. 
 
IFRS 16 – Arrendamento mercantil 
 
A IFRS 16, emitida em janeiro de 2016, requer que as Companhias tragam a maioria 
dos seus arrendamentos para o balanço patrimonial, reconhecendo novos ativos e 
passivos.  Todas as empresas que arrendam grandes ativos para o uso em seus 
negócios poderão notar um aumento nos ativos e nos passivos reportados. Isso 
afetará uma grande variedade de ramos de atividade, desde companhias aéreas que 
arrendam aeronaves até varejistas que arrendam lojas. Quanto maior a carteira de 
arrendamentos, maior o impacto sobre as principais métricas financeiras.  
  
A adoção é exigida para períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2019, 
sendo permitida adoção antecipada desde que a IFRS 15 também seja aplicada. A 
Companhia está avaliando os efeitos que o IFRS 16 vai ter nas demonstrações 
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financeiras e nas suas divulgações. 
 
  

 
Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na 
opinião da Administração, ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio líquido 
divulgado pela Companhia.  



Arezzo Indústria e Comércio S.A.  
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma) 
 

30 

5. Caixa e equivalentes de caixa 

 Controladora Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

     
Caixa 78 136 938 646 
Bancos 3 4.412 4.082 8.176 

 81 4.548 5.020 8.822 

 
6. Aplicações financeiras 

 
  Controladora Consolidado 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

      
Circulante     
Renda fixa (a) 2.457 31.417 6.828 40.313 
      
Fundo de Investimento Exclusivo     
     CDB 15.826 11.584 18.665 11.584 

       Operações Compromissadas 16.152 23.704 19.050 23.704 
       Letras Financeiras (CEF) 56.165 85.746 66.243 85.746 
       Letras Financeiras do Tesouro 107.710 55.593 127.038 55.593 

 198.310 208.044 237.824 216.940 

Não circulante     
   Fundo de capitalização - - - 919 

Total das aplicações financeiras  198.310 208.044 237.824 217.859 

 
(a) Incluem certificados de depósitos bancários (CDB) e investimentos em títulos e valores mobiliários. 

 

Fundo de investimento exclusivo 
 
O fundo de investimento ZZ Referenciado DI Crédito Privado é um fundo de renda fixa de 
crédito privado sob gestão, administração e custódia do Banco Santander S.A.. Não há prazo 
de carência para resgate de quotas, que podem ser resgatadas sem risco de perda 
significativa. O fundo de investimento não têm obrigações financeiras significativas. As 
obrigações financeiras limitam-se às taxas de gestão de ativos, taxas de custódia, às taxas de 
auditoria e a despesas. 
 
O fundo é exclusivamente para o benefício da Companhia e de suas controladas. Desta 
forma, de acordo com a instrução CVM 408/04, a aplicação financeira no fundo de 
investimento no qual a Companhia tem participação exclusiva foi consolidada. 
 
Em 31 de dezembro de 2016, a remuneração média dos investimentos do fundo e aplicações 
é de 99,03% do CDI (101.2% em 31 de dezembro de 2015). Os ativos são compostos em 
52% por Letras Financeiras do Tesouro - LFT e 72,72% dos ativos possuem liquidez diária. 
 
A Companhia tem políticas de investimentos financeiros que determinam que os 
investimentos se concentrem em valores mobiliários de baixo risco e aplicações em 
instituições financeiras de primeira linha (assim compreendido as 10 maiores instituições do 
país) e são substancialmente remuneradas com base em percentuais da variação do 
Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 
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Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia não possui aplicações dadas em garantia junto a 
instituições financeiras. 
 
 

7. Contas a receber de clientes 

 Controladora Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

     
Duplicatas - clientes nacionais 207.450 180.275 208.973 183.221 
Duplicatas - clientes estrangeiros 22.974 39.402 53.485 53.681 
Duplicatas - partes relacionadas 
  (Nota 12.a) 29.837 28.800 - - 
Cheques 117 16 182 266 
Cartões de crédito - - 68.109 59.864 

 260.378 248.493 330.749 297.032 
( - ) Provisão para créditos de 
       liquidação duvidosa (1.723) (2.241) (1.769) (2.287) 

 258.655 246.252 328.980 294.745 

     
Circulante 244.979 232.035 315.304 280.528 
Não Circulante 13.676 14.217 13.676 14.217 

 
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 (franquias), que possuem relacionamento 
estruturado com a Companhia, estão representadas pela conta de “duplicatas - clientes 
nacionais”. 
 
A composição das contas a receber (clientes estrangeiros) por moeda é como segue: 
 

 Controladora Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

     
USD 18.575 31.806 47.042 46.085 
EUR 4.399 7.596 6.443 7.596 

 22.974 39.402 53.485 53.681 

 
 

A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa está demonstrada a seguir: 
 

 Controladora Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

     
Saldo no início do exercício (2.241) (365) (2.287) (411) 
(Adições) e Reversões (3.154) (2.034) (3.154) (2.034) 
Realizações 3.672 158 3.672 158 

Saldo no final do exercício (1.723) (2.241) (1.769) (2.287) 

 
A composição das contas a receber por idade de vencimento é como segue: 
 
  Controladora Consolidado 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

     
A vencer 249.608 224.313 319.673 271.960 
Vencido até 30 dias 4.145 16.025 4.145 16.416 
Vencido de 31 a 60 dias 3.071 3.819 3.075 3.866 
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Vencido de 61 a 90 dias 1.067 2.856 1.067 2.856 
Vencido de 91 a 180 dias 1.047 1.409 1.157 1.431 
Vencido de 181 a 360 dias 766 71 869 99 
Vencido há mais de 360 dias 674 - 763 404 

  260.378 248.493 330.749 297.032 

 

7. Contas a receber de clientes--Continuação 

 
O cenário econômico atual vem apresentando dificuldades financeiras para alguns 
clientes. Dado este contexto e baseado em análises de crédito, a Companhia realizou 
algumas negociações comerciais para alongamento de prazo. De forma complementar, houve 
um reforço nos critérios da análise de crédito e de garantias reais a fim de reduzir o risco de 
crédito da Companhia. Tais negociações estão documentadas por instrumentos jurídicos 
específicos, composições de garantias e atualização dos valores com taxas atreladas ao 
CDI. A composição das contas a receber por idade de vencimento acima apresentada 
considera os termos destas negociações. 
 
A Companhia efetua avaliação de risco do contas a receber periodicamente e reconheceu no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2016 uma provisão adicional de R$3.154 (R$2.034 em 
31 de dezembro de 2015), assim a Administração entende que o saldo da provisão é 
suficiente para cobrir os riscos do contas a receber. 
 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 a Companhia reconheceu no resultado do 
R$9.124 (R$4.631 em 31 de dezembro de 2015) referente perdas no recebimento de crédito, 
classificado em despesas comerciais, utilizando R$3.672 das provisões constituídas.  
 
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia não possui garantias de cartas fianças 
contratadas junto a instituições financeiras, (R$97 em 31 de dezembro de 2015). 
 

8. Estoques 

 
  Controladora Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

     
Matéria prima 5.910 5.672 14.598 12.359 
Produtos em elaboração - - 3.977 9.831 
Produtos acabados 31.682 33.422 89.941 87.163 
Adiantamentos a fornecedores 4.196 1.793 4.693 2.071 
( - ) Provisão para perdas (2.229) (3.584) (2.731) (4.473) 

 39.559 37.303 110.478 106.951 

 
As matérias primas destinam-se ao desenvolvimento de novos produtos e coleções e a 
produção de calçados na controlada ZZSAP. Os produtos em elaboração referem-se 
substancialmente aos calçados que se encontram em fase de fabricação na controlada 
ZZSAP. Os produtos acabados são compostos, principalmente, de calçados e bolsas para 
formação de estoques estratégicos para reposição imediata aos clientes e para venda nas 
lojas próprias. 

 
A movimentação da provisão para perdas está demonstrada a seguir: 
 

 Controladora Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 
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Saldo no início do exercício (3.584) (1.539) (4.473) (1.539) 
(Adições) e Reversões (992) (2.045) (1.494) (2.934) 
Recuperações/ realizações 2.347 - 3.236 - 

Saldo no final do exercício (2.229) (3.584) (2.731) (4.473) 

 
 

 

9. Impostos a recuperar 

 
  Controladora Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

     
ICMS a recuperar 3.920 7.013 6.083 8.301 
IPI a recuperar - 23 1.167 821 
Antecipação de IRPJ 8.148 4.787 9.099 5.610 
Antecipação de CSLL 2.852 1.562 3.281 1.942 
Outros 432 417 2.932 4.548 

 15.352 13.802 22.562 21.222 

 
10. Outros créditos 

 
 Controladora Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

     
Adiantamentos ao fundo de propaganda (i) 7.253 10.002 7.253 10.002 
Créditos junto a franqueados 689 2.453 689 2.453 
Adiantamentos a fornecedores 1.138 2.222 2.060 4.444 
Adiantamentos a empregados 663 701 1.147 1.172 
Adiantamentos de viagens 302 289 363 334 
Despesas antecipadas 4.574 2.688 5.009 3.775 
Outros créditos a realizar - 504 2.707 2.941 

 14.619 18.859 19.228 25.121 

     
Circulante 11.291 17.478 15.041 23.740 
Não circulante 3.328 1.381 4.187 1.381 

 
(i) Adiantamentos ao fundo de propaganda 

 
Para a propaganda e promoção nacional da rede de franquias da Companhia (“Rede de 
Franquias Arezzo”, “Rede de Franquias Schutz” e “Rede de Franquias Anacapri”), o 
franqueado compromete-se a destinar um percentual do valor bruto das suas compras a um 
fundo de propaganda nacional, denominado “Fundo Cooperativo de Propaganda e Promoção 
da Rede Arezzo”, “Fundo Cooperativo de Propaganda e Promoção da Rede Schutz” e “Fundo 
Cooperativo de Propaganda e Promoção da Rede Anacapri”. 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 Franquias Arezzo, Rede de 
Franquias Schutz e Rede de Franquias Anacapri, 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. 
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Durante o exercício, a Companhia efetua antecipações para honrar com a totalidade dos 
compromissos do fundo de propaganda. 
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11. Imposto de renda e contribuição social 

 
a) Impostos diferidos 

 
O imposto de renda pessoa jurídica (“IRPJ”) e a contribuição social sobre o lucro líquido 
(“CSLL”) diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda, sobre a 
base negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças temporárias entre 
as bases de cálculo do imposto sobre ativos, passivos e valores contábeis das 
demonstrações financeiras. As alíquotas definidas atualmente para determinação dos 
tributos diferidos são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. 

 
 Controladora   Consolidado  

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

     
Imposto de renda e contribuição social diferidos:     
Sobre diferenças temporárias 5.551 3.231 5.711 3.551 
Sobre prejuízos fiscais e bases negativas de cálculo 
da contribuição social - - 2.694 2.734 

Total do imposto de renda e contribuição social 
diferidos (i) 5.551 3.231 8.405 6.285 

 
 (i)  Crédito tributário diferido decorrente de diferenças temporárias dedutíveis, principalmente sobre provisões para riscos 

trabalhistas, fiscais e cíveis, e sobre prejuízos fiscais e bases negativas de cálculo da contribuição social em 
controlada. 

 
A seguir demonstramos a reconciliação do ativo fiscal diferido: 

 
 Controladora Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

     
Saldo de abertura 3.231 2.429 6.285 4.124 
Imposto diferido reconhecido no resultado 2.320                802 2.120             2.161 

Saldo final 5.551 3.231 8.405 6.285 

 
Os estudos e projeções efetuados pela Administração da Companhia indicam geração de 
resultados positivos futuros, em montante que possibilita a compensação futura dos 
créditos tributários nos próximos anos. 

 
Com base nas projeções de resultados tributáveis futuros, a estimativa de recuperação do 
saldo ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos encontra-se demonstrada a 
seguir: 
 

 Controladora Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

     
2017 4.673 2.653 5.623 3.669 
2018 439 289 1.391 1.308 
2019 439 289 1.391 1.308 

Total 5.551 3.231 8.405 6.285 
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11. Imposto de renda e contribuição social--Continuação 

 
b) Reconciliação entre a despesa de IRPJ e CSLL pela alíquota nominal e pela efetiva 

 
A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais do imposto de 
renda e contribuição social é demonstrada como segue: 

 
 Controladora Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

     
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição 
social 145.946 160.982 157.000 164.557 

Alíquota vigente 34% 34% 34% 34% 

Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de acordo 
com a alíquota vigente (49.622) (54.734) (53.380) (55.949) 
IRPJ e CSLL diferidos sobre prejuízos não 

constituídos em empresas controladas - - (2.390) (3.351) 
Efeito do IRPJ e CSLL sobre diferenças 

permanentes:     
Benefício dos gastos com pesquisa e inovação 

tecnológica - Lei nº 11.196/05 3.952 4.412 3.952 4.412 
Equivalência patrimonial 3.856 (2.288) - - 
Juros sobre capital próprio 15.008 11.394 15.008 11.394 
Despesa com plano de opções de ações (1.420) (1.615) (1.420) (1.615) 
Incentivos fiscais (PAT, Lei Rounet, outros) 380 707 380 707 
Outras diferenças permanentes (1.951) 805 (3.001) (492) 

Imposto de renda e contribuição social no 
resultado do exercício (29.797) (41.319) (40.851) (44.894) 

      
Corrente (32.117) (42.121) (42.971) (47.055) 
Diferido 2.320 802 2.120 2.161 

Total (29.797) (41.319) (40.851) (44.894) 

 
Taxa efetiva - % 20,42% 25,67% 26,02% 27,28% 

 



Arezzo Indústria e Comércio S.A.  
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma) 
 

37 

12. Saldos e transações com partes relacionadas  

 
a) Saldos e transações com empresas controladas e controladores 

 
 31/12/2016 

 
Ativo 

circulante Ativo não circulante 
Passivo 

circulante 
Passivo não 

circulante Transações 

 
Contas a 
receber Créditos Mútuo Fornecedores Mútuo Receitas Compras 

        
Controladora 
Empresas controladas        

ARZZ Co LLC - 7.239 - - - - - 
ARZZ International INC - 33.759 - - - 19.881 - 
ZZAB Comércio de Calçados Ltda. 28.877 - - 225 - 159.261 - 
ZZSAP Indústria e Comércio de 

Calçados Ltda. 960 - - 1.022 - 1.207 114.523 
ZZEXP Comercial Exportadora - - - - - 42 - 

Total Controladora 29.837 40.998 - 1.247 - 180.391 114.523 

        
Consolidado        

Acionistas controladores - - - - 1.214 - - 

Total Consolidado - - - - 1.214 - - 

 
 31/12/2015 

 
Ativo 

circulante Ativo não circulante 
Passivo 

circulante 

Passivo 
não 

circulante Transações 

 
Contas a 
receber Créditos Mútuo Fornecedores Mútuo Receitas Compras 

Controladora        
Empresas controladas        
ARZZ Co LLC - 12.940 - - - - - 
ARZZ International INC - 28.442 1.055 - - 27.195 - 
ZZAB Comércio de Calçados Ltda. 28.797 - - 357 - 146.806 - 
ZZSAP Indústria e Comércio de 

Calçados Ltda. 3 - - 4.091 - 1.289 108.008 

Total Controladora 28.800 41.382 1.055 4.448 - 175.290 108.008 

        
Consolidado        

Acionistas controladores - - - - 1.393 - - 

Total Consolidado - - - - 1.393 - - 

 
b) Natureza, termos e condições das transações - empresas controladas 

 
A Companhia mantém operações com partes relacionadas que 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 Companhia 
(Controladora) para as lojas da ZZAB e para a ARZZ International Inc. (controladas) e a 
aquisição dos mesmos da fabricante ZZSAP (controlada). A partir de setembro de 2016 a 
ZZEXP (controlada) iniciou operação de compra da ZZSAP e venda para a ARZZ 
International Inc. 
 
As transações comerciais praticadas entre tais partes relacionadas seguem políticas de 
preços e prazos específicos estabelecidos entre as partes. O prazo médio de 
recebimento do saldo de partes relacionadas é de 75 dias, enquanto o prazo médio de 
pagamento do saldo das partes relacionadas é de 6 dias. 
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12. Saldos e transações com partes relacionadas--Continuação 
 

c)  Remuneração da Administração  
 

A remuneração da Administração ocorre por meio de pagamento de pró-labore e 
participação nos lucros. Em 31 de dezembro de 2016 a remuneração total relativa aos 
benefícios de curto prazo (pró-labore e participação nos lucros) da Administração da 
Companhia foi de R$ 5.590 (R$ 5.613 em 31 de dezembro de 2015), como segue: 

 
 31/12/2016 31/12/2015 

   

Remuneração fixa anual salário/ pró-labore 5.121 4.897 
Remuneração variável bônus 469 716 

Total da remuneração 5.590 5.613 

 
A Companhia possui plano de remuneração baseado em ações (Nota 32). No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016, a despesa com plano de opções de ações de 
Administradores totalizou R$1.107 (R$1.133 em 31 de dezembro de 2015), e está sendo 
apresentada como despesa operacional antes do resultado financeiro. 

 
A Companhia e suas controladas não concedem benefícios pós-emprego, benefícios de 
rescisão de contrato de trabalho ou outros benefícios de longo prazo para a 
Administração e seus empregados. 

 
d) Transações ou relacionamentos com acionistas  

 
Alguns diretores e conselheiros da Companhia detêm, de forma direta, uma participação 
total de 52,4% das ações da Companhia em 31 de dezembro de 2016. 

 
e) Transações com outras partes relacionadas 

 
A Companhia mantém contratos de prestação de serviços com empresas onde os sócios 
ou proprietários são membros do Conselho de Administração da Companhia, como 
segue: 
 

 Contrato prestação de serviços de assessoria jurídica nas áreas cível, trabalhista e 

tributária com o Escritório de Advocacia Procópio de Carvalho de propriedade do Sr. 

José Murilo Procópio de Carvalho. Esta empresa recebeu R$111 (R$278 em 31 de 

dezembro de 2015) no exercício findo em 31 de dezembro de 2016; 

 Contrato de prestação de serviço de consultoria em gestão de recursos humanos com 

a empresa Ethos Desenvolvimento S/C Ltda., de propriedade do Sr. José Ernesto Beni 

Bolonha. Esta empresa recebeu R$577 (R$624 em 31 de dezembro de 2015) no 

exercício findo em 31 de dezembro de 2016; e 

 Contrato de prestação de consultoria empresarial com o Instituto de Desenvolvimento 

Gerencial S.A., onde o Sr. Wellerson Cavalieiri participa como sócio. Não houve 

transações no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 (R$630 em 31 de 

dezembro de 2015). 
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13. Participações societárias 

 

        

Investimento/Provisão 
para perdas com 

investimentos 
Resultado de 

equivalência patrimonial 

Descrição Ativo Passivo 
Patrimônio 

líquido 
Capital 
social 

Receita 
líquida 

Resultado do 
exercício 

% 
Partic. 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

            
  ZZAB Com. de Calçados Ltda. 196.925 51.963 144.962 93.614 277.844 12.410 99,99 144.962 132.550 12.410 6.350 
ZZSAP Ind. e Com. de Calçados Ltda. 45.978 13.011 32.967 27.592 105.680 1.773 99,99 32.967 31.195 1.773 (3.222) 
  ZZEXP Comercial Exportadora S.A. 56.902 52.515 4.387 4.560 25.326 4.186 99,99 4.387 - 4.186 - 

  Investimentos        182.316 163.745 18.369 3.128 

             
  ARZZ International INC. 41.953 64.461 (22.508) 29.644 68.179 (7.028) 100,00 (22.508) (24.487) (7.028) (9.856) 

  Provisão para perdas com 
investimentos        (22.508) (24.487) (7.028) (9.856) 

             

         159.808 139.258 11.341 (6.728) 

 
 

 

 Controladora 

 31/12/2016 31/12/2015 

   
Saldo no início do exercício, líquido da provisão para perdas 139.258 124.488 
Integralização de capital 5.569 27.000 
Ajustes de conversão do período (“CTA”) 3.640 (5.502) 
Equivalência patrimonial 11.341 (6.728) 

Saldo no final do exercício, líquido da provisão para perdas 159.808 139.258 



 

 

 
 

 

 

13. Participações societárias--Continuação 

 
Aumento de capital: 
 
No exercício de 2016, a controlada ARZZ International Inc. teve seu capital social 
aumentado de US$9.139 mil para US$10.639 mil, portanto um aumento de US$1.500 mil, 
equivalentes a R$5.569 integralizados em moeda no próprio exercício. 
 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, a controlada ZZSAP Ind. e Com. de 
Calçados Ltda teve seu capital social aumentado de R$ 27.000 integralizados em moeda 
no próprio exercício. 

 
  

14. Imobilizado 

 
 

 
 

 

  31/12/2016  31/12/2015 

Controladora  Custo Depreciação Líquido  Custo Depreciação Líquido 

         

Computadores e periféricos  13.219 (7.821) 5.398  11.200 (6.184) 5.016 

Móveis e utensílios  7.536 (3.778) 3.758  7.484 (3.192) 4.292 

Máquinas e equipamentos  7.099 (3.306) 3.793  6.596 (2.632) 3.964 

Instalações e showroom  15.194 (6.373) 8.821  15.130 (5.010) 10.120 

Veículos  221 (131) 90  242 (107) 135 

Terrenos  101 - 101  578 - 578 

Total  43.370  (21.409) 21.961  41.230  (17.125) 24.105 

  31/12/2016  31/12/2015 

Consolidado  Custo Depreciação Líquido  Custo Depreciação Líquido 

         

Computadores e periféricos  15.914 (9.687) 6.227  13.609 (7.605) 6.004 

Móveis e utensílios  24.284 (10.051) 14.233  21.185 (7.511) 13.674 

Máquinas e equipamentos  17.866 (8.506) 9.360  16.402 (6.903) 9.499 

Instalações e showroom  67.214 (24.173) 43.041  62.842 (19.139) 43.703 

Veículos  234 (144) 90  255 (120) 135 

Terrenos  101 - 101  578 - 578 

Total  125.613  (52.561) 73.052  114.871  (41.278) 73.593 



 

 

 
 

 

 

14. Imobilizado--Continuação 

 
Os detalhes da movimentação do ativo imobilizado da Companhia estão demonstrados a 
seguir: 
 

Controladora 
Computadores 
e periféricos 

Móveis e 
utensílios 

Máquinas e 
equipamentos 

Instalações 
e showroom Veículos 

Terreno
s Total 

        
Saldos em 31/12/2014 4.957 4.465 3.963 10.731 169 101 24.386 
Aquisições 1.581 465 633 810 27 477 3.993 
Depreciação (1.522) (638) (632) (1.421) (61) - (4.274) 

Saldos em 31/12/2015 5.016 4.292 3.964 10.120 135 578 24.105 
        
Aquisições 2.019 271 503 420 - - 3.213 
Depreciação (1.637) (652) (674) (1.482) (45) - (4.490) 
Baixas - (153) - (237) - (477) (867) 

Saldos em 31/12/2016 5.398 3.758 3.793 8.821 90 101 21.961 

        
Taxa média de 

depreciação 
 

20% 10% 10% 10% 20% -  

 

Consolidado 
Computadores 
e periféricos 

Móveis e 
utensílios 

Máquinas e 
equipamentos 

Instalações 
e showroom Veículos 

Terren
os Total 

        
Saldos em 31/12/2014 5.862 13.566 9.078 46.991 169 101 75.767 
Aquisições 2.028 2.159 1.972 2.709 27 477 9.372 
Depreciação (1.939) (2.143) (1.539) (5.722) (61) - (11.404) 
Baixas (18) (245) (12) (2.111) - - (2.386) 
Variação cambial 71 337 - 1.836 - - 2.244 

Saldos em 31/12/2015 6.004 13.674 9.499 43.703 135 578 73.593 
        
Aquisições 2.324 3.701 1.489 7.352 - - 14.866 
Depreciação (2.047) (2.404) (1.628) (5.688) (45) - (11.812) 
Baixas (17) (589) - (1.337) - (477) (2.420) 
Variação cambial (37) (149) - (989) - - (1.175) 

Saldos em 31/12/2016 6.227 14.233 9.360 43.041 90 101 73.052 

        
Taxa média de 

depreciação 
 

20% 10% 10% 10% 20% - 
 
 

 
Levando em consideração a relevância do ativo imobilizado em relação às demonstrações 
financeiras como um todo, a Companhia e suas controladas avaliaram a vida útil-
econômica desses ativos e concluíram que não existem ajustes ou mudanças relevantes a 
serem reconhecidos em 31 de dezembro de 2016. 
 
Durante o exercício, a Companhia não verificou a existência de indicadores de que 
determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável, e 
consequentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos 
imobilizados foi necessária. 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

15. Intangível 

 
  31/12/2016  31/12/2015 

Controladora  Custo Amortização Líquido  Custo Amortização Líquido 

         
         

Marcas e patentes  3.521 - 3.521  3.330 - 3.330 
Direito de uso de lojas   1.078 - 1.078   1.078 - 1.078 
Direito de uso de sistemas  81.493 (39.554) 41.939  75.760 (25.652) 50.108 

Total  86.092 (39.554) 46.538  80.168 (25.652) 54.516 

 
 

  31/12/2016  31/12/2015 

Consolidado  Custo Amortização Líquido  Custo Amortização Líquido 

         
         
Marcas e patentes  3.644 - 3.644  3.459 - 3.459 
Direito de uso de lojas  39.781 - 39.781  36.679 - 36.679 
Direito de uso de sistemas  82.743 (40.207) 42.536  76.816 (26.225) 50.591 

Total  126.168 (40.207) 85.961  116.954 (26.225) 90.729 

 
Os detalhes da movimentação dos saldos da Companhia estão apresentados a seguir: 
 
 

Controladora 
Marcas e 
patentes 

Direito de uso 
de lojas 

Direito de uso 
de sistemas Total 

     
Saldos em 31/12/2014 2.812 1.078 47.131 51.021 
Aquisições  518 - 15.640 16.158 
Amortização - - (12.663) (12.663) 

Saldos em 31/12/2015 3.330 1.078 50.108 54.516 
     
     
Aquisições  191 - 5.732 5.923 
Amortização - - (13.901) (13.901) 

Saldos em 31/12/2016 3.521 1.078 41.939 46.538 

     
Vida útil média estimada Indeterminada Indeterminada 5 anos  

 

Consolidado 
Marcas e 
patentes 

Direito de uso 
de lojas 

Direito de uso 
de sistemas Total 

     
Saldos em 31/12/2014 2.928 39.598 47.550 90.076 
Aquisições 517 117 15.769 16.403 
Amortização - - (12.804) (12.804) 
Baixas - (3.036) (1) (3.037) 
Variação cambial 14 - 77 91 

Saldos em 31/12/2015 3.459 36.679 50.591 90.729 
     
     
Aquisições 192 4.001 6.007 10.200 
Amortização - - (14.003) (14.003) 
Baixas - (899) (2) (901) 
Variação cambial (7) - (57) (64) 

Saldos em 31/12/2016 3.644 39.781 42.536 85.961 

     



 

 

 
 

 

 

Vida útil média estimada Indeterminada Indeterminada 5 anos  

 



 

 

 
 

 

 

15. Intangível--Continuação 

 
Os intangíveis de vida útil definida referem-se a direitos sobre softwares e licenças 
adquiridos de terceiros e são amortizados linearmente ao longo de sua vida útil estimada, 
tendo como contra partida a conta de despesas gerais e administrativas. 
 
Os intangíveis de vida útil indeterminada referem-se a marcas e patentes e direitos de uso 
de lojas, sendo que estes últimos correspondem aos dispêndios efetuados pela Companhia 
para o uso de lojas em pontos comerciais locados. A recuperação destes ativos se dará 
quando da alienação dos pontos comerciais ou pela redução ao valor recuperável. 
 
As aquisições dos Direitos de Uso das Lojas ocorrem mediante pagamentos à vista para 
liberação do ponto comercial, não restando outras obrigações decorrentes destas 
aquisições no passivo da Companhia. Essas negociações são usuais neste tipo de 
transação comercial devido à característica de negócio. 
 
Foi reconhecido no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 o montante de 
R$19.374 na Controladora e no Consolidado (R$16.220 em 31 de dezembro de 2015) 
relativos a despesas com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos da Companhia. 
 
Teste de perda por redução ao valor recuperável dos intangíveis com vida útil indefinida 
 
A Companhia avaliou a recuperação do valor contábil dos intangíveis utilizando o conceito 
do “valor em uso”, através de modelos de fluxo de caixa descontado das unidades 
geradoras de caixa, representadas por suas lojas. 
 
O processo de determinação do valor em uso envolve utilização de premissas, julgamentos 
e estimativas sobre os fluxos de caixa, tais como taxas de crescimento das receitas, custos 
e despesas, estimativas de investimentos e capital de giro futuros e taxas de descontos. As 
premissas sobre projeções de crescimento, do fluxo de caixa e dos fluxos de caixa futuro 
são baseadas no plano de negócios da Companhia, aprovado pela Administração, bem 
como em dados comparáveis de mercado e representam a melhor estimativa da 
Administração, das condições econômicas que existirão durante a vida econômica das 
diferentes unidades geradoras de caixa, conjunto de ativos que proporcionam a geração 
dos fluxos de caixa. Os fluxos de caixa futuros foram descontados com base na taxa 
representativa do custo de capital. 



 

 

 
 

 

 

15. Intangível--Continuação 

 
De forma consistente com as técnicas de avaliação econômica, a avaliação do valor em 
uso é efetuada por um período de 5 anos, e a partir de então, considerando-se a 
perpetuidade das premissas tendo em vista a capacidade de continuidade dos negócios por 
tempo indeterminado. 
 
A taxa de crescimento utilizada para extrapolar as projeções além do período de 5 anos foi 
4%. Os fluxos de caixa futuros estimados foram descontados a taxa de desconto de 13,5% 
ao ano, para cada unidade geradora de caixa analisada. 
 
As principais premissas usadas na estimativa do valor em uso são como segue: 
 

 Receitas - As receitas foram projetadas entre 2017 e 2021 considerando o crescimento 

da base de clientes das diferentes unidades geradoras de caixa. 

 

 Custos e despesas operacionais - Os custos e despesas foram projetados em linha com o 

desempenho histórico da Companhia, bem como, com o crescimento histórico das 

receitas. 

 

 Investimentos de capital - Os investimentos em bens de capital foram estimados 

considerando a infraestrutura necessária para viabilizar a oferta dos produtos, com base 

no histórico da Companhia. 

 
As premissas-chave foram baseadas no desempenho histórico da Companhia e em 
premissas macroeconômicas razoáveis e fundamentadas com base em projeções do 
mercado financeiro, documentadas e aprovadas pela Administração da Companhia.  
 
O teste de recuperação dos ativos intangíveis da Companhia não resultou na necessidade 
de reconhecimento de perda no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, visto que o 
valor estimado de uso é superior ao valor líquido contábil na data da avaliação.  
 

16. Empréstimos e financiamentos 

 
As operações de empréstimos e financiamentos podem ser assim resumidas:  

 
 Controladora Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

     
Capital de giro - - 16.419 19.654 
Banco do Brasil (FINAME) - - 844 1.005 
Adiantamento de contrato de câmbio (ACC) 15.679 56.065 51.809 56.065 



 

 

 
 

 

 

FINEP 36.978 46.429 36.977 46.429 

 52.657 102.494 106.049 123.153 

     
Circulante 26.201 65.521 78.970 85.336 
Não circulante 26.456 36.973 27.079 37.817 

 



 

 

 
 

 

 

16. Empréstimos e financiamentos--Continuação 
 
A taxa de juros e encargos incidentes sobre os empréstimos são: 

 
(i) Capital de Giro nos Estados Unidos da América: denominado em Dólares, acrescido 

pela taxa Libor média + 1,35% fixo ao ano. 

 
(ii) Finame: 6% ao ano. 

 
(iii) Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC): denominado em Dólares, acrescido pela 

taxa de juros + Spread do Banco, média em 31 de dezembro de 2016 de 3,39% ao 

ano. 

 
(iv) FINEP: Taxa de 4% e 5,25% ao ano, limitado à TJLP. 

 
 
Vencimentos dos contratos 

 
Capital de giro (Bank of America): vencimento em setembro de 2017; 

 
FINAME: parcelas mensais com vencimento final em outubro de 2024; 

 
ACC: diversos contratos com vencimento final até dezembro de 2017; e 

 
FINEP: vencimentos em 2014 até setembro de 2021. 

  
Os montantes registrados no passivo não circulante em 31 de dezembro apresentam o 
seguinte cronograma de vencimentos: 
 
 Controladora Consolidado 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

     
2017 - 10.522 - 10.743 
2018 8.913 8.908 9.068 9.063 
2019 8.592 8.592 8.709 8.709 
Após 2019 8.951 8.951 9.302 9.302 

Total 26.456 36.973 27.079 37.817 

 



 

 

 
 

 

 

16. Empréstimos e financiamentos--Continuação 
 
Os empréstimos estão garantidos por aval dos acionistas controladores e também com 
carta de fiança bancária e não possuem cláusulas restritivas (“covenants”) relacionadas a 
indicadores financeiros. Os contratos Finame possuem como garantia os próprios bens 
objeto dos contratos. 
 
Outras garantias e compromissos 
 
A Companhia 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 destinada 
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 (de terceiros), 
observados padrões próprios definidos pela Companhia, bem como para custos associados 
a essas operações, a título de capital de giro, se necessário.  
 
Pelos termos do acordo, a Companhia será a garantidora dessas operações, por meio de 
carta fiança corporativa, quando contratadas pelos lojistas. Em 31 de dezembro de 2016 o 
valor destas operações era de R$1.846 (R$1.631 em 31 de dezembro de 2015).  
 
A Companhia mantém um acordo de cooperação técnica e financeira com o Banco Alfa, 
com a finalidade de manter uma linha de financiamento destinada aos franqueados 
“Arezzo”, utilizando-se recursos do BNDES em financiamentos para modernização de suas 
lojas (de terceiros), observados padrões próprios definidos pela Companhia, bem como 
para custos associados a essas operações. A Companhia é garantidora dessas operações. 
Em 31 de dezembro de 2016 o saldo dessas operações garantidas pela Companhia era de 
R$5.067 (R$3.855 em 31 de dezembro de 2015). 
 
Não há histórico de perdas para a Companhia em operações desta natureza. 
 
 

17. Fornecedores 

 
Os saldos estão assim compostos: 

 
 Controladora  Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015  31/12/2016 31/12/2015 

      
  Fornecedores nacionais 50.885 50.953  66.007 64.868 
  Partes relacionadas (Nota 12.a) 1.247 4.448  - - 
  Fornecedores estrangeiros 437 13  438 13 

 52.569 55.414  66.445 64.881 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Obrigações trabalhistas 

 

Os saldos estão assim compostos: 
 

  Controladora Consolidado 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

      
Salários a pagar 10.273 33 12.030 1.830 
Provisão para férias e encargos 6.373 6.282 11.609 11.046 

  16.646 6.315 23.639 12.876 

 
 

19. Obrigações fiscais e sociais 
 

 Controladora  Consolidado 

  31/12/2016 31/12/2015  31/12/2016 31/12/2015 

       
ICMS sobre vendas 127 -  4.045 5.826 
Imposto de renda retido na fonte 4.222 3.641  4.693 4.273 
Encargos sociais a recolher 2.419 2.049  4.264 3.887 
PIS e COFINS 2.005 150  4.508 2.661 
IRPJ e CSLL - -  3.527 1.950 
Outros impostos e encargos 1.540 1.446  1.824 1.688 

  10.313 7.286  22.861 20.285 

 

20. Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis 
 
A Companhia e suas controladas, no curso normal de suas operações, estão envolvidas 
em ações judiciais e administrativas sobre questões tributárias, previdenciárias, trabalhistas 
e cíveis. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos e 
análise das demandas judiciais pendentes, constituiu provisão em montante considerado 
suficiente para cobrir as perdas prováveis esperadas no desfecho das ações em curso 
vinculadas aos depósitos judiciais, como segue: 
 

 

Controladora Consolidado 

31/12/2016 31/12/2015   31/12/2016 31/12/2015 

       
  Cível 288 240   326 240 



 

 

 
 

 

 

  Tributária 1.675 1.675   2.044 2.044 
  Trabalhista 3.585 2.311   4.839 3.310 

 5.548 4.226   7.209 5.594 

 
Cível - a Companhia e suas controladas são partes em processos cíveis que tem como 
objeto, principalmente, o pedido de indenização por dano moral e material e cobrança de 
títulos. A Administração, baseada na opinião dos assessores legais e no histórico dos 
desfechos destas demandas, acredita que os valores provisionados são suficientes para 
cobrir prováveis perdas. 
 
Tributário - a Companhia e sua controlada ZZSAP são partes em processos tributários 
referentes à discussão da majoração da alíquota do Fator Acidentário de Prevenção, para 
os quais há depósitos judiciais no mesmo montante. A Administração, baseada na opinião 
dos assessores legais e no histórico dos desfechos destas demandas, acredita que os 
valores provisionados são suficientes para cobrir prováveis perdas. 
 
 

 

20. Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis--Continuação 
 
Trabalhistas - a Companhia e suas controladas são partes em processos trabalhistas 
relacionados, principalmente, ao pagamento de horas extras e seus respectivos encargos 
sociais, adicionais de insalubridade e periculosidade, equiparação salarial e integração de 
verbas na remuneração. A Administração, baseada na opinião dos assessores legais e no 
histórico dos desfechos destas demandas, acredita que os valores provisionados são 
suficientes para cobrir prováveis perdas. 
 
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos e análise das 
demandas judiciais pendentes, constituiu provisão em montante considerado suficiente 
para cobrir as perdas prováveis esperadas no desfecho das ações em curso, como segue: 

 
  Controladora Cível Tributária Trabalhista Total 

     
Saldos em 31/12/2014 484 1.675 2.346 4.505 
Adições/atualizações 3 - 318 321 
Reversões/pagamentos (247) - (353) (600) 

Saldos em 31/12/2015 240 1.675 2.311 4.226 
     
Adições/atualizações 309 - 1.320 1.629 
Reversões/pagamentos (261) - (46) (307) 

Saldos em 31/12/2016 288 1.675 3.585 5.548 

 
  

  Consolidado Cível Tributária Trabalhista Total 

     
Saldos em 31/12/2014 507 2.044 2.766 5.317 
Adições/atualizações 32 - 1.216 1.248 
Reversões/pagamentos (299) - (672) (971) 

Saldos em 31/12/2015 240 2.044 3.310 5.594 
     



 

 

 
 

 

 

Adições/atualizações 356 - 2.328 2.684 
Reversões/pagamentos (270) - (799) (1.069) 

Saldos em 31/12/2016 326 2.044 4.839 7.209 

 
 
A Companhia e suas controladas estão envolvidas em outros processos de natureza cível, 
fiscal e trabalhista, nas esferas administrativas e judiciais, no montante aproximado de 
R$75.230 na Controladora e no Consolidado, cuja estimativa de perda foi considerada 
como possível na opinião de seus consultores jurídicos, portanto não sujeitos a 
provisionamento. Sendo o montante distribuído em R$47.800, R$25.327 e R$2.103, 
respectivamente, na natureza trabalhista, tributária e cível. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis--Continuação 

 
Dentre estes outros processos, encontram-se os seguintes: 
 

i) Auto de infração emitido pela Secretaria da Receita Federal em 11 de junho de 2013, 

referente a IRPJ e CSLL contra a Companhia, que tem como um de seus objetos o 

questionamento da dedutibilidade fiscal da amortização do ágio decorrente da aquisição 

de participação efetuada pela BRICS Participações S.A. (BRICS) na Companhia a valor 

de mercado determinado por peritos independentes, o qual subsequentemente foi 

incorporado pela Companhia por meio da operação de incorporação reversa. O ágio 

incorporado está sendo apresentado líquido da provisão retificadora, conforme requerido 

pela Instrução CVM nº 319/99, e representa o benefício fiscal decorrente da 

dedutibilidade do referido ágio. O processo relativo ao auto de infração encontra-se 

atualmente na esfera administrativa e segundo os advogados da Companhia, a 

expectativa de perda é considerada “possível”, no montante de R$8.704.  

 
ii) Auto de infração emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul em 

02 de abril de 2013, referente a acusação de creditamento indevido de ICMS, decorrente 



 

 

 
 

 

 

da remessa de mercadorias a adquirentes estabelecidos na Zona Franca de Manaus 

(ZFM) e Áreas de Livre Comércio (ALC’s), relativa aos períodos de fevereiro/2008 a 

dezembro/2011, resultando na exigência de ICMS. O processo relativo ao auto de 

infração encontra-se atualmente na esfera administrativa e segundo os assessores 

jurídicos da Companhia, a expectativa de perda é considerada “possível”, no montante 

de R$5.534. 

 
Legislação vigente 
 
De acordo com a legislação em vigor no Brasil, os impostos federais, estaduais e 
municipais e os encargos sociais estão sujeitos a exame pelas respectivas autoridades por 
períodos que variam de cinco a trinta anos. A legislação nos Estados Unidos (país em que 
certas controladas da Companhia operam) possui prazos prescricionais diferenciados. 

 
Depósitos judiciais 
 
Em 31 de dezembro de 2016, o saldo dos depósitos judiciais é de R$10.361 na 
Controladora (R$6.054 em 31 de dezembro de 2015) e R$14.733 no Consolidado (R$8.621 
em 31 de dezembro de 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. Capital social e reservas 

 
21.1. Capital social 

 
Em 27 de abril de 2016, o Conselho de Administração aprovou o aumento de capital, 
no valor de R$46.830, mediante a capitalização parcial da reserva de lucros, sem 
emissões de ações. 
 
Em 03 de junho de 2016, o Conselho de Administração aprovou o aumento de capital 



 

 

 
 

 

 

da Companhia no valor de R$981 em razão do exercício, por determinados 
beneficiários, de suas respectivas opções de compra no montante de 48 mil ações 
ordinárias, todas nominativas, escriturais sem valor nominal, do Lote II da primeira 
outorga de opções, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração 
realizada em 28 de maio de 2012, nos termos do Plano de Opções de Compra de 
Ações. 
  
Em 18 de julho de 2016, o Conselho de Administração aprovou o aumento de capital 
da Companhia no valor R$950 em razão do exercício, por determinados beneficiários, 
de suas respectivas opções de compra no montante de 53 mil ações ordinárias, todas 
nominativas, escriturais sem valor nominal, do Lote I da quinta outorga de opções, 
conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de 
junho de 2016, nos termos do Plano de Opções de Compra de Ações. 
  
 Ações Capital social 
 em milhares R$ 

   

Saldo em 31 de dezembro de 2014 88.682 220.086 
   
Aumento de capital com capitalização 
   da reserva de capital - 40.111 
Emissão de ações com plano de opção 

de ações 53 1.050 

Saldo em 31 de dezembro de 2015 88.735 261.247 
   
Aumento de capital com capitalização 
   da reserva de lucros - 46.830 

Emissão de ações com plano de opção 
de ações 101 1.931 

Saldo em 31 de dezembro de 2016 88.836 310.008 

 
  
  



 

 

 
 

 

 

21. Capital social e reservas--Continuação 
 
21.2. Reserva de capital 

 
A reserva de capital foi inicialmente constituída em decorrência dos processos de 
estruturação societária ocorridos em 2007, em contrapartida ao acervo líquido 
incorporado e representa o valor do benefício fiscal 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, capitalizado em proveito 
dos acionistas, com a emissão de novas ações, de acordo com o disposto da 
Instrução CVM nº 319/99. 
 
Os eventos societários que deram origem a reserva de capital em decorrência da 
reestruturação societária estão discriminados a seguir: 
 

 
a) Em 01 de junho de 2008, a BRICS Participações S/A (“BRICS”) foi incorporada 

pela Companhia, sendo o acervo líquido composto pelo ágio pago na aquisição 

do investimento na Companhia, fundamentado em rentabilidade futura, líquido da 

provisão prevista pela Instrução CVM nº 319/99, no montante de R$13.935. No 

contexto da extinção da BRICS por conta de sua incorporação, a participação 

desta na Companhia foi transferida a FIGEAC Holdins S/A (“FIGEAC”). 

 
b) Em 01 de dezembro de 2009, a FIGEAC foi incorporada pela Companhia, sendo 

o acervo líquido composto pelo ágio pago na aquisição do investimento na 

Companhia, fundamentado em rentabilidade futura, líquido da provisão prevista 

pela Instrução CVM nº 319/99, no montante de R$7.535. 

 
Em 30 de setembro de 2011, a Companhia efetuou o provisionamento complementar 
dos custos com a oferta pública de distribuição de ações no montante de R$550 
(R$363 líquido dos efeitos tributários), sendo este valor líquido deduzido da reserva 
de capital. 
 
Com a implementação do Plano de Opções, a Companhia constituiu a Reserva de 
Opções Outorgadas, no montante de R$18.084, conforme descrito na Nota 32. Desse 
total, R$4.177 foram reconhecidos em 2016 (R$4.749 em 2015, R$4.451 em 2014, 
R$3.933 em 2013 e R$ 775 em 2012) 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21. Capital social e reservas--Continuação 
 

21.3. Reservas e retenção de lucros 
 
Reserva legal 
 
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos 
termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”) até o limite de 20% do capital social. O saldo da reserva em 31 de dezembro 
de 2016 é R$35.983. 

 
Reserva para investimentos 
 
Refere-se a reserva para investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos 
produtos (“P&D”), tendo como base o orçamento de capital elaborado pela 
Administração e aprovado pela Assembleia Geral Ordinária. O saldo da reserva em 
31 de dezembro de 2016 e 2015 é de R$2.683. 
 
Retenção de lucros 
 
A reserva de retenção de lucros foi constituída nos termos do artigo 196 da Lei nº 
6.404/76, com o objetivo de aplicação em futuros investimentos. A retenção 
acumulada até o exercício de 2015 é de R$275.220 e está fundamentada em 
orçamento de capital elaborado pela Administração e aprovado pelos acionistas em 
Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2016. 
 
Conforme o art. 199 da Lei 6.404/76, o saldo desta reserva, acrescido das demais 
reservas de lucro, não poderá ultrapassar o capital social da Companhia. 
 
 

21.4. Outros resultados abrangentes 
 
Reserva para diferenças cambiais sobre conversão de operações estrangeiras 



 

 

 
 

 

 

 
A Companhia reconheceu como outros resultados abrangentes, em linha específica 
do patrimônio líquido, as diferenças cambiais sobre a conversão de operações 
estrangeiras, representadas por suas controladas localizadas nos Estados Unidos, 
cuja moeda funcional é o US Dólar. No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 o 
montante é de R$3.640 (R$5.502 em 31 de dezembro de 2015).   



 

 

 
 

 

 

22. Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos e propostos 
 

Dividendos 
 

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, os acionistas fazem jus a um dividendo 
mínimo obrigatório equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado pela 
constituição de reserva legal, conforme preconizado pela legislação societária. Os juros 
sobre capital próprio, quando calculados, são considerados como distribuição de lucros 
para fins de determinação do dividendo mínimo a ser distribuído. 
 

       Os dividendos foram calculados conforme segue: 
 

 2016 2015 

   
Lucro líquido do exercício 116.149 119.663 
Reserva legal - 5% (5.807) (5.983) 

Lucro líquido à destinar 110.342 113.680 
Dividendos mínimos conforme estatuto 25% 25% 

Valor dos dividendos mínimos obrigatórios 27.586 28.420 

    
Dividendos e juros sobre o capital próprio   
Juros sobre o capital próprio creditados e pagos 44.142 33.511 
IRRF sobre os juros sobre o capital próprio (6.306) (4.865) 
Dividendos intercalares pagos 11.257 9.489 
Dividendos adicionais propostos 52.975 18.704 

Total 102.068 56.839 

Dividendos em excesso ao mínimo obrigatório 74.482 28.419 

    

Dividendos em excesso ao mínimo obrigatório por ação - R$ 0,8384 0,3203 

 
Em 29 de fevereiro de 2016, o Conselho de Administração aprovou a proposta de 
destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, no 
montante de R$18.704. Em 29 de abril de 2016 a proposta de distribuição de dividendos 
adicionais foi aprovada na Assembleia Geral da Companhia e pagos em 20 de maio de 
2016. 
 
Em 26 de setembro de 2016 a Companhia aprovou através de uma Reunião do Conselho 
de Administração o pagamento de dividendos intercalares no montante de R$11.257, 
pagos em 26 de outubro de 2016. Os dividendos intercalares pagos durante o exercício 
constituem-se em antecipação do dividendo mínimo obrigatório. 
 
A Diretoria da Companhia encaminhará para apreciação do Conselho de Administração, 
em reunião a ser realizada em 06 de março de 2017, a proposta de destinação do lucro 
líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, contemplando a proposta de 
distribuição de dividendos adicionais no montante de R$52.975 (R$0,5963 por ação), 
sujeita à aprovação posterior da Assembleia Geral da Companhia. 
 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

22. Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos e propostos--
Continuação 
 
Juros sobre o capital próprio - Lei nº 9.249/95 
 
A Companhia, para fins de atendimento às normas fiscais, contabilizou os juros sobre o 
capital próprio pagos ou creditados no exercício em contrapartida à rubrica de “despesas 
financeiras". Para fins de preparação destas demonstrações financeiras, esses juros são 
revertidos do resultado contra a conta de lucros acumulados, conforme determinado pelas 
práticas contábeis. Sobre tais juros, foi retido o imposto de renda na fonte à alíquota de 
15%, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, ou acionistas 
domiciliados em países ou jurisdições para os quais a legislação estabeleça alíquota 
diversa. 
 
Em 21 de junho de 2016, o Conselho de Administração aprovou a distribuição de proventos 
para o primeiro semestre de 2016 a título de juros sobre o capital próprio no valor de 
R$21.893 pagos em 15 de julho de 2016. 
 
Em 12 de dezembro de 2016, o Conselho de Administração aprovou a distribuição de 
proventos para o segundo semestre de 2016 a título de juros sobre o capital próprio no 
valor de R$22.249 pagos em 29 de dezembro de 2016. 

 
Os juros sobre o capital próprio creditados durante o exercício constituem-se em 
antecipação do dividendo mínimo obrigatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Resultado por ação 
 

Em atendimento ao CPC 41 (IAS 33), a Companhia apresenta a seguir as informações 
sobre o resultado por ação para o exercício findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015. 

 
a) Lucro básico por ação 

 
O cálculo básico de lucro por ação é feito por meio da divisão do lucro líquido do 
exercício, atribuído aos detentores de ações ordinárias da Controladora, pela 
quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o exercício. 
 

 
 31/12/2016 31/12/2015 

   

Lucro líquido do exercício (em milhares de reais) 116.149 119.663 
Média ponderada de ações emitidas (em milhares) 88.786 88.704 

Lucro básico por ação - R$ 1,3082 1,3490 

 
b) Lucro diluído por ação 

 
O lucro diluído por ação é calculado por meio da divisão do lucro líquido atribuído aos 
detentores de ações ordinárias da Controladora, pela quantidade média ponderada de 
ações ordinárias disponíveis durante o exercício mais a quantidade média ponderada 
de ações ordinárias que seriam emitidas na conversão de todas as ações ordinárias 
potenciais diluidoras em ações ordinárias. A Companhia possui uma categoria de ações 
ordinárias potenciais dilutivas que refere-se a opção de compra de ações conforme 
demonstrado no quadro abaixo: 

 
 31/12/2016 31/12/2015 

   

Lucro líquido do exercício (em milhares de reais) 116.149 119.663 
   

Média ponderada de ações emitidas (em milhares) 88.786 88.704 
Ajuste por opções de compra de ações (em milhares) 551 205 

Quantidade média ponderada de ações ordinárias para o 
lucro diluído por ação (em milhares) 89.337 88.909 

Lucro diluído por ação - R$ 1,3001 1,3459 



 

 

 
 

 

 

 
Não houve outras transações envolvendo ações ordinárias ou potenciais ações 
ordinárias entre a data do balanço patrimonial e a data de conclusão destas 
demonstrações financeiras. 
 

24. Receita operacional líquida 

 
A receita líquida de vendas apresenta a seguinte composição: 

 
 Controladora Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

     
Receita bruta de vendas     
    Mercado interno 1.152.217 1.093.826 1.402.008 1.307.096 
    Mercado externo 72.704 90.350 152.139 127.563 
Devolução de vendas (27.433) (22.101) (69.801) (56.654) 
Descontos e abatimentos (2.787) (1.212) (2.787) (1.212) 
Impostos sobre vendas (177.585) (194.507) (242.449) (256.236) 

Receita operacional líquida 1.017.116 966.356 1.239.110 1.120.557 

25. Informações por segmento 

 
A Companhia possui apenas um segmento operacional definido como calçados, bolsas e 
acessórios. A Companhia está organizada, e tem o seu desempenho avaliado, como uma 
única unidade de negócios para fins operacionais, comerciais, gerenciais e administrativos.  

 
Essa visão está sustentada nos seguintes fatores: 

 

 não há divisões em sua estrutura para gerenciamento das diferentes linhas de produtos, 

marcas ou canais de venda; 

 a sua unidade fabril opera para mais do que uma marca e canal de venda; 

 as decisões estratégicas da Companhia estão embasadas em estudos que demonstram 

oportunidades de mercado e não apenas no desempenho por produto, marca ou canal. 

 
Os produtos da Companhia são distribuídos por marcas (Arezzo, Schutz, Anacapri, 
Alexandre Birman e Fiever) e canais (franquias, multimarca, lojas próprias e web 
commerce) diferentes, no entanto, são controlados e gerenciados pela Administração como 
um único segmento de negócio, sendo os resultados acompanhados, monitorados e 
avaliados de forma centralizada. 
 
Para fins gerenciais a Administração acompanha a receita bruta consolidada por marca e 
canal de venda, conforme demonstrado a seguir: 
 



 

 

 
 

 

 

 Consolidado 

Marca 31/12/2016 31/12/2015 

   

Receita bruta 1.554.147 1.434.659 

   Arezzo - mercado interno 803.779 737.549 
   Schutz - mercado interno 457.648 467.119 
   Anacapri - mercado interno 119.357 93.177 
   Outros 21.224 9.251 
   Mercado externo 152.139 127.563 

 
 Consolidado 

Canal 31/12/2016 31/12/2015 

   

Receita bruta 1.554.147 1.434.659 

   Franquias 686.334 638.293 
   Multimarca 303.661 305.194 
   Lojas próprias 301.315 291.540 
   Web commerce 108.080 68.760 
   Outros 2.618 3.309 
   Mercado externo 152.139 127.563 

 
 
A receita no mercado externo não está sendo demonstrada separadamente por área 
geográfica pois representa em 31 de dezembro de 2016 10% (9% em 31 de dezembro de 
2015) da receita bruta. Não há clientes que individualmente sejam responsáveis por mais 
de 5% das vendas no mercado interno e externo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
26. Despesas por natureza 
 

As demonstrações do resultado da Companhia são apresentadas por função. A seguir 
demonstramos o detalhamento dos gastos por natureza em 31 de dezembro de 2016: 

 

 Controladora Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

      
Despesas por função     

Custo dos produtos vendidos (675.547) (640.634) (689.819) (644.658) 
Despesas comerciais  (136.479) (111.617) (302.708) (249.242) 
Despesas administrativas e gerais (78.347) (73.619) (92.846) (82.893) 
Outras despesas operacionais, líquidas (4.953) (3.310) (2.411) (2.476) 

  (895.326) (829.180) (1.087.784) (979.269) 

 



 

 

 
 

 

 

 Controladora Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

     
Despesas por natureza     

Depreciação e amortização (18.391) (16.937) (25.815) (24.208) 
Despesas com pessoal (104.753) (88.154) (180.358) (151.877) 
Matéria prima e materiais de uso e consumo (679.137) (642.027) (695.629) (648.119) 
Fretes (18.562) (19.690) (23.927) (24.438) 
Despesas com ocupação de lojas - - (35.946) (31.503) 
Outras despesas operacionais (74.483) (62.372) (126.109) (99.124) 

  (895.326) (829.180) (1.087.784) (979.269) 

 

27. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro 
 

a) Valor justo 

 
O quadro a seguir apresenta o valor contábil ativos e passivos financeiros da 
Companhia em 31 de dezembro, assim como os respectivos valores justos calculados 
pela Administração da Companhia:  
 

 
 Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 

 
Valor 

contábil 
Valor 
Justo 

Valor 
contábil 

Valor 
Justo 

     
Caixa e bancos 5.020 5.020 8.822 8.822 
Aplicações financeiras  237.824 237.824 217.859 217.859 
Contas a receber de clientes 328.980 328.980 294.745 294.745 
Empréstimos e financiamentos 106.049 106.049 123.153 123.153 
Fornecedores 66.445 66.445 64.881 64.881 

 



 

 

 
 

 

 

27. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro--Continuação 
 

a) Valor justo--Continuação 

 
Em 31 de dezembro de 2016, os ativos e passivos financeiros consolidados da 
Companhia estão classificados nas seguintes categorias de instrumentos financeiros: 

 
 Mensuração 

 Valor justo  
Custo 

amortizado 

Ativos   
Empréstimos e recebíveis 

Caixa e bancos - 5.020 
Contas a receber de clientes - 328.980 

 
Ativos financeiros ao valor justo através do resultado 

Aplicações financeiras 237.824 - 
   
Passivos   

Outros passivos financeiros 

Fornecedores - 66.445 
Empréstimos e financiamentos - 106.049 

 
 
Os seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo: 
 

 Aplicações financeiras - Os valores contábeis informados no balanço patrimonial são 

idênticos ao valor justo em virtude de suas taxas de remuneração serem baseadas na 

variação do CDI - Certificado de Depósito Interbancário, CDB - Certificado de Depósito 

Bancário e LFT - Letras Financeiras do Tesouro (Nota 6). 

 

 Caixa e bancos, clientes e outras contas a receber, fornecedores e outras contas a 

pagar - Decorrem diretamente das operações da Companhia e controladas, sendo 

mensurados pelo custo amortizado e estão registrados pelo seu valor original, 

deduzido de provisão para perdas e ajuste a valor presente quando aplicável. O valor 

contábil se aproxima do valor justo tendo em vista o curto prazo de liquidação destas 

operações.  

 

 Empréstimos e financiamentos - São classificados como outros passivos financeiros 

não mensurados ao valor justo e estão registrados pelo método do custo amortizado 

de acordo com as condições contratuais. Esta definição foi adotada, pois os valores 

não são mantidos para negociação, que de acordo com o entendimento da 

Administração, reflete a informação contábil mais relevante. Os valores justos destes 



 

 

 
 

 

 

financiamentos são equivalentes aos seus valores contábeis, por se tratarem de 

instrumentos financeiros com taxas que se equivalem às taxas de mercado e por 

possuírem características específicas.  



 

 

 
 

 

 

27. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro--Continuação 
 

a) Valor justo--Continuação 

 
a.1) Hierarquia de valor justo 
 

A Companhia usa a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo 
de instrumentos financeiros pela técnica de avaliação: 
 
Nível 1: preços cotados (sem ajustes) nos mercados ativos para ativos ou 
passivos idênticos; 
 
Nível 2: outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito 
significativo sobre o valor justo registrado sejam observáveis, direta ou 
indiretamente; 
 
Nível 3: técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo 
registrado que não sejam baseados em dados observáveis no mercado.  

 
Para a mensuração do valor justo de seus instrumentos financeiros, a Companhia adota 
a técnica de avaliação de preços cotados nos mercados ativos (Nível 1) e a técnica de 
avaliação de preços observáveis (Nível 2). 

 
b) Exposição a riscos cambiais 

 

O resultado das operações da Companhia e de suas controladas é afetado pelo fator 
de risco da taxa de câmbio do dólar norte-americano, devido ao fato que parte das 
receitas de vendas, estão vinculadas a esta moeda. Para minimizar o risco cambial, 
quase a totalidade de suas exportações possui financiamentos atrelados à respectiva 
moeda.  
 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o valor da exposição líquida vinculada ao dólar 
norte-americano, é representado por: 
 

 Consolidado 

 31/12/2016  31/12/2015 

    

Contas a receber 42.409  39.402 
Empréstimos e financiamentos (51.809)  (56.065) 

Exposição líquida (9.400)  (16.663) 

 
Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos ativos e passivos em moeda 
estrangeira que a Companhia possuía exposição na data base de 31 de dezembro de 



 

 

 
 

 

 

2016, foram definidos três cenários diferentes, e preparada uma análise de 
sensibilidade às oscilações da taxa de câmbio.  



 

 

 
 

 

 

27. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro--Continuação 
 

b) Exposição a riscos cambiais--Continuação 

 
No quadro a seguir são considerados três cenários, sendo o cenário provável o 
adotado pela Companhia. Esses cenários foram definidos com base na expectativa da 
Administração para as variações da taxa de câmbio nas datas de vencimento dos 
respectivos contratos sujeitos a estes riscos. 
 

Além desse cenário a CVM por meio da Instrução nº 475 de 17 de dezembro de 2008 
(“Instrução CVM 475”) determinou que fossem apresentados mais dois cenários com 
uma apreciação de 25% e 50% da variável do risco considerado. Esses cenários estão 
sendo apresentados de acordo com o regulamento da CVM. 

 

Operação Moeda 

Cenário 
provável  

(Valor contábil) Cenário A Cenário B 

Depreciação da taxa de câmbio     
Contas a receber em moeda estrangeira R$ 42.409 53.011 63.614 
Empréstimos e financiamentos em 
  moeda estrangeira R$ (51.809) (64.761) (77.714) 
     
Depreciação da Taxa em  25% 50% 
Referência para Taxa de Câmbio     

Dólar R$ 3,26 4,07 4,89 

Efeito no lucro antes da tributação   (2.350) (4.700) 

 
Em março de 2016 a Companhia firmou instrumento de hedge derivativo no valor de 
US$294 mil com o objetivo de reduzir a sua exposição cambial nas operações 
comerciais de importação, considerando pagamentos a efetuar em dólares, vencido e 
liquidado em 20 de junho de 2016. 
 
 



 

 

 
 

 

 

27. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro--Continuação 
 

c) Exposição a riscos de taxas de juros 

 
 A Companhia está exposta a riscos relacionados a taxas de juros em função de 

empréstimos contratados vinculados à TJLP. As taxas estão divulgadas na Nota 16. 
 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de empréstimos e financiamentos apresenta a 
seguinte composição em relação à taxa de juros: 

 
 Consolidado 

 31/12/2016 % 

   
Juros fixos 52.653 50%  
Juros com base na TJLP e Libor 53.396 50% 

 106.049 100% 

 
Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos indexadores nos empréstimos que a 
Companhia possuía exposição na data base de 31 de dezembro de 2016, foram 
definidos três cenários diferentes, e preparada uma análise de sensibilidade às 
oscilações dos indicadores desses instrumentos.  
 
No quadro a seguir são considerados três cenários, sendo o cenário provável o 
adotado pela Companhia. Com base nos valores da TJLP e da Libor vigentes em 31 de 
dezembro de 2016, foi definido o cenário provável para o ano de 2016 e a partir deste 
calculadas variações de 25% e 50% conforme requerido pela Instrução CVM nº 475. 
 
Para cada cenário foi calculada a despesa financeira bruta não levando em 
consideração a incidência de tributos e o fluxo de vencimentos de cada contrato. A 
data base utilizada para os financiamentos foi 31 de dezembro de 2016 projetando os 
índices para um ano e verificando a sensibilidade dos mesmos em cada cenário. 
 

Operação Moeda 
Cenário 
Provável Cenário A Cenário B 

Aumento de despesa financeira         

      

Financiamentos – TJLP R$ 2.773 3.467 4.160 

Financiamentos – Libor R$ 227 283 340 

   3.000 3.750 4.500 

      

Apreciação da taxa em  25% 50% 

Referência para passivos financeiros     

     

TJLP  7,50% 9,38% 11,25% 

Libor  1,38% 1,73% 2,07% 

 



 

 

 
 

 

 

27. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro--Continuação 
 

d) Risco de crédito 
 
       Decorre de eventual dificuldade de cobrança dos valores das vendas mercantis e dos 

serviços prestados a seus clientes. 
 
 A Companhia e suas controladas também estão sujeitas a risco de crédito proveniente 

de suas aplicações financeiras.  
 
 O saldo a receber de clientes é substancialmente denominado em reais e está 

distribuído em diversos clientes. Para reduzir o risco de crédito, a Companhia tem feito 
avaliação individual para adesão de novos clientes, mas, como uma prática de 
mercado, só requer recebimento antecipado para clientes considerados de alto risco. 
Não há clientes que individualmente representem mais que 5% do total das contas a 
receber da Companhia em 31 de dezembro de 2016 e 2015.  

 
A Administração monitora o risco da carteira de recebíveis semanalmente e, em caso 
de análise de riscos de não recuperação do crédito, ajusta a demonstração do 
resultado da Companhia. A análise é sobre os recebíveis vencidos com prazo superior 
a 30 dias, histórico de pagamentos dos clientes, garantias ofertadas e renegociações 
firmadas com avais. Os valores registrados em perdas efetivas ou provisão para 
perdas refletem o contas a receber não recuperáveis e casos de risco de baixa 
recuperação. 

 

 Com relação ao risco de crédito associado às instituições financeiras, a Companhia e 
suas controladas utilizam instituições financeiras de primeira linha. 

 
e)  Risco de liquidez 
 

O risco de liquidez consiste na eventualidade da Companhia e suas controladas não 
dispor de recursos suficientes para cumprir com seus compromissos em função das 
diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.  
 
O controle da liquidez e do fluxo de caixa da Companhia e suas controladas é 
monitorado diariamente pelas áreas de Gestão da Companhia, de modo a garantir que 
a geração operacional de caixa e a captação prévia de recursos, quando necessária, 
sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de compromissos, não 
gerando riscos de liquidez para a Companhia e suas controladas.  

 

A tabela abaixo demonstra os pagamentos contratuais requeridos pelos passivos 
financeiros da Companhia: 

 
 Projeção incluindo juros futuros 

 
Até um 

ano 
De 1 a 5 

anos Mais de 5 anos Total 



 

 

 
 

 

 

  .   
Empréstimos e financiamentos 80.373 28.870 140 109.383 
Fornecedores 66.445 - - 66.445 

 



 

 

 
 

 

 

27. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro--Continuação 
 

f) Gestão de capital 
 
O objetivo da gestão de capital da Companhia é assegurar que se mantenha um rating 
de crédito forte perante as instituições e uma relação de capital ótima, a fim de suportar 
os negócios da Companhia e maximizar o valor aos acionistas.  
 
A Companhia controla sua estrutura de capital fazendo ajustes e adequando às 
condições econômicas atuais. Para manter ajustada esta estrutura, a Companhia pode 
efetuar pagamentos de dividendos, retorno de capital aos acionistas, captação de 
novos empréstimos, emissões de debêntures, emissão de notas promissórias e a 
contratação de operações com derivativos. Não houve mudança nos objetivos, 
políticas ou processos de estrutura de capital, durante os exercícios findos em 2016 e 
2015. 
 
Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 podem 
ser assim sumariados: 
 

 Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 

   
Empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira 106.049 123.153 
Caixa e equivalentes de caixa (5.020) (8.822) 
Aplicações financeiras (237.824) (217.859) 

Dívida Líquida (136.795) (103.528) 

Total do capital 669.699 617.905 

Índice de alavancagem financeira - % (20,43) (16,75) 

 

28. Resultado financeiro 

 
 Controladora Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

     
Receitas financeiras:     

Juros recebidos 4.834 5.440 4.908 5.458 
Rendimento de aplicações financeiras 26.362 23.823 27.888 23.970 
Outras receitas 1.393 135 1.618 70 

  32.589 29.398 34.414 29.498 

      
Despesas financeiras:     

Taxa de administração de cartão de crédito - - (6.397) (5.927) 
Descontos concedidos (5.667) (1.236) (5.771) (1.329) 
Juros sobre financiamentos (3.023) (1.933) (3.361) (2.516) 
Despesas bancárias (2.500) (2.516) (3.308) (2.974) 
Despesas com custas cartoriais (2.050) (2.386) (2.099) (2.424) 
Outras despesas (432) (601) (1.492) (983) 

  (13.672) (8.672) (22.428) (16.153) 

      



 

 

 
 

 

 

Variação cambial, líquida (6.102) 9.808 (6.312) 9.924 
      

Total 12.815 30.534 5.674 23.269 

 
 
 
 
 
 

29. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 

 
 Controladora Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

     
Plano de opção de ações (4.177) (4.749) (4.177) (4.749) 
Taxa de franquia 1.103 1.152 1.103  1.152 
Recuperação de despesas 934 700 939 713 
Resultado na alienação de imobilizado  
  e intangível  (212) 21 

 
3 

 
(1.597) 

Outras receitas (despesas) (2.601) (434) (279) 2.005 

 (4.953) (3.310) (2.411) (2.476) 

 
30. Compromissos com arrendamento operacional – locação de lojas 

 
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuía contratos de locação firmados com 
terceiros para os quais a Administração analisou e concluiu que se enquadram na 
classificação de arrendamento mercantil operacional. 
 
Os pagamentos mínimos futuros dos arrendamentos mercantis operacionais não 
canceláveis estão segregados da seguinte forma: 

 

 

Valor dos 
pagamentos 
mínimos em 
31/12/2016 

(Consolidado) 

  

Até um ano 14.961 

Acima de um ano e até cinco anos 32.228 

 
A despesa média mensal de aluguéis pagos é de R$2.739 (R$2.422 em 2015). Os referidos 
contratos de locação possuem prazos de validade entre quatro a cinco anos, sujeitos a 
encargos financeiros referentes a variação do IGPM ao ano, conforme especificado em 
cada contrato. 
 



 

 

 
 

 

 

Em 31 de dezembro de 2016, as despesas de aluguéis, líquidas dos impostos a recuperar, 
totalizaram R$32.871 (R$29.064 em 31 de dezembro de 2015). O saldo da conta “Aluguéis 
a pagar” é de R$1.545 (R$875 em 31 de dezembro de 2015). 
 
Parcela substancial dos aluguéis é vinculada ao faturamento das lojas, existindo um valor 
mínimo previsto. Adicionalmente o período de carência contratual não é representativo para 
fins de atendimento à previsão de linearização das despesas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Cobertura de seguros 

 
A Companhia e suas controladas mantêm 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 2016, a Companhia 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, assim 
demonstradas: 
 

 
Bens segurados 

 
Riscos cobertos 

Montante da 
cobertura - R$ 

   
Estoques e imobilizado Incêndio 136.000 
 Responsabilidade civil 20.000  

 

32. Plano de opções de ações 

 
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de maio de 2012, os acionistas da 
Companhia aprovaram um Plano de Opções de ações para administradores, empregados e 
prestadores de serviços da Companhia ou outras sociedades sob o seu controle, que 
passou a vigorar a partir da mesma data. O Plano de Opções é administrado pelo Conselho 
de Administração, que poderá ao seu critério instituir um Comitê para a gestão do Plano de 
Opções. 
 



 

 

 
 

 

 

O Plano de Opções está limitado a um máximo de opções que resulte em uma diluição de 
5% do capital social da Companhia. A diluição corresponde ao percentual representado 
pela quantidade máxima de ações que lastreiam as opções pela quantidade total de ações 
de emissão da Companhia. 
 
Em 28 de maio de 2012, o Conselho de Administração aprovou a primeira outorga de 
opções no âmbito do Plano de Opções. O total de opções objeto da primeira outorga do 
Plano de Opções é de 386.404 opções, sendo 68.231 opções do Lote I e 318.173 opções 
do Lote II.  
 
Em 27 de maio de 2013, o Conselho de Administração aprovou a segunda outorga de 
opções no âmbito do Plano de Opções. O total de opções objeto da segunda outorga do 
Plano de Opções é de 686.901 opções, sendo 25.757 opções do Lote I e 661.144 opções 
do Lote II. 
 
Em 26 de maio de 2014 o Conselho de Administração aprovou a terceira outorga de 
opções de ações no âmbito do Plano de opções. O total de opções objeto da terceira 
outorga do Plano de Opções de Ações é 974.237 opções, sendo 29.395 do Lote I e 
944.842 do Lote II.  
 
Em 25 de maio de 2015 o Conselho de Administração aprovou a quarta outorga de opções 
de ações no âmbito do Plano de opções. O total de opções objeto da quarta outorga do 
Plano de Opções de Ações é 942.079 opções, sendo 73.955 do Lote I e 942.079 do Lote II. 
 
Em 03 de junho de 2016 o Conselho de Administração aprovou a quinta outorga de opções 
de ações no âmbito do Plano de opções. O total de opções objeto da quarta outorga do 
Plano de Opções de Ações é 1.284.986 opções, sendo 99.538 do Lote I e 1.185.448 do 
Lote II. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

32. Plano de opção de ações--Continuação 

 
O Plano de Opções prevê que as opções do Lote I outorgadas aos participantes do Plano 
de Opção: (i) tornar-se-ão exercíveis no dia útil subsequente à respectiva data de outorga; 
(ii) poderão ser exercidas dentro do período de 30 dias, contados da data em que se 
tornarem exercíveis; e (iii) as ações decorrentes do seu exercício não poderão ser 
negociadas durante o período de vedação à negociação de 3 anos, a contar da data de 
exercício. Se, antes do término do período de vedação à negociação acima mencionado, o 
participante se desligar da Companhia por vontade própria pedindo demissão do seu 
emprego, renunciando ao seu cargo de administrador, ou rescindindo seu contrato de 
prestação de serviço, ou por vontade da Companhia, mediante demissão por justa causa, 
destituição do cargo por violar os deveres e atribuições de administrador, ou rescindindo 
contrato de prestação de serviço, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, recomprar 
as ações restritas pelo preço de exercício pago pelo participante para aquisição das ações 
restritas. 

 
Por sua vez, os participantes do Plano de Opções poderão exercer suas opções do Lote II 
dentro do período de até 3 anos contados da data em que se tornarem exercíveis. O 
período de carência (vesting) será de até 3 anos para cada liberação que ocorrerá na 
seguinte proporção: 25% a partir do primeiro aniversário da respectiva data de outorga, 
25% a partir do segundo aniversário da respectiva data de outorga e 50% a partir do 
terceiro aniversário da respectiva data de outorga. 
 
5ª Outorga – junho de 2016: 
 
Em 13 de junho de 2016, a Companhia entregou aos participantes o Instrumento Particular 
de 
Outorga com os termos e condições do Plano de Opções. Este instrumento deveria ser 
assinado e retornado para a Companhia dentro de um prazo de 30 dias, juntamente com a 
notificação de exercício do Lote I e o comprovante de transferência dos recursos relativo ao 
exercício da opção do Lote I, quando aplicável. Caso um destes eventos não fosse 
concretizado dentro do prazo estabelecido, o participante estaria inelegível ao plano. 
 
O preço de exercício do Plano de Opções está fixado em R$17,68 por ação, equivalentes à 
média das 90 cotações de fechamento da ação da Companhia na BM&F Bovespa, que 
antecederam a aprovação da outorga, com um deságio de 20%.  
 
Em julho de 2016 ocorreu a perfectibilização da adesão ao Plano de Opções, com todas as 
condições iniciais realizadas, manifestação expressa por parte dos participantes elegíveis 
através da formalização dos Instrumentos de Outorga e, quando aplicável, da notificação 
de exercício do Lote I e a correspondente transferência dos recursos. 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Plano de opção de ações--Continuação 
 
Composição, movimentação e valor justo das opções 
 
A composição para o plano de opções, considerando os prazos de carência para exercício 
das opções, está demonstrada a seguir: 
 

            Quantidade máxima de ações 

Prazo de carência a partir da 
outorga 1ª Outorga 2ª Outorga 3ª Outorga 4ª Outorga 5ª Outorga 

      
Até 30 dias da data da outorga 45.059 22.539 21.744 52.741 53.735 
A partir do primeiro aniversário  54.731 158.228 195.787 162.992 176.476 
A partir do segundo aniversário  54.731 158.228 195.787 162.992 176.476 
A partir do terceiro aniversário  109.462 316.455 391.572 325.984 352.952 

Total 263.983 655.450 804.890 704.709 759.639 

 
 

  1ª Outorga 2ª Outorga 3ª Outorga 4ª Outorga 
                              

5ª Outorga 

       
Saldo em 31/12/2014  118.829 506.704 751.770 - - 
Opções outorgadas  - - - 704.709 - 
Opções exercidas  (58.023) (99.198) (56.686) (52.741) - 
Opções baixadas (*)  - - - (8.040) - 

Saldo em 31/12/2015  60.806 407.506 695.084 643.928 - 
       
Opções outorgadas  - - - - 759.639 

Opções exercidas  (45.658) - - - (53.735) 

Opções baixadas (*)  (15.098) (99.654) (161.098) (88.408) - 

Saldo em 31/12/2016  50 307.852 533.986 555.520 705.904 

 
(*) Opções baixadas pelo desligamento de funcionários participantes do plano de opções de ações. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Plano de opção de ações--Continuação 
 
Em atendimento ao IFRS 2/ CPC 10, a Companhia apurou o valor justo das opções. O 
valor foi calculado tomando-se por base os prazos de carência apresentados. No 
exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a Companhia apurou o montante de 
R$4.177 (R$4.749 em 31 de dezembro de 2015) referente à despesa do plano de 
opções reconhecida no resultado com contrapartida do patrimônio líquido em conta 
específica de reserva de capital. O modelo utilizado para precificação do valor justo das 
opções da outorga de 2012 foi o método Black & Scholes, enquanto para as outorgas de 
2013 a 2016, a Administração definiu pela utilização do modelo Binomial. 
 
Na determinação do valor justo das opções das ações, foram utilizadas as premissas 
abaixo: 

 
 1ª Outorga 

Junho/2012 
2ª Outorga 
Junho/2013 

3ª Outorga 
Junho/2014 

4ª Outorga 
Junho/2015 

5ª Outorga 
Junho/2016 

Lote I II I II I II I II I II 
Quantidade de ações           
1º Vencimento 68.231 79.543 25.757 165.286 29.395 236.211 73.955 217.031 99.538 296.362 
2º Vencimento N/A 79.543 N/A 165.286 N/A 236.211 N/A 217.031 N/A 296.362 
3º Vencimento N/A 159.087 N/A 330.572 N/A 472.420 N/A 434.062 N/A 592.724 
Preço de exercício - (R$) 20,86 20,86 27,61 27,61 18,42 18,42 19,91 19,91 17,68 17,68 

Valor justo por opção - (R$)            
1º Vencimento 6,66 9,05 7,36 13,82 4,95 9,82 1,55 8,52 6,66 6,16 
2º Vencimento N/A 11,33 N/A 16,37 N/A 10,22 N/A 9,23 N/A 4,15 
3º Vencimento N/A 13,32 N/A 16,72 N/A 11,47 N/A 9,84 N/A 2,68 
Dividendos esperados 

("Dividend yield") 
- - 4,85% 4,85% 5,03% 5,03% 1,89% 1,89% 1,56% 1,56% 



 

 

 
 

 

 

Volatilidade do preço da 

ação 
40,36% 40,36% 36,29% 41,18% 27,95% 40,91% 24,93% 31,69% 24,01% 32,40% 

Taxa de juro livre de risco           
1º Vencimento 8,50% 7,81% 7,86% 10,47% 10,81% 11,75% 13,41% 12,48% 14,12% 12,59% 
2º Vencimento N/A 8,59% N/A 10,60% N/A 11,80% N/A 12,33% N/A 12,62% 
3º Vencimento N/A 9,35% N/A 10,69% N/A 11,86% N/A 12,25% N/A 12,68% 
Período esperado até o 

vencimento - (dias corridos)  
          

1º Vencimento 30 365 30 365 30 365 30 365 30 365 
2º Vencimento N/A 730 N/A 730 N/A 730 N/A 730 N/A 730 
3º Vencimento N/A 1.095 N/A 1.095 N/A 1.095 N/A 1.095 N/A 1.095 

 

33. Subvenções governamentais 

 
Crédito presumido de ICMS 
 

O Estado do Espírito Santo, através das Portarias 088-R de 29 de outubro de 2015 e 077-R 
de 01 de junho de 2016, inscreveu a Companhia, por sua Controladora e uma Controlada, 
respectivamente, no Cadastro do Contrato de Competitividade da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento para concessão de benefício fiscal relativo ao ICMS. 
 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 a Companhia usufruiu do benefício fiscal 
totalizando o montante de R$40.579. Este montante foi registrado no resultado reduzindo as 
despesas relacionadas de impostos sobre vendas. 
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Relatório do auditor independente  
sobre as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas 
 
 
Aos Administradores e Acionistas 
Arezzo Indústria e Comércio S.A. 
 
 
 
 

Opinião 

 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Arezzo Indústria e Comércio S.A. (a 
"Companhia" ou "Controladora") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras 
consolidadas da Arezzo Indústria e Comércio S.A. e suas controladas ("Consolidado") que compreendem o 
balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações consolidadas 



 

 

 
 

 

 

do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Arezzo Indústria e Comércio S.A. e da Arezzo 
Indústria e Comércio S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas 
operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e 
os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). 
 

Base para opinião 

 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas". 
Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 
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Principais Assuntos de Auditoria 
 

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento  
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do  
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa  
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como  
um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações  
financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma  
opinião separada sobre esses assuntos. 
 
 
 
 
 

Porque é um PAA 
Como o assunto foi conduzido em nossa 
auditoria 

   
Reconhecimento de receitas (notas 2.5, 2.6 e 
24) 

 

   
A receita é um indicador chave para a avaliação da 
performance da Companhia, sendo composta de um 
grande volume de transações com pequeno valor 
individual realizada por meio das diversas marcas e 
múltiplos canais nos quais a Companhia opera. 
 
Em função da complexidade inerente ao processo 
de faturamento pelo grande volume de itens 
faturados, a relevância dos controles internos 
estabelecidos, bem como representatividade das 
receitas no conjunto das demonstrações 
financeiras, consideramos essa área relevante para 
nossa auditoria. 

Nossa resposta de auditoria incluiu os seguintes 
principais procedimentos para esta área: o 
entendimento e testes dos controles internos 
considerados relevantes, execução de testes, em 
bases amostrais, de transações de receita de vendas 
mediante a inspeção de documentação 
comprobatória e a verificação do seu recebimento 
subsequente, a confirmação de contas a receber 
com os clientes e operadoras de cartão de crédito e 
testes sobre o corte das operações no final do 
exercício. Realizamos ainda testes sobre os 
lançamentos contábeis não usuais efetuados nas 
contas de receita de vendas e a verificação das 
conciliações dos saldos de contas a receber e de 
receita de vendas com os controles auxiliares. 
 
Com base na combinação dos testes de controles e 
testes sobre as transações consideramos que o 
reconhecimento da receita no correto período de 
competência é razoável no contexto das 
demonstrações financeiras em seu conjunto. 

   

   

  

Assuntos 

Por que  
é um PAA? 

Como o  
assunto foi 
conduzido 
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Porque é um PAA 
Como o assunto foi conduzido em nossa 
auditoria 

  
Adequação do custeio e existência e 
valorização dos estoques (notas 2.7 e 8) 

 

   
A Companhia possui um modelo de negócio 
diferenciado operando um negócio multimarca e 
multicanal, no qual a equipe de pesquisa e 
desenvolvimento de produtos e a estrutura de 
suprimentos estão preparadas para disponibilizar 
diversas coleções ao longo do ano. Os produtos são 
gradual e semanalmente disponibilizados nos pontos 
de venda.  
 
Esses aspectos, somados à grande quantidade de 
itens, a sazonalidade das coleções e um modelo de 
recebimento e fornecimento dos produtos 
englobando fábricas próprias e independentes torna 
o custeio e a valorização dos estoques uma atividade 
complexa que consideramos como relevante em 
nossa auditoria. 

Nossa resposta de auditoria incluiu os seguintes 
principais procedimentos para esta área: o 
entendimento e testes dos controles internos 
considerados relevantes, acompanhamento, em 
bases amostrais, do processo de inventários 
físicos, execução de testes, em bases amostrais, 
dos custos de produção, teste da valorização dos 
estoques e a mensuração de provisões sobre 
estoques obsoletos ou de margem negativa, 
quando aplicável.  
 
Consideramos que a combinação dos testes de 
controles e testes sobre as transações de custos e 
estoques demonstram que o custeio e a 
valorização dos estoques são razoáveis no 
contexto das demonstrações financeiras em seu 
conjunto. 
 

 
  
Recuperabilidade dos saldos de fundo de 
comércio (nota 2.10, 2.11 e 15) 

 

   
A Companhia tem por prática pagar por 
determinados pontos comerciais de forma a facilitar 
a instalação de suas lojas em locais considerados 
estratégicos. Esses ativos, classificados no 
intangível, têm vida útil indeterminada sujeitos a 
testes anuais quanto ao seu valor de recuperação 
(“impairment”). 
 
As projeções de resultado utilizadas para fins desses 
testes do valor recuperável são realizadas 
individualmente, por unidade geradora de caixa (no 
caso, por loja) e levam em conta estimativas e 
premissas sensíveis que foram consideradas como 
relevantes em nossa auditoria. A utilização de 
diferentes premissas nas projeções de resultado  
poderia modificar significativamente as conclusões 
desses testes, assim essa foi uma área de foco em 
nossa auditoria. 
 

Entre outros procedimentos testamos a 
consistência entre as principais premissas 
utilizadas, realizamos análise de sensibilidade e 
testamos as projeções para as unidades 
geradoras de caixa relevantes e, em bases 
amostrais, para as não relevantes, considerando 
intervalos e cenários de taxas de crescimento e 
descontos. Efetuamos também a leitura e 
consistência das divulgações realizadas com as 
informações analisadas em nossa auditoria. 
 
Adicionalmente, comparamos as projeções com 
os resultados de anos anteriores com os 
efetivamente realizados. 
 
Nossos procedimentos de auditoria demonstram 
que os julgamentos e premissas utilizados pela 
administração nessas projeções dos fluxos de 
caixa são razoáveis. 
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Outros assuntos 

 
Demonstrações do Valor Adicionado 
 

As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2016, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e 
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de 
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a 
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações 
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os 
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Em nossa 
opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos 
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. 
 
 
Auditoria dos valores correspondentes  
ao exercício anterior 
 
O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foi conduzido sob a 
responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, com data de 29 
de fevereiro de 2016, sem ressalvas. 
 
 

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas e o relatório do auditor 

 
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.  
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas 

 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia  ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas 

 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. 

 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

respectivas divulgações feitas pela administração. 
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• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia  a não mais se 
manter em continuidade operacional. 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 

entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do 
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências 
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, 
quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 
 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do 
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos 
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação 
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não 
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, 
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. 
 
Porto Alegre, 6 de março de 2017 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 “F” MG 
 
 
 
Fábio Abreu de Paula 
Contador CRC 1MG075204/O-0 
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PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 480/09 

Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes 
Declaramos, na qualidade de diretores da Arezzo Indústria e Comércio S.A., sociedade por 
ações de capital aberto, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na 
Rua Fernandes Tourinho, nº 147, Salas 1301 e 1303, Bairro 
Funcionários, CEP 30112-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.590.234/0001-76, que revimos, 
discutimos e concordamos com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes 
referente às demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2016, nos termos e para fins do parágrafo 1º, inciso V do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 
07 de dezembro de 2009, conforme alterada. 

 
São Paulo, 03 de março de 2017. 

 
 

 
Alexandre Café Birman – Diretor Presidente e Vice Presidente de Operações 

 
Thiago Lima Borges – Diretor Financeiro, Diretor Vice Presidente Corporativo e Diretor de 

Relações com Investidores 
 

Marco Antônio Ferreira Coelho - Diretor sem designação específica 
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Declaração dos Diretores 

PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 480/09 

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 
Declaramos, na qualidade de diretores da Arezzo Indústria e Comércio S.A., sociedade por ações de 
capital aberto, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Fernandes 
Tourinho, nº 147, Salas 1301 e 1303, Bairro Funcionários, CEP 30112-000, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 16.590.234/0001-76, que revimos, discutimos e concordamos com as demonstrações financeiras 
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, nos termos e para fins do parágrafo 1º, 
inciso VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada. 

 
São Paulo, 03 de março de 2017. 

 
 

 
Alexandre Café Birman – Diretor Presidente e Vice Presidente de Operações 

 
Thiago Lima Borges – Diretor Financeiro, Diretor Vice Presidente Corporativo e Diretor de 

Relações com Investidores 
 

Marco Antônio Ferreira Coelho - Diretor sem designação específica 
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AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76 

NIRE 31.300.025.91-8 

 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Senhores Acionistas:  

 

Em atenção ao disposto na Instrução CVM n° 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme 

alterada ("ICVM 481"), a administração da AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

(“Arezzo” ou “Companhia”) submete à apreciação de V.Sas. a proposta a seguir ("Proposta"), 

contendo as informações e documentos relacionados aos assuntos a serem deliberados na 

assembleia geral ordinária e extraordinária da companhia a ser realizada no dia 28 de abril de 

2017, às 10 horas (“AGOE”).  

 

Objeto 

 

O objeto desta Proposta é a análise das matérias que serão examinadas, discutidas e votadas 

na AGOE, a saber: 

 

Em assembleia geral ordinária: 

 

as contas dos administradores; 

 

o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do 

relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.2016; 

 

a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 

31.12.2017, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

alterada (“Lei das S.A.”); 

 

a proposta da administração para a destinação dos resultados da Companhia relativos ao 

exercício social findo em 31.12.2016; 

 

a fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia;  

 

a eleição dos membros do conselho de administração da Companhia, com mandato até a 

assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício 

social a findar-se em 31.12.2018; 
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a indicação, dentre os membros do conselho de administração eleitos, do presidente e do 

vice-presidente do conselho de administração da Companhia; 

 

a fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2017. 

 

Em assembleia geral extraordinária: 

 

a alteração do artigo 3º do estatuto social, e seu parágrafo único, de forma a prever que a sede 

da Companhia será no estado de Minas Gerais, porém o seu município e endereço da sede 

social passarão a ser definidos por deliberação da diretoria; 

 

a alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir os aumentos do 

capital social da Companhia, realizados dentro do limite do capital autorizado, conforme 

aprovados em reuniões do conselho de administração da Companhia; e 

 

a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à 

efetivação das deliberações constantes dos itens (a) a (c) acima. 

 

Documentos à Disposição dos Acionistas 

 

Seguem, anexos à presente Proposta, os documentos abaixo listados, relacionados às matérias 

acima mencionadas:  

 

a proposta de remuneração dos administradores e informações indicadas no item 13 do 

formulário de referência, conforme artigo 12 da ICVM 481; 

 

a proposta de destinação do lucro líquido, nos termos do Anexo 9-1-II da ICVM 481;  

 

a proposta da administração para orçamento de capital; 

 

os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos termos do 

item 10 do formulário de referência, conforme artigo 9°, III, da ICVM 481; e 

 

as informações sobre os candidatos a membros do conselho de administração indicados ou 

apoiados pela administração ou pelos acionistas controladores, nos termos dos itens 12.5 a 

12.10 do formulário de referência, conforme artigo 10 da Instrução CVM 481/09. 

 

a proposta de redação do estatuto social da Companhia alterado e consolidado, para refletir as 

matérias a serem deliberadas em assembleia geral extraordinária, dispostas nos respectivos 

itens (a) a (c) da seção 1 acima. 
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Adicionalmente, em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei das S.A., das normas da 

ICVM 481 e das normas da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme 

alterada (“ICVM 480”), a administração da Companhia colocou à disposição dos senhores 

acionistas, com, no mínimo, 1 (um) mês de antecedência da data marcada para realização da 

AGOE, os seguintes documentos: 

 

o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do 

exercício findo em 31.12.2016; 

 

as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2016; 

 

o relatório anual dos auditores independentes; 

 

a declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas 

no relatório dos auditores independentes; 

 

a declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações 

financeiras; 

 

o formulário de demonstrações financeiras padronizadas - DFP;  

 

a proposta da administração para orçamento de capital; e 

 

a presente Proposta para a AGOE. 

 

Os documentos acima arrolados estão à disposição dos senhores acionistas na sede da 

Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia (http://www.arezzoco.com.br), da 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (http://www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA 

S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) 

(http://www.bmfbovespa.com.br) na rede mundial de computadores (Internet). 

 

Convocação da AGOE 

 

Nos termos do artigo 124 da Lei das S.A., a AGOE será convocada por anúncio publicado, 

por 3 (três) vezes, no mínimo, nos jornais habitualmente utilizados pela Companhia, 

contendo, além do local, data e hora da AGOE, a ordem do dia. 

 

De acordo com a legislação aplicável, a primeira publicação do anúncio da AGOE será 

realizada com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, no diário oficial do estado onde 

se localiza a sede da companhia e em jornal de grande circulação editado no local da sede. 

Entretanto, acatando recomendação da Superintendência de Relação com Investidores da 

CVM, a Companhia divulgará e publicara o edital de convocação para a AGOE, com 30 

http://www.arezzoco.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.bmfbovespa.com.br/
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(trinta) dias de antecedência, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, no jornal Hoje em 

Dia (Belo Horizonte) e, adicionalmente, no Valor Econômico de São Paulo. 

 

Local de Realização da AGOE 

 

Tendo em vista o número de pessoas esperado, a fim de melhor acomodar os acionistas da 

Companhia, bem como para permitir melhor acesso a todos os interessados, a AGOE será 

realizada no Hotel Mercure Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, nº 7.315, bairro de 

Lourdes, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30110-047, na cidade de 

Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. 

 

Participação na AGOE 

 

Nos termos do artigo 126, da Lei das S.A. e do artigo 10 do estatuto social da Companhia, 

para participar da AGOE os acionistas deverão apresentar à Companhia os seguintes 

documentos: 

 

documento de identidade (carteira de identidade registro geral – RG, carteira nacional de 

habilitação – CNH, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos 

profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde 

que contenham foto de seu titular); 

 

comprovante da titularidade de ações expedido pela instituição responsável pela escrituração 

das ações da Companhia, o qual recomenda-se tenha sido expedido no máximo, 5 (cinco) 

dias antes da data da realização da AGOE; 

 

procuração com reconhecimento de firma do outorgante, em caso de participação por meio de 

representante; e/ou  

 

relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o 

extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente, o qual 

recomenda-se tenha sido expedido no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da 

AGOE. 

 

O representante da acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes 

documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato 

societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à AGOE como representante da 

pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar a procuração para que terceiro represente a acionista pessoa 

jurídica. 
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No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na AGOE caberá à 

instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a 

respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos na 

carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além 

dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, 

deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão 

competente. 

 

Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação 

para participação na AGOE deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do 

artigo 126, § 1º da Lei das S.A. 

 

Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no artigo 654, § 1º e § 2º do Código Civil, a 

procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do 

outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos 

poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante. 

 

Vale mencionar que (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser 

representados na AGOE por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, 

advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, § 1º, da Lei das S.A.; e 

(b as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão, nos termos da decisão da 

CVM no âmbito do processo CVM RJ2014/3578, julgado em 04 de novembro de 2014, ser 

representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto 

social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser 

administrador da Companhia, acionista ou advogado. 

 

Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento das 

firmas dos signatários por Tabelião Público, devem ser apostilados ou, caso o país de emissão 

do documento não seja signatário da Convenção de Haia de 5 de outubro de 1961 

(“Convenção da Apostila”), devem ser legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por 

tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial, e registrados no Registro de Títulos e 

Documentos, nos termos da legislação em vigor. 

 

No caso de documentos emitidos por países signatários Convenção da Apostila”), a 

legalização diplomática ou consular anterior a 14 de agosto de 2016 deverá ser 

mandatoriamente substituída, a partir de 14 de fevereiro do 2017, pela aposição de apostila, 

nos termos da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 228, de 22 de junho de 2016. 

Desse modo, nenhum documento expedido em país signatário da Convenção da Apostila será 

aceito sem o devido apostilamento, independentemente da data de emissão, assinatura ou 

expedição do documento. 
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Para fins de melhor organização da AGOE, nos termos do artigo 10 do estatuto social da 

Companhia, a Companhia solicita aos acionistas que depositem os documentos necessários 

para participação na AGOE com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência. O depósito 

poderá ser feito por correio, serviço de courier ou por e-mail encaminhado a um dos 

endereços abaixo: 

 

Belo Horizonte, MG 

 

Rua Fernandes Tourinho, nº 147, salas 1.301 e 1.303 

Belo Horizonte, MG 

CEP 30112-000 

e-mail: juridico@arezzo.com.br 

 

São Paulo, SP 

 

Rua Gomes de Carvalho, nº 1.507, 16º andar, Vila Olímpia 

São Paulo, SP 

CEP 04547-005 

e-mail: juridico@arezzo.com.br 

 

Ressalta-se que os acionistas poderão participar da AGOE ainda que não realizem o depósito 

prévio acima referido, bastando apresentarem tais documentos na abertura da AGOE, 

conforme o disposto no § 2º do artigo 5º da ICVM 481. 

 

Antes de abrirem-se os trabalhos da AGOE, os acionistas ou os representantes dos acionistas 

assinarão o livro de presença de acionistas, indicando o seu nome, nacionalidade e residência, 

bem como a quantidade, espécie e classe das ações de que forem titulares (artigo 127 da Lei 

das S.A.). 

 

Regras para Instalação da AGOE 

 

Em consonância com o artigo 125 da Lei das S.A., as assembleias gerais instalam-se, em 

primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de, no mínimo, 1/4 (um quarto) 

das ações com direito de voto e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas 

titulares de ações com direito a voto.  

 

Em caráter excepcional, a assembleia geral reunida extraordinariamente para deliberar a 

respeito da reforma do estatuto social somente poderá ser instalada, em primeira convocação, 

com a presença de acionistas titulares de, no mínimo, 2/3 (dois terços) das ações com direito 

a voto. Caso o quorum não seja atingido em primeira convocação, poderá ser instalada em 

segunda convocação com qualquer número de acionistas titulares de ações com direito a voto 

(artigo 135, caput, da Lei das S.A.). 
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Nos termos do Anexo 3 à Instrução Normativa n.º 10 do Departamento de Registro 

Empresarial e Integração (“DREI”), nos casos de assembleias gerais ordinárias e 

extraordinárias, os requisitos de convocação, instalação, ordem do dia e quorum devem ser 

observados, de forma individualizada, em relação a cada assembleia.  

 

Desse modo, caso estejam presentes acionistas titulares de 1/4 (um quarto) ou mais do capital 

social total e votante da Companhia, mas em número inferior a 2/3 (dois terços), será 

instalada apenas a assembleia geral ordinária, ficando prejudicadas as matérias da assembleia 

geral extraordinária. Nesse caso, a discussão e deliberação dessas matérias dependerá da 

convocação de assembleia geral extraordinária específica mediante a publicação de novo 

edital de convocação, nos termos da lei. 

 

Aprovação das Matérias Objeto da Ordem do Dia 

 

Nos termos do artigo 129 da Lei das S.A., as deliberações das assembleias gerais de 

acionistas, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de 

votos, desconsideradas as abstenções. 

 

Visto que as matérias a serem apreciadas no âmbito da AGOE não estão sujeitas à aprovação 

por quorum qualificado prevista em lei, a aprovação das matérias objeto da ordem do dia da 

AGOE dependerá do voto da maioria absoluta das ações presentes à AGOE, desconsideradas 

as abstenções.  

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Os trabalhos das assembleias gerais são documentados por escrito em ata lavrada no “Livro 

de Atas das Assembleias Gerais”, que será assinada pelos membros da mesa e pelos 

acionistas presentes (Lei das S.A., artigo 130, caput). Embora recomendável que todos os 

acionistas presentes assinem a ata, ela será válida se for assinada por acionistas titulares de 

ações suficientes para constituir a maioria necessária para as deliberações da assembleia geral 

(Lei das S.A., artigo 130, caput). 

 

É possível, desde que autorizado pela assembleia geral, lavrar a ata na forma de sumário dos 

fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo apenas a transcrição das 

deliberações tomadas (Lei das S.A., artigo 130, § 1.º). Nesse caso, os documentos ou 

propostas submetidos à assembleia, assim como as declarações de voto ou dissidência, 

referidos na ata, serão numerados seguidamente, autenticados pela mesa e por qualquer 

acionista que o solicitar, e arquivados na companhia (Lei das S.A., artigo 130, § 1.º, “a”). 

Adicionalmente, a mesa, a pedido de acionista interessado, autenticará exemplar ou cópia de 

proposta, declaração de voto ou dissidência, ou protesto apresentado (Lei das S.A., artigo 

130, § 1.º, “b”). 
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Nos termos da legislação em vigor, serão tiradas certidões da ata da assembleia geral, 

devidamente autenticadas pelo presidente e secretário (Lei das S.A., artigo 130, caput), que 

serão enviadas eletronicamente à CVM e à BM&FBOVESPA, apresentadas a registro na 

junta comercial do estado da sede da companhia e publicadas no diário oficial e no jornal de 

grande circulação (Lei das S.A., artigo 135, § 1.º; artigo 289). Companhias abertas poderão, 

desde que autorizado pela assembleia geral, publicar a ata com omissão das assinaturas dos 

acionistas (Lei das S.A., artigo 130, § 2.º). 

 

Desse modo, a administração propõe que a ata da AGOE seja lavrada na forma de sumário 

dos fatos ocorridos, observados, obviamente, os requisitos acima mencionados, e sua 

publicação seja efetuada com a omissão dos acionistas. 

 

Análise das Matérias a Serem Deliberadas em Assembleia Geral Ordinária 

 

O objetivo desta seção é analisar as matérias submetidas à apreciação de V.Sas. em 

assembleia geral ordinária, permitindo, assim, a formação de convicção e a tomada de 

decisão informada e refletida por parte dos acionistas. 

 

Contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da 

Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício 

social findo em 31.12.2016 

 

A administração da Companhia submete à apreciação de V. Sas. as contas da administração e 

as demonstrações financeiras e correspondentes notas explicativas relativas ao exercício 

social findo em 31.12.2016, elaboradas de acordo com a Lei das S.A., com os 

pronunciamentos contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pela 

CVM e pelas demais normas da CVM, devidamente auditadas por auditor independente 

registrado na CVM. 

 

Nos termos da legislação aplicável, as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas 

notas explicativas foram colocadas à disposição dos acionistas acompanhadas dos seguintes 

documentos e informações: (a) relatório dos administradores sobre os negócios sociais e os 

principais fatos administrativos do exercício findo; (b) relatório anual do auditor 

independente; (c) declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as 

opiniões expressas no relatório dos auditores independentes; e (d) declaração dos diretores de 

que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações contábeis. 

 

O relatório dos administradores sobre os negócios sociais foi elaborado em conformidade 

com o Parecer de Orientação CVM nº 15, de 28 de dezembro de 1987, e contém as 

informações mínimas previstas na Lei das S.A. Adicionalmente, o relatório da administração 
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contém as informações a respeito da relação entre a Companhia e o auditor independente, nos 

termos da Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003 (“ICVM 381”). 

 

As demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 estão 

disponíveis na página eletrônica da CVM, da Companhia e da BM&FBOVESPA na rede 

mundial de computadores (internet) (Categoria “Dados Econômico-financeiros”, tipo 

“Demonstrações Anuais Completas”). 

 

Em atendimento à legislação aplicável e logrando incrementar a compreensão de V.Sas. com 

relação à realidade da Companhia, o Anexo IV à presente Proposta contém os comentários 

dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos termos do item 10 do 

formulário de referência. 

 

Assim, com base nos documentos e informações, a administração propõe à AGOE a 

aprovação integral das contas dos administradores, do relatório da administração e das 

demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores 

independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.2016. 

 

Proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 

31.12.2017, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A. 

 

Nos termos do artigo 196 da Lei das S.A., a assembleia geral pode deliberar reter parcela do 

lucro líquido do exercício para execução de orçamento de capital por ela previamente 

aprovado. Conforme autorização legal, o orçamento de capital pode ser aprovado pela 

assembleia geral ordinária que deliberar a respeito das demonstrações financeiras do 

exercício. 

 

A administração da Companhia propõe à AGOE a aprovação do orçamento de capital para o 

exercício social de 2017, constante do Anexo III, compreendendo todas as fontes de recursos 

e aplicações de capital, fixo ou circulante da Companhia para o exercício social. 

 

Proposta da administração de destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 

31.12.2016 

 

O lucro líquido apurado no exercício social findo em 31.12.2016 equivale ao montante total 

de R$ 116.148.937,91 (cento e dezesseis milhões, cento e quarenta e oito mil, novecentos e 

trinta e sete reais e noventa e um centavos), que corresponde a R$ 1,30744985107  por ação 

ordinária de emissão da Companhia. Descontando-se a parcela de R$ 5.807.446,90 (cinco 

milhões, oitocentos e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) 

destinada à formação da reserva legal da Companhia, correspondente a 5% (cinco por cento) 

do lucro líquido do exercício, o lucro líquido da Companhia ajustado nos termos do artigo 
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202 da Lei das S.A. perfaz o montante de R$ 110.341.491,01 (cento e dez milhões, trezentos 

e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e um centavo). 

 

No decorrer do exercício findo em 31.12.2016, a Companhia distribuiu aos acionistas, a título 

de juros sobre o capital próprio, o valor bruto de R$ 44.142.115,20 (quarenta e quatro 

milhões, cento e quarenta e dois mil e cento e quinze reais e vinte centavos), conforme 

deliberado em reuniões do conselho de administração da Companhia realizadas em 

21.06.2016 e 12.12.2016 (conforme retificação em 16.12.2016) e o montante de 

R$ 11.256.686,91 (onze milhões, duzentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e oitenta e seis 

reais e noventa e um centavos) a título de dividendos intercalares, conforme aprovado em 

reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 26.09.2016. O montante 

bruto dos juros sobre capital próprio declarados se sujeitou à tributação pelo imposto de 

renda retido na fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), conforme a legislação em vigor, 

exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, para os quais não há retenção, 

ou acionistas domiciliados em países ou jurisdições para os quais a legislação estabeleça 

alíquota diversa, de maneira que foi pago aos acionistas, pela Companhia, a título de juros 

sobre o capital próprio, o valor total líquido de R$ 37.835.933,62 (trinta e sete milhões, 

oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos). 

 

A administração da Companhia propõe a seguinte destinação para o lucro líquido ajustado: 

 

o montante de R$ 102.068.171,73 (cento e dois milhões, sessenta e oito mil, cento e setenta e 

um reais e setenta e três centavos), equivalentes a 92,50% (noventa e dois e meio por cento) 

do lucro líquido ajustado, será distribuído aos acionistas a título de dividendos na exata 

proporção de sua participação no capital social da Companhia, observado que, desse 

montante: (i) o valor líquido de R$ 49.092.620,53 (quarenta e nove milhões, noventa e dois 

mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e três centavos) foi distribuído aos acionistas a título 

de juros sobre o capital próprio e dividendos intercalares e imputado ao dividendo mínimo 

obrigatório, conforme deliberado em reuniões do conselho de administração da Companhia 

realizadas em 21.06.2016, 26.09.2017 e 12.12.2016 (conforme retificação em 16.12.2016); e 

(ii) R$ R$ 52.975.551,20 (cinquenta e dois milhões, novecentos e setenta e cinco mil, 

quinhentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) serão declarados aos acionistas a título de 

dividendos anuais adicionais na proporção de sua participação no capital social da 

Companhia; e  

 

o montante de R$ 1.967.137,70 (um milhão, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e 

sete reais e setenta centavos), equivalentes a 1,78% (um vírgula setenta e oito por cento) do 

lucro líquido ajustado, será retido para a execução do orçamento de capital da Companhia, 

conforme item 8.2 desta Proposta. 

 

Os valores declarados como dividendos não estarão sujeitos à atualização monetária ou 

remuneração entre a data de declaração e de efetivo pagamento. 
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Os dividendos são, ainda, isentos de imposto de renda, de acordo com os artigos 10 da Lei nº 

9.249/95 e 72 da Lei nº 12.973/14.  

 

A administração da Companhia informa, ainda, que, em função do resultado apurado, as 

informações indicadas no Anexo 9-1-II da ICVM 481/2009 constam do Anexo II à presente 

Proposta. 

 

Fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia 

 

Nos termos do artigo 13 do estatuto social da companhia, o conselho de administração será 

composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 10 (dez) membros, eleitos e destituíveis 

pela assembleia geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.  

 

A administração propõe que o conselho de administração da Companhia para o mandato a se 

iniciar após a assembleia geral seja composto por 7 (sete) membros.  

 

Em consonância com o §3º do artigo 13 do estatuto social e em cumprimento ao 

Regulamento do Novo Mercado, no mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do conselho 

de administração deverão ser conselheiros independentes.  

 

Considera-se “conselheiro independente” a pessoa natural que preencher, cumulativamente, 

os seguintes requisitos:  

 

não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto a participação no capital social; 

 

não ser acionista controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não 

ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao acionista 

controlador (ressalvadas as pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou 

pesquisa);  

 

não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, do acionista 

controlador ou de sociedade controlada pela Companhia;  

 

não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da 

Companhia, em magnitude que implique perda de independência;  

 

não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou 

demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em magnitude que implique perda de 

independência;  

 

não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; e  
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não receber outra remuneração da Companhia além daquela relativa ao cargo de conselheiro 

(proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição).  

 

Também é considerado conselheiro independente o eleito mediante exercício do direito de 

eleição em separado dos acionistas minoritários previsto no artigo 141, § 4º, inciso I, da Lei 

das S.A.  

 

Quando, em decorrência da observância do percentual de 20% (vinte por cento) acima, 

resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número 

inteiro: (a) imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco 

décimos); ou (b) imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos). 

 

De acordo com a Lei das S.A., a eleição de membros do conselho de administração pode ser 

realizada por votação majoritária, processo de voto múltiplo ou voto separado. Como os 

diversos procedimentos de votação podem impactar na fixação do número de membros do 

conselho, para melhor compreensão da dinâmica da eleição dos membros do conselho de 

administração, os diversos processos de votação são detalhados a seguir. 

 

Votação majoritária 

 

Em regra, os membros do conselho de administração são eleitos por meio de votação 

majoritária, na qual cada ação ordinária confere 1 (um) voto a seu titular, considerando-se 

eleito o candidato que receber a maioria absoluta dos votos dos presentes, não computadas as 

abstenções.  

 

Para permitir a maior participação dos acionistas, o presidente da AGOE em votação o nome 

de cada candidato ao conselho de administração indicado pelo acionista controlador ou pelos 

acionistas minoritários da Companhia. Assim, os acionistas poderão manifestar seus votos 

favoráveis, contrários ou de abstenção individualmente para cada candidato indicado.  

 

Tendo em vista que o artigo 13, §1º, do estatuto social da Companhia e o artigo 129 da Lei 

das S.A. preveem que as deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria absoluta 

de votos, não se computando os votos em branco, para que um candidato seja considerado 

eleito, ele precisa receber mais da metade dos votos válidos proferidos em tal eleição.  

 

Assim, quando o presidente da assembleia geral colocar em votação o nome de determinado 

candidato, tal candidato será considerado eleito se receber a maioria absoluta dos votos, 

desconsideradas as abstenções.  

 

A votação será encerrada quando todos os cargos do conselho de administração forem 

preenchidos, ainda que restem candidatos cujos nomes não foram apresentados para votação. 
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Caso, após a análise e votação de todos os candidatos, ainda remanesça algum cargo vago, 

será realizada na própria assembleia geral uma segunda votação entre dois dos candidatos 

mais votados, sendo eleito o candidato que receber mais da metade dos votos proferidos nesta 

segunda votação, não computadas as abstenções. 

 

Voto múltiplo 

 

Nos termos do artigo 141 da Lei das S.A., o acionista ou o conjunto de acionistas 

representando, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social com direito a voto, pode 

requerer a adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do conselho de 

administração. Trata-se de procedimento de eleição por meio do qual se atribui a cada ação 

tantos votos quantos sejam os cargos a preencher no conselho de administração, sendo 

reconhecido ao acionista o direito de cumular os votos num só candidato ou distribuí-los 

entre vários. 

 

Segundo o artigo 291 da Lei das S.A., a CVM pode fixar escala reduzindo o percentual 

mínimo para solicitar o procedimento de voto múltiplo em função do capital social das 

companhias abertas. Nesse sentido, o artigo 1º da Instrução CVM n.º 165, 11 de dezembro de 

1991, conforme alterada (“ICVM 165”) apresenta a seguinte escala para requerimento de 

voto múltiplo: 

 

Intervalo do Capital Social (R$) 
Percentual Mínimo do Capital Votante para 

Solicitação de Voto Múltiplo % 

0 a 10.000.000 10 

10.000.001 a 25.000.000 9 

25.000.001 a 50.000.000 8 

50.000.001 a 75.000.000 7 

75.000.001 a 100.000.000 6 

acima de 100.000.001 5 

 

Considerando que o capital social da Companhia, nesta data, é de R$ 310.008.098,87 

(trezentos e dez milhões, oito mil e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), o 

percentual para requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do 

conselho de administração da Companhia é de, pelo menos, 5% (cinco por cento) do capital 

social total e votante, nos termos do artigo 141 da Lei das S.A. e do artigo 1º da ICVM 165. 

 

Assim, nos termos do § 1º do artigo 141 da Lei das S.A. e do artigo 1º da ICVM 165, os 

acionistas da Companhia, representando, individual ou conjuntamente, no mínimo, 5% (cinco 

por cento) do capital social total e votante da Companhia poderá requerer, por escrito, a 

adoção do voto múltiplo à Companhia. 
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Consoante o entendimento da CVM nos processos administrativos CVM n.º RJ2013/4386 e 

RJ2013/4607, diretora Luciana Dias, julgados em 4 de novembro de 2014, como as ações em 

tesouraria são momentaneamente amputadas do direito a voto, elas devem ser excluídas de 

todo e qualquer percentual legal que tenha como base o número de ações com direito a voto. 

 

Por conseguinte, no cálculo do percentual de 5% (cinco por cento) do capital social com 

direito a voto necessário para requerer a adoção do mecanismo de voto múltiplo, devem ser 

desconsideradas as ações em tesouraria.1  

 

De acordo com a Lei das S.A., a requisição do voto múltiplo deve ser feita por meio de 

notificação escrita entregue à Companhia com até 48 (quarenta e oito) horas antes da 

realização da AGOE. Importante notar que, conforme dispõe o § 4º do artigo 132 do Código 

Civil, os prazos fixados em hora são contados de minuto a minuto. 

 

Uma vez recebido o requerimento de voto múltiplo pelo acionista ou conjunto de acionistas 

representando o percentual de 5% (cinco por cento) do capital social com direito a voto, 

desconsideradas as ações em tesouraria, a Companhia, em conformidade com a legislação 

aplicável, divulgará um “aviso aos acionistas” informando a respeito da realização da eleição 

dos membros do conselho de administração por meio do processo de voto múltiplo, conforme 

solicitado pelos acionistas da Companhia. 

 

Na AGOE, a mesa, com base nas informações constantes no livro de presença de acionistas 

da Companhia, em cumprimento no disposto no artigo 141, § 1º, in fine, da Lei das S.A., 

informará o número de votos necessário para, em qualquer cenário, eleger 1 (um) membro do 

conselho de administração no âmbito voto múltiplo. 

 

Para calcular o número de votos necessário para eleger 1 (um) membro do conselho de 

administração, a mesa utilizará a seguinte fórmula: 

 

 

𝑉 =  
𝐴 ∗ 𝐶

𝐶 + 1
 + 1 

 

Onde: 

 

“V” número inteiro de votos necessários para, em qualquer cenário, 

eleger 1 (um) membro do conselho de administração. 

  

                                                 

1 Na presente data, não há ações em tesouraria. 
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“A” número de ações legitimadas a participar no processo de voto 

múltiplo de titularidade dos acionistas presentes. 

  

“C” número de cargos do conselho de administração a serem 

preenchidos pelo voto múltiplo. 

 

Como não existem frações de ações e votos fracionários, eventuais frações serão 

desconsideradas. 

 

Vale salientar que o número a ser informado pela mesa indica o número de votos para, em 

qualquer cenário, eleger 1 (um) membro do conselho de administração. Com efeito, 

dependendo da efetiva alocação dos votos durante a assembleia geral, pode ser possível 

eleger um conselheiro de administração com um número inferior de votos do que o calculado 

pela fórmula acima. 

 

Conforme dispõe o § 2º do artigo 141 da Lei das S.A., em caso de empate, os cargos não 

preenchidos serão objeto de nova votação pelo mecanismo do voto múltiplo, devendo a mesa 

informar, previamente à votação e ao escrutínio, o número de votos necessários para eleger 1 

(um) membro do conselho de administração com base na fórmula acima. 

 

Acionistas legitimados para participação da eleição 

 

O § 2º do artigo 110 da Lei das S.A. proíbe a atribuição de voto plural a qualquer classe ou 

espécie de ação. Isso significa que, em cada deliberação a ser tomada pela assembleia geral, 

cada ação com direito a voto conferirá o peso de 1 (um) voto ao seu titular. Desse modo, a 

legislação brasileira consagra o princípio da proporcionalidade do peso do voto com a 

participação no capital social votante. 

 

Uma das consequências da proibição do voto plural é, justamente, a impossibilidade de o 

acionista utilizar as mesmas ações para participar da eleição em separado e do processo de 

voto múltiplo ou da votação majoritária para eleição do conselho de administração realizada 

na mesma assembleia geral. 

 

Portanto, todos os acionistas poderão participar da eleição dos 10 (dez) membros do conselho 

de administração, podendo utilizar no processo de votação a totalidade das ações de sua 

titularidade.  

 

Em conformidade com a ICM 481/09, esta Proposta apresenta considerações sobre os 

candidatos indicados pelo acionista controlador e as instruções para a indicação de candidatos 

pelos demais acionistas da Companhia. 

 

Eleição em separado 
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Além da utilização do processo de voto múltiplo, a Lei das S.A. garante o direito de exigir a 

realização de uma votação separada para eleição de 1 (um) membro do conselho de 

administração aos seguintes grupos de acionistas: (a) minoritários titulares de ações 

ordinárias presentes na assembleia geral que representem, individualmente ou em conjunto, 

pelo menos 15% (quinze por cento) do capital social com direito a voto; e (b) acionistas 

titulares de ações preferenciais com voto restrito presentes na assembleia geral que 

representem, individual ou conjuntamente, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social 

total. 

 

O objetivo da votação em separado é tornar o órgão efetivamente representativo, o que 

contribui para a boa governança das companhias abertas. Logo, o acionista controlador não 

participa da votação, que será realizada por maioria de votos dentro do universo de acionistas 

minoritários e preferencialistas presentes que desejem participar dessa votação. 

 

Vale mencionar a decisão da CVM no processo CVM RJ2005/5664, julgado em 11/04/2006, 

determinando que na companhia emissora apenas de ações com direito a voto, terão direito de 

eleger e destituir um membro do conselho de administração, em votação em separado na 

assembleia geral, excluído o acionista controlador, a maioria dos acionistas titulares de, pelo 

menos, 10% (dez por cento) do total de ações com direito a voto. 

 

Como a Companhia somente emitiu ações ordinárias, referida decisão da CVM aplica-se à 

eleição do conselho de administração da Companhia. Desse modo, poderão eleger e destituir 

um membro do conselho de administração, em votação em separado na assembleia geral, 

excluído o acionista controlador, a maioria dos acionistas titulares de, pelo menos, 10% (dez 

por cento) do total de ações de emissão da Companhia. 

 

Ressalta-se que, nos termos do § 6º do artigo 141 da Lei das S.A., somente poderão exercer o 

direito a requerer e participar da votação em separado os acionistas que comprovarem a 

titularidade ininterrupta da participação acionária durante o período de 3 (três) meses, no 

mínimo, imediatamente anterior à realização de AGOE. 

 

Eleição do conselho de administração com cumulação do processo de voto múltiplo com o 

voto separado 

 

Tanto o voto múltiplo quanto o voto em separado podem ocorrer dentro da mesma 

assembleia geral. Assim, o acionista deverá escolher se participa de um ou outro processo, e 

poderá, inclusive, utilizar parte de suas ações para votar por voto múltiplo e parte para votar 

em votação em separado. Porém, um acionista não pode utilizar uma determinada ação para 

votar ao mesmo tempo nos dois processos eletivos. 
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Quando os mecanismos do voto múltiplo e da votação em separado forem utilizados 

cumulativamente em uma mesma eleição, a Lei das S.A. garante ao acionista controlador o 

direito de eleger um membro a mais do conselho de administração do que os demais 

acionistas (artigo 141, § 7º da Lei das S.A.). Para tanto, o acionista controlador poderá eleger 

um membro excedente ao número máximo de conselheiros ora proposto ou mesmo, se 

aplicável, ao previsto no estatuto social. 

 

Número de membros do conselho de administração proposto 

 

Tendo em vista as regras para eleição acima mencionadas e o término do mandato do 

conselho de administração da Companhia, propõe-se que o conselho de administração a ser 

eleito na assembleia geral, com mandato até a assembleia geral ordinária que aprovar as 

contas dos administradores relativas ao exercício social findo em 31.12.2018, seja composto 

por 7 (sete) membros efetivos.  

 

Ressalta-se que, caso haja o pedido de adoção do processo de voto múltiplo, a principal 

variável do procedimento consiste na presença dos acionistas na assembleia geral. Assim, 

embora a administração proponha a fixação de 7 (sete) membros efetivos para composição do 

conselho de administração, dependendo da presença dos acionistas e do número de 

candidatos indicados, a assembleia geral poderá fixar o número de 11 (onze) conselheiros de 

administração efetivos. 

 

Eleição dos membros do conselho de administração da Companhia 

 

Nos termos da legislação aplicável, os acionistas podem indicar um ou mais candidatos para 

compor o conselho de administração.  

 

Em conformidade com a ICVM 481, esta Proposta apresenta considerações sobre os 

candidatos indicados pelo acionista controladora e as instruções para a indicação de 

candidatos pelos demais acionistas da Companhia. 

 

Candidatos indicados pelo acionista controlador para a composição do conselho de 

administração da Companhia 

 

O acionista controlador da Companhia indicou os seguintes candidatos para compor o 

conselho de administração da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária que 

examinar, discutir e votar a respeito das contas dos administradores e das demonstrações 

contábeis do exercício social findo em 31.12.2018: 
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Candidato Cargo 

Alessandro Giuseppe Carlucci Presidente e Membro Independente do 

Conselho de Administração 

José Ernesto Beni Bologna Vice Presidente do Conselho de Administração 

Guilherme Affonso Ferreira Conselheiro Independente (Efetivo) 

Paula Bellizia Conselheiro Independente (Efetivo) 

Juliana Rozenbaum Membro Efetivo do Conselho de 

Administração 

Alexandre Café Birman Membro Efetivo do Conselho de 

Administração 

Luiz Fernando Giorgi Membro Efetivo do Conselho de 

Administração 

 

Em cumprimento à ICVM 481, o Anexo V contém as informações mínimas previstas nos 

itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência, com relação aos candidatos indicados pelo 

acionista controlador ao conselho de administração da Companhia. 

 

Indicação de um ou mais candidatos para compor o conselho de administração 

 

O acionista que desejar indicar candidato para o conselho de administração poderá notificar a 

Companhia por escrito informando o nome completo e qualificação do candidato. 

 

Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367), o 

acionista que submeter a indicação de membro do conselho de administração deverá 

apresentar, no mesmo ato:  

 

cópia do instrumento de declaração de desimpedimento ou declarar que obteve do indicado a 

informação de que está em condições de firmar tal instrumento, indicando as eventuais 

ressalvas; e  

 

o currículo do candidato indicado, contendo, no mínimo, sua qualificação, experiência 

profissional, escolaridade, principal atividade profissional que exerce no momento e 

indicação de quais cargos ocupa em conselhos de administração, fiscal ou consultivo em 

outras companhias. 

 

Conforme previsto na ICVM 367, a declaração de desimpedimento deverá, ser firmada em 

instrumento próprio e conter a declaração do candidato ao conselho de administração de que:  

 

não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita 

ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, 
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ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como 

previsto no § 1º do artigo 147 da Lei das S.A.;  

 

não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que 

o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido 

no § 2º do artigo 147 da Lei das S.A.;  

 

atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei das S.A.; 

e  

 

não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não 

tem, nem representa, interesse conflitante com o da companhia, na forma dos incisos I e II do 

§ 3º do artigo 147 da Lei das S.A. 

 

De acordo com a ICVM 367, presume-se ter interesse conflitante com a Companhia o 

candidato que: (a) tenha sido eleito por acionista que também elegeu conselheiro de 

administração em sociedade concorrente; e (b) mantenha vínculo de subordinação com o 

acionista que o elegeu. 

 

A qualificação completa do candidato indicado deverá atender aos requisitos mínimos 

determinados pelo Departamento de Registro de Empresa e Integração (DREI) para o registro 

da ata da assembleia geral pela Junta Comercial (item 2.2.5.1 c/c item 6.2.6.1 do Anexo III da 

Instrução Normativa do DREI n.º 10, de 05 de dezembro de 2013): 

 

nome civil por extenso; 

 

nacionalidade; 

 

estado civil e regime de bens;  

 

profissão; 

 

número de identidade e órgão expedidor;  

 

número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da fazenda (CPF/MF); e 

 

residência com endereço completo. 

 

Além da declaração de desimpedimento, do nome e da qualificação completa e do currículo 

contendo as informações mínimas exigidas pela ICVM 367, para garantir a simetria e a ampla 

divulgação de informações, o acionista que indicar candidato ao conselho de administração 
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deverá, também, incluir as informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do formulário de 

referência, conforme disposto pela ICVM 480/09.  

 

Uma vez recebida a indicação de candidato para membro do conselho de administração 

contendo as informações mínimas exigidas pela ICVM 367, a Companhia divulgará um 

“aviso aos acionistas” informando sobre a indicação apresentada. Esta divulgação se dará 

pelo Sistema Empresas.NET, na categoria “Aviso aos Acionistas”, tipo “outros avisos”, 

incluindo no assunto que se trata de indicação de candidatos a membro do conselho de 

administração apresentada por acionistas minoritários. 

 

Vale ressaltar que a indicação de candidato poderá ser realizada na própria assembleia geral 

pelo acionista ou o por grupo de acionistas, pessoalmente ou por meio de procurador, que 

deverão apresentar os documentos e informações acima mencionados. 

 

Informações sobre a eleição do presidente e do vice-presidente do conselho de administração 

da Companhia 

 

Nos termos do artigo 13 do estatuto social da Companhia, o conselho de administração terá 1 

(um) presidente e 1 (um) vice-presidente, que serão escolhidos pela maioria de votos dos 

conselheiros presentes. 

 

Dentre as atribuições do presidente do conselho de administração, inclui-se a coordenação 

das atividades dos dois órgãos de administração da Companhia e a convocação da assembleia 

geral. Adicionalmente, o presidente e o vice-presidente poderão convocar as reuniões do 

conselho de administração. 

 

Na eleição do presidente e do vice-presidente do conselho de administração, será observado o 

disposto no § 7º do artigo 13 estatuto social da Companhia, que proíbe a cumulação de cargos 

de presidente do conselho de administração e de diretor presidente ou de principal executivo 

pela mesma pessoa, exceto na hipótese de vacância e nos demais casos previstos nos termos 

das normas aplicáveis à Companhia. 

 

O presidente da assembleia geral colocará em votação (a) primeiro, para o cargo de 

presidente, os nomes dos conselheiros eleitos, sendo que será considerado eleito para o cargo 

de presidente aquele que receber a maioria absoluta dos votos, desconsideradas as 

abstenções; e (b) em seguida, para o cargo de vice-presidente, os nomes dos conselheiros 

eleitos, exceto pelo conselheiro eleito para ocupar o cargo de presidente do conselho de 

administração, sendo que será considerado eleito para o cargo de vice-presidente aquele que 

receber a maioria absoluta dos votos, desconsideradas as abstenções.  

 

Assim, será eleito para ocupar o cargo de presidente e de vice-presidente do conselho de 

administração os conselheiros eleitos que receberem o maior número de votos para ocupar os 
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respectivos cargos, desde que representando mais na metade dos votos dos acionistas 

presentes com direito a voto.  

 

Cada uma das indicações do presidente e do vice-presidente do conselho de administração 

serão encerradas uma vez que os respectivos cargos sejam preenchidos, ainda que restem 

candidatos cujos nomes não foram apresentados para votação.  

 

Caso após a análise e votação de todos os conselheiros eleitos nenhum deles receba os votos 

correspondentes a maioria absoluta dos votos para ocupar o cargo de presidente e/ou de vice-

presidente, será realizada, na própria assembleia geral, uma segunda votação para o cargo que 

não tenha sido preenchido entre os dois conselheiros mais votados para o respectivo cargo, 

sendo eleito o conselheiro que receber mais da metade dos votos proferidos nesta segunda 

votação.  

 

O acionista controlador da Companhia indicou os seguintes candidatos dentre os indicados ao 

conselho de administração para ocupar os cargos de presidente e de vice-presidente: 

 

 

Candidato Cargo 

Alessandro Giuseppe Carlucci Presidente 

José Ernesto Beni Bolonga Vice-Presidente 

 

Em cumprimento à ICVM 481, o Anexo V contém as informações previstas no itens 12.5 a 

12.10 do formulário de referência com relação aos candidatos indicados pelos controladores 

ao conselho de administração da Companhia. 

 

 

 

Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2017 

 

Segundo o artigo 152 da Lei das S.A., a assembleia geral deve fixar o montante global ou 

individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e 

verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas 

funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. 

 

Para o exercício de 2017, a Companhia propõe o montante global de até R$ 11.391.633,00 

(onze milhões, trezentos e noventa e um mil, seiscentos e trinta e três reais e zero centavos) 

para a remuneração dos administradores, líquido de encargos sociais que sejam ônus da 

Companhia, que são equivalentes a R$ 1.284.739,00 (um milhão duzentos e oitenta e quatro 

mil, setecentos e trinta e nove reais e zero centavos) (e que incluem o valor correspondente às 

contribuições para o INSS previstas para a remuneração dos administradores e que são ônus 
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da Companhia). Para fins de esclarecimento, estão incluídos, nos dois totais, a remuneração 

fixa e variável (considerando o patamar máximo atingível), direta e indireta, bem como os 

montantes a serem arcados pela Companhia em decorrência das opções de compra de ações 

outorgadas em virtude do plano de opção de compra de ações da Companhia2.  

 

Em cumprimento ao disposto no artigo 21, inciso V, do estatuto social, caberá ao conselho de 

administração atribuir, do montante global da remuneração fixada pela assembleia geral, os 

honorários mensais a cada um dos membros da administração e dos comitês de 

assessoramento da Companhia, se existentes. 

 

Subordinado à efetiva deliberação do conselho de administração distribuindo a remuneração 

entre os órgãos, estima-se a atribuição do montante global de até R$ 2.269.949 (dois milhões, 

duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e zero centavos) para o 

conselho de administração e de até R$ 10.406.424 (dez milhões, quatrocentos e seis mil, 

quatrocentos e vinte e quatro reais e zero centavos) para a diretoria, incluindo neste total os 

montantes a serem arcados pela Companhia em decorrência das opções de compra de ações 

outorgadas em virtude do plano de opção de compra de ações da companhia.  

 

A tabela a seguir apresenta a estimativa de divisão da remuneração global entre os órgãos da 

administração. Ressalta-se que, nos termos do estatuto social da Companhia, a competência 

para a definição da remuneração individual dos administradores é do conselho de 

administração. Desse modo, o conselho poderá alocar a remuneração entre os órgãos de 

maneira diferente da prevista nesta Proposta. 

 

 

Conselho de 

Administração 

(R$) 

Diretoria (R$) 
TOTAL 

(R$) 

Remuneração Variável 

(máxima) 
- 3.268.135 3.268.135 

Encargos sobre remuneração 

variável 
- 420.000 420.000 

Remuneração Fixa (máxima) 1.880.000 3.306.990 5.186.990 

Encargos sobre remuneração 

fixa 
376.000 908.739 1.284.739 

Benefícios 13.949 236.871 250.819 

Baseada em Ações - 2.265.689 2.265.689 

                                                 

2 Ressalta-se que, no entendimento da Companhia, os valores relacionados ao plano de opção 

de compra de ações não configuram “remuneração”, para fins trabalhistas e previdenciários. 

Sua inclusão no computo da remuneração global dos administradores é realizada única e 

exclusivamente para cumprir os requisitos regulatórios da CVM. 
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TOTAL 2.269.949 10.406.424 12.676.372 

*Valores não incluindo valores previstos para o conselho fiscal. 

 

Remuneração Fixa  

 

A remuneração fixa dos membros do conselho de administração é composta por 12 (doze) 

salários ao ano. 

 

A remuneração fixa dos diretores é composta de 13 (salários) salários ao ano, corrigida 

anualmente. A parcela de benefícios é representada pela soma dos valores de vale refeição e 

assistência médica. 

 

Remuneração Variável 

 

Este item não se aplica aos membros do conselho de administração e do conselho fiscal, uma 

vez que estes não recebem remuneração variável, e sim apenas remuneração fixa. 

 

Já no caso da diretoria, a remuneração variável corresponde a aproximadamente 34,4% por 

cento da remuneração total a ela atribuída, líquida de encargos sociais que sejam ônus da 

Companhia, incluindo a parcela relativa à remuneração baseada em ações3. Esse percentual 

pode variar em função de mudanças nos resultados obtidos pela Companhia no período, dado 

ao componente de compartilhamento de riscos e resultados existente na remuneração 

variável. 

 

Comparação da remuneração proposta com a remuneração do exercício anterior 

 

O quadro a seguir apresenta as diferenças entre a proposta de remuneração deste exercício e a 

proposta de remuneração do exercício anterior. 

 

Diferença - Valores da proposta atual e da proposta anterior, líquidos de encargos sociais 

de ônus da Companhia: 

    

Órgão 
Valores 2016 

Propostos 

Valores 2017 

Propostos 
Motivos 

                                                 

3 Ressalta-se que, no entendimento da Companhia, os valores relacionados ao plano de opção 

de compra de ações não configuram “remuneração”, para fins trabalhistas e previdenciários. 

Sua inclusão no cômputo da remuneração global dos administradores é realizada única e 

exclusivamente para cumprir os requisitos regulatórios da CVM. 
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Diretoria R$ 7.797.086 R$ 9.077.685 

premissa de pagamento de PPR em 2017 

superior aos valores de 2016 conforme 

metas e plano proposto 

Conselho de 

Administraçã

o 

R$ 1.530.000 R$ 1.893.949 
Adequação da política de remuneração à 

pratica de mercado 

Conselho 

Fiscal 
-  -  - 

 

Diferença - Valores da proposta atual e da proposta anterior, incluindo encargos sociais de 

ônus da Companhia: 

    

Órgão 

Valores 

2016 

Propostos 

Valores 

2017 

Propostos 

Motivos 

Diretoria 9.132.249 10.406.424 

premissa de pagamento de PPR em 2017 

superior aos valores de 2016 conforme 

metas e plano proposto 

Conselho de 

Administraçã

o 

1.836.000 2.269.949 
Adequação da política de remuneração à 

pratica de mercado 

Conselho 

Fiscal 
-  -  -  

 

Comparação entre os valores propostos no exercício social anterior e os valores realizados  

 

O quadro abaixo apresenta as diferenças entre a proposta de remuneração do exercício 

anterior e os valores realizados de referida proposta. 

 

Diferença - Valores da proposta anterior e valores realizados, líquidos de encargos sociais 

de ônus da Companhia: 

    

Órgão 

Valores 

2016 

Propostos 

Valores 

2016 

Realizados 

Motivos 



 

 

 

 

 

 

 

148 

 

Diretoria R$ 7.797.086 R$ 6.876.861 Redução do quadro ao longo do ano; 

Conselho de 

Administraçã

o 

R$ 1.530.000 R$ 1.721.562 Valor realizado em linha com o ano anterior 

Conselho 

Fiscal 
-  -  - 

 

Diferença - Valores da proposta anterior e valores realizados, incluindo encargos sociais de 

ônus da Companhia: 

    

Órgão 

Valores 

2016 

Propostos 

Valores 

2016 

Realizados 

Motivos 

Diretoria 9.132.249 8.086.673 Redução do quadro ao longo do ano; 

Conselho de 

Administraçã

o 

1.836.000 2.057.562 Valor realizado em linha com o ano anterior 

Conselho 

Fiscal 
-  -  - 

 

Comparação entre os valores aprovados no exercício social anterior e os valores informados 

no Formulário de Referência de 2016  

 

O quadro abaixo apresenta as diferenças entre a proposta de remuneração aprovada do 

exercício anterior e os valores informados no Formulário de Referência de 2016. 

 

Diferença - Valores aprovados em 2016 e informados no Formulário de Referência, 

líquidos de encargos sociais de ônus da Companhia: 

    

Órgão 

Valores 

2016 

Aprovados 

Valores do 

Formulário 

de 

Referência 

2016  

Motivos 
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Diretoria R$ 8.097.017 R$ 8.097.017 

Sem justificativas, valores iguais 

Conselho de 

Administraçã

o 

R$ 1.530.000 R$ 1.530.000 

Sem justificativas, valores iguais 

Conselho 

Fiscal 
-  -  

-  

 

Diferença - Valores aprovados em 2016 e informados no Formulário de Referência, 

incluindo encargos sociais de ônus da Companhia: 

    

Órgão 

Valores 

2016 

Aprovados 

Valores do 

Formulário 

de 

Referência 

2016  

Motivos 

Diretoria 9.132.249,00 R$ 9.132.249 

Sem justificativas, valores iguais 

Conselho de 

Administraçã

o 

1.836.000,00 R$ 1.836.000 

Sem justificativas, valores iguais 

Conselho 

Fiscal 
- - 

-  

 

 

As informações sobre a remuneração dos administradores na forma do item 13 do formulário 

de referência (com a redação sugerida pelo Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 02/2016), 

conforme previsto na ICVM 481, constam do Anexo I da presente Proposta. 

 

Análise das Matérias a Serem Deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária 

 

O objetivo desta seção é analisar as matérias submetidas à apreciação de V.Sas. em 

assembleia geral extraordinária, permitindo, assim, a formação de convicção e a tomada de 

decisão informada e refletida por parte dos acionistas. 

 

Justificativa e análise das alterações propostas ao estatuto social da Companhia 
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Alteração do artigo 3 do estatuto social, e seu parágrafo único, de forma a prever que a sede 

da Companhia será no estado de Minas Gerais, porém o seu município e endereço da sede 

social passarão a ser definidos por deliberação da diretoria. 

  

A administração da Companhia propõe a alteração do artigo 3 e seu parágrafo único do 

estatuto social da Companhia, de forma a prever que a sede da Companhia será no estado de 

Minas Gerais, porém o seu município e endereço da sede social passarão a ser definidos por 

deliberação da diretoria. 

 

Assim sendo, e em observância ao inciso II do artigo 11 da ICVM 481, segue, abaixo, o 

relatório que detalha a origem e justificativa da reforma proposta, analisando os seus efeitos 

jurídicos e econômicos: 

 

 

 

 

Atual Redação do Estatuto Social 
Reforma Proposta ao Estatuto Social da 

Companhia 

Artigo 3 A Companhia tem sua sede 

social e foro na Cidade de Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais, na 

Rua Fernandes Tourinho, 147, salas 1301 

e 1303, CEP 30112- 000. 

 

Parágrafo Único - Mediante deliberação 

da Diretoria, a Companhia poderá abrir, 

transferir, fechar ou alterar os endereços 

de suas filiais, estabelecimentos, 

agências, escritórios e representações ou 

instalações para a realização das 

atividades da Companhia em qualquer 

parte do território nacional ou no 

exterior. 

 

Artigo 3 A Companhia tem sua sede 

social e foro na Cidade de Belo 

Horizonte, no Estado de Minas Gerais,.na 

Rua Fernandes Tourinho, 147, salas 1301 

e 1303, CEP 30112- 000 com Município 

e endereço definidos por deliberação da 

Diretoria. 

 

Parágrafo Único - Mediante deliberação 

da Diretoria, a Companhia poderá alterar 

o Município e o endereço da sede social 

da Companhia, abrir, transferir, fechar ou 

alterar os endereços de suas filiais, 

estabelecimentos, agências, escritórios e 

representações ou instalações para a 

realização das atividades da Companhia 

em qualquer parte do território nacional 

ou no exterior. 

Justificativa e Impactos: A referida reforma prevê que o Estado e o município onde se 

encontra a sede da Companhia permanecem indicados no referido artigo do Estatuto 

Social da Companhia, porém, de forma a dar maior flexibilidade e permitir que 

decisões comerciais sejam tomadas pela administração no melhor interesse da 

Companhia com relação a instalações de sua sede, recomenda-se que o endereço da 
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sede social Companhia passe a ser definido por deliberação da diretoria. Ressalta-se 

que sua localização no estado de Minas Gerais, na Cidade de Belo Horizonte, será 

mantida e que a sede da Companhia permanece, nesta data, na cidade de Belo 

Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Fernandes Tourinho, 147, salas 1301 e 

1303, CEP 30112-000.  

 

 

Por fim, de forma a atender o disposto no inciso I do artigo 11 da ICVM 481, o Anexo VI à 

presente Proposta contempla uma cópia do estatuto social consolidado, contendo, em 

destaque, as reformas propostas neste item 9.1.2 e no item 9.1.1 acima. 

 

Alteração do artigo 5 do estatuto social da Companhia, para contemplar os aumentos de 

capital social realizados pela Companhia 

 

A administração da Companhia propõe a reforma do artigo 5, caput, do estatuto social da 

Companhia, para contemplar os aumentos de capital social realizados pela Companhia, 

dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovados nas reuniões do conselho de 

administração da Companhia realizadas em 28.07.2014, cuja ata foi registrada na Junta 

Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) em sessão de 22.10.2014, sob n.º 

5400014; 30.03.2015, cuja ata foi registrada na JUCEMG em sessão de 27.05.2015, sob n.º 

5515763, 03.08.2015, cuja ata foi registrada na JUCEMG em sessão de 11.08.2015, sob n.º 

6567373, 27.04.2016, cuja ata foi registrada na JUCEMG em sessão de 24.05.2016, sob n.º 

5783337, 03.06.2016, cuja ata foi registrada na JUCEMG em sessão de 01.07.2016, sob n.º 

5818304, e 18.07.2016, cuja ata foi registrada na JUCEMG em sessão de 17.08.2016, sob n.º 

5817490.  

 

Assim sendo, e em observância ao inciso II do artigo 11 da ICVM 481, segue, abaixo, o 

relatório que detalha a origem e justificativa da reforma proposta, analisando os seus efeitos 

jurídicos e econômicos: 

 

Atual Redação do Estatuto Social 
Reforma Proposta ao Estatuto Social da 

Companhia 

Artigo 5 – O capital social da Companhia 

é de R$ 219.186.059,51 (duzentos e 

dezenove milhões, cento e oitenta e seis 

mil, cinquenta e nove reais, cinquenta e 

um centavos), dividido em 88.637.034 

(oitenta e oito milhões, seiscentos e trinta 

e sete mil, e trinta e quatro) ações 

ordinárias, todas nominativas, escriturais 

e sem valor nominal. 

 

Artigo 5 – O capital social da Companhia 

é de R$ 219.186.059,51 (duzentos e 

dezenove milhões, cento e oitenta e seis 

mil, cinquenta e nove reais, cinquenta e 

um centavos) 310.008.098,87 (trezentos e 

dez milhões, oito mil e noventa e oito 

reais e oitenta e sete centavos), dividido 

em 88.637.034 (oitenta e oito milhões, 

seiscentos e trinta e sete mil, e trinta e 

quatro) 88.836.247 (oitenta e oito 
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milhões, oitocentas e trinta e seis mil e 

duzentas e quarenta e sete) ações 

ordinárias, todas nominativas, escriturais 

e sem valor nominal. 

Justificativa e Impactos: A referida reforma contempla os aumentos de capital social 

realizados pela Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme 

aprovados em reuniões do conselho de administração da Companhia. A alteração é 

feita apenas para adequar a redação do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia aos 

aumentos realizados e inexistem impactos em decorrência de tal adequação. 

 

 

Autorização para os administradores  

 

Propõe-se que os administradores da Companhia sejam autorizados a praticar todos os atos 

necessários para efetivar as deliberações tomadas na AGOE, incluindo, mas sem limitação, 

realizarem os registros e atualizações cadastrais da Companhia nos órgãos públicos e 

privados competentes, se aplicável. 

 

 

 

 

 

Conclusão  

 

Pelos motivos acima enunciados, a administração da Companhia submete a presente Proposta 

à apreciação de V. Sas. e recomenda a sua integral aprovação. 
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Arezzo Indústria e Comércio S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76 

NIRE 31.300.025.91-8 

 

 

Anexo I: Proposta de Remuneração dos Administradores 

(conforme item 13 do Formulário de Referência – ICVM 480) 

 

13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da 

diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos 

comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos: 

 

objetivos da política ou prática da remuneração: 

 

A política de remuneração da Arezzo para os Diretores Estatutários, Diretores Não 

Estatutários e membros do Conselho de Administração tem como finalidade o equilíbrio 

entre os objetivos da organização, a estratégia de negócios e as práticas de mercado. Busca, 

além da atribuição justa e reflexa do desempenho, a alavancagem dos resultados da 

Companhia e a atração e retenção dos melhores talentos. A remuneração é estabelecida com 

base em pesquisas de mercado e visa remunerar os membros da Administração pelas metas e 

desempenho atingidos. 

 

Os membros do Conselho Fiscal, quando instalado, serão remunerados de acordo com o 

previsto na Lei das Sociedades por Ações. 

 

b) composição da remuneração, inclusive: 

 

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 

 

Os membros da Diretoria Estatutária e Não Estatutária da Companhia fazem jus a uma 

remuneração fixa, composta por salário ou pró-labore e ainda a benefícios compostos por 

vale refeição, seguro de vida e plano de saúde, bem como uma remuneração variável através 

de participação nos resultados e remuneração baseada em ações4. A remuneração fixa e 

benefícios têm como objetivo remunerar de acordo com as pesquisas salariais de mercado 

para a posição. A remuneração variável tem como objetivo remunerar de acordo com os 

                                                 

4 Ressalta-se que, na opinião da Companhia, os valores relacionados ao Plano de Opção de 

Compra de Ações não configuram “remuneração”, para fins trabalhistas e previdenciários. 

Sua inclusão no computo da remuneração global dos administradores é realizada única e 

exclusivamente para cumprir os requisitos regulatórios da CVM. 
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resultados de indicadores de desempenho da companhia e metas individuais estabelecidas no 

Programa de Participação nos Lucros e Resultados da Companhia. A parcela resultante do 

Plano de Opções tem como objetivo reter os executivos como um incentivo de longo prazo. 

 

Os membros do Conselho de Administração fazem jus a uma remuneração fixa, composta 

por pró-labore e remuneração por participação em comitês. A remuneração fixa e 

participações em comitês têm como objetivo remunerar de acordo com as pesquisas salariais 

de mercado para a posição. 

 

A estratégia de remuneração fixa e variável a ser adotada e as indicações de beneficiários são 

aprovados pelo Conselho de Administração. A estratégia de remuneração baseada em 

ações5é aprovada pelo Conselho de Administração, com base no Plano de Opção de Compra 

de Ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 

25.05.2012. 

 

Os membros do Conselho de Administração fazem jus à remuneração fixa mensal, 

independentemente do número de convocações. A Companhia, atualmente, possui os 

seguintes Comitês não estatutários instalados: 

 

- Auditoria e Finanças; 

 

- Estratégia e Marcas; e 

 

- Pessoas.  

 

Não somente os conselheiros que fazem parte dos Comitês acima, mas também os demais 

membros dos Comitês fazem jus a remuneração fixa mensal em virtude de sua participação 

nos Comitês. Os membros do Conselho de Administração que fizerem parte de quaisquer dos 

Comitês acima farão jus a remuneração mensal adicional e fixa, independentemente do 

número de Comitês e reuniões dos quais fizerem parte. 

 

A Companhia não possui Conselho Fiscal instalado. 

 

(ii) em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na 

remuneração total; 

 

                                                 

5 Ressalta-se que, na opinião da Companhia, os valores relacionados ao Plano de Opção de 

Compra de Ações não configuram “remuneração”, para fins trabalhistas e previdenciários. 

Sua inclusão no computo da remuneração global dos administradores é realizada única e 

exclusivamente para cumprir os requisitos regulatórios da CVM. 
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As proporções médias de cada elemento da remuneração nos anos de 2014, 2015 e 2016 

encontram-se na tabela abaixo, considerando política de remuneração da Companhia nos 03 

(três) últimos exercícios sociais: 

 

2016 
Salário e 
Pró- 
labore 

Participaç
ão em 
Comitês 

Benefícios 

Remunera
ção 
Variável 
de Curto 
Prazo 
(PLR) 

Remunera
ção 
Variável 
de Longo 
Prazo 
(Ações) 

Total 

Conselho 
de 
Administr
ação 

70% 28% 2% 0 0 100% 

Diretoria 
Estatutária 

47% 0% 2% 34% 17% 100% 

Não 
Estatutária 

53% 0% 2% 7% 38% 100% 

Comitês -- 100% -- -- -- -- 

2015 
Salário e 
Pró- 
labore 

Participaç
ão em 
Comitês 

Benefícios 

Remunera
ção 
Variável 
de Curto 
Prazo 
(PLR) 

Remunera
ção 
Variável 
de Longo 
Prazo 
(Ações) 

Total 

Conselho 
de 
Administr
ação 

71% 29% 0% 0% 0% 100% 
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Diretoria 
Estatutária 

59% 0% 5% 14% 22% 100% 

Não 
Estatutária 

54% 0% 3% 11% 32% 100% 

Comitês 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

2014 
Salário e 
Pró- 
labore 

Participaç
ão em 
Comitês 

Benefícios 

Remunera
ção 
Variável 
de Curto 
Prazo 
(PLR) 

Remunera
ção 
Variável 
de Longo 
Prazo 
(Ações) 

Total 

Conselho 
de 
Administr
ação 

71% 29% 0% 0% 0% 100% 

Diretoria 
Estatutária 

60% 0% 6% 7% 27% 100% 

Não 
Estatutária 

51% 0% 3% 7% 39% 100% 

Comitês 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

 

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração; 
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O valor global da remuneração dos Administradores é definido em Assembleia Geral e 

distribuído entre os membros nas proporções que forem determinadas pelo Conselho de 

Administração em reunião própria. 

 

Individualmente, os valores de remuneração pagos aos Administradores são comparados 

periodicamente com o mercado, por meio de pesquisas realizadas por consultorias externas 

especializadas, em empresas de portes e setores similares aos da Companhia, visando avaliar 

sua competitividade e efetuar eventuais ajustes. 

 

O Comitê de Pessoas avalia e propõe a remuneração dos administradores, inclusive 

coordenando as comparações realizadas pelas consultorias. 

 

razões que justificam a composição da remuneração. 

 

A composição da remuneração visa o recrutamento e retenção dos profissionais adequados às 

necessidades da Companhia e considera as composições referenciais de mercado à época da 

contratação de cada profissional específico, baseado em suas experiências e capacidade 

técnica. 

 

a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato. 

 

A Companhia não tem membros não remunerados. 

 

principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de 

cada elemento da remuneração; 

 

No caso dos Diretores Estatutários e Não Estatutários: 

 

A remuneração fixa não é reajustada em um período fixo, mas com bases nas pesquisas 

salariais anuais as remunerações dos diretores podem ser revistas. Individualmente, os 

valores de remuneração são comparados com o mercado, por meio de pesquisas realizadas 

por consultorias externas especializadas e coordenada pelo Comitê de Pessoas , em empresas 

de portes e setores similares aos nossos, visando avaliar sua competitividade e efetuar 

eventuais ajustes. 

 

A remuneração variável anual depende de indicadores de desempenho tais como metas 

empresariais qualitativas e quantitativas. Dentre as metas quantitativas está incluído, 

principalmente, o acompanhamento do resultado global mensurado pelo EBITDA. São 

realizadas avaliações periódicas para mensurar o desempenho individual, com base em metas 

específicas estabelecidas no Programa de Participação nos Lucros e Resultados da 

Companhia. 
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A parcela da remuneração referente ao Plano de Opção de Compra de Ações está vinculada 

ainda ao desempenho das ações no mercado financeiro. 

 

No caso dos Conselheiros e participantes de comitês: 

 

A remuneração dos membros do Conselho de Administração é fixa e independente de 

indicadores de desempenho. 

 

Os membros dos Comitês também recebem apenas remuneração fixa, portanto sem efeitos de 

indicadores de desempenho. 

 

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

 

A parcela variável da remuneração dos Diretores está vinculada ao desempenho da 

Companhia no período em questão. Sendo assim, os valores a serem pagos aos Diretores a 

título de participação nos resultados dependem da evolução e do alcance de metas individuais 

pelos Diretores e de metas consolidadas globais pela Companhia. Caso a meta mínima não 

seja alcançada a remuneração variável é zero. Em contrapartida caso haja uma superação da 

meta global poderá haver uma parcela maior na distribuição do Programa de Participação nos 

Lucros, que estará limitada ao limite máximo determinado no Programa de Participação nos 

Lucros da Companhia e validado pela Comissão de Funcionários Representantes e Sindicatos 

de cada unidade. 

A remuneração fixa não é condicionada a metas individuais ou da Companhia, sendo 

determinada com base em pesquisas salarias anuais informadas no item 13.1.b.iii acima. 

 

como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, 

médio e longo prazo; 

 

O formato da remuneração acima descrito procura incentivar os Administradores a buscar a 

melhor rentabilidade dos investimentos e projetos desenvolvidos, de tal maneira a alinhar os 

interesses destes com os da Companhia. 

 

Em uma perspectiva de curto prazo, a Companhia busca obter tal alinhamento por meio de 

salários e pacotes de benefícios compatíveis com o mercado. 

 

Em médio prazo, a Companhia busca obter tal alinhamento por meio do pagamento de 

participação nos resultados a determinados Administradores. 

 

Em 25.05.2012, foi aprovado em Assembleia Geral um Plano de Opção de Compra de Ações 

de emissão da Companhia até o limite de 5% do capital social, o qual busca obter, a longo 

prazo, o referido alinhamento de interesses dos administradores com os da Companhia. 
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existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou 

indiretos; e 

 

Não aplicável. Não há qualquer remuneração dos Administradores da Companhia em função 

do exercício do cargo na Companhia suportada por subsidiárias, controladas ou controladores 

diretos ou indiretos da Companhia. 

 

existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado 

evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor. 

 

Não aplicável. Não há qualquer remuneração ou benefício atribuídos aos membros da 

Administração da Companhia que estejam vinculados à ocorrência de eventos societários 

determinados. 

 

- Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal. 

 

O número de membros remunerados de cada órgão apresentado nas tabelas a seguir 

corresponde ao número de membros de cada órgão a quem foi atribuída remuneração 

reconhecida nos resultados para cada exercício encerrado em 31 de dezembro nos anos 

abaixo indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2017 - Valores Anuais 

  
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº total de membros 
                                         

8,00  

                                         

3,00  
  

                                         

11,00  

Nº de membros 

remunerados 

                                         

7,33  

                                         

3,00  
  

                                        

10,33  

Remuneração fixa anual         

Salário ou pró-labore 
                         

1.520.000,00  

                        

3.306.989,93  
  4.826.989,93 

Benefícios direto e 

indireto 

                               

13.948,56  

                             

236.870,61  
  250.819,17 
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Participações em 

comitês 

                            

360.000,00  
    360.000,00 

Outros  
                            

376.000,00  

                         

1.328.739,08  
  1.704.739,08 

Descrição de outras 

remunerações fixas 
        

Remuneração variável         

Bônus         

Participação de 

resultados 

                                              

-    
3.268.135,00   3.268.135,00 

Participação em reuniões         

Comissões         

Outros         

Descrição de outras 

remunerações variáveis 
        

Pós-emprego         

Cessação do cargo         

Baseada em ações 

(incluindo opções) 
  2.265.689,00   2.265.689,00 

Total da remuneração 2.269.948,56 10.406.423,61 0,00 12.676.372,17 
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Remuneração total para o Exercício Social realizado 31/12/2016 - Valores Anuais  

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

Nº total de 

membros 
10 3,58 -- 13,58 

Nº de membros 

remunerados 
10 3,58 -- 13,58 

Remuneração 

fixa anual 
 

Salário ou pró-

labore 
1.200.000,00 3.102.931,30 -- 4.302.931,30 

Benefícios direto 

e indireto 
41562,48 116.481,56 -- 158.044,04 

Participações em 

comitês 
480.000,00  -- 480.000,00 

Outros 

Conselho de 

Administração 

(INSS) 

Diretoria 

Estatutária 

(INSS+FGTS) 

336.000,00 1.209.812,21 -- 1.545.812,21 

Descrição de 

outras 

remunerações 

fixas 

-- -- -- -- 

Remuneração 

variável 
 

Bônus -- -- --  

Participação de 

resultados 
 2.255.722,81 -- 2.255.722,81 

Participação em 

reuniões 
-- -- -- -- 

Comissões -- -- -- -- 

Outros -- -- -- -- 
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Conselho de 

Administração 

(INSS) 

Diretoria 

Estatutária 

(INSS+FGTS) 

Descrição de 

outras 

remunerações 

variáveis 

-- -- -- -- 

Pós-emprego --  -- -- 

Cessação do 

cargo 
-- 294.806,00 -- 294.806,00 

Baseada em 

ações (incluindo 

opções)6 

-- 1.106.919,00 -- 1.106.919,00 

Total da 

remuneração 
2.057.562,48 8.086.672,87 0,00 10.144.235,35 

 

 

 

 

 

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

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho Fiscal Total 

Nº total de 
membros 

10,00 4,00 -- 14,00 

Nº de membros 
remunerados 

10,00 4,00 -- 0,00 

Remuneração 
fixa anual 

 

Salário ou pró-
labore 

1.200.000,00 3.024.706,00 -- 4.224.706,00 

Benefícios 
direto e 
indireto 

0,00 243.263,00 -- 243.263,00 

                                                 

6 A Companhia entende que os valores constantes em Remuneração Baseada em Ações não 

devem ser considerados como remuneração, uma vez que as ações são adquiridas pelos seus 

funcionários. Assim, a indicação destes valores visa apenas atender a uma exigência da CVM 

e não deve ser considerada para efeitos trabalhistas, fiscais e previdenciários. 
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Participações 
em comitês 

480.000,00 0,00 -- 480.000,00 

Outros 
Conselho de 
Administração 
(INSS) 
Diretoria 
Estatutária 
(INSS+FGTS) 

336.000,00 879.350,00 -- 1.215.350,00 

Descrição de 
outras 
remunerações 
fixas 

-- --  -- 

Remuneração 
variável 

 

Bônus 0,00 0,00 -- 0,00 

Participação de 
resultados 

0,00 716.164,00 -- 716.164,00 

Participação em 
reuniões 

0,00 0,00 -- 0,00 

Comissões 0,00 0,00 -- 0,00 

Outros 
Conselho de 
Administração 
(INSS) 
Diretoria 
Estatutária 
(INSS+FGTS) 

0,00 0,00 -- 0,00 

Descrição de 
outras 
remunerações 
variáveis 

-- -- -- -- 

Pós-emprego 0,00 0,00 -- 0,00 

Cessação do 
cargo 

0,00 0,00 -- 0,00 

Baseada em 
ações 
(incluindo 
opções)7 

0,00 1.133.453,00 -- 1.133.453,00 

Total da 
remuneração 

2.016.000,00 5.996.936,00 -- 8.012.936,00 

 

 

 

 

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

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho Fiscal Total 

Nº total de 
membros 

10,00 4,00 -- 14,00 

                                                 

7 A Companhia entende que os valores constantes em Remuneração Baseada em Ações não 

devem ser considerados como remuneração, uma vez que as ações são adquiridas pelos seus 

funcionários. Assim, a indicação destes valores visa apenas atender a uma exigência da CVM 

e não deve ser considerada para efeitos trabalhistas, fiscais e previdenciários. 
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Nº de membros 
remunerados 

10,00 4,00 -- 0,00 

Remuneração 
fixa anual 

 

Salário ou pró-
labore 

1.200.000,00 2.085.918,00 -- 3.285.918,00 

Benefícios 
direto e 
indireto 

0,00 196.097,00 -- 196.097,00 

Participações 
em comitês 

480.000,00 0,00 -- 480.000,00 

Outros 
Conselho de 
Administração 
(INSS) 
Diretoria 
Estatutária 
(INSS+FGTS) 

384.000,00 551.783,00 -- 935.783,00 

Descrição de 
outras 
remunerações 
fixas 

-- -- -- -- 

Remuneração 
variável 

 

Bônus 0,00 0,00 -- 0,00 

Participação de 
resultados 

0,00 254.048,00 -- 254.048,00 

Participação em 
reuniões 

0,00 0,00 -- 0,00 

Comissões 0,00 0,00 -- 0,00 

Outros 
Conselho de 
Administração 
(INSS) 
Diretoria 
Estatutária 
(INSS+FGTS) 

0,00 0,00 -- 0,00 

Descrição de 
outras 
remunerações 
variáveis 

-- -- -- -- 

Pós-emprego 0,00 0,00 -- 0,00 

Cessação do 
cargo 

0,00 0,00 -- 0,00 

Baseada em 
ações (incluindo 
opções)8 

0,00 949.433,00 -- 949.433,00 

Total da 
remuneração 

2.064.000,00 4.037.279,00  6.101.279,00 

 

 

- Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal 

 

 

 

                                                 

8 
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2014 

Conselho de 

Administração 
Diretoria Total 

Número de Membros - 4 4 

Número de Membros remunerados - 4 4 

Bônus (em R$) - - - 

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- - - 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 
- - - 

Valor previsto no plano de remuneração, 

caso as metas estabelecidas fossem atingidas 
- - - 

Valor efetivamente reconhecido no resultado 

do exercício 
- - - 

Participação no resultado (em R$)    

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- - - 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 
- - - 

Valor previsto no plano de remuneração, 

caso as metas estabelecidas sejam atingidas 
- 1.706.657 1.706.657 

Valor efetivamente reconhecido no resultado 

do exercício 
- 254.048 254.048 

 

 

 

 

2015 

Conselho de 

Administração 
Diretoria Total 

Número de Membros - 4 4 

Número de Membros remunerados - 4 4 

Bônus (em R$) - - - 

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- - - 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 
- - - 

Valor previsto no plano de remuneração, 

caso as metas estabelecidas fossem atingidas 
- - - 

Valor efetivamente reconhecido no resultado 

do exercício 
- - - 

Participação no resultado (em R$)    
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Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- - - 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 
- - - 

Valor previsto no plano de remuneração, 

caso as metas estabelecidas sejam atingidas 
- 2.400.000 2.400.000 

Valor efetivamente reconhecido no resultado 

do exercício 
- 716.164 716.164 

 

 

 

2016  

Conselho de 

Administração 
Diretoria Total 

Número de Membros - 4 4 

Número de Membros remunerados - 4 4 

Bônus (em R$) - - - 

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- - - 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 
- - - 

Valor previsto no plano de remuneração, 

caso as metas estabelecidas fossem atingidas 
- - - 

Participação no resultado (em R$)    

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- - - 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 
- - - 

Valor previsto no plano de remuneração, 

caso as metas estabelecidas sejam atingidas 
- 2.920.234 2.920.234 

Total da remuneração variável (em R$) - 2.255.723 2.255.723 

 

 

2017 (previsão) 

Conselho de 

Administração 
Diretoria Total 

Número de Membros - 3 3 

Número de Membros remunerados - 3 3 

Bônus (em R$) - - - 

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- - - 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 
- - - 
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Valor previsto no plano de remuneração, 

caso as metas estabelecidas fossem atingidas 
- - - 

Valor efetivamente reconhecido no resultado 

do exercício 
- - - 

Participação no resultado (em R$)    

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- - - 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 
- - - 

Valor previsto no plano de remuneração, 

caso as metas estabelecidas sejam atingidas 
- 3.268.135 3.268.135 

Valor efetivamente reconhecido no resultado 

do exercício 
- 3.268.135 3.268.135 

 

13.4 Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração 

e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício 

social corrente, descrever:  

 

Termos e condições gerais; 

 

Considerando que a Companhia deseja estimular o empreendedorismo daqueles profissionais 

que com ela se relacionam, institui, no exercício social de 2012, conforme deliberação da 

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 25 de maio de 2012, o Plano de 

Opção de Compra de Ações (“Plano”). Em reunião do Conselho de Administração realizada 

em 28 de maio de 2012 foi aprovada a primeira outorga de opções de compra de ações 

(“Primeira Outorga”), em 27 de maio de 2013 foi aprovada a segunda outorga de opções de 

compra de ações (“Segunda Outorga”) , em 26 de maio de 2014 foi aprovada a terceira 

outorga de opções de compra de ações (“Terceira Outorga”), em 25 de maio de 2015 foi 

aprovada a quarta outorga de opções de compra de ações (“Quarta Outorga”) e, em 30 de 

maio de 2016 foi aprovada a quinta outorga de opções de compra de ações (“Quinta 

Outorga”). Os principais termos e condições vigentes das opções outorgadas a beneficiários 

administradores encontram-se descritas abaixo. 

 

São elegíveis para participar do Plano os Administradores, empregados e prestadores da 

Companhia que sejam referendados pelo Conselho de Administração (“Pessoas Elegíveis”). 

Os membros do Conselho de Administração, com exceção daqueles que exercem cargos da 

Diretoria da Companhia cumulativamente ao cargo de membro do Conselho de 

Administração, não são elegíveis para receber opções de compra de ações da Companhia, nos 

termos do Plano. 
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Cada uma das opções outorgadas nos termos do Plano, quando exercidas, conferem ao 

respectivo beneficiário direito de adquirir 1 (uma) ação de emissão da Companhia, 

observadas as condições estabelecidas no respectivo Contrato de Outorga de Opção. 

 

O Plano prevê a outorga de opções de duas espécies, cujas principais características 

encontram- se descritas a seguir: 

 

as opções do lote I terão as seguintes características: (i) tornar-se-ão exercíveis no dia útil 

subsequente à respectiva data de outorga; (ii) poderão ser exercidas dentro do período de 30 

dias contados da data em que se tornarem exercíveis; e (iii) as ações decorrentes do seu 

exercício não poderão ser negociadas durante o período compreendido entre a data em que o 

beneficiário exercer a respectiva opção e o terceiro aniversário da data de referido exercício; 

e 

 

as opções do lote II terão as seguintes características: (i) tornar-se-ão exercíveis na seguinte 

proporção (i.1) 25% no primeiro aniversário da respectiva data de outorga; (i.2) 25% no 

segundo aniversário da data de outorga; e (i.3) 50% no terceiro aniversário da respectiva data 

de outorga; e (ii) poderão ser exercidas dentro do período de 3 anos, contados da data em que 

se tornarem exercíveis. 

 

Até 31 de dezembro de 2012, no âmbito da Primeira Outorga, foram outorgadas a 

beneficiários administradores 7.501 opções do lote I e 41.255 opções do lote II, das quais 

7.501 opções do lote I foram integralmente exercidas no exercício social de 2012. 

Adicionalmente, foram outorgadas 3.833 opções do lote I e 10.804 do lote II para 

empregados que não eram administradores em 2012, mas se tornaram administradores no 

exercício de 2013, das quais 3.833 opções do lote I foram integralmente exercidas no 

exercício social de 2012. 

 

No exercício de 2013, tornaram-se exercíveis 13.015 opções pertencentes ao total do lote II 

da Primeira Outorga, das quais foram exercidas 11.946 opções, permanecendo pendente de 

exercício o restante.  

 

No exercício de 2014, tornaram-se exercíveis um adicional de 13.015 opções pertencentes ao 

total do lote II da Primeira Outorga, tendo sido exercidas no exercício de 2014 a totalidade 

das 14.084 opções então exercíveis do lote II da Primeira Outorga.  

 

No exercício de 2015, tornaram-se exercíveis o restante de 26.029 opções pertencentes ao 

total do lote II da Primeira Outorga, das quais não haviam sido exercidas no exercício de 

2015. 
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No exercício de 2016 foram exercidas a totalidade das 26.029 opções restantes do lote II da 

Primeira Outorga.  

 

No ano de 2013, no âmbito da Segunda Outorga, foram outorgadas a beneficiários 

administradores 4.699 opções do lote I e 67.067 opções do lote II, das quais 4.699 opções do 

lote I foram integralmente exercidas no exercício social de 2013. No ano de 2014, tornaram-

se exercíveis 16.767 opções pertencentes ao total do lote II da Segunda Outorga, as quais não 

foram exercidas. No ano de 2015, tornaram-se exercíveis 16.767 opções pertencentes ao total 

do lote II da Segunda Outorga, as quais não foram exercidas. No ano de 2016, tornaram-se 

exercíveis o restante das 33.533 opções pertencentes ao total do lote II da Segunda Outorga, 

as quais não foram exercidas. 

 

No ano de 2014, no âmbito da Terceira Outorga, foram outorgadas a beneficiários 

administradores 2.576 opções do Lote I e 151.140 opções do Lote II, das quais 2.576 opções 

do lote I foram exercidas no exercício social de 2014. No ano de 2015, tornaram-se 

exercíveis 37.785 opções pertencentes ao total do lote II da Terceira Outorga, as quais não 

foram exercidas. No ano de 2016, tornaram-se exercíveis 37.785 opções pertencentes ao total 

do lote II da Terceira Outorga, as quais não foram exercidas. As demais opções outorgadas 

no exercício de 2014, no âmbito da Terceira Outorga, não haviam se tornado exercíveis até 

31.12.2016. 

 

No ano de 2015, no âmbito da Quarta Outorga, foram outorgadas a beneficiários 

administradores 10.045 opções do Lote I e 152.684 opções do Lote II, das quais 10.045 

opções do Lote I foram exercidas no exercício social de 2015. No ano de 2016 tornaram-se 

exercíveis 38.171 opções do lote II da Quarta Outorga, as quais não foram exercidas. As 

demais opções outorgadas no exercício de 2015, no âmbito da Quarta Outorga, não haviam se 

tornado exercíveis até 31.12.2016. 

 

No ano de 2016, no âmbito da Quinta Outorga, foram outorgadas a beneficiários 

administradores 13.575 opções do Lote I e 217.200 opções do Lote II, das quais 13.575 

opções do Lote I foram exercidas no exercício social de 2016. As demais opções outorgadas 

no exercício de 2016, no âmbito da Quinta Outorga, não haviam se tornado exercíveis até 

31.12.2016. 

 

O Plano é administrado pelo Conselho de Administração, que, observadas as condições 

gerais do Plano e disposições legais pertinentes, terá amplos poderes para tomar todas as 

medidas necessárias e adequadas à administração do Plano e para estabelecer as condições 

das Opções a serem outorgadas e a modificação dessas condições. 
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A outorga de opções nos termos do Plano é realizada mediante a celebração de Contratos de 

Opção entre a Companhia e os beneficiários, podendo o Conselho de Administração 

estabelecer, a seu critério, termos e condições diferenciados para cada Contrato de Opção. 

 

 

Principais objetivos do plano; 

 

O Plano busca estimular os Administradores e demais Pessoas Elegíveis a perseguir o 

planejamento estratégico da Companhia e garantir a geração de valor. Busca-se, com o Plano, 

alinhar as ações de curto e longo prazo dos Administradores e demais Pessoas Elegíveis ao 

crescimento da rentabilidade das operações da Companhia. Além disso, o Plano procura 

auxiliar a retenção dos melhores talentos para atuação como Administradores e profissionais 

chave. 

 

Forma como o plano contribui para esses objetivos; 

 

Ao possibilitar que os Administradores e demais Pessoas Elegíveis adquiram ações de 

emissão da Companhia, observadas determinadas condições específicas estabelecidas pelo 

Conselho de Administração, estimula-se a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos 

sociais da Companhia, e incentiva-se o alinhamento de interesses dos acionistas da 

Companhia aos dos beneficiários do Plano, uma vez que passam a compartilhar os riscos e 

variações do mercado de capitais. Além disso, por meio do Plano, possibilita-se que a 

Companhia e outras sociedades sob o seu controle atraiam e mantenham a ela(s) vinculados 

os beneficiários do Plano. 

 

Como o plano se insere na política de remuneração da Companhia; 

 

O Plano compõe a remuneração dos Administradores na forma do pilar do planejamento de 

remuneração a longo prazo, complementando os demais componentes da remuneração dos 

administradores da Companhia, cujos focos estão no curto e médio prazos. 

 

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

longo prazo; 

 

O Plano permite à Companhia atrair e manter profissionais com as melhores qualificações 

para a organização, atribuindo responsabilidade e vinculando os Administradores e 

profissionais chave 

beneficiários aos riscos e variações do mercado de capitais, visando ganhos pelo 

comprometimento com os resultados de médio e longo prazo e ao desempenho de curto 

prazo. 
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Número máximo de ações abrangidas; 

 

O número total de ações que poderão ser adquiridas e/ou subscritas no âmbito do Plano não 

excederá 5% das ações representativas do capital social total da Companhia, em bases 

totalmente diluídas, computando-se nesse cálculo todas as opções já outorgadas nos termos 

do Plano, exercidas ou não, exceto aquelas que tenham sido extintas sem terem sido 

exercidas, as quais poderão ser objeto de novas outorgas, contanto que o número total de 

ações emitidas ou passíveis de serem emitidas nos termos do Plano esteja sempre dentro do 

limite do capital autorizado da Companhia. 

 

Número máximo de opções a serem outorgadas; 

 

Cada opção assegura ao beneficiário o direito de adquirir 1 ação de emissão da Companhia. 

Sendo assim, a quantidade de opções outorgadas está sujeita ao limite descrito no item “f” 

acima. 

 

Condições de aquisição de ações 

 

As opções outorgadas nos termos do Plano a Administradores e demais Pessoas Elegíveis se 

tornarão exercíveis na medida em que os respectivos beneficiários permaneçam 

continuamente vinculados como Administradores, empregados ou prestadores de serviço da 

Companhia ou outra sociedade sob seu controle, observado, ainda, em qualquer caso, o prazo 

de carência atribuído para o exercício das opções a eles outorgadas. 

 

Os prazos de carência e de exercício das opções será diferente dependendo do lote ao qual as 

opções outorgadas pertencerem, observadas, ainda, eventuais condições específicas previstas 

no Contrato de Outorga de Opção. 

 

A seguir, estão descritas as principais diferenças do prazo de carência dos lotes, conforme 

previsto no Plano: 

 

as opções do Lote I (i) tornar-se-ão exercíveis no dia útil subsequente à respectiva data de 

outorga; e (ii) poderão ser exercidas dentro do período de 30 dias contados da  data em que se 

tornarem exercíveis; e 

 

as opções do Lote II (i) tornar-se-ão exercíveis na seguinte proporção: (i.1) 25% no primeiro 

aniversário da respectiva data de outorga; (i.2) 25% no segundo aniversário da data de 

outorga; e (iii.3) 50% no terceiro aniversário da respectiva data de outorga; e (ii) poderão ser 

exercidas dentro do período de 3 anos, contados da data em que se tornarem exercíveis. 
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Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 

 

O preço de exercício das opções outorgadas nos termos do Plano é determinado pelo 

Conselho de Administração, com base na média da cotação das ações da Companhia na 

BM&FBOVESPA, ponderada pelo volume de negociação, nos 90 últimos pregões que 

antecederem a aprovação da outorga, admitido deságio de até 30%. 

 

Critérios para fixação do prazo de exercício 

 

O prazo de exercício foi fixado em linha com o intuito de incentivo e retenção dos 

Administradores na Companhia no curto, médio e longo prazo. 

 

Os prazos para exercício das opções será diferente dependendo do lote ao qual as opções 

outorgadas pertencerem, observadas, ainda, eventuais condições específicas previstas no 

Contrato de Outorga de Opção. 

 

A seguir, estão descritas as principais diferenças do prazo de exercício dos lotes, conforme 

previsto no Plano: 

 

as opções do lote I (i) tornar-se-ão exercíveis no dia útil subsequente à respectiva data de 

outorga; e (ii) poderão ser exercidas dentro do período de 30 dias contados da  data em que se 

tornarem exercíveis; e 

 

as opções do lote II (i) tornar-se-ão exercíveis na seguinte proporção: (i.1) 25% no primeiro 

aniversário da respectiva data de outorga; (i.2) 25% no segundo aniversário da data de 

outorga; e (iii.3) 50% no terceiro aniversário da respectiva data de outorga; e (ii) poderão ser 

exercidas dentro do período de 3 anos, contados da data em que se tornarem exercíveis. 

 

Forma de liquidação 

 

O beneficiário que desejar exercer a sua opção de compra de ações deverá comunicar à 

Companhia, por escrito, a sua intenção de fazê-lo e indicar a quantidade de opções que deseja 

exercer, nos termos do modelo de comunicação divulgado pelo Conselho de Administração. 

 

O preço de exercício da opção deve ser pago pelo beneficiário preferencialmente à vista, em 

dinheiro, na data do exercício da respectiva opção pelo beneficiário, podendo o Conselho de 

Administração, a seu exclusivo critério, estabelecer nos respectivos Contratos de Opção 

outras formas, condições e prazos de pagamento. 
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Nos Contratos de Opção firmados com os Administradores da Companhia até 31.12.2016, a 

regra é que o preço de exercício deve ser pago na data de exercício da opção. 

 

Com o propósito de satisfazer o exercício das opções outorgadas, a Companhia poderá, a 

critério do Conselho de Administração, emitir novas ações de sua emissão dentro do limite do 

capital autorizado, ou vender ações por ela mantidas em tesouraria. 

 

Restrições à transferência das ações 

 

Nos termos do Plano, sem prejuízo de eventuais condições específicas previstas nos 

Contratos de Outorga de Opção, as ações decorrentes do exercício de opções do lote I não 

poderão ser negociadas durante o período que se inicia na data de exercício da respectiva 

opção e termina no terceiro aniversário de referida data de exercício. 

 

Cumpre ressaltar, ainda, que, enquanto o preço de exercício não for pago integralmente, as 

ações adquiridas em razão do exercício da opção, independentemente do lote ao qual 

pertença, não poderão ser alienadas a terceiros, salvo mediante prévia autorização do 

Conselho de Administração, hipótese em que o produto da venda será destinado 

prioritariamente para quitação do débito do beneficiário para com a Companhia. 

 

As opções outorgadas nos termos do Plano são pessoais e intransferíveis, não podendo o 

beneficiário, em hipótese alguma, ceder, transferir ou de qualquer modo alienar a quaisquer 

terceiros as opções, nem os direitos e obrigações a elas inerentes. 

 

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

do plano. 

 

O Plano expirará (i) pelo decurso do prazo que permita o exercício integral das opções 

outorgadas no âmbito do Plano; (ii) por decisão da Assembleia Geral ou do Conselho de 

Administração da Companhia; ou (iii) pela dissolução ou liquidação da Companhia, o que 

ocorrer primeiro. 

 

A extinção do Plano por deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração 

da Companhia não afetará a eficácia das opções então em vigor anteriormente outorgadas 

(salvo se diversamente acordado por escrito com o respectivo beneficiário), tampouco a 

eficácia e validade das restrições à negociação com as opções, as ações e/ou a eventual 

direito de preferência. 

 

Na hipótese de a Companhia se envolver em operações de reorganização societária, tais como 

transformação, incorporação, fusão, cisão e incorporação de ações, o Conselho de 
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Administração da Companhia e as sociedades envolvidas em tais operações poderão, a seu 

critério, determinar, sem prejuízo de outras medidas que decidirem por equidade: (i) a 

substituição das ações objeto das opções por ações, quotas ou outros valores mobiliários de 

emissão da sociedade sucessora da Companhia; (ii) a antecipação da aquisição do direito ao 

exercício das opções, de forma a assegurar a inclusão das ações correspondentes na operação 

em questão; e/ou (iii) o pagamento em dinheiro da quantia a que o beneficiário faria jus nos 

termos do Plano. 

 

Qualquer alteração legal significativa no tocante às leis e regulamentação das sociedades por 

ações, às companhias abertas, na legislação trabalhista e/ou aos efeitos fiscais de um plano de 

opções de compra, poderá levar à revisão integral do Plano. 

 

Por fim, o Conselho de Administração poderá estabelecer regras complementares ao Plano e 

rever suas condições, desde que obedecidas as condições gerais do Plano e as diretrizes 

fixadas pela Assembleia Geral da Companhia. 

 

Adicionalmente, as opções outorgadas nos termos do Plano extinguir-se-ão automaticamente, 

cessando todos os seus efeitos de pleno direito, nos seguintes casos: 

 

mediante o seu exercício integral; 

 

após o decurso do prazo de vigência da opção; 

 

mediante o distrato do contrato de opção; 

 

se a Companhia for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada; 

 

na hipótese de inadimplemento do contrato pelo beneficiário; 

 

no caso de desligamento do beneficiário nas hipóteses estabelecidas no Plano conforme 

indicadas no item abaixo. 

 

Efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos previstos no 

plano de remuneração baseado em ações 

 

Em qualquer hipótese de desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, 

independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização, as 

opções não exercíveis de acordo com o respectivo contrato de opção na data do desligamento 

do beneficiário. 
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Nos casos em que o beneficiário desligar-se da Companhia (i) por vontade própria, pedindo 

demissão do seu emprego, renunciando ao seu cargo de administrador, ou rescindindo seu 

contrato de prestação de serviço; (ii) por vontade da Companhia, mediante demissão sem 

justa causa, destituição do seu cargo sem violação dos deveres e atribuições de administrador, 

ou rescisão do contrato de prestação de serviço sem que tenha havido o descumprimento de 

seus termos e condições; e (iii) por aposentadoria, as opções já exercíveis de acordo com o 

respectivo contrato de opção, na data do desligamento, poderão ser exercidas, no prazo de 30 

dias contados da data de desligamento, após o que as mesmas restarão automaticamente 

extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a 

qualquer indenização. 

 

Na hipótese de desligado da Companhia, por vontade desta, mediante demissão por justa 

causa, destituição do cargo por violação dos deveres e atribuições de Administrador, ou 

rescisão do contrato de prestação de serviço por descumprimento de seus termos e condições, 

todas as opções já exercíveis de acordo com o respectivo contrato de opção, na data do seu 

desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de 

aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização. 

 

No caso de desligamento por falecimento ou invalidez permanente, as opções já exercíveis de 

acordo com o respectivo contrato de opção, na data do desligamento, poderão ser exercidas 

pelos herdeiros e sucessores legais do beneficiário no caso de falecimento, ou pelos seus 

representantes no caso de invalidez permanente, no prazo de 12 meses contados da data do 

desligamento, após o que as mesmas restarão automaticamente extintas, de pleno direito, 

independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização, 

sendo que as ações adquiridas e/ou subscritas em tais circunstâncias se tornarão 

automaticamente disponíveis para negociação, independentemente de as mesmas estarem 

sujeitas a eventual período de vedação à negociação, respeitadas a lei e a regulamentação 

aplicáveis. 

 

Se, antes do término do período de vedação à negociação, o beneficiário se desligar da 

Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu emprego, renunciando ao seu 

cargo de Administrador, ou rescindindo seu contrato de prestação de serviço, ou por vontade 

da Companhia, mediante demissão por justa causa, destituição do cargo por violar os deveres 

e atribuições de Administrador, ou rescindindo contrato de prestação de serviço, a 

Companhia terá a opção de recomprar as ações restritas, pelo mesmo preço de exercício pago 

pelo beneficiário para aquisição das ações restritas, exercível pelo prazo de 120 dias a contar 

da data do respectivo desligamento. 

 

Não obstante, o Conselho de Administração, poderá, a seu exclusivo critério, sempre que 

julgar que os interesses sociais serão melhor atendidos por tal medida, deixar de observar as 
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mencionadas, ou estipular novas regras, conferindo tratamento diferenciado a determinado 

beneficiário. 

 

13.5 Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária 

 

As tabelas a seguir apresentam informações quantitativas em relação à remuneração baseada 

em ações reconhecida no resultado do emissor nos exercícios sociais findos em 31.12.2014, 

31.12.2015 e 31.12.2016 e à prevista para o exercício social corrente: 
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Remuneração Baseada em Ações – Exercício Social encerrado em 31.12.2014 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Nº total de membros - 4 

Nº de membros remunerados - 3 

Preço médio ponderado de exercício: - - 

(a) Das opções em aberto no início do exercício 

social 
- - 

(a.1) referentes à Primeira Outorga - R$20,856948048 

(a.2) referentes à Segunda Outorga - R$27,613453786 

(a.3) referentes à Terceira Outorga - - 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social - - 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social -  

(c.1) referentes à Primeira Outorga - R$20,856948048 

(c.2) referentes à Segunda Outorga - R$27,613453786 

(c.3) referentes à Terceira Outorga - R$18,418830632 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social -  

Diluição potencial no caso do exercício de todas as 

opções outorgadas. 
- 0,173% 

 

Remuneração Baseada em Ações – Exercício Social encerrado em 31.12.2015 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Nº total de membros - 4 

Nº de membros remunerados  3 

Preço médio ponderado de exercício: - - 

(a) Das opções em aberto no início do exercício 

social 
- - 

(a.1) referentes à Primeira Outorga - R$20,856948048 

(a.2) referentes à Segunda Outorga - R$27,613453786 

(a.3) referentes à Terceira Outorga - R$18,418830632 

(a.4) referentes à Quarta Outorga  - 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social - - 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social -  

(c.1) referentes à Primeira Outorga - R$20,856948048 

(c.2) referentes à Segunda Outorga - R$27,613453786 
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(c.3) referentes à Terceira Outorga - R$18,418830632 

(c4) referente à Quarta Outorga - R$19,909130890 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social -  

Diluição potencial no caso do exercício de todas as 

opções outorgadas. 
- 0,172% 

 

Remuneração Baseada em Ações – Exercício Social encerrado em 31.12.2016 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Nº de membros - 3,00 

Nº de membros remunerados  3,00 

Preço médio ponderado de exercício: - - 

(a) Das opções em aberto no início do exercício 

social 
- 

- 

(a.1) referentes à Primeira Outorga - R$20,856948048 

(a.2) referentes à Segunda Outorga - R$27,613453786 

(a.3) referentes à Terceira Outorga - R$18,418830632 

(a.4) referentes à Quarta Outorga - R$19,909130890 

(a.5) referentes à Quinta Outorga  R$17,679048801 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social - - 

(c) Das opções exercidas durante o exercício 

social 
- 

- 

(c.1) referentes à Primeira Outorga - R$20,856948048 

(c.2) referentes à Segunda Outorga - R$27,613453786 

(c.3) referentes à Terceira Outorga - R$18,418830632 

(c4) referente à Quarta Outorga - R$19,909130890 

(c5) referente à Quinta Outorga - R$17,679048801 

(d) Das opções expiradas durante o exercício 

social 
- 

- 

Diluição potencial no caso do exercício de todas 

as opções outorgadas. 
- 

0,259% 

 

 
Remuneração Baseada em Ações para o Exercício Social Corrente (2017) 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária 

Nº de membros - 3,58 
Nº de membros remunerados  3,58 
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(1)A depender da confirmação do número de opções a serem outorgadas em 2017. 

 

 As tabelas a seguir apresentam informações quantitativas em relação às outorgas 

reconhecidas no resultado do emissor nos exercícios sociais findos em 31.12.2014, 

31.12.2015, 31.12.2016 e à prevista para o exercício social corrente: 

 

SEGUNDA OUTORGA 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Outorga de opções de compras de ações   
Data de Outorga -- Mai/13 
Quantidade de opções outorgadas -- 71.766 
Prazo para que as opções se tornem exercíveis -- 1 a 3 anos 
Prazo máximo para exercício das opções -- 3 anos 
Prazo de restrição à transferência das ações -- 3 anos 
Valor justo das opções na data da outorga (mai/13) -- 1.101.453 

 

TERCEIRA OUTORGA 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Outorga de opções de compras de ações   

Data de Outorga -- Mai/14 
Quantidade de opções outorgadas -- 153.716 
Prazo para que as opções de tornem exercíveis -- 3 anos 
Prazo máximo para exercício das opções -- 3 anos 

Preço médio ponderado de exercício: - - 
(a) Das opções em aberto no início do 
exercício social 

- - 
(a.1) referentes à Primeira Outorga - R$20,856948048 
(a.2) referentes à Segunda Outorga - R$27,613453786 
(a.3) referentes à Terceira Outorga - R$18,418830632 
(a.4) referentes à Quarta Outorga - R$19,909130890 
(a.5) referentes à Quinta Outorga - R$17,679048801 
(b) Das opções perdidas durante o exercício 
social 

- - 
(c) Das opções exercidas durante o exercício 
social 

- - 
(c.1) referentes à Primeira Outorga - R$20,856948048 
(c.2) referentes à Segunda Outorga - R$27,613453786 
(c.3) referentes à Terceira Outorga - R$18,418830632 
(c4) referente à Quarta Outorga - R$19,909130890 
(c5) referente à Quinta Outorga - R$17,679048801 
(c6) referente à Sexta Outorga  R$22.446311111 
(d) Das opções expiradas durante o exercício 
social 

- - 
Diluição potencial no caso do exercício de 
todas as opções outorgadas. 

- 1,081% 
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Prazo de restrição à transferência das ações -- 3 anos 
Valor justo das opções na data da outorga -- 1.636.756 

 

QUARTA OUTORGA 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Outorga de opções de compras de ações   

Data de Outorga -- Mai/15 
Quantidade de opções outorgadas -- 162.729 
Prazo para que as opções de tornem exercíveis -- 3 anos 
Prazo máximo para exercício das opções -- 3 anos 
Prazo de restrição à transferência das ações -- 3 anos 
Valor justo das opções na data da outorga -- 1.444.310 

 

QUINTA OUTORGA 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Outorga de opções de compras de ações   
Data de Outorga -- Mai/16* 
Quantidade de opções outorgadas(1) -- 230.775 

Prazo para que as opções de tornem exercíveis -- 3 anos 

Prazo máximo para exercício das opções -- 3 anos 

Prazo de restrição à transferência das ações -- 3 anos 

Valor justo das opções na data da outorga -- 941.291 
* Retificada em jun/16 

 

SEXTA OUTORGA 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Outorga de opções de compras de ações   

Data de Outorga -- Mai/17 

Quantidade de opções outorgadas(1) -- 971.250 

Prazo para que as opções de tornem exercíveis -- 3 anos 
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Prazo máximo para exercício das opções -- 3 anos 

Prazo de restrição à transferência das ações -- 3 anos 

Valor justo das opções na data da outorga(1) -- 5.439.000 

(1)Valor a ser confirmado dependendo das condições de mercado na data da outorga. 

 

13.6 Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria 

estatutária ao final do último exercício social:  

 

Estão indicadas abaixo as opções de compra de ações outorgadas pela Companhia a seus 

administradores em aberto ao final do exercício social encerrado em 31.12.2016: 

 

 
Segunda Outorga 
Opções em Aberto ao Final do Exercício Social encerrado em 31/12/2016 
 Conselho de 

Administração 
Diretoria 
Estatutária 

Nº total de membros - 3 

Nº de membros remunerados - 3 
Opções ainda não exercíveis   
Quantidade   

Data em que se tornarão exercíveis   

Prazo máximo para exercício das opções   

Preço médio ponderado de exercício   

Opções Exercíveis   

Quantidade  63.731 opções lote 
II 

Prazo máximo para exercício das opções  15.933: Jun/2017 
15.933: Jun/2018 
31.865: Jun/2019 
 

Prazo de restrição à transferência das ações  
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Preço médio ponderado de exercício  R$ 27,613453786 

Valor justo das opções do exercício   

 

Terceira Outorga 

Opções em Aberto ao Final do Exercício Social encerrado em 31/12/2016 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Nº total de membros - 3 

Nº de membros remunerados - 3 

Opções ainda não exercíveis   
Quantidade  44.424 

Data em que se tornarão exercíveis - 
44.424 em 
Jun/2017 

Prazo máximo para exercício das opções - 3 anos 

Prazo de restrição à transferência das ações - 
Há restrição de 
exercício das ações 
até Jun/17 

Preço médio ponderado de exercício - R$ 18,418830632 
Valor justo das opções no último dia do exercício 
social 

- - 

Opções Exercíveis -  
Quantidade - 44.424 

Prazo máximo para exercício das opções - 

22.212 até 
Jun/2018 
22.212 até 
Jun/2019 

 
Prazo de restrição à transferência das ações 

- 
Há restrição de 
exercício das ações 
até Jun/17 Preço médio ponderado de exercício - R$ 18,418830632 

Valor justo das opções no último dia do exercício 
social 

- - 

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

- - 
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Quarta Outorga 
 
Opções em Aberto ao Final do Exercício Social encerrado em 31/12/2016 
 Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária 

Nº total de membros - 3 

Nº de membros remunerados - 3 
Opções ainda não exercíveis -  

Quantidade - 88.396 opções do 
lote II 

Data em que se tornarão exercíveis - 

22.099 em Jun/2016 
22.099 em Jun/2017 
44.198 em Jun/2018 

Prazo máximo para exercício das opções - 
38.171: Jun/2019 
38.171: Jun/2020 
76.342: Jun/2021 

Prazo de restrição à transferência das ações - 
Há restrição de 
exercício das ações 
até Jun/18 

Preço médio ponderado de exercício - R$ 19,90913089 
Valor justo das opções no último dia do exercício 
social 

- - 

Opções Exercíveis - - 
Quantidade - - 
Prazo máximo para exercício das opções - - 
Prazo de restrição à transferência das ações - - 
Preço médio ponderado de exercício - - 
Valor justo das opções no último dia do exercício 
social 

- - 

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

- - 

 

Quinta Outorga 

Opções em Aberto ao Final do Exercício Social encerrado em 31/12/2016 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária 

Nº total de membros - 3 

Nº de membros remunerados - 3 
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Opções ainda não exercíveis -  

Quantidade - 217.200 opções do 
lote II 

Data em que se tornarão exercíveis 

- 
22.099 em Jun/2017 
22.099 em Jun/2018 
44.198 em Jun/2019 

Prazo máximo para exercício das opções 
- 54.300: Jun/2019 

54.300: Jun/2020 
108.600: Jun/2021 

Prazo de restrição à transferência das ações 
- Há restrição de 

exercício das ações 
até Jun/19 

Preço médio ponderado de exercício - R$17,679048801 

Valor justo das opções no último dia do exercício 
social 

- - 

Opções Exercíveis - - 
Quantidade - - 
Prazo máximo para exercício das opções - - 
Prazo de restrição à transferência das ações - - 
Preço médio ponderado de exercício - - 
Valor justo das opções no último dia do exercício 
social 

- - 
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13.7 Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e 

da diretoria estatuária 

 

Opções Exercidas – Exercício Social encerrado em 31.12.2014 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Nº total de membros - 4 
Nº de membros remunerados - 3 
Opções exercidas   
Número de ações - 16.660 

Preço médio ponderado de exercício - R$20,48(1) 

Diferença entre valor de exercício e o valor de 
mercado das ações relativas às opções exercidas. 

 R$ 149.627 

Ações entregues   
Número de ações entregues  16.660 
Preço médio ponderado de aquisição  R$ 20,48 (1) 

Diferença entre o valor de aquisição e o valor de 
mercado de ações adquiridas 

 R$ 149.627 

(1) Preço ponderado de exercício das 14.084 opções outorgadas em 2012, no âmbito da Primeira Outorga, referentes 

ao lote II e das 2.576 opções outorgadas em 2014, no âmbito da Terceira Outorga, referentes ao lote I. 

 

Opções Exercidas – Exercício Social encerrado em 31.12.2015 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Nº total de membros - 4 
Nº de membros remunerados - 3 
Opções exercidas   
Número de ações - 10.045 
Preço médio ponderado de exercício - R$19.91(1) 

Diferença entre valor de exercício e o valor de 
mercado das ações relativas às opções exercidas. 

- R$ 41.093 

Ações entregues   

Número de ações entregues  10.045 

Preço médio ponderado de aquisição  R$19.91(1) 

Diferença entre o valor de aquisição e o valor de 
mercado de ações adquiridas 

 R$ 41.093 

(1) Não tivemos opções de lote II exercidas no ano encerrado em 31.12.2015. São 10.045 opções outorgadas em 

2015, no âmbito da Quarta Outorga, referentes ao lote I. 

 

 

Opções Exercidas – Exercício Social encerrado em 31.12.2016 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Nº total de membros - 3 
Nº de membros remunerados - 3 
Opções exercidas   
Número de ações - 39.604 
Preço médio ponderado de exercício - R$19,64 (1) 
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Diferença entre valor de exercício e o valor de 
mercado das ações relativas às opções exercidas. 

 R$ 149.627 

Ações entregues   
Número de ações entregues  16.660 
Preço médio ponderado de aquisição  R$ 20,48 (1) 

Diferença entre o valor de aquisição e o valor de 
mercado de ações adquiridas 

 R$ 149.627 

(1) Preço ponderado de exercício das 26.029 opções outorgadas em 2012, no âmbito da Primeira Outorga, referentes 

ao lote II e das 13.575 opções outorgadas em 2016, no âmbito da Quinta Outorga, referentes ao lote I. 

 

13.8 Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a 

13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções, indicando, no mínimo:  

 

modelo de precificação; 

 

O modelo utilizado para precificação do valor justo das opções da outorga de 2012 foi o método Black & Scholes, 

enquanto que para as outorgas de 2013, 2014, 2015 e 2016, a Administração definiu tal valor pela utilização do 

modelo Binomial.  

 

dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações, preço de 

exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco; 

 

Na determinação do valor justo das opções das ações, foram utilizadas as premissas abaixo: 

 

 1ª Outorga 

Junho/2012 

2ª Outorga 

Junho/2013 

3ª Outorga 

Junho/2014 

4ª Outorga 

Junho/2015 

5ª Outorga 

Junho/2016 
Lote I II I II I II I II I II 
Quantidade 

de ações 

          
1º 

Vencimento 

68.231 79.543 25.757 165.286 29.395 236.211 73.955 217.031 99.538 296.362 
2º 

Vencimento 

N/A 79.543 N/A 165.286 N/A 236.211 N/A 217.031 N/A 296.362 
3º 

Vencimento 

N/A 159.087 N/A 330.572 N/A 472.420 N/A 434.062 N/A 592.724 
Preço de 

exercício - 

(R$) 

20,86 20,86 27,61 27,61 18,42 18,42 19,91 19,91 17,68 17,68 

Valor justo 

por opção - 

(R$)  

          

1º 

Vencimento 

6,66 9,05 7,36 13,82 4,95 9,82 1,55 8,52 6,66 6,16 
2º 

Vencimento 

N/A 11,33 N/A 16,37 N/A 10,22 N/A 9,23 N/A 4,15 
3º 

Vencimento 

N/A 13,32 N/A 16,72 N/A 11,47 N/A 9,84 N/A 2,68 
Dividendos 

esperados 

("Dividend 

yield") 

- - 4,85% 4,85% 5,03% 5,03% 1,89% 1,89% 1,56% 1,56% 

Volatilidade 

do preço da 

ação 

40,36% 40,36% 36,29% 41,18% 27,95% 40,91% 24,93% 31,69% 24,01% 32,40% 

Taxa de 

juro livre de 

risco 

          
1º 

Vencimento 

8,50% 7,81% 7,86% 10,47% 10,81% 11,75% 13,41% 12,48% 14,12% 12,59% 
2º 

Vencimento 

N/A 8,59% N/A 10,60% N/A 11,80% N/A 12,33% N/A 12,62% 
3º 

Vencimento 

N/A 9,35% N/A 10,69% N/A 11,86% N/A 12,25% N/A 12,68% 
Período 

esperado 

até o 

vencimento 

- (dias 

corridos)  

          

1º 

Vencimento 

30 365 30 365 30 365 30 365 30 365 
2º 

Vencimento 

N/A 730 N/A 730 N/A 730 N/A 730 N/A 730 
3º 

Vencimento 

N/A 1.095 N/A 1.095 N/A 1.095 N/A 1.095 N/A 1.095 
 

método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados do exercício antecipado; 

 

Não aplicável, visto que não há possibilidade de exercício antecipado. 
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forma de determinação da volatilidade esperada; 

 

A volatilidade esperada foi calculada com base na média anual da volatilidade das ações da Companhia desde o 

início de suas negociações em mercado aberto em fevereiro de 2011. 

 

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

 

A opção não possui características diferentes das mencionadas nos itens acima. 

 

13.9 Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros 

valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, 

sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária 

ou do conselho fiscal, agrupados por órgão 

 

 

 

 

 

 

Companhia 

 

Acionista/ Quotista (1) Quantidade Total de 

Ações 

% com Relação ao Capital Social Total 

Conselho de 31.021.820 34,9 

 

 

 

 

ZZAB Comércio de Calçados Ltda 

Conselho de 

 

 

 

0 0,0 

 

 

 

ZZSAP Indústria e Comércio de Calçados  Ltda. 

Conselho de 

Administração 0 0,0 

Diretoria 1 0,0 

Total 1 0,0 

ZZEXP Comercial Exportadora S.A. 

 

Conselho de  

0 0,0 

Administração 
Diretoria 

 
15.509.064 

 
17,5 

Total 46.530.884 52,4 

 

Administração 
Diretoria 

 
1 

 
0,0 

Total 1 0,0 

 

Administração 
Diretoria 

 
1 

 
0,0 

Total 1 0,0 
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Proposta da administração para AGO  

 

 (1)Para não haver duplicidade, nos casos em que um mesmo Administrador ocupe 

cargo na Diretoria e no Conselho de Administração, as ações que tal Administrador 

detém estão computadas apenas na Diretoria. 

 

 

13.10 Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do 

conselho de administração e aos diretores estatutários, incluir as seguintes informações:  

a) órgão; 

b) número de membros; 

c) nome do plano; 

d) quantidade de administradores que reúnem condições para se aposentar; 

e) condições para se aposentar antecipadamente; 

f) valor atualizado das contribuições acumuladas no plano de previdência até o 

encerramento do último exercício social, descontada a parcela relativa a contribuições 

feitas diretamente pelos administradores; 

g) valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último exercício 

social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos 

administradores; 

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

 

Não há planos de previdência conferidos aos membros do Conselho de Administração e 

aos Diretores Estatutários da Companhia. 

 

13.11 Em forma de tabela, indicar, para os 3 últimos exercícios sociais, em relação ao 

conselho de administração, à diretoria estatutária e ao conselho fiscal. 

a) órgão; 

b) número de membros; 

c) número de membros remunerados; 

d) valor da maior remuneração individual; 

e) valor da menor remuneração individual; 

f) valor médio de remuneração individual (total da remuneração dividido 

pelo número de membros remunerados); 

 

31.12.2014 

Conselho de 

Administração  
Diretoria 

Anual - R$ Anual - R$ 

Número de membros 10(2) 4 

Número de membros remunerados 10(2) 4 

Valor da maior remuneração individual 216.000(1) 1.246.405(2) 

Valor da menor remuneração individual 144.000 701.570 

Valor médio de remuneração individual 201.600 1.009.320 

(1) Período de permanência do membro no Conselho de Administração: Os doze meses 

de 2014. 

(2) Período de permanência do membro na Diretoria: Os doze meses de 2014. 
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31.12.2015 

Conselho de 

Administração  
Diretoria 

Anual - R$ Anual - R$ 

Número de membros 10(2) 4 

Número de membros remunerados 10(2) 4 

Valor da maior remuneração individual 216.000(1) 2.036.096(2) 

Valor da menor remuneração individual 144.000 814.584 

Valor médio de remuneração individual 201.600 1.499.234 

(1) Período de permanência do membro no Conselho de Administração: Os doze meses 

de 2015. 

(2) Período de permanência do membro na Diretoria: Os doze meses de 2015. 

 

31.12.2016 

Conselho de 

Administração  
Diretoria 

Anual - R$ Anual - R$ 

Número de membros 10(2) 3,58 

Número de membros remunerados 10(2) 3,58 

Valor da maior remuneração individual 216.000(1) 2.035.398,00 (2) 

Valor da menor remuneração individual 144.000 921.079,16 

Valor médio de remuneração individual 201.600 1.865.566,85 

(1) Período de permanência do membro no Conselho de Administração: Os doze meses 

de 2016. 

(2) Período de permanência do membro na Diretoria: Os doze meses de 2016. 

 

 

 

13.12 Arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturam 

mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de 

destituição do cargo ou de aposentadoria (inclusive consequências financeiras para a 

Companhia): 

 

A Companhia tem contratada uma apólice de seguro D&O cujo o custo foi de R$ 

140.000, que possui cobertura para eventuais custos associados aos processos judiciais 

resultantes da má conduta dos Conselheiros, Diretores e Administradores no exercício 

das atividades, com limite máximo de indenização fixado em R$100.000.000,00. 

 

13.13 Percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado da 

Companhia referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária 

ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou 

indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto:  

 

 
Conselho de 

Administração  
Diretoria 

Conselho 

Fiscal 

2014 30,0% 42,6% Não Aplicável 

2015 40,0% 43,7% Não Aplicável 
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2016 11,1% 37,4% Não Aplicável 

 

13.14 Valores reconhecidos no resultado da Companhia como remuneração de 

membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, 

agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por 

exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados: 

 

A Companhia mantém contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica nas áreas 

cível, trabalhista e tributária com o Escritório de Advocacia Procópio de Carvalho de 

propriedade do Sr. José Murilo Procópio de Carvalho, membro do Conselho de 

Administração da Companhia, e com a empresa Ethos Desenvolvimento S/C Ltda., de 

propriedade do Sr. José Ernesto Beni Bolonha, que presta consultoria em gestão de 

recursos humanos, também membro do Conselho de Administração da Companhia. 

Estas empresas receberam os seguintes valores nos 3 últimos exercícios sociais: (I) no 

exercício findo em 31.12.2016, R$111 mil e R$577 mil, respectivamente (II) no 

exercício findo em 31.12.2015, R$278 mil e R$624 mil, respectivamente (III) no 

exercício findo em 31.12.2014, R$ 417 mil e R$ 592 mil, respectivamente. 

 

A Companhia mantém serviços de consultoria empresarial do Instituto de 

Desenvolvimento Gerencial S.A., no qual o Sr. Welerson Cavalieri, membro do 

Conselho de Administração da Companhia, participa como sócio. Esta empresa recebeu 

o montante de R$ 2.904 mil no exercício findo em 31.12.2014 e R$629.854,24 no 

exercício findo de 31.12.2015. Não houve transações no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2016. 

 

A Companhia mantem também, o contrato de locação do imóvel onde esta estabelecida 

a filial de  sua controlada ZZSAP Indústria e Comércio de Calçados Ltda na cidade de 

Campo Bom/RS, que      é de propriedade de uma empresa cujo sócio é o Sr. Anderson 

Lemos Birman, Presidente do Conselho de Administração. O valor do aluguel pago no 

exercício findo em 31.12.2016 foi  de 163 mil. 

 

13.15 Valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de 

sociedades sob controle comum e de controladas da Companhia, como remuneração de 

membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal da 

Companhia, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores foram 

atribuídos a tais indivíduos:  

 

Não há valores reconhecidos no resultado dos controladores, diretos ou indiretos, de 

sociedades sob controle comum e das controladas da Companhia, como remuneração de 

membros do Conselho de Administração ou dos Diretores Estatutários nos últimos 3 

exercícios sociais. 

 

13.16 Fornecer outras informações que a Companhia julgue relevantes: 

 

Informamos que para os últimos exercícios o valor de remuneração anual global 

aprovado em assembleia nos anos anteriores não foi integralmente utilizado, conforme 

abaixo: 
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Exercício 

Valor da Remuneração 

Global aprovada em 

Assembleia 

Valor reconhecido no 

resultado da Companhia 

2014 

remuneração em dinheiro R$ 5.394.581 R$ 4.019.966 

remuneração baseada em 

ações (1) 
R$ 1.175.098 R$ 949.433 

remuneração global R$ 6.569.679 R$ 4.969.399 

2015 

remuneração em dinheiro R$ 7.135.548 R$ 5.420.870 

remuneração baseada em 

ações (1) 
R$ 1.200.000 R$ 1.133.453 

remuneração global R$ 8.335.548 R$ 6.554.323 

2016 

remuneração em dinheiro R$ 8.244.016 R$ 7.491.504 

remuneração baseada em 

ações (1) 
R$ 1.383.000 R$ 1.106.919 

remuneração global R$ 9.627.016 R$ 8.598.423 

(1) A Companhia entende que os valores constantes nesse item não devem ser 

considerados como remuneração, uma vez que as ações são adquiridas pelos seus 

funcionários. Assim, a indicação desses valores visa apenas atender a uma exigência da 

CVM e não deve ser considerada para efeitos trabalhistas, fiscais e previdenciários. 

 

O motivo da diferença entre os valores aprovados nas propostas anteriores e os valores 

efetivamente realizados é o não atingimento das metas estabelecidas no início de cada 

exercício social. 

 

Para o exercício de 2017, é proposta a remuneração global dos membros do Conselho 

de Administração e da Diretoria, nos termos do art. 12 da ICVM 481, no montante de 

até R$ 10.971.633(dez milhões, novecentos e setenta e um mil e seiscentos e trinta e 

três reais), sendo o montante de até R$ 8.705.944(oito milhões, setecentos e cinco mil, e 

novecentos e quarenta e quatro reais) para os valores de remuneração paga em moeda 

corrente nacional (remuneração fixa, variável e benefícios) e de até R$ 2.265.689 (dois 

milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e oitenta e seis reais) para os 

valores a serem contabilizados como despesas relacionadas à remuneração baseada em 

ações (plano de opções de compra de ações). Adicionalmente, o valor de R$ 1.704.739 

(um milhão, setecentos e quatro mil e setecentos e trinta e nove reais) refere-se a 

encargos sociais, perfazendo, portanto, o montante total de R$ 12.676.372 (doze 

milhões, seiscentos e setenta e seis mil e trezentos e setenta e dois reais), conforme 

informado no item 13.2 acima. 

 

Frisa-se que a remuneração global acima se refere ao período entre 1º de janeiro de 

2017 até 31 de dezembro de 2017. 
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A remuneração global proposta para 2017 apresenta um aumento em comparação com a 

remuneração reconhecida no exercício social encerrado em 2016. Esse aumento decorre 

principalmente em função da premissa de pagamento de PPR em 2017 superior aos 

valores de 2016 conforme metas e plano proposto, e da remuneração adicional 

decorrente da nova configuração de conselheiros e diretores.  

 

Ressalta-se que a Companhia entende que os valores constantes nos itens “remuneração 

baseada em ações” não devem ser considerados como remuneração, uma vez que as 

ações são adquiridas pelos seus funcionários. Assim, a indicação destes valores visa 

apenas atender a uma exigência da CVM e não deve ser considerada para efeitos 

trabalhistas, fiscais e previdenciários. 
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Anexo II: Proposta de Destinação do Lucro Líquido 

(Conforme Anexo 9-1-II da ICVM 481) 

 

1. Lucro líquido do exercício. 

O lucro líquido da Companhia apurado para o exercício social encerrado em 31.12.2016 

foi de R$ 116.148.937,91. 

Descontando-se a parcela de R$ 5.807.446,90, correspondente a 5% do lucro líquido do 

exercício, o lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31.12.2016, nos termos 

do art. 202 da Lei das S.A., perfaz o montante de R$ 110.341.491,01. 

2. Montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos 

antecipados e juros sobre capital próprio já declarados.  

Distribuição de 98,2% do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos do art. 202 da 

Lei das S.A., equivalente a R$ 108.374.353,31, correspondente a R$ 1,21993394554 

por ação, sendo que: 

(a) o valor bruto de R$ 44.142.115,20, correspondente a R$ 0,49689306663 por 

ação, a título de juros sobre capital próprio, já declarado e integralmente pago;  

(b) o valor de R$ 11.256.686,91, correspondente a R$ 0,12671276973 por ação, a 

título de dividendos intercalares, já declarado e integralmente pago; e  

(c) o valor de R$ 52.975.551,20, correspondente a R$ 0,59632810918 por ação, a 

título de dividendos adicionais, a serem declarados na AGO da Companhia 

Distribuição, considerando o valor líquido de tributos recolhidos na fonte em 

decorrência do pagamento de juros sobre capital próprio, de 92,5% do lucro líquido 

ajustado do exercício, nos termos do art. 202 da Lei das S.A., equivalente a R$ 

102.068.171,73 (líquido de tributos), correspondente a R$ 1,14894736301 por ação, 

sendo que: 
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(a) o valor líquido de R$ 37.835.933,62, correspondente a R$ 0,42590648410 por 

ação, a título de juros sobre capital próprio, já declarado e integralmente pago;  

(b) o valor de R$ 11.256.686,91, correspondente a R$ 0,12671276973 por ação, a 

título de dividendos intercalares, já declarado e integralmente pago;  

(c) o valor de R$ 52.975.551,20, correspondendo a R$ 0,59632810918 por ação, a 

título de dividendos adicionais, a serem declarados na AGO da Companhia.  

Segue abaixo memória de cálculo dos dividendos a serem declarados na AGO, a ser 

realizada em 28.04.2017: 

  

Descrição 2016 

  

(+) Lucro líquido do exercício 116.148.937,91 

( - ) Constituição de reserva legal 5.807.446,90 

(=) Lucro líquido ajustado do exercício 110.341.491,01 

  

(A) Proventos a serem distribuídos, líquidos de tributos (92,5%) 102.068.171,73 

(B) Dividendos intercalares declarados 11.256.686,91 

  

Juros sobre capital próprio declarados (valor bruto) 44.142.115,20 

(-) IRRF sobre JSCP 6.306.181,58 

(C) Valor líquido do JSCP 37.835.933,62 

  

[A - (B +C)] Dividendo adicional a ser declarado na AGO 52.975.551,20 

 

3. Percentual do lucro líquido do exercício distribuído 

O percentual do lucro líquido ajustado, nos termos do artigo 202 da Lei das S.A., a ser 

distribuído relativo ao exercício encerrado em 31.12.2016 corresponde a 92,5%, 

considerados os valores líquidos de tributos decorrentes do pagamento de juros sobre 

capital próprio. 

4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com 

base em lucro de exercícios anteriores. 

Não aplicável, a Companhia distribuiu somente lucro líquido do exercício corrente. 

5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já 

declarados: 

a) o valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por 

ação de cada espécie e classe 

Considerando que, em 31.12.2016 o capital social da Companhia se encontrava dividido 

em 88.836.247 ações, os R$ 52.975.551,20 que serão distribuídos a título de dividendo 

adicional representarão um dividendo por ação de R$ 0,59632810918. 

A Companhia possui somente ações ordinárias emitidas, nos termos do Regulamento de 

Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e de seu Estatuto Social. 

b) a forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio 

Os dividendos serão pagos em dinheiro, até o final do exercício social de 2017, 

conforme data a ser fixada por deliberação da Diretoria da Companhia.  
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c) eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre 

capital próprio  

Os valores declarados como dividendos não estão sujeitos à atualização monetária ou 

remuneração entre a data de declaração e de efetivo pagamento. 

d) data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio 

considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento 

Será considerada como data de declaração dos dividendos adicionais a data de 

realização da AGO, que irá deliberar sobre a proposta da administração de destinação de 

resultados do exercício de 2016, a qual ser realizada, em primeira convocação em 

28.04.2017. 

Desse modo, as ações de emissão da Companhia serão negociadas sem direito aos 

dividendos adicionais (ex-dividendos) a partir do dia 02.05.2017, inclusive. 

6. caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com 

base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores 

a) informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados 

Montante global de R$ 55.398.802,11, distribuídos R$ 44.142.115,20 a título de juros 

sobre o capital próprio (valor bruto) e R$ 11.256.686,91 a títulos de dividendos 

intercalares, conforme lucro líquido do exercício apurado no balanço de 30.06.2016. 

b) informar a data dos respectivos pagamentos 

Provento Valor Bruto (R$) Data de Pagamento 

Juros Sobre Capital 

Próprio 
21.893.453,17 15.07.2016 

Juros Sobre Capital 

Próprio 
22.248.662,03 29.12.2016 

Dividendos 11.256.686,91 26.10.2016 

 

7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada 

espécie e classe: 

a) Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores 

A Companhia possui somente ações ordinárias. Para fins de cálculo do valor do lucro 

líquido do exercício por ação, consideramos o número total de ações ao final dos 

respectivos exercícios sociais.  

 2016 (R$) 2015 (R$) 2014 (R$) 2013 (R$)   

Lucro Líquido por 

Ação (ON) 
1,31 1,35 1,27 1,25 

 

b) Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios 

anteriores 

A Companhia possui somente ações ordinárias. Para fins de cálculo do valor do 

dividendo e juro sobre capital próprio por ação, consideramos o número total de ações 

ao final dos respectivos exercícios sociais e o valor líquido dos juros sobre capital 

próprio.  

Provento (por ação) 

Bruto 
2016 (R$) 2015 (R$) 2014 (R$) 2013 (R$) 

Dividendo 0,73 0,32 0,52 0,39 
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Provento (por ação) 

Líquido 
2016 (R$) 2015 (R$) 2014 (R$) 2013 (R$) 

Dividendo 0,73 0,32 0,52 0,39 

Juros sobre capital próprio 0,43 0,32 0,24 0,21 

Total 1,16 0,64 0,76 0,60 

 

8. Destinação de lucros à reserva legal 

a) Identificar o montante destinado à reserva legal 

O montante de R$ 5.807.446,90, correspondente a 5% do lucro líquido apurado no 

exercício, será destinado à reserva legal.  

b) Detalhar a forma de cálculo da reserva legal 

Calculado 5% do lucro líquido até o limite de 20% do capital social, nos termos do 

artigo 193 da Lei das S.A.. 

9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou 

mínimos 

a) Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos 

Não aplicável, pois a Companhia somente possui ações ordinárias. 

b) Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos 

dividendos fixos ou mínimos 

Não aplicável, pois a Companhia somente possui ações ordinárias. 

c) Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa 

Não aplicável, pois a Companhia somente possui ações ordinárias. 

d) Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada 

classe de ações preferenciais 

Não aplicável, pois a Companhia somente possui ações ordinárias. 

e) Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial 

de cada classe 

Não aplicável, pois a Companhia somente possui ações ordinárias. 

10. Em relação ao dividendo obrigatório 

a) Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto 

O dividendo mínimo obrigatório estabelecido no Estatuto Social da Companhia é de 

25% do lucro líquido da Companhia, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e 

acréscimos previstos no artigo 202, incisos II e III, da Lei das S.A.. Adicionalmente, a 

Companhia poderá realizar o pagamento de juros sobre o capital próprio e imputar o seu 

valor ao valor do dividendo mínimo obrigatório. 

b) Informar se ele está sendo pago integralmente 

O dividendo mínimo obrigatório, no valor total de R$ 27.585.372,75, correspondente a 

R$ 0,31051933963 por ação, está sendo pago integralmente.  

Juros sobre capital próprio 0,50 0,38 0,28 0,24 

Total 1,23 0,70 0,80 0,63 
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Considerando o valor líquido dos juros sobre capital próprio e dos dividendos 

intercalares declarados e pagos ao longo do exercício social de 2016 e imputados ao 

dividendo obrigatório, foi distribuído aos acionistas o montante total de 

R$ 49.092.620,53, correspondente a R$ 0,55261925383 por ação, valor superior ao 

dividendo obrigatório, conforme segue:  

Descrição Total Por ação 

(+) Lucro líquido do exercício 116.148.937,91 1,31 

(-) Reserva legal – 5% (5.807.446,90) (0,07) 

(=) Lucro líquido ajustado 110.341.491,01 1,24 

Dividendo obrigatório – 25% 27.585.372,75 0,31 

   

Proventos pagos em 2016   

Valor líquido dos JCP pagos em 2016 37.835.933,62 0,43 

Dividendos intercalares pagos em 2016 11.256.686,91 0,13 

Total líquido dos proventos pagos em 2016 49.092.620,53 0,55 

Proventos pagos em excesso ao dividendo obrigatório 21.507.247,78 0,24 

 

Desse modo, o dividendo obrigatório referente ao lucro líquido ajustado do exercício 

social encerrado em 31.12.2016 já foi integralmente declarado e pago durante o 

exercício social de 2016. 

c) Informar o montante eventualmente retido 

Não haverá retenção do dividendo mínimo obrigatório. 

11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da 

companhia 

a) Informar o montante da retenção 

Não aplicável. 

b) Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, 

abordando, inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e 

fluxos de caixa positivos 

Não aplicável.  

c) Justificar a retenção dos dividendos 

Não aplicável.  

12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências  

a) Identificar o montante destinado à reserva 

Não aplicável.  

b) Identificar a perda considerada provável e sua causa 

Não aplicável. 

c) Explicar porque a perda foi considerada provável 

Não aplicável.  

d) Justificar a constituição da reserva 

Não aplicável. 

13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar 

a) Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar 

Não aplicável. 

b) Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva 
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Não aplicável. 

14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias  

a) Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva 

Não aplicável. 

b) Identificar o montante destinado à reserva 

Não aplicável. 

c) Descrever como o montante foi calculado 

Não aplicável. 

15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital 

a) Identificar o montante da retenção 

Propõe-se que seja retido o montante de R$ 1.967.137,70, equivalentes a 1,8% do lucro 

líquido ajustado, para a execução do orçamento de capital da Companhia, nos termos do 

artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações.  

b) Fornecer cópia do orçamento de capital 

Vide Anexo III à presente Proposta. 

16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais  

a) Informar o montante destinado à reserva 

Não aplicável. 

b) Explicar a natureza da destinação Não aplicável. 
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Anexo III: Proposta da Administração para Orçamento de Capital 

 

 

Em R$  

 2016 

Retenção de lucros (artigo 196 da Lei 6.404/76) 1.967.137,70 

- Subconta Reserva Interna de Recursos para Investimentos 

em Pesquisas e Tecnologia 
60.612,95 

- Saldo Remanescente 1.906.524,75 

Fontes 1.967.137,70 

  

Financiamento do capital de giro 1.218.503,60 

Expansão da rede 196.236,72 

Investimentos em melhorias operacionais 393.427,54 

Financiar expansões planejamento estratégico 98.356,89 

Investimentos em pesquisa e tecnologia 60.612,95 

Aplicações 1.967.137,70 
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Anexo IV: Comentários dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia 

(Conforme item 10 do Formulário de Referência – ICVM 480) 

 

10. COMENTÁRIOS DOS DIRETORES 

 

10.1.  

  

a) condições financeiras e patrimoniais gerais  

 

Entende–se que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes 

para implementar seu plano de negócio e cumprir suas obrigações de curto e médio 

prazo. O capital de giro é suficiente para as suas atuais exigências e os seus recursos de 

caixa, inclusive empréstimos de terceiros, são suficientes para atender o financiamento 

de suas atividades e cobrir sua necessidade de recursos de curto e médio prazo. 

 

b) estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas  

 

Em 31.12.2016, a Companhia apresentava caixa líquido (soma das disponibilidades e 

das aplicações financeiras deduzidas das obrigações financeiras) de R$ 136,8 milhões, 

enquanto que em 2015, R$ 102,6 milhões e em 2014, R$ 102 milhões. Na mesma data, 

o patrimônio líquido era de R$ 669,7 milhões, enquanto que em 2015, R$ R$ 617,9 

milhões e em 2014, R$ 576 milhões. Os Diretores entendem que a atual estrutura de 

capital da Companhia, mensurada principalmente pela relação da dívida líquida sobre 

patrimônio líquido, apresenta hoje níveis conservadores de alavancagem. Em 

31.12.2016, a Companhia apresentava uma relação entre dívida de qualquer natureza e 

patrimônio líquido de 0,35, em 2015 e 2014 0,38. Majoritariamente, a Companhia busca 

financiar suas operações com capital próprio ou capital de terceiros com linhas de 

crédito incentivadas, tendo em vista a geração de caixa apresentada nos últimos anos. 

 

i) hipóteses de resgate  

 

Os Diretores entendem que não existe, no curto prazo, justificativa para realização de 

resgate das ações da Companhia. A hipótese de resgate de ações aconteceria apenas na 

eventualidade do retorno implícito do resgate de ações ser significativamente superior 

ao retorno gerado nas operações da Companhia, ou caso haja uma geração de caixa 

excessiva, superior à capacidade da Companhia de reinvestir tais valores em suas 

operações. Contudo, dada à perspectiva de rentabilidade e crescimento operacional da 

Companhia, tal hipótese é remota. 

 

ii) fórmula de cálculo do valor do resgate 
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Como não há hipótese de realização de resgate de ações no curto prazo, não é possível 

mensurar a fórmula de cálculo de um valor hipotético de resgate. 

 

 

 

 

 

c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos  

 

A Companhia tem cumprido, durante os últimos exercícios sociais, todas as suas 

obrigações referentes a seus compromissos financeiros, até a data deste documento, bem 

como tem mantido a assiduidade dos pagamentos desses compromissos. 

 

Considerando o perfil de seu endividamento, o fluxo de caixa e posição de liquidez da 

Companhia, acredita-se ter liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os 

investimentos, despesas, dívidas e outros valores a serem pagos nos próximos anos, 

embora a Companhia não possa garantir que tal situação permanecerá igual. Caso a 

Companhia entenda necessário contrair empréstimos para financiar seus investimentos e 

aquisições, acredita-se ter capacidade para contratá-los. Para informações adicionais 

sobre empréstimos e financiamentos, vide item 10.1(f) deste Anexo IV. 

 

d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-

circulantes utilizadas 

 

A Companhia tem utilizado capital de terceiros com linhas de crédito incentivadas para 

o financiamento de suas atividades e capital próprio, apresentando, consistentemente, 

nível de endividamento conservador quando comparado à posição de patrimônio 

líquido, bem como quando comparado à posição de caixa. Para informações adicionais a 

respeito de sua estrutura de endividamento, veja o item 10.1 (f) abaixo. Em 31.12.2016 

a Companhia apresentava caixa líquido (disponibilidades e aplicações financeiras 

deduzidas do endividamento) de R$136.795 milhões. Em 31.12.2015 a Companhia 

apresentava caixa líquido de R$ R$ 102,609 milhões. Em 31.12.2014, a Companhia 

apresentava caixa líquido de R$ 101 milhões.  

 

e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-

circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez  

 

Os Diretores acreditam que a geração de caixa operacional da Companhia é suficiente 

para o cumprimento de suas obrigações. As deficiências de liquidez, caso ocorram, 

serão cobertas com caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras de curto prazo 

que, no período encerrado em 31.12.2016, representavam um total de R$242,8 milhões, 

em 2015 representavam um total de R$225,8 milhões, e em 2014 um total de R$200,4 

milhões. A Companhia também pode cobrir deficiências de liquidez por meio de caixa 

gerado por suas atividades de financiamento, desde que seja julgado haver condições 

favoráveis para tanto. 

 

f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas  
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Os saldos de empréstimos e financiamentos contratados em 31.12.2014, em 31.12.2015 

e em 31.12.2016, estão indicado na tabela abaixo: 

 

 

 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014  

   (em R$ mil) 

Descrição   

Capital de giro 16.419 19.654 27.654  

Santander leasing - - 3  

Adiantamento de Contrato de Câmbio 

(ACC) 
51.809 56.065 29.493  

FINEP e Finame 37.822 47.434 42.260  

Total 106.050 123.153 99.410  

Curto prazo 
78.970 

 

85.336 

 

65.081  

Longo prazo 27.080 37.817 34.329  

 

Os empréstimos estão garantidos por fianças bancárias e aval dos acionistas 

controladores. 

 

A taxa de juros e encargos incidentes sobre os empréstimos são: 

 

Empréstimos e Financiamentos Taxa de Juros e Encargos Vencimento 

   

FINEP Entre 4% a.a e 5,25% a.a. 
Até setembro de 

2021 

Finame Entre 2,50% 6% a.a. Até outubro de 2024 

Adiantamento de Contrato de 

Câmbio (ACC) 
Taxa média de 3,39% a.a. Dezembro de 2017 

Capital de Giro EUA 

Denominado em Dólares, 

acrescido pela taxa Libor 

média + 1,35% a.a. fixo 

Setembro de 2017 

 

 

Em 31.12.2016, a taxa média ponderada do endividamento da Companhia era de 3,62% 

ao ano, em 2015: 3,04%, e em 2014: 3,8%. 

 

Outras garantias e compromissos  

Em 10.10.2013, a Companhia celebrou um acordo de cooperação técnica e financeira 

com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (“Banco do Nordeste”), com a finalidade de 

manter uma linha de financiamento destinada aos franqueados da Companhia em 

empreendimentos instalados na área de atuação do referido banco. O Banco do Nordeste 

disponibilizou aos franqueados da Companhia os recursos do Fundo Constitucional de 

Financiamento da Região Nordeste (FNE), os quais foram utilizados para modernizar as 

lojas franqueadas da Companhia, observados os padrões próprios definidos pela 
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Companhia, bem como para financiar os custos associados a essas operações, a título de 

capital de giro, se necessário. A Companhia não possuí responsabilidade direta para 

cobertura de inadimplência das operações de seus franqueados. Contudo, a Companhia 

será garantidora dessas operações, por meio de carta fiança corporativa, quando 

contratadas pelos lojistas. Em 31 de dezembro de 2016 o saldo destas operações 

totalizava R$1,8 milhões, em 2015 R$1,6 milhões e em 2014 não existiam operações 

desta natureza e, consequentemente, a Companhia não figurava como garantidora de 

nenhuma operação desta natureza. 

 

A Companhia mantém também um acordo com o Banco Alfa, com a finalidade de 

manter uma linha de financiamento destinada aos franqueados da Arezzo, utilizando-se 

recursos do BNDES em financiamento para modernização de suas lojas (de terceiros), 

observando padrões próprios definidos pela Companhia, bem como para custos 

associados a esta operação. Em 31.12.2016, o saldo dessa garantia era de R$ 5 milhões, 

em 2015 R$ 3,855 milhões e em R$ 3,7 milhões. 

 

i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes  

 

A tabela abaixo apresenta os empréstimos e financiamentos relevantes da Companhia 

em relação ao endividamento no período de doze meses encerrado em 31.12.2016. 

 

Tipo de 

operação 
Credor 

Saldo 

Devedor 

Taxa de 

Juros 
Vencimento Circulante 

Não 

Circulante 

  (em R$ mil, exceto se de outra forma indicado) 

Contratos de 

Financiament

o 

Financiador

a de Estudo 

e Projetos – 

FINEP  

36.97

8 

4% aa até 5,25% 

a.a. ou TJLP se 

maior que 6% 

a.a. 

Até 

setembro de 

2021 

10.522 26.456 

Contrato de 

capital de 

Giro nos 

EUA 

Bank of 

América. 

16.41

9 

Variação do 

dólar + LIBOR 

+ spread Banco 

Setembro 

de 2017 
16.419 - 

ACC 
Diversos 

credores 

51.80

9 

Variação do 

dólar + taxa de 

juros + spread 

Banco  

Até 

dezembro 

de 2017 

51.809 - 

 

Para informações a respeito dos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo 

nos exercícios sociais encerrados em 31.12.2014 em 31.12.2015 e 31.12.2016, veja o 

mencionado acima neste item 10.1(f). 

 

Financiamento obtido junto à FINEP  

 

Em 15.11.2008, 20.03.2009 e 14.11.2011, a Companhia firmou três contratos de 

financiamento com a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, nos valores de 

R$16,6 milhões, R$10,1 milhões, e R$27,4 milhões, respectivamente, sendo que este 
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último foi aditado em outubro de 2013, passando seu valor para R$22,6 milhões. 

Abaixo estão elencadas as particularidades destes documentos: 

 

O primeiro contrato de financiamento, relacionado ao custeio parcial do projeto "Arezzo 

Online", apresenta cronograma de desembolso em quatro parcelas, nos valores de R$4,9 

milhões, R$4,1 milhões, R$3,8 milhões e R$3,8 milhões, distribuídas ao longo de 

aproximadamente 18 meses. A taxa de juros desse contrato é de 5,25% ao ano (fixa), 

tornando-se variável apenas em caso de inadimplemento. O pagamento deverá ser feito 

em 81 parcelas mensais e sucessivas, iniciando-se a amortização em 15.07.2010 e 

encerrando-se em 15.03.2017. 

 

O segundo contrato de financiamento, relacionado ao custeio parcial do projeto "Tecno 

Schutz", apresenta cronograma de desembolso em quatro parcelas, nos valores de R$2,6 

milhões, R$2,5 milhões, R$2,5 milhões e R$2,5 milhões, distribuídas ao longo de 

aproximadamente 18 meses. Esse contrato contempla uma taxa de juros 5,25% ao ano 

(fixa), tornando-se variável apenas em caso de inadimplemento. O pagamento deverá 

ser feito em 81 parcelas mensais e sucessivas, iniciando-se a amortização em 

15.12.2010 e encerrando-se em 15.08.2017. 

 

O terceiro contrato de financiamento, após aditado, relacionado ao custeio parcial do 

projeto "Novo Projeto Arezzo", apresenta cronograma de desembolso em quatro 

parcelas, nos valores de R$9,9 milhões, R$5,8 milhões, R$3,7 milhões e R$3,1 milhões, 

distribuídas ao longo de aproximadamente 30 meses. Esse contrato contempla uma taxa 

de juros 5,25% ao ano (fixa), tornando-se variável apenas em caso de inadimplemento. 

O pagamento deverá ser feito em 73 parcelas mensais e sucessivas, iniciando-se a 

amortização em 15.11.2013 e encerrando-se em 15.11.2019. 

 

Dentre as obrigações e restrições impostas à Arezzo no âmbito dos contratos com a 

FINEP, devem ser mencionadas as de (i) não obter financiamentos ou praticar atos que 

possam diminuir sua capacidade de pagamento, sem a prévia e expressa autorização da 

FINEP, exceto para atos ordinários de gestão; (ii) informar à FINEP quaisquer fatos ou 

ocorrências que resultem na diminuição de sua capacidade de pagamento ou no valor 

das garantias (cujo reforço ou substituição poderá ser exigido); e (iii) comunicar à 

FINEP quaisquer alterações realizadas em seu capital social ou estrutura societária. A 

garantia exigida consistiu, para cada contrato, na apresentação de cartas de fiança 

bancária, em montante equivalente a cada parcela desembolsada, acrescida de encargos. 

Até 31.12.2016 tínhamos 6 cartas de fiança em garantia desse financiamento, no 

montante total de R$ 40,6 milhões. Existe, finalmente, nos contratos, previsão de 

vencimento antecipado da dívida caso a FINEP opte, à luz de determinadas situações, 

pela resolução do contrato, o que tornaria toda a dívida imediatamente exigível. Tais 

situações envolvem irregularidades, tais como aplicação dos recursos em fins diversos 

ao pactuado, ou paralisação culposa do projeto, atraso no pagamento das quantias ou 

inadimplemento de obrigações devidas à FINEP, circunstâncias que impossibilitem ou 

coloquem em risco a execução do contrato ou seus objetivos, inexatidão em 

informações prestadas à FINEP ou, por fim, recuperação, falência ou protesto de título 

cambial contra nossa Companhia ou os garantidores. 
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ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

 

Não há outras relações de longo prazo relevantes com instituições financeiras. 

 

iii) grau de subordinação entre as dívidas  

 

Não há grau de subordinação entre as dívidas atuais, ressalvado que os Contratos de 

Adiantamento de Câmbio possuem crédito privilegiado em relação aos demais, nos 

termos da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. 

 

Comparando com os exercícios encerrados em 31.12.2016, em 31.12.2015 e em 

31.12.2014, a Companhia possuía a mesma característica de grau de subordinação sobre 

dívidas. 

 

iv) eventuais restrições impostas a Companhia, em especial, em relação a limites de 

endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação 

de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário  

 

Determinados contratos financeiros contêm restrição caso a Companhia ou os 

garantidores, as sociedades coligadas, controladas, diretas ou indiretas, conforme o 

caso, sofram mudança de seu controle acionário, ou ocorra qualquer incorporação, 

fusão, cisão, transformação ou qualquer outro tipo de reorganização societária fora do 

grupo econômico a que pertencem. Nesses casos, é necessária a anuência das 

instituições financeiras credoras de tais financiamentos, sob pena de declaração 

antecipada dos respectivos saldos devedores. Há também restrição em relação à 

contratação de novas dívidas sem prévia anuência dos credores, bem como com relação 

à inclusão de disposições em nosso Estatuto Social que exijam quórum especial para 

deliberação ou aprovação de matérias que limitem ou cerceiem o controle das empresas 

do nosso grupo econômico pelos acionistas controladores.  

 

Em 31.12.2016, a Companhia não possuía contratos com esta característica, o mesmo 

em 31.12.2015 e em 31.12.2014. 

 

Os Diretores entendem que a Companhia cumpre com todas as cláusulas restritivas 

(covenants) referentes aos contratos de financiamento firmados, conforme acima. 

 

g) limites de utilização dos financiamentos já contratados  

 

Em 31.12.2016, o quarto contrato, projeto "Arezzo 2013”, indicado acima, em que a 

Companhia possui empréstimo com a FINEP contratado por um valor máximo de R$ 

43,3 milhões, do qual o montante de R$ 17,3 milhões ainda não havia sido utilizado, de 

maneira que foram utilizados 60% dos recursos.  

Os recursos dos contratos anteriores, elencados acima, no item ‘f’, foram utilizados na 

sua totalidade. 

Atualmente companhia não possui contratos de dívidas e financiamentos contratados e 

não recebidos, uma vez que o documento descrito acima foi aditado e as demais 

parcelas não serão mais recebidas. 
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h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras  

 

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas aqui apresentadas foram 

elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem 

as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os 

pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

 

As demonstrações financeiras consolidadas também foram preparadas de acordo com as 

Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS), emitidas pelo International 

Accounting Standards Board (IASB). 

 

A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas 

pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelo IASB e órgãos reguladores que 

estavam em vigor em 31.12.2016. As demonstrações financeiras foram preparadas 

utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos 

e passivos como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo. 

 

A elaboração das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas 

contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração no 

processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia. A liquidação das 

transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente 

divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido a imprecisões ao 

processo de sua determinação. A Companhia revisa suas estimativas e premissas 

periodicamente, em um período não superior a um ano. 

 

Demonstração do resultado consolidado para os exercícios sociais encerrados em 

31.12.2014, em 31.12.2015 e em 31.12.2016.  
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__________ 

(1)Análise vertical, que é a participação percentual dos itens sobre o total da receita 

operacional líquida no mesmo período. 

(2)Análise horizontal, que é a variação percentual de cada rubrica entre dois períodos. 

 

Receita de venda de mercadorias e serviços 

 

A receita de venda de mercadorias e serviços da Companhia consiste, entre outros, em 

receitas decorrentes da venda dos produtos e serviços para franquias, da venda de 

produtos para clientes multimarcas e da venda de produtos a consumidores finais das 

lojas próprias e via comércio eletrônico. Os produtos são distribuídos pelas marcas 

Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman e Fiever, tanto no mercado interno quanto 

externo. 

 

Os produtos são vendidos a nossos clientes multimarcas por um preço geralmente maior 

do que aquele praticado na venda de produtos às lojas franqueadas. Além disso, a 

Companhia concedeu em 2016 um prazo médio de 94 dias para que os franqueados 

efetuassem pagamento de novos pedidos, comparado a um prazo médio de 75 dias 

outorgado aos clientes multimarcas. Alguns de nossos franqueados são ainda 

beneficiados por financiamentos outorgados pelo Banco do Nordeste e garantidos pela 

Companhia. Veja item o 10.1 (f) deste Anexo IV para uma descrição desses 

financiamentos. Os serviços prestados aos nossos franqueados incluem todo o suporte 

necessário para a comercialização de nossos produtos e fidelização de nossos clientes e 

o treinamento constante dos vendedores e coordenadores, inclusive o gerenciamento das 

compras de produtos acabados entre mais de 50 fornecedores no Brasil e no exterior. 

 

Com relação às nossas lojas próprias e web commerce, normalmente obtemos margens 

brutas maiores sobre a venda de produtos a consumidores finais se comparada às 

margens sobre a venda de produtos às lojas franqueadas e aos nossos clientes 

31.12.2014 A.V.%(1) 31.12.2015 A.V.%(1) 31.12.2016 A.V.%(1)
Dez 14/                             

Dez 15 %(2)

Dez 15/                             

Dez 16 %(2)

Receita operacional líquida 1.052.909 100,0% 1.120.557 100,0% 1.239.110 100,0% 6,4% 10,6%

-603.610 -57,3% -644.658 -57,5% -689.819 -55,7% 6,8% 7,0%

Lucro bruto 449.299 42,7% 475.899 42,5% 549.291 44,3% 5,9% 15,4%

Receitas (despesas) operacionais:

Comerciais -221.352 -21,0% -249.242 -22,2% -302.708 -24,4% 12,6% 21,5%

Administrativas e gerais -76.169 -7,2% -82.893 -7,4% -92.846 -7,5% 8,8% 12,0%

Resultado de equivalência patrimonial - - - - - - -

Outras receitas operacionais, líquidas -3.708 -0,4% -2.476 -0,2% -2.411 -0,2% -33,2% -37,3%

-301.229 -28,6% -334.611 -29,9% -397.965 -32,1% 11,1% 18,9%

Lucro antes do resultado financeiro 148.070 14,1% 141.288 12,6% 151.326 12,2% -4,6% 7,1%

Resultado Financeiro

Despesas financeiras -14.976 -1,4% -16.153 -1,4% -22.428 -1,8% 7,9% 38,8%

Receitas financeiras 25.874 2,5% 29.498 2,6% 34.414 2,8% 14,0% 16,7%

Variações cambiais, líquidas 2.519 0,2% 9.924 0,9% -6.312 -0,5% 294,0% -163,6%

13.417 1,3% 23.269 2,1% 5.674 0,5% 73,4% -75,6%

161.487 15,3% 164.557 14,7% 157.000 12,7% 1,9% -4,6%

Imposto de renda e contribuição social

Corrente -47.345 -4,5% -47.055 -4,2% -42.971 -3,5% -0,6% -8,7%

Diferido -1.390 -0,1% 2.161 0,2% 2.120 0,2% N/A -1,9%

Lucro líquido do exercício 112.752 10,7% 119.663 10,7% 116.149 9,4% 6,1% -2,9%

Lucro líquido por ação - RS 1,27 1,35 1,31

Aliquota efetiva -30,2% -27,3% -26,0%

Lucro antes do imposto de renda e da 

contribuição social

Custo dos produtos vendidos e dos serviços 

prestados
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multimarcas. Todavia, o preço final dos produtos de nossas lojas próprias e web 

commerce é igual ao preço final que sugerimos às lojas franqueadas e aos nossos 

clientes multimarcas. 

 

Para fins gerenciais, a Administração acompanha a receita bruta consolidada por marca 

e canal de venda, conforme demonstrado a seguir: 

 

Receita Operacional bruta  

 

As tabelas apresentam a abertura da receita bruta de venda de mercadorias e serviços 

entre os mercados interno e externo e canais de distribuição, bem como o número de 

lojas para os períodos indicados: 

 

 
 (1) Análise vertical, que é a participação percentual dos itens sobre o total da receita de 

venda de mercadorias e serviços no mesmo período. 

(2) Análise horizontal, que é a variação percentual de cada rubrica entre dois períodos 

 

 
 

Mercado Interno  

 

Marca Arezzo: A receita bruta de venda de mercadorias e serviços cresceu 9,0%, 

passando de R$737,5 milhões no período de doze meses encerrado em 31.12.2015 para 

Receita bruta de venda de mercadorias e serviços

Variação Variação

31.12.2014 A.V.%(1) 31.12.2015 A.V.%(1) 31.12.2016 A.V.%(1) 2014/ 2015 A.H.%(2) 2015/ 2016 A.H.%(2)

Mercado interno e externo 1.357.995 100,0% 1.434.659 100,0% 1.554.147 100,0% 76.664 5,6% 119.488 8,3%

Mercado interno 1.281.800 94,4% 1.307.096 91,1% 1.402.008 90,2% 25.296 2,0% 94.912 7,3%

   Mercado externo 76.195 5,6% 127.563 8,9% 152.139 9,8% 51.368 67,4% 24.576 19,3%

Mercado interno 1.281.800 94,4% 1.307.096 91,1% 1.402.008 90,2% 25.296 2,0% 94.912 7,3%

Arezzo 766.782 56,5% 737.549 51,4% 803.779 51,7% -29.233 -3,8% 66.230 9,0%

Franquias 559.031 41,2% 513.454 35,8% 546.870 35,2% -45.577 -8,2% 33.416 6,5%

Lojas próprias 110.627 8,1% 106.327 7,4% 113.780 7,3% -4.300 -3,9% 7.453 7,0%

Lojas multimarca 97.123 7,2% 106.446 7,4% 97.473 6,3% 9.322 9,6% -8.973 -8,4%

Web Commerce - - 11.322 0,8% 45.655 2,9% - - 34.333 303,2%

Schutz 434.063 32,0% 467.119 32,6% 457.648 29,4% 33.056 7,6% -9.471 -2,0%

Franquias 71.885 5,3% 81.772 5,7% 85.259 5,5% 9.888 13,8% 3.487 4,3%

Lojas próprias 144.076 10,6% 167.343 11,7% 160.467 10,3% 23.267 16,1% -6.876 -4,1%

Lojas multimarca 174.290 12,8% 164.040 11,4% 156.981 10,1% -10.249 -5,9% -7.059 -4,3%

Web Commerce 43.812 3,2% 53.965 3,8% 54.940 3,5% 10.153 23,2% 975 1,8%

Anacapri 71.748 5,3% 93.177 6,5% 119.357 7,7% 21.429 29,9% 26.180 28,1%

Franquias 30.433 2,2% 43.067 3,0% 54.201 3,5% 12.634 41,5% 11.134 25,9%

Lojas próprias 13.544 1,0% 12.437 0,9% 14.279 0,9% -1.108 -8,2% 1.843 14,8%

Lojas multimarca 27.771 2,0% 34.201 2,4% 43.952 2,8% 6.430 23,2% 9.752 28,5%

Web Commerce - - 3.472 0,2% 6.924 0,4% - - 3.452 99,4%

Outros 9.207 0,7% 9.251 0,6% 21.224 1,4% 44 0,5% 11.973 129,4%

Outros 80.955 6,0% 102.428 7,1% 140.581 9,0% 21.473 26,5% 38.153 37,2%

Em 31 de dezembro de 2016 Variação

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2016

Lojas Franqueadas ¹ 208 227 242 267 289 334 395 455 489 510 21

   Arezzo 199 218 240 266 288 311 340 359 367 369 2

   Schutz 9 7 1 1 1 23 40 46 52 61 9

Anacapri 0 2 1 0 0 0 15 50 70 80 10

Lojas Próprias ¹ 6 10 21 29 45 56 54 53 48 48 0

   Arezzo 5 7 9 13 19 19 17 19 15 15 0

   Schutz 1 3 9 10 17 27 27 27 26 23 -3

Anacapri 0 0 3 5 8 8 8 5 4 3 -1

Alexandre Birman 0 0 0 1 1 2 2 2 2 4 2

Fiever 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2

Total 214 237 263 296 334 390 449 508 537 558 21

(1) Considera apenas lojas em território nacional.
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R$803,8 milhões no período de doze meses encerrado em 31.12.2016, quando em 

31.12.2014 constava como R$766,8 milhões. Este aumento decorreu, principalmente, 

do maior volume de vendas dos pares de calçados e peças de acessórios comercializados 

sob a marca “Arezzo”. As vendas aumentaram principalmente em virtude de (i) canal 

web commerce atingindo 5,8% das vendas da marcas; e (ii) crescimento de 6,5% no 

canal de Franquias e  (iii) crescimento de 7,0% no canal de Lojas Próprias. 

 

Marca Schutz: A receita bruta de venda de mercadorias e serviços diminuiu 2,0%, 

passando de R$467,1 milhões no período de doze meses encerrado em 31.12.2015, para 

R$457,6 milhões no período de doze meses encerrado em 31.12.2016, quando em 

31.12.2014 constava como R$434,1 milhões. Este queda decorreu, principalmente, da 

redução do volume de vendas dos pares de calçados e peças de acessórios 

comercializados sob a marca “Schutz”. As vendas caíram principalmente em virtude (i) 

queda de 4,3% no canal multimarcas, (ii) queda de 4,1% de lojas próprias com repasse 

líquido de 3 lojas próprias em 2016. 

 

Marca Anacapri: A receita bruta de venda de mercadorias e serviços aumentou 28,1% 

passando de R$93,2 milhões no período de doze meses encerrado em 31.12.2015 para 

R$119,3 milhões no período de doze meses encerrado em 31.12.2016, ou 8,5% das 

vendas no Brasil, quando em 31.12.2014 constava como R$71,7 milhões. A marca 

continua expandindo sua base de lojas, fechando o ano com 80 franquias e quatro lojas 

próprias, e a loja online respondeu no ano de 2016 por 5,8% do faturamento da 

Anacapri no Brasil. A marca continua expandindo sua penetração no mercado, aliada 

com maior número de ações de comunicação e marketing, embasados pela sua oferta 

focada em calçados flats. 

 

Outros: A receita bruta de venda de mercadorias e serviços aumentou 129,4%, passando 

de R$9,3 milhões no período de doze meses encerrado em 31.12.2015 para R$21,2 

milhões no período de doze meses encerrado em 31.12.2016, quando em .1.12.2014 

constava como R$9,2 milhões. O aumento ocorreu principalmente devido à (i) boa 

performance da marca Alexandre Birman no ano ante 2015, reforçando seu 

posicionamento através de coleções mais assertivas, iniciativas de produtos e marketing 

bem direcionadas ao seu público alvo e aumento da presença nas principais lojas de 

departamento internacionais, e (ii) a consolidação da Fiever, com uma crescente 

presença nos canais Multimarcas e Web Commerce, que juntos contribuíram para a 

marca alcançar consumidoras em todo território nacional, aliados a abertura líquida de 2 

lojas próprias. 

 

Mercado Externo  

 

A receita bruta de venda de mercadorias e serviços com o mercado externo cresceu 

19,3%, atingindo R$152,1 milhões em 31.12.2016, comparados com R$127,5 milhões 

em 31.12.2015, quando em 31.12.2014 constava como R$76,2 milhões. A participação 

das exportações na receita de venda de mercadorias e serviços foi de 9,8% nos doze 

meses de 2016 comparado a 8,9% no mesmo período de 2015, com a porcentagem de 

5,6 em 2014. Esse crescimento da exportação é devido principalmente à marca Schutz 

que vem se estruturando internacionalmente.  
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Receita Operacional Líquida  

 

A receita operacional líquida atingiu R$1.239,1 milhões no período de doze meses 

encerrado em 31.12.2016, aumentando 10,6% em comparação com a receita operacional 

líquida de R$1.120,5 milhões no mesmo período de 2015, enquanto que em 2014 

constou como R$1.052,9 milhões.  

 

Custo dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados 

 

O custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados corresponde principalmente, de 

forma mais relevante, a custos incorridos com a compra de calçados de nossos 

fornecedores para revenda e, de forma menos relevante, custos de matérias primas, tais 

como couro, utilizadas em nossa fábrica; além de frete.  

 

O custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados atingiu R$689,8 milhões no 

período de doze meses encerrado em 31.12.2016, aumentando 7,0% em comparação ao 

custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados de R$ 644,6 milhões apurado no 

período de doze meses encerrado em 31.12.2015, enquanto que em 31.12.2014 constou 

como R$ 603,6 milhões. O aumento de R$45,1 milhões decorreu, principalmente, do 

aumento da receita de calçados e acessórios no período e do aumento da inflação no ano 

de 6,3%.  

 

O aumento de 7,0% de nosso custo dos produtos vendidos e dos serviços ficou abaixo 

do crescimento de 10,6% da receita operacional líquida, deixando a margem bruta em 

44,3% em 2016 ante 42,5% no ano anterior, principalmente pelo aumento da 

participação na receita dos canais web commerce e exportação e pela obtenção de 

benefício fiscal relativo ao ICMS através da operacionalização do novo centro de 

distribuição.   

 

Lucro Bruto 

 

O lucro bruto da Companhia atingiu R$549,3 milhões no período de doze meses 

encerrado em 31.12.2016. O crescimento do lucro bruto reflete, especialmente, o 

aumento da receita líquida em 10,6%. Em 31.12.2015 o lucro bruto resultou em 

R$475,9 milhões e em 31.12.2014 em R$449,3 milhões. 

 

A Companhia segue uma estratégia de manter as margens estáveis por canal, cabendo 

certa variação nos canais de lojas próprias, web commerce e exportação.  

 

Receitas (Despesas) Operacionais 

 

A Companhia trabalha fortemente para controlar os níveis de despesas e adequá-las à 

evolução do faturamento. Contudo, as despesas foram pressionadas por três principais 

fatores, são eles: (i) perdas com renegociações de dívidas de clientes, (ii) operação-

piloto nos EUA e (iii) Reoneração da folha. 
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As despesas operacionais da Companhia consistem em despesas variáveis e despesas 

fixas.  

 

As despesas variáveis em função da receita são compostas por: fretes, comissões sobre 

vendas, serviço de agenciamento, despesas de exportação e despesas variáveis com a 

operação de lojas próprias. 

 

As despesas fixas são compostas principalmente por despesas salariais, despesas com 

desenvolvimento e produção de amostras, viagens, aluguéis e encargos locatícios, entre 

outras. 

 

As despesas operacionais foram de R$397,9 milhões no período de doze meses 

encerrado em 31.12.2016, representando um aumento de 18,9%, quando comparada aos 

R$334,6 milhões apuradas no mesmo período de 2015, enquanto que em 2014 

resultaram em R$301,2 milhões. Como percentual da receita operacional líquida, tais 

despesas tiveram um aumento de 220 bps em relação as despesas do exercício social 

encerrado em 31.12.2015. 

 

Comerciais 

 

As Despesas Comerciais da Companhia podem ser divididas em dois principais grupos: 

 

a) Despesas de Lojas Próprias:  

Abrangem apenas as despesas das lojas próprias e web commerce, sell-out. 

 

b) Despesas de Venda, Logística e Suprimentos:  

Compreendem despesas da operação de sell-in e de sell-out.  

 

Em 2016, houve uma expansão de 21,5% das despesas comerciais quando comparadas a 

2015, alcançando R$ 302,7 milhões no ano; em 2015 o resultado foi de R$232,6 

milhões e de R$221,4 milhões em 2014. Vale ressaltar que as despesas comerciais 

incluem despesas de lojas próprias e web commerce, que somaram R$ 122,4 milhões no 

ano, aumento de 14,8% frente 2015. 

 

As despesas de Vendas, Logística e Suprimento somaram R$ 161,8 milhões no ano, 

aumento de 28,5% em relação ao ano anterior, enquanto que em 2015 resultaram em 

R$126,0 milhões. 

 

Administrativas e Gerais 

 

As despesas administrativas e gerais consistem, principalmente, em despesas 

relacionadas ao desenvolvimento de nossos produtos e à nossa administração, salários e 

encargos sociais dos nossos colaboradores de diversas áreas, tais como, recursos 

humanos, tecnologia, financeiro, contabilidade, pesquisa e desenvolvimento, jurídico, 

entre outros.  
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Em 2016, as despesas gerais e administrativas somaram R$ 85,4 milhões, representando 

um aumento de 13,4% ante 2015, explicado principalmente pelo aumento de R$ 3,6 

milhões nas despesas da operação nos EUA. 

 

Outras Receitas (Despesas) Operacionais 

 

As outras receitas operacionais consistem, principalmente, em reembolso com logística 

reversa, taxa de franquia, recuperação de despesas e em eventuais reversões de 

provisões de contingências fiscais.  

 

Em 2016, a Companhia somou um despesa de R$2,4 milhões na linha de outras 

despesas e receitas, em linha com o ano anterior, enquanto que em 2015 somou R$2,5 

milhões e R$3,7 milhões em 2014. 

 

Resultado Financeiro  

 

O resultado financeiro líquido consiste na soma de (i) despesas financeiras, incluindo 

despesas com pagamento de juros de nossas dívidas e taxas de administração de cartão 

de crédito de nossas lojas próprias, (ii) receitas financeiras, incluindo juros recebidos 

sobre nosso saldo de caixa, aplicações financeiras, e outros ativos, e (iii) ganhos ou 

perdas decorrentes de variação cambial, incluindo variação cambial sobre nossas 

dívidas e contas a receber denominadas em moeda estrangeira. Nosso resultado 

financeiro líquido foi de R$ 5,7 milhões nos doze meses encerrados em 31.12.2016, 

comparado com um resultado de R$ 23,3 milhões no mesmo período de 2015, em 

decorrência dos fatores abaixo, o resultado foi de R$ 13,4 milhões em 31.12.2014.   

 

As despesas financeiras atingiram R$22,4 milhões no período de doze meses findo em 

31.12.2016, o que representou acréscimo de 38,84% quando comparado aos R$16,2 

milhões de despesas financeiras de 2015, enquanto que em 31.12.2014 atingiram 

R$16,1 milhões. Este aumento ocorreu principalmente devido aos descontos concedidos 

de R$5,7 milhões ao longo de 2016. As despesas financeiras no período de doze meses 

findo em 31.12.2016 e em 31.12.2015 representaram, respectivamente, 1,81% e 1,4% 

da nossa receita operacional líquida, enquanto que em 31.12.2014 representaram 1,4%. 

 

As receitas financeiras atingiram R$34,4 milhões no período de doze meses findo em 

31.12.2016, o que representou um acréscimo de 16,67% quando comparado aos R$ 

29,5 milhões no mesmo período de 2015, em 2014 representou acréscimo de R$ 25,9 

milhões. Este aumento ocorreu principalmente por caixa maior no período, atrelado a 

CDI maior quando comparado com 2015.  

 

A variação cambial líquida foi Passiva em R$6,3 milhões nos doze meses encerrados 

em 31.12.2016, comparada à variação negativa de (-R$16,2) milhões no mesmo período 

de 2015, enquanto que em 31.12.2014 a variação cambial líquida foi Ativa em R$9,9 

milhões. 

 

Lucro Antes da Provisão para o Imposto de Renda e Contribuição Social 
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Em virtude dos fatores indicados acima, o lucro antes da provisão para o imposto de 

renda e contribuição social foi de R$157,0 milhões no período de doze meses encerrado 

em 31.12.2016, aumentando 4,6% em comparação com o lucro de R$164,6 milhões no 

mesmo período de 2015, e em 2014 foi de R$161,5 milhões.  

 

Imposto de Renda e Contribuição Social  

 

A Companhia está sujeita a IRPJ e CSLL, que podem atingir, em conjunto, a alíquota 

combinada de 34%. Tais tributos são compostos por: (i) IRPJ, calculado sobre o lucro 

tributável à alíquota de 15%, (ii) adicional de IRPJ, incidente sobre a parcela do lucro 

tributável que exceder R$240 mil ao ano, calculado à alíquota de 10%, e (iii) CSLL, 

calculada à alíquota de 9%. 

 

O IRPJ e a CSLL a pagar estão sujeitos ainda à dedução de juros sobre o capital próprio 

que de acordo com a legislação tributária, as companhias brasileiras estão autorizadas a 

deduzir os pagamentos e/ou créditos aos acionistas de juros sobre o capital próprio do 

cálculo do IRPJ e da CSLL apurados. Juros sobre o capital próprio são os juros 

calculados sobre o patrimônio líquido das companhias pago ou creditado aos acionistas 

com base na TJLP, conforme divulgada periodicamente pelo BACEN, e estão sujeitos a 

determinadas limitações impostas pela legislação fiscal vigente.  

 

A despesa com IRPJ e CSLL foi de R$40,9 milhões no período de doze meses 

encerrado em 31 de dezembro de 2016, reduzindo 8,9% em comparação com o valor 

total de IRPJ e CSLL de R$44,9 milhões apurado no período de doze meses encerrado 

em 31 de dezembro de 2015 e R$48,7 milhões apurado no período de doze meses 

encerrado em 31 de dezembro de 2014. 

 

A alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social foi de 26,0% nos doze 

meses encerrados em 31 de dezembro de 2016, contra 27,3% no mesmo período de 

2015 e 30,2% nbo período de 2014. A utilização de benefícios fiscais para inovação 

tecnológica, nos termos da Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005 (“Lei 11.196/05” ou 

“Lei do Bem”) foi de R$4,0 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 

2016, R$4,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e R$4,8 

milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. 

 

 

Lucro Líquido 

 

Em virtude do acima exposto, encerrou o período de doze meses encerrado em 

31.12.2016 com um lucro líquido de R$116,1 milhões, redução de 2,9% em comparação 

com o lucro líquido de R$119,6 milhões no mesmo período de 2015, que em 2014 

constava como R$112,8 milhões. 

 

Análise dos balanços patrimoniais consolidados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 

2016. 
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 (1) Análise vertical, que é a participação percentual dos itens sobre o total da receita de 

venda de mercadorias e serviços no mesmo período. 

(2) Análise horizontal, que é a variação percentual de cada rubrica entre dois períodos. 

 

 

Ativo Circulante  

 

Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras  

 

Os valores de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras totalizaram 

R$242,8 milhões em 31.12.2016, aumento de R$17,1 milhões em comparação com os 

R$225,7 milhões de 31.12.2015, e em 31.12.2014 totalizaram R$200,4 milhões.  

 

 

Contas a receber de clientes  

 

Em 31.12.2016 o valor das contas a receber de clientes atingiu R$315,3 milhões, 

representando um aumento de 12,4% em relação ao montante de R$280,5 milhões em 

31.12.2015, e que atingiu R$277,9 milhões em 31.12.2014. 

 

31.12.2014 A.V.% (1) 31.12.2015 A.V.% (1) 31.12.2016 A.V.% (1) Dez 14/ Dez 

15 % (2)

Dez 15/ Dez 

16 % (2)

Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa 10.831 1,4% 8.822 1,0% 5.020 0,6% -18,5% -43,1%

Aplicações financeiras 189.554 23,8% 216.940 25,4% 237.824 26,2% 14,4% 9,6%

Contas a receber de clientes 277.913 34,9% 280.528 32,9% 315.304 34,8% 0,9% 12,4%

Estoques 98.131 12,3% 106.951 12,5% 110.478 12,2% 9,0% 3,3%

Impostos a recuperar 27.742 3,5% 21.222 2,5% 22.562 2,5% -23,5% 6,3%

Outros créditos 14.482 1,8% 23.740 2,8% 15.041 1,7% 63,9% -36,6%

Total do ativo circulante 618.653 77,7% 658.203 77,1% 706.229 77,9% 6,4% 7,3%
   
Ativo não circulante

  Realizável a longo prazo

Aplicações financeiras 29 0,0% 919 0,1% 0 0,0% 3069,0% -100,0%

Contas a receber de clientes 0 0,0% 14.217 1,7% 13.676 1,5% N/A -3,8%

Partes relacionadas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% N/A N/A

Depósitos judiciais 6.939 0,9% 8.621 1,0% 14.733 1,6% 24,2% 70,9%

Impostos a recuperar 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% N/A N/A

Imposto de renda e contribuição social diferidos 4.124 0,5% 6.285 0,7% 8.405 0,9% 52,4% 33,7%

Outros créditos 921 0,1% 1.381 0,2% 4.187 0,5% 49,9% 203,2%

  12.013 1,5% 31.423 3,7% 41.001 4,5% 161,6% 30,5%

  Imobilizado

0 0,0% 0 0,0% 905 0,1% N/A N/A

  Imobilizado 75.767 9,5% 73.593 8,6% 73.052 8,1% -2,9% -0,7%

  Intangível 90.076 11,3% 90.729 10,6% 85.961 9,5% 0,7% -5,3%

    165.843 20,8% 164.322 19,2% 159.918 17,6% -0,9% -2,7%

Total do ativo não circulante 177.856 22,3% 195.745 22,9% 200.919 22,1% 10,1% 2,6%
   
Total do ativo 796.509 100,0% 853.948 100,0% 907.148 100,0% 7,2% 6,2%

Passivo circulante

Empréstimos e financiamentos 65.081 8,2% 85.336 10,0% 78.970 8,7% 31,1% -7,5%

Fornecedores 70.315 8,8% 64.881 7,6% 66.445 7,3% -7,7% 2,4%

Obrigações fiscais e sociais 14.891 1,9% 20.285 2,4% 22.861 2,5% 36,2% 12,7%

Obrigações trabalhistas 17.105 2,1% 12.876 1,5% 23.639 2,6% -24,7% 83,6%

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% N/A N/A

Outras obrigações 11.411 1,4% 7.394 0,9% 9.915 1,1% -35,2% 34,1%

Total do passivo circulante 178.803 22,4% 190.772 22,3% 201.830 22,2% 6,7% 5,8%
   
Passivo não circulante

Empréstimos e financiamentos 34.329 4,3% 37.817 4,4% 27.079 3,0% 10,2% -28,4%

Partes relacionadas 950 0,1% 1393 0,2% 1.214 0,1% 46,6% -12,8%

5.317 0,7% 5.594 0,7% 7.209 0,8% 5,2% 28,9%

Provisão para passivo a descoberto 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% N/A

Outras obrigações 817 0,1% 467 0,1% 117 0,0% -42,8% -74,9%

Total do passivo não circulante 41.413 5,2% 45.271 5,3% 35.619 3,9% 9,3% -21,3%
   
Patrimônio líquido

Capital social 220.086 27,6% 261.247 30,6% 310.008 34,2% 18,7% 18,7%

Reserva de capital 70.739 8,9% 35.377 4,1% 39.554 4,4% -50,0% 11,8%

Reservas de lucros 250.120 31,4% 308.079 36,1% 269.024 29,7% 23,2% -12,7%

Outros resultados abrangentes 0 0,0% -5.502 -0,6% -1.862 -0,2% N/A -66,2%

35.348 4,4% 18.704 2,2% 52.975 5,8% -47,1% 183,2%

  576.293 72,4% 617.905 72,4% 669.699 73,8% 7,2% 8,4%
   
Total do passivo e patrimônio líquido 796.509 100,0% 853.948 100,0% 907.148 100,0% 7,2% 6,2%

Proposta de distribuição de dividendo adicional

Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar

Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis
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Estoques  

 

Os estoques totalizaram R$110,5 milhões em 31.12.2016, aumentando 3,4% em 

comparação com R$106,9 milhões em 31.12.2015, e que totalizaram R$98,1 milhões 

em 31.12.2014. Esse aumento decorreu, principalmente, devido a: (i) o crescimento do 

nível da nossa atividade. 

 

 

Impostos a Recuperar  

 

Os impostos a recuperar totalizaram R$22,6 milhões em 31.12.2016, 6,6% superior em 

relação ao valor de R$21,2 milhões em 31 de dezembro de 2015, e que totalizaram 

R$27,7 milhões em 31.12.2014.  

 

Outros Créditos  

 

Os outros créditos totalizaram R$15 milhões em 31.12.2016, aumento 36,7% em 

relação ao valor de R$23,7 milhões em 31.12.2015 e totalizaram R$14,5 milhões em 

31.12.2014.   

 

Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo 

 

Depósitos Judiciais 

 

Os depósitos judiciais totalizaram R$14,7 milhões em 31.12.2016, representando um 

aumento de 70,9% em relação ao total de R$8,6 milhões em 31.12.2015, e que em 

31.12.2014 totalizaram R$6,9 milhões. Este aumento se deu em decorrência do aumento 

de processos, em fase recursal, movidos contra a Companhia no período. 

 

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido  

 

Os impostos de renda e contribuição social diferidos totalizaram R$8,4 milhões em 

31.12.2016, representando um aumento de 33,7% em relação ao total de R$6,3 milhões 

em 31.12.2015, que em 31.12.2014 totalizou R$4,1 milhões. Esse aumento ocorreu 

devido ao benefício fiscal decorrente de prejuízos fiscais e bases negativas de cálculo da 

contribuição social e também de outros valores diferidos sobre diferenças temporárias. 

 

Imobilizado  

 

O ativo imobilizado totalizou R$73,1 milhões em 31.12.2016, representando uma 

diminuição de 0,7% em relação ao total de R$73,6 milhões em 31.12.2015, que em 

31.12.2014 totalizou R$75,8 milhões. 

 

Intangível 

 

O intangível totalizou R$86,0 milhões em 31.12.2016, R$ 90,7 milhões no exercício 

findo em 31.12.2015 e R$ 90,0 milhões no exercício findo em 31.12.2014.  
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Passivo Circulante  

 

Empréstimos e Financiamentos 

 

Os empréstimos e financiamentos totalizaram R$79,0 milhões em 31.12.2016, um 

redução de 7,5% comparados com R$85,3 milhões em 31/122015, explicado pela 

menor captação de Adiantamento de contrato de câmbio (ACC). Este número era de 

R$65,1 milhões em 31.12.2014. 

 

Fornecedores 

 

Os fornecedores totalizaram R$66,4 milhões em 31.12.2016, um aumento de 2,4% em 

comparação com R$64,9 milhões em 31.12.2015, devido principalmente a redução dos 

prazos de pagamento aos fabricantes. Em 31.12.2014 totalizaram R$70,3 milhões. 

 

Obrigações Fiscais e Sociais 

 

As obrigações fiscais e sociais totalizaram R$22,9 milhões em 31.12.2016, 

apresentando aumento de 12,7% em comparação com R$20,3 milhões em 31.12.2015, 

enquanto que em 31.12.2014 totalizaram R$14,9 milhões. Esse aumento deve-se aos 

impostos PIS/COFINS e IRPJ/CSLL devido ao melhor de faturamento e apuração de 

lucro líquido do exercício corrente nas controladas, respectivamente.  

 

Obrigações Trabalhistas 

 

As obrigações trabalhistas totalizaram R$23,6 milhões em 31.12.2016, aumento de 

83,6% em comparação com R$12,9 milhões em 31.12.2015, enquanto que em 

31.12.2014 totalizaram em R$17,1 milhões. Esse aumento deve-se principalmente a 

despesa com Plano de Participação nos Resultados no exercício findo em 31.12.2016. 

 

Dividendos e Juros sobre Capital próprio a pagar 

 

O valor dos juros sobre o capital próprio a pagar não apresentou saldo em 31.12.2016 

assim como em 31.12.2015 e em 31.12.2014. Em todos os anos o pagamento dos juros 

sobre capital próprio ocorreu dentro do exercício. 

 

Outras obrigações 

 

As outras obrigações totalizaram R$9,9 milhões em 31.12.2016, aumentando 34,1% em 

comparação com R$7,4 milhões em 31.12.2015, refletindo principalmente o aumento de 

provisão de contas a pagar e adiantamento de clientes. Em 31.12.2014 as outras 

obrigações totalizaram R$11,4 milhões. 

 

Passivo Não Circulante  

 

Empréstimos e Financiamentos 
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Os empréstimos e financiamentos totalizaram R$27,1 milhões em 31.12.2016, 

reduzindo 28,4% em comparação com R$37,8 milhões em 31.12.2015. Em 31.12.2014 

este número foi de R$34,3 milhões. 

 

Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis. 

 

As provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis totalizaram R$7,2 milhões em 

31.12.2016, aumentando 28,9% em comparação aos R$5,6 milhões em 31.12.2015, o 

total em 31.12.2014 foi de R$5,3 milhões. Esse aumento é explicado principalmente 

pelo reconhecimento da administração, em conjunto com seus advogados, como 

provável de desembolso futuro provisão para contingência trabalhista. 

 

Outras obrigações 

 

As outras obrigações totalizaram R$0,1 milhão em 31.12.2016, redução de 75,0% em 

comparação com R$0,5 milhão em 31.12.2015, em 31.12.2014 o total foi de R$0,8 

milhão. 

 

Patrimônio Líquido  

 

O patrimônio líquido totalizou R$669,7 milhões em 31.12.2016, aumentando 8,4% em 

comparação com R$617,9 milhões em 31.12.2015, este valor foi de R$576,3 milhões 

em 31.12.2014. Esse aumento deu-se em decorrência dos fatores acima e abaixo. 

 

Reserva de Capital  

 

A reserva de capital totalizou R$39,6 milhões em 31.12.2016, aumentando 11,81% em 

comparação com R$35,4 milhões em 31.12.2015, em 31.12.2014: R$70,7 milhões. Esse 

aumento é referente ao reconhecimento do Plano de opções de ações. 

 

Reserva de Lucros 

 

A reserva de lucros e os lucros acumulados totalizaram R$269,0 milhões em 31.122016, 

redução de 12,7% em comparação com R$308,1 milhões em 31.12.2015, em 

31.12.2014 totalizaram R$250,1 milhões. Esta redução ocorreu devido principalmente 

ao aumento de capital social com saldo parcial de reserva. 

 

Análise do Fluxo de Caixa 

 

A tabela abaixo demonstra os componentes do fluxo de caixa para os exercícios sociais 

encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016: 
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Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas Atividades 

 

No período de doze meses encerrado em 31.12.2016, as disponibilidades líquidas 

geradas pelas atividades operacionais totalizaram R$101,7 milhões, representando um 

aumento de R$10,5 milhões quando comparado aos R$91,2 milhões referentes ao 

período de doze meses encerrado em 31.12.2015, em 31.12.2014: R$250,1 milhões. O 

principal fator que contribuiu para o aumento foi um melhor resultado operacional e 

também a uma maior eficiência fiscal. Além disso, o capital empregado cresceu apenas 

3,2%, dado a uma menor necessidade de investimentos em capex aliado a ações de 

melhoria do capital de giro. 

 

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos  

 

No período de doze meses encerrado em 31.12.2016, o caixa líquido consumido pelas 

atividades de investimentos totalizou R$21 milhões, representado uma redução de R$ 

9,4 milhões quando comparados aos R$30,4 milhões referentes ao período de doze 

meses encerrado em 31.12.2015, devido principalmente à amortização de dívida 

bancária superior à captação. Em 31.12.2014 este número foi de R$48,0 milhões. 

 

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento  

 

No período de doze meses encerrado em 31.12.2016, as atividades de financiamento de 

caixa consumiram R$84 milhões de caixa, representando um aumento de R$21,9 

milhões quando comparados aos R$62 milhões consumidos durante o período de doze 

meses encerrado em 31.12.2015. Em 31.12.2014 este número foi de R$64,9 milhões. 

 

 

10.2. Comentários dos Diretores sobre: 

 

a) resultado das operações da Companhia  

 

i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita  

 

Grande parte da receita de venda de mercadorias e serviços é denominada em reais e 

provém da venda dos produtos e serviços para franquias e produtos para nossos clientes 
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multimarcas em todo o território nacional, que realizam a venda para o consumidor 

final, além da venda dos produtos ao canal de lojas próprias e web commerce para o 

consumidor final. 

 

No exercício social findo em 31.12.2016, 90,2% da nossa receita operacional bruta foi 

proveniente do mercado interno, ante 91,1% no mesmo período de 2015 e 94,4% em 

2014. 

 

ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais  

 

No período de doze meses encerrado em 31.12.2016, nossa receita operacional líquida 

consolidada apresentou um aumento de 10,6% com relação ao mesmo período de 2015. 

Tal aumento foi devido, principalmente, i) ao aumento de 19,3% das exportações; ii) 

lançamento do canal web commerce para a Fiever, que somada as operações da Arezzo, 

Anacapri, Schutz, geraram 57,2% de crescimento em 2016. Para informações adicionais 

a respeito da variação de nossas receitas, veja o item 10.1(h) deste Anexo IV. 

 

Políticas públicas que impactem a renda disponível para consumo de produtos 

discricionários, ou que direcionem o consumo em razão de incentivos fiscais, podem ter 

impacto material sobre os nossos resultados.  

 

b) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, 

inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços  

 

A receita de venda de mercadorias e serviços consiste, entre outros, em receitas 

decorrentes da venda dos produtos e serviços para franquias, da venda de produtos para 

clientes multimarcas e da venda de produtos a consumidores finais de nossas lojas 

próprias e web commerce. Nossos produtos são distribuídos pelas marcas Arezzo, 

Schutz, Anacapri, e Fiever Alexandre Birman, tanto no mercado interno quanto externo. 

 

A receita é impactada diretamente pelas alterações no volume de vendas, modificações 

de preços, pela variação no número de lojas franqueadas e lojas próprias, bem como 

pela variação do número de clientes multimarcas que compram nossos produtos para 

revenda. 

 

Assim, nossas operações podem ser adversamente afetadas por fatores que incluem a 

variação do preço de insumos e produtos, a taxa de inflação, a taxa de câmbio e de 

juros, não sendo possível estimar o impacto individual de cada um desses fatores dada a 

complexidade do negócio. 

 

c) impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do 

câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da 

Companhia   

 

Os negócios da Arezzo são afetados diretamente pelas condições econômicas gerais no 

Brasil. Alterações nas taxas de juros de curto e longo prazo, taxa de desemprego e dos 

níveis gerais de preços poderão reduzir a disponibilidade de crédito, a renda e o poder 
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de compra do público-alvo da Companhia, afetando adversamente sua confiança nas 

condições econômicas futuras no Brasil, sua propensão a consumir e sua capacidade de 

adimplência. 

 

A inflação poderá afetar a performance financeira e os resultados operacionais, uma vez 

que a Companhia possui uma expressiva parcela dos custos e despesas incorrida em 

reais e sujeita aos efeitos da inflação ou por ela reajustada. Uma taxa de inflação mais 

elevada no Brasil poderá aumentar o custo dos insumos, visto que os fornecedores 

tenderão a repassar aos elos seguintes da cadeia produtiva quaisquer aumentos nas suas 

próprias despesas. O fato da Arezzo não produzir parte da mercadoria que vende amplia 

consideravelmente a exposição ao aumento dos custos praticados por fábricas e ateliers 

independentes e fornecedores de matéria-prima. A Companhia não pode prever, no 

entanto, se será capaz de repassar o aumento dos custos para seus clientes no futuro. 

Adicionalmente, uma maior inflação poderá resultar na elevação dos preços de venda 

praticados pela indústria e comércio em geral, o que a seu turno acarretará novos focos 

de pressão inflacionária e demandas por reajustes salariais, tendo em vista sua 

defasagem em relação ao nível geral de preços. Tal cenário, em última análise, poderá 

afetar negativamente as vendas e também custos com pessoal, e, por conseguinte, 

prejudicar os resultados e lucratividade. 

 

Esses efeitos, aliados às taxas de crescimento do PIB potencialmente mais baixas, 

poderão reduzir os índices gerais de consumo nos shopping centers em que a 

Companhia mantém a maioria de suas lojas próprias e por meio das quais aufere parcela 

de suas receitas. Dessa forma, uma diminuição geral do nível de consumo nesse tipo de 

estabelecimento poderá reduzir as receitas. A situação afetaria, de maneira semelhante, 

a rede de franqueados, já que a redução nas vendas implicaria na deterioração dos 

resultados, na maior inadimplência dos franqueados e no menor interesse por parte de 

empreendedores na abertura de novas franquias e, também, as lojas próprias situadas 

fora de shopping centers. Tais consequências impactariam negativamente na capacidade 

de expansão e na lucratividade da Companhia. Em 31.12.2016, 379 das 510 franquias e 

42 das 48 lojas próprias da Companhia (das quais se origina expressivo volume de 

nossas vendas) estavam localizadas em shopping centers. No período de doze meses 

encerrado em 31.12.2016, 49,0% e 21,5% de nossa receita operacional bruta do 

mercado interno foi obtida através da rede de franquias e de nossas lojas próprias, 

respectivamente. 

 

A Companhia está sujeita, também, aos riscos da variação da taxa de câmbio, uma vez 

que a instabilidade cambial ou a excessiva valorização ou desvalorização do real frente 

a outras moedas pode afetar, de maneira prejudicial, a economia como um todo. Em 

especial, a desvalorização do real em relação ao dólar pode criar pressões inflacionárias 

e resultar na elevação das taxas de juros reais, o que afeta negativamente a economia 

brasileira e os resultados operacionais e financeiros. Por outro lado, a excessiva 

valorização do real também gera problemas na economia, não apenas prejudicando as 

exportações, mas, principalmente, incentivando a entrada de produtos importados no 

mercado brasileiro, o que poderá prejudicar os negócios da Companhia, devido à 

intensificação da competição com produtos provenientes do exterior. Finalmente, alguns 

dos insumos utilizados pela Arezzo como plástico, borracha e outros produtos da 



 

 

 

220 

 

Proposta da administração para AGO  

 

indústria petroquímica, bem como parte significativa de suas dívidas, têm seu preço 

atrelado ao dólar e, portanto, sujeito à variação dessa moeda. 

 

 

10.3. Comentários dos Diretores sobre eventos relevantes abaixo que tenham causado 

ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras e nos resultados da 

Companhia: 

 

a) introdução ou alienação de segmento operacional  

 

A Companhia não introduziu ou alienou qualquer segmento operacional nos três últimos 

exercícios sociais. 

 

b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária  

 

Não houve, nos três últimos exercícios sociais, nenhuma aquisição ou alienação de 

participação societária que tenha sido relevante para a Companhia, considerando seu 

tamanho em termos de receita, resultado e ativos nos últimos três exercícios sociais. 

 

c) eventos ou operações não usuais 

 

Não ocorreram, nos três últimos exercícios sociais, eventos ou operações não usuais não 

refletidas nas demonstrações contábeis da Companhia. 

 

10.4.  Os diretores devem comentar: 

 

a) Mudanças significativas nas práticas contábeis  

 

Não há mudanças significativas nas práticas contábeis da Companhia nos exercícios de 

2014, 2015 e 2016. 

 

b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis  

 

Não aplicável, uma vez que não ocorrerão alterações em práticas contábeis da 

Companhia nos exercícios de 2014, 2015 e 2016. 

 

c.1) Ressalvas presentes no parecer do auditor 

 

A Companhia não possui histórico de ressalvas presentes nos pareceres emitidos por 

seus auditores independentes. 

 

c.2) Ênfases presentes no parecer do auditor 

 

O parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras relativas ao 

exercício encerrado em 31.12.2016, 31.12.2014 e ao exercício encerrado em 31.12.2014 

enfatiza, conforme descrito na nota explicativa 2.1, que as demonstrações financeiras 

individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
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No caso da Companhia, essas práticas diferem do IFRS, aplicável nas demonstrações 

financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em 

controladas pelo método da equivalência patrimonial, enquanto que para fins de IFRS 

seria custo ou valor justo. 

 

10.5 Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pela 

Companhia (inclusive estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões 

incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam 

julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, 

reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos 

não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de 

recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos 

financeiros): 

 

As informações financeiras aqui incluídas foram obtidas e devem ser lidas em conjunto 

com as demonstrações financeiras consolidadas e auditadas da Companhia, relativas aos 

exercícios sociais findos em 31.12.2016, em 31.12.2014 e em 31.12.2014, elaboradas 

em conformidade com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e auditadas pela 

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e Ernst & Young  Auditores 

Independentes S.S, respectivamente. As Práticas Contábeis Adotadas no Brasil referem-

se às práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, incorporando 

as alterações trazidas pela Lei 11.638/07, pelas normas da CVM e pelas normas, 

pronunciamentos e resoluções do IBRACON, do CFC e do CPC. 

 

Principais Práticas Contábeis Críticas  

 

As práticas contábeis críticas da Companhia são aquelas importantes para a condição 

financeira e os resultados operacionais e que requerem julgamentos complexos ou 

subjetivos por parte de sua administração, usualmente como resultado da necessidade de 

se elaborarem estimativas sobre os efeitos de assuntos que, inerentemente, envolvem 

incertezas. À medida que o número de variáveis e premissas que afetam a resolução 

futura de incertezas aumenta, esses julgamentos se tornam mais subjetivos e complexos. 

Abaixo se encontra uma breve descrição sobre as principais práticas contábeis críticas 

da Companhia. No entanto, os resultados efetivos podem vir a ser diferentes dessas 

estimativas e premissas. 

 

Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas  

 

Julgamentos 

 

A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia 

requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que 

afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as 

divulgações de passivos contingentes, na data base das demonstrações financeiras. 

Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados 

que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em 

exercícios futuros.  
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As estimativas e premissas são revisadas de forma continua e reconhecidas 

prospectivamente. 

 

Estimativas e premissas  

 

As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras 

importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco 

significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no 

próximo exercício financeiro, são destacadas a seguir:  

 

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros 

 

Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo 

ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o 

valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos 

custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de 

ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O 

cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos 

de caixa derivam do orçamento para os próximos cinco anos e não incluem atividades 

de reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou 

investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade 

geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto 

utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa 

futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. 

 

Impostos  

 

Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e 

ao valor e época de resultados tributáveis futuros. A Companhia constitui provisões, 

com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de fiscalizações por 

parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas 

provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de fiscalizações anteriores e 

interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela 

autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa 

ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo 

domicílio da Companhia. 

 

Julgamento significativo da Administração é requerido para determinar o valor do 

imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de 

lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras.  

 

Valor justo de instrumentos financeiros  

 

Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço 

patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas 

de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses 
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métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando 

isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o 

valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por 

exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas 

sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos 

financeiros.  

 

Transações com pagamentos baseados em ações  

 

A Companhia mensura o custo de transações a serem liquidadas com ações baseada no 

valor justo dos instrumentos patrimoniais na data da sua outorga. A estimativa do valor 

justo dos pagamentos com base em ações requer a determinação do modelo de avaliação 

mais adequado para a concessão de instrumentos patrimoniais, o que depende dos 

termos e condições da concessão. Isso requer também a determinação dos dados e 

premissas mais adequados para o modelo de avaliação, incluindo a vida esperada da 

opção, volatilidade e taxa de juros livre de risco. As premissas e modelos utilizados para 

estimar o valor justo dos pagamentos baseados em ações são divulgados na Nota 

Explicativa 32 das Demonstrações Financeiras da Companhia.  

 

Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas  

 

A Companhia reconhece provisão para todas as causas cuja probabilidade de perda seja 

estimada como provável. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das 

evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões 

mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 

avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em 

conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões 

de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos 

ou decisões de tribunais. 

 

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 

significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às 

imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa suas 

estimativas e premissas pelo menos trimestralmente.  

 

 

 

Políticas contábeis  

 

Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras 

 

As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme 

as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação 

societária, previstas na Lei nº 6404/76, conforme alterada, e os pronunciamentos 

contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). 
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Desde 2014, com a emissão do pronunciamento IAS 27 (Separate Financial Statements) 

revisado pelo IASB e Deliberação CVM nº 733/2014, que aprovou o Documento de 

Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 07 referente aos Pronunciamentos CPC 18, 

CPC 35 e CPC 37 emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, recepcionando 

a citada revisão do IAS 27, as demonstrações financeiras individuais da Controladora 

passaram a estar em conformidade também com as IFRS. 

 

Demonstrações financeiras Consolidadas  

 

As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia foram elaboradas tomando 

como base os padrões internacionais de contabilidade (“IFRS”) emitidos pelo 

International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações emitidas pelo 

International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), implantados no 

Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas interpretações 

técnicas (“ICPC”) e orientações (“OCPC”), aprovados pela Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das 

demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas 

pela administração na sua gestão. 

 

Na preparação das demonstrações financeiras, a Companhia seguiu as mesmas políticas 

contábeis e métodos de cálculo tais como foram aplicados nas demonstrações 

financeiras consolidadas de 31 de dezembro de 2015, sendo que a Companhia adotou 

todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo CPC, pelo IASB e 

órgãos reguladores que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2016.  

 

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base 

de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como instrumentos 

financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo ou pelo valor amortizado. 

 

A elaboração das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas 

contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da 

Companhia (“Administração”) no processo de aplicação das políticas contábeis da 

Companhia. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 

em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações 

financeiras devido a imprecisões ao processo de sua determinação. A Companhia revisa 

suas estimativas e premissas periodicamente, em um período não superior a um ano. 

 

As áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem 

como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas nas demonstrações 

financeiras, estão divulgadas na Nota Explicativa nº 3. 

 

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia para o exercício 

findo em 31 de dezembro de 2016 foram autorizadas em Reunião do Conselho de 

Administração realizada em 06 de março de 2017. 

 

Bases de consolidação  
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As demonstrações financeiras consolidadas incluem as operações da Companhia e das 

seguintes controladas, cuja participação percentual na data do balanço é assim resumida: 

 

 Participação total - % 

Controladas 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

  Direta Indireta Direta Direta  Direta Indireta 

ZZAB Comércio 

de Calçados 

Ltda. 

99,99 - 99,99 99,99  99,99 - 

ZZSAP Indústria 

e Comércio de 

Calçados Ltda.  

99,99 - 99,99 99,99  99,99 - 

ZZEXP 

Comercial 

Exportadora S/A 

99,99 - - -  - - 

ARZZ 

International 

INC. 

100,00 - 100,00 100,00  100,00 - 

ARZZ LLC - 100,00 - -  - 100,00 

Schutz 655 LLC - 100,00 - -  - 100,00 

 

As controladas são integralmente consolidadas a partir da data de formação, sendo esta 

a data na qual a Companhia obtém controle, e continuam a ser consolidadas até a data 

em que esse controle deixe de existir. O controle é obtido quando a Companhia estiver 

exposta ou tiver direito a retornos variáveis com base em seu envolvimento com a 

investida e tiver a capacidade de afetar esses retornos por meio de poder exercido em 

relação à investida. Geralmente, há presunção de que uma maioria de direitos de voto 

resulta em controle.  

 

As demonstrações financeiras das controladas são elaboradas para o mesmo período de 

divulgação que o da Controladora, utilizando políticas contábeis uniformes em todas as 

empresas consolidadas. Todos os saldos intragrupo, receitas e despesas e ganhos e 

perdas não realizados, oriundos de transações entre as empresas, são eliminados por 

completo. 

 

Uma mudança na participação sobre uma controlada que não resulta em perda de 

controle é contabilizada como uma transação entre acionistas, no patrimônio líquido. 

 

O resultado do exercício é atribuído integralmente aos acionistas controladores uma vez 

que a participação dos não controladores representa 0,0001% do consolidado. 

 

Moeda funcional  

 

As demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em Reais (R$), que é a 

moeda funcional da Controladora e moeda de apresentação da Companhia e suas 

controladas. Cada controlada da Companhia determina sua própria moeda funcional, e 
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naquelas cujas moedas funcionais são diferentes do real, as demonstrações financeiras 

são traduzidas para o real na data do balanço. 

 

Transações e saldos em moeda estrangeira  

 

i. Transações e saldos 

 

As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio da 

moeda funcional em vigor na data da transação. Os ativos e passivos monetários 

denominados em moeda estrangeira são reconvertidos à taxa de câmbio da moeda 

funcional em vigor na data do balanço. Todas as diferenças estão sendo registradas na 

demonstração do resultado. 

 

ii. Empresas controladas  

  

Os ativos e passivos das controladas no exterior são convertidos para reais pela taxa de 

câmbio da data do balanço, e as correspondentes demonstrações do resultado são 

convertidas mensalmente pela taxa de câmbio média dos períodos. As diferenças 

cambiais resultantes da referida conversão são contabilizadas separadamente no 

patrimônio líquido. No momento da venda de uma controlada no exterior, o valor 

diferido acumulado reconhecido no patrimônio líquido, referente a essa controlada no 

exterior, é reconhecido na demonstração do resultado. 

 

Reconhecimento de receita  

 

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos 

serão gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. A 

receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo 

descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A Companhia avalia as 

transações de receita de acordo com os critérios específicos para determinar se está 

atuando como agente ou como principal e, ao final, concluiu que está atuando como 

principal em todos os seus contratos de receita. Os critérios específicos, a seguir, devem 

também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento de receita: 

 

Venda de produtos 

 

A receita de venda de produtos é reconhecida quando os riscos e benefícios 

significativos da propriedade dos produtos forem transferidos ao comprador, o que 

geralmente ocorre no momento de sua entrega. 

 

Receita de royalties 

 

A receita de royalties é reconhecida pelo regime de competência conforme a essência 

dos contratos aplicáveis. 

 

Receita de juros 
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Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos 

financeiros que rendem juros a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-

se a taxa de juros efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos 

futuros estimados de caixa ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em 

um período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou 

passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica receita financeira, na 

demonstração do resultado. 

 

Contas a receber de clientes  

 

As contas a receber de clientes representam os valores a receber de clientes pela venda 

de mercadorias ou prestação de serviços no curso normal das atividades do Grupo e 

estão apresentadas a valores de custo amortizado, sendo que as contas a receber de 

clientes no mercado externo estão atualizadas com base nas taxas de câmbio vigentes na 

data das demonstrações financeiras. Caso o prazo de recebimento seja equivalente a um 

ano ou menos, são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas 

no ativo não circulante. 

 

A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante 

considerado suficiente pela Administração para fazer face às eventuais perdas na 

realização dos créditos e teve como critério a análise individual dos saldos de clientes 

com risco de inadimplência. 

 

Estoques  

 

Os estoques são avaliados ao custo ou valor líquido realizável, dos dois o menor. Os 

custos incorridos para levar cada produto à sua atual localização e condição são 

contabilizados da seguinte forma: 

 

Matérias primas - custo de aquisição segundo o custo médio. 

 

Produtos acabados e em elaboração - custo dos materiais diretos e mão de obra e uma 

parcela proporcional das despesas gerais indiretas de fabricação com base na capacidade 

operacional normal. 

 

O valor líquido realizável corresponde ao preço de venda no curso normal dos negócios, 

menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para a 

realização da venda. 

 

As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando 

consideradas necessárias pela Administração. 

 

Investimentos em controladas  

 

Os investimentos da Companhia em suas controladas são avaliados com base no método 

da equivalência patrimonial, para fins de demonstrações financeiras da Controladora.  
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Com base no método da equivalência patrimonial, o investimento na controlada é 

contabilizado no balanço patrimonial da Controladora ao custo, adicionado das 

mudanças após a aquisição da participação societária na controlada.  

 

A participação societária na controlada é apresentada na demonstração do resultado da 

Controladora como equivalência patrimonial, representando o resultado líquido 

atribuível aos acionistas da Controladora. 

 

Após a aplicação do método da equivalência patrimonial para fins de demonstrações 

financeiras da Controladora, a Companhia determina se é necessário reconhecer perda 

adicional do valor recuperável sobre o investimento da Companhia em sua controlada. 

A Companhia determina, em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há 

evidência objetiva de que os investimentos em controladas sofreram perdas por redução 

ao valor recuperável. Se assim for, a Companhia calcula o montante da perda por 

redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável da Controlada 

e o valor contábil e reconhece o montante na demonstração do resultado da 

Controladora. 

 

Imobilizado  

 

Registrado ao custo de aquisição ou formação. A depreciação dos bens é calculada pelo 

método linear às taxas mencionadas na Nota 14 e leva em consideração a vida útil 

econômica estimada dos bens, conforme segue: 

 

 

Vida útil 

média 

estimada 

  

Instalações e showroom 10 anos 

Maquinas e equipamentos 10 anos 

Móveis e utensílios 10 anos 

Computadores e periféricos 5 anos 

Veículos 5 anos 

 

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício 

econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante 

da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o 

valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em 

que o ativo for baixado.  

 

Durante o exercício, a Companhia não verificou a existência de indicadores de que 

determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável, e 

consequentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos 

imobilizados foi necessária. 

 

O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no 

encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.  
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Intangível  

 

Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento 

do seu reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são 

apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor 

recuperável.  

 

Os ativos intangíveis estão representados substancialmente por direitos de uso de 

softwares, marcas e patentes e direitos de uso de lojas.  

 

A vida útil dos ativos intangíveis é avaliada como definida ou indefinida. 

 

Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e 

avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver 

indicação de perda de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização 

para um ativo intangível com vida definida são revisados no mínimo ao final de cada 

exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos 

benefícios econômicos futuros desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças 

no período ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças 

de estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida definida é 

reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa consistente com a 

utilização do ativo intangível.  

 

Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados 

anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou 

no nível da unidade geradora de caixa. A avaliação de vida útil indefinida é revisada 

anualmente para determinar se essa avaliação continua a ser justificável. Caso contrário, 

a mudança na vida útil, de indefinida para definida, é feita de forma prospectiva.  

 

Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a 

diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo 

reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa do ativo.  

 

Os gastos com pesquisa são registrados como despesa quando incorridos. 

 

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros  

 

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo 

de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 

tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo 

tais evidências identificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é 

constituída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor 

recuperável.  

 

O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é 

definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.  
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Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são 

descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos, 

que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade 

geradora de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com 

base em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes 

conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, 

quando não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado 

ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes.  

 

Ajuste a valor presente de ativos e passivos  

 

Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando o efeito é 

considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, 

são ajustados pelo seu valor presente.  

 

O ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa 

contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos 

e passivos. Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a 

esses ativos e passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em 

conformidade com o regime de competência de exercícios. Posteriormente, esses juros 

são realocados nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado por meio da 

utilização do método da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais.  

 

A Companhia avalia periodicamente o efeito deste procedimento e nos exercícios de 

2016 e 2015 não transacionou operações de longo prazo (e tão pouco relevantes de curto 

prazo) que se qualificassem a serem ajustadas. 

 

Provisões 

 

Geral 

 

Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou 

não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que recursos 

econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação, e uma estimativa confiável do 

valor da obrigação possa ser feita.  

 

Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas  

 

A Companhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são 

constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é 

provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a obrigação e uma estimativa 

razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das 

evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões 

mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 

avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em 

conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões 
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de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos 

ou decisões de tribunais. 

 

Tributação  

 

Impostos sobre vendas  

 

Receitas e despesas são reconhecidas líquidas dos impostos sobre vendas, exceto: 

 

quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de bens ou serviços não for 

recuperável junto às autoridades fiscais, hipótese em que o imposto sobre vendas é 

reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de despesa, conforme 

o caso; 

 

quando os valores a receber e a pagar forem apresentados juntos com o valor dos 

impostos sobre vendas; e 

 

o valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como 

componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial. 

 

As receitas de vendas e serviços da Companhia estão sujeitas aos seguintes impostos e 

contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:  

 

 Alíquotas 
  
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços 

7,00% a 19,00% 
COFINS - Contribuição para Seguridade Social 7,60% 
PIS - Programa de Integração Social 1,65% 
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 1,50% 
State Sales Tax 0% a 8,875% 

 

 

Na demonstração do resultado, as vendas são apresentadas líquidas destes tributos. 

 

Imposto de renda e contribuição social – correntes  

 

Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são 

mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais, e são 

demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua 

realização e/ou liquidação. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para 

calcular o montante são aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na 

data do balanço nos países em que a Companhia opera e gera receita tributável. 

 

No Brasil, principal país em que a Companhia opera, a tributação sobre o lucro 

compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é 

computado sobre o lucro tributável na alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% 

para os lucros que excederem R$240 mil no período de 12 meses, enquanto que 

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



 

 

 

232 

 

Proposta da administração para AGO  

 

pelo regime de competência. Dessa forma, as inclusões ao lucro contábil de despesas, 

temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não 

tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou 

débitos tributários diferidos. As antecipações ou valores passíveis de compensação são 

demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua 

realização.  

 

O imposto de renda e contribuição social correntes relativos a itens reconhecidos 

diretamente no patrimônio líquido são reconhecidos no patrimônio líquido. A 

Administração periodicamente avalia a posição fiscal das situações nas quais a 

regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado. 

 

Impostos diferidos 

 

Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases 

fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos passivos são 

reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias, exceto:  

 

quando o imposto diferido passivo surge do reconhecimento inicial de ágio ou de um 

ativo ou passivo em uma transação que não for uma combinação de negócios e, na data 

da transação, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal; e  

 

sobre as diferenças temporárias tributárias relacionadas com investimentos em 

controladas, em que o período da reversão das diferenças temporárias pode ser 

controlado e é provável que as diferenças temporárias não sejam revertidas no futuro 

próximo.  

 

Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias 

dedutíveis, créditos e perdas tributárias não utilizadas, na extensão em que seja provável 

que o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis 

possam ser realizadas, e créditos e perdas tributárias não utilizadas possam ser 

utilizados, exceto:  

 

quando o imposto diferido ativo relacionado com a diferença temporária dedutível é 

gerado no reconhecimento inicial do ativo ou passivo em uma transação que não é uma 

combinação de negócios e, na data da transação, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou 

prejuízo fiscal; e  

 

sobre as diferenças temporárias dedutíveis, associadas com investimentos em 

controladas, impostos diferidos ativos são reconhecidos somente na extensão em que for 

provável que as diferenças temporárias seja revertidas no futuro próximo e o lucro 

tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias possam ser utilizadas.  

 

O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do balanço e 

baixado na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão 

disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo tributário diferido venha a ser 

utilizado. Impostos diferidos ativos baixados são revisados a cada data do balanço e são 
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reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros tributários futuros 

permitirão que os ativos tributários diferidos sejam recuperados.  

 

Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa de imposto que é esperada 

de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base 

nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço.  

 

Imposto diferido relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido 

também é reconhecido no patrimônio líquido, e não na demonstração do resultado. Itens 

de imposto diferido são reconhecidos de acordo com a transação que originou o imposto 

diferido, no resultado abrangente ou diretamente no patrimônio líquido.  

 

Impostos diferidos ativos e passivos serão apresentados líquidos se existe um direito 

legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os impostos 

diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade 

tributária.  

 

Outros benefícios a empregados  

 

Os benefícios concedidos a empregados e administradores da Companhia incluem, em 

adição a remuneração fixa (salários e contribuições para a seguridade social - INSS, 

férias, 13º salário), remunerações variáveis como participação nos lucros e plano de 

opções de ações. Esses benefícios são registrados no resultado do exercício quando a 

Companhia tem uma obrigação com base em regime de competência, à medida que são 

incorridos.  

 

Lucro por ação  

 

A Companhia efetua o cálculo do lucro básico por ação utilizando a quantidade média 

ponderada de ações ordinárias totais em circulação durante o período correspondente ao 

resultado, conforme pronunciamento técnico CPC 41 (IAS 33). O lucro diluído por ação 

também é calculado por meio da referida média de ações em circulação, ajustada pelos 

instrumentos potencialmente conversíveis em ações com efeito diluidor, nos exercícios 

apresentados. 

 

Demonstrações dos fluxos de caixa e Demonstrações do valor adicionado 

 

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão 

apresentadas de acordo com CPC 03 R2 (IAS 7) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, 

emitido pelo CPC (IASB). 

 

A demonstração do valor adicionado (DVA) não é requerida pelas IFRS, sendo 

apresentada de forma suplementar em atendimento à legislação societária brasileira e foi 

preparada de acordo com o CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Sua 

finalidade é evidenciar a riqueza criada pela Companhia durante o exercício, bem como 

demonstrar sua distribuição entre os diversos agentes. 
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Instrumentos financeiros 

 

Reconhecimento inicial e mensuração 

 

Os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo 

acrescido dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto no caso 

de ativos financeiros não contabilizados ao valor justo por meio do resultado do 

exercício. 

 

Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Companhia são: caixa, contas a 

receber de clientes e aplicações financeiras. Esses ativos foram classificados nas 

categorias de empréstimos e recebíveis e ativos financeiros a valor justo por meio de 

resultado, respectivamente. 

 

Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Companhia são: contas a pagar a 

fornecedores e empréstimos e financiamentos. Esses passivos foram classificados na 

categoria de outros passivos financeiros e passivos financeiros. 

 

Mensuração subsequente 

 

A mensuração subsequente dos instrumentos financeiros ocorre a cada data do balanço 

de acordo com a sua classificação, sendo os ativos e passivos financeiros da Companhia 

classificados nas seguintes categorias: 

 

Ativos e Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado 

 

Ativos e passivos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem instrumentos 

financeiros mantidos para negociação e ativos e passivos financeiros designados no 

reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. São classificados como 

mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda no curto prazo. 

 

As aplicações financeiras foram designadas como ativos financeiros a valor justo por 

meio do resultado no reconhecimento inicial. A Companhia não tem ativos ou passivos 

financeiros mantidos para negociação e não tem passivos financeiros a valor justo por 

meio de resultado. 

 

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço 

patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na 

demonstração do resultado. Os juros, correção monetária, variação cambial e as 

variações decorrentes da avaliação ao valor justo, são reconhecidos no resultado quando 

incorridos. 

 

Empréstimos e recebíveis 

 

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos 

ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses 

ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros 
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efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao valor recuperável. O custo 

amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou “prêmio” na 

aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do método de juros efetivos é 

incluída na linha de receita financeira na demonstração de resultado. As perdas por 

redução ao valor recuperável são reconhecidas como despesa financeira no resultado. 

 

Outros passivos financeiros 

 

Após o reconhecimento inicial, os outros passivos financeiros sujeitos a juros são 

mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de 

juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no 

momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo 

método da taxa de juros efetivos. 

 

Instrumentos financeiros derivativos  

 

A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos, como contratos a termo de 

moeda para fornecer proteção contra o risco de variação das taxas de câmbio. Os 

instrumentos financeiros derivativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo na 

data em que o contrato de derivativo é contratado, sendo reavaliados subsequentemente 

também ao valor justo. Derivativos são apresentados como ativos financeiros quando o 

valor justo do instrumento for positivo, e como passivos financeiros quando o valor for 

negativo. Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de mudanças no valor justo de 

derivativos durante o exercício são lançados diretamente na demonstração de resultado. 

 

Informações por segmento 

 

Em função da concentração de suas atividades no desenvolvimento e na 

comercialização de calçados femininos, bolsas e acessórios a Companhia está 

organizada em uma única unidade de negócio. Os produtos da Companhia estão 

representados por cinco marcas (Arezzo, Schutz, Alexandre Birman, Anacapri e Fiever), 

e embora sejam comercializados através de diferentes canais de distribuição (lojas 

próprias, franquias, lojas multimarcas e web commerce) não são controlados e 

gerenciados pela Administração como segmentos independentes, sendo os resultados da 

Companhia acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada. 

 

Arrendamentos mercantis  

 

A Companhia possui contrato de aluguel de lojas, onde atua como arrendatária. Os 

contratos foram avaliados pela Companhia e classificados como arrendamento mercantil 

operacional. 

 

Os pagamentos de arrendamento mercantil operacional são reconhecidos como despesa 

na demonstração do resultado de forma linear ao longo do prazo do arrendamento 

mercantil.  

 

Pagamento baseado em ações  
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A Companhia instituiu em 25 de maio de 2012 Plano de Opções de Compra de Ações 

(“Plano de Opções”) para administradores, empregados e prestadores de serviços da 

Companhia ou outras sociedades sob o seu controle, que está sob a administração do 

Conselho de Administração. O detalhamento do programa da Companhia se encontra na 

Nota 32. 

 

O custo de transações com funcionários liquidadas com instrumentos patrimoniais é 

mensurado com base no valor justo na data em que foram outorgados. Para determinar o 

valor justo, a Companhia utiliza um método de valorização apropriado. 

 

O custo de transações liquidadas com títulos patrimoniais é reconhecido, em conjunto 

com um correspondente aumento no patrimônio líquido, ao longo do período em que a 

performance e/ ou condição de serviço são cumpridos, com término na data em que o 

funcionário adquire o direito completo ao prêmio (data de aquisição). A despesa 

acumulada reconhecida para as transações liquidadas com instrumentos patrimoniais em 

cada data-base até a data de aquisição reflete a extensão em que o período de aquisição 

tenha expirado e a melhor estimativa da Companhia do número de títulos patrimoniais 

que serão adquiridos. A despesa ou crédito na demonstração do resultado do exercício é 

registrado em “despesas de pessoal” e representa a movimentação em despesa 

acumulada reconhecida no início e fim daquele exercício. 

 

 

 

 

 

10.6. Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia:  

 

a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não 

aparecem no seu balanço patrimonial (off - balance sheet items), tais como:  

 

i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos; 

ii)  carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e 

responsabilidades, indicando respectivos passivos; 

iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços; 

iv) contratos de construção não terminada; e 

v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos.  

 

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuía contratos de locação firmados com 

terceiros para os quais a Administração analisou e concluiu que se enquadram na 

classificação de arrendamento mercantil operacional. 

 

Os pagamentos mínimos futuros dos arrendamentos mercantis operacionais não 

canceláveis estão segregados da seguinte forma: 

 

 Valor dos pagamentos mínimos 



 

 

 

237 

 

Proposta da administração para AGO  

 

 31.12.2016 

 

31.12.2015 

 

31.12.2014 

    

Até um ano 14.961 16.759 15.239 

Acima de um ano e até cinco 

anos 32.228 

18.968 19.238 

 

 

Na data deste documento, a Companhia não possuía quaisquer outros passivos ou 

operações não registrados nas demonstrações financeiras para financiar suas operações. 

A Companhia não possuía subsidiárias nas quais detém participação majoritária ou 

controle sobre suas operações que não estejam incluídas nas suas demonstrações 

financeiras consolidadas. 

 

b)  outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras  

 

Não há outros itens relevantes não evidenciados nas Demonstrações Financeiras 

Consolidadas. 

 

10.7 Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

indicados no item 10.6, os diretores devem comentar: 

 

a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o 

resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações 

financeiras do emissor  

 

A Companhia possui contrato de aluguel de lojas, onde atua como arrendatária. Os 

contratos foram avaliados pela Companhia e classificados como arrendamento mercantil 

operacional. 

 

Os pagamentos de arrendamento mercantil operacional são reconhecidos como despesa 

na demonstração do resultado de forma linear ao longo do prazo do arrendamento 

mercantil. 

 

b) natureza e o propósito da operação  

 

Manutenção das unidades de varejo. 

 

 

 

 

 

c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor 

do emissor em decorrência da operação  

 

A despesa média mensal de aluguéis pagos é de R$2.739 (R$2.422 em 2015). Os 

referidos contratos de locação possuem prazos de validade entre quatro a cinco anos, 
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sujeitos a encargos financeiros referentes a variação do IGPM ao ano, conforme 

especificado em cada contrato. 

 

Em 31.12.2016, as despesas de aluguéis, líquidas dos impostos a recuperar, totalizaram 

R$32.871 (R$29.064 em 31.122015). O saldo da conta “Aluguéis a pagar” é de R$1.545 

(R$875 em 31.12.2015). 

 

Parcela substancial dos aluguéis é vinculada ao faturamento das lojas, existindo um 

valor mínimo previsto. Adicionalmente o período de carência contratual não é 

representativo para fins de atendimento à previsão de linearização das despesas. 

 

10.8. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de 

negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:  

 

a) investimentos, incluindo:  

 

i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos 

investimentos previstos 

 

A Companhia focará seus esforços em investimentos na finalização do processo de 

abertura de lojas próprias, que foi um dos objetivos do negócio nos últimos 2 anos, e na 

modernização de lojas com algumas reformas e ampliações previstas para o ano de 

2016, além de investimentos na sua estrutura de TI.   

 

 

ii) fontes de financiamento dos investimentos 

 

A Companhia buscará as melhores formas de financiamento hoje disponíveis no 

mercado para a realização de investimentos, além de possuir a própria geração de caixa 

como fonte de financiamento, bem como os recursos decorrentes de oferta pública de 

ações de sua emissão.  

 

Iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.  

 

A Companhia não possui desinvestimentos relevantes em andamento ou previsão de 

realizá-los. 

 

b) aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam 

influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia  

 

Não aplicável. 

 

c) novos produtos e serviços, indicando: 

 

i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; 

ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de 

novos produtos ou serviços; 
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iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; 

iv) montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos 

ou serviços. 

 

A Companhia desenvolve diversos projetos de pesquisa que objetivam o 

desenvolvimento de produtos com características inovadoras, dentre os quais se 

destacam aqueles cujas atividades são voltadas (i) à redução do ciclo de 

desenvolvimento e corte do couro; (ii) à criação de produtos sintéticos que imitam 

couro; (iii) ao aproveitamento de resíduos de tecidos e reprocesso de retalhos de não-

tecido resinado; e (iv) ao desenvolvimento de linha de esmaltes e maquiagens fast 

fashion.  

 

Essas atividades resultaram em redução dos custos com produtos, aumento da receita, 

na conquista de novos públicos, na maximização da eficiência de seus colaboradores, 

além da inovação de sua linha de produtos. 

 

Nos exercícios sociais encerrados em 31.12.2014, em 31.12.2015 e em 31.12.2016, os 

gastos com projetos de pesquisa e desenvolvimento totalizaram R$17,7 milhões, R$16,2 

milhões e R$ 19,4 milhões, respectivamente.  

 

10.9. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o 

desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos 

demais itens desta seção. 

 

Análises de Sensibilidade  

 

A Companhia está exposta a riscos de mercado no curso normal de suas atividades. Os 

riscos envolvem riscos do crédito, riscos das variações nas taxas de juros, riscos das 

variações dos preços, e riscos da variação de taxa de câmbio entre o dólar e o real. Para 

informações adicionais sobre os riscos de mercado aos quais está sujeita, bem como 

suas políticas de mitigação de riscos de mercado, veja os itens 4.2 e 5.2 do Formulário 

de Referência da Companhia. 

 

Risco de crédito  

 

Como prática para mitigar os riscos do crédito, a Companhia adota a análise semanal 

das situações financeira de seus clientes, administrando o risco de crédito por meio de 

um rigoroso programa de qualificação para concessão de crédito. Seus recebíveis são 

significativamente pulverizados e correspondem a um grande número de clientes, o que 

minimiza seu risco de crédito quando considerado em conjunto com seus procedimentos 

de controles internos. Nenhum cliente da Companhia representava mais que 5% dos 

recebíveis em 31.12.2016. 
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Arezzo Indústria e Comércio S.A. 

Companhia Aberta 

(“Companhia”) 

 

CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76 

NIRE 31.300.025.91-8 

 

Anexo V: ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e do conselho fiscal 

(Conforme Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência – ICVM 480) 

 

12. ASSEMBLEIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO 

 

12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do 

emissor, indicar, em forma de tabela: a. nome; b. data de nascimento; c. profissão; d. 

CPF ou número do passaporte; e. cargo eletivo ocupado; f. data de eleição; g. data de 

posse h. prazo do mandato; i. outros cargos ou funções exercidos no emissor; j. se foi 

eleito pelo controlador ou não; k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o 

critério utilizado pelo emissor para determinar a independência; l. número de mandatos 

consecutivos; m. informações sobre: i. principais experiências profissionais durante os 

últimos 5 anos, indicando: nome e setor de atividade da empresa, cargo; e se a empresa 

integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor 

que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma 

classe ou espécie de valor mobiliário do emissor; ii. indicação de todos os cargos de 

administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor; n. 

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 

anos: i. qualquer condenação criminal ii. qualquer condenação em processo 

administrativo da CVM e as penas aplicadas; e iii. qualquer condenação transitada em 

julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para 

a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. 
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Nome CPF 
Data de 

Nascimento 
Profissão 

Guilherme 

Affonso Ferreira 
762.604.298-00 09/05/1951 Empresário 

Órgão da 

Administração 

Cargo Eletivo 

Ocupado 

Outros Cargos e Funções Exercidas no 

Emissor 

Conselho de 

Administração 

Membro do 

Conselho de 

Administração 

N/A 

 

Data da Eleição Data de Posse 
Prazo de 

Mandato 

Foi Eleito pelo 

Controlador 

28/04/2017 28/04/2017 

AGO que aprovar 

as contas do 

exercício de 2018 

Sim 

Conselheiro 

Independente 

Critérios utilizados para determinar 

a independência 
Mandatos Consecutivos 

Sim 

Regras definidas no Regulamento de 

Listagem do Novo Mercado da 

BM&F Bovespa. 

4 

Experiência Profissional 

Guilherme é membro independente do conselho de administração. Graduou-se em 

Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

(USP), em São Paulo, e em Economia e Política pela Macalester College, 

Minnesota, EUA. Atualmente atua como: (i) membro do conselho de administração 

das seguintes empresas: (a) Petrobras S/A (b) Valid S/A (c) Sul América S/A (d) 

Gafisa S/A (e) T4F S/A e Conselheiro das seguintes Entidades de Benemerência: (a) 

Instituto de Cidadania Empresarial; (b) Esporte Solidário; e (c) Força Tarefa de 

Finanças Sociais. Nenhuma das sociedades acima faz parte do grupo econômico da 

Companhia.  

Declaração de Eventuais Condenações 

Guilherme não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma 

condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, e 

nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que 

tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade 

profissional ou comercial. Guilherme está devidamente habilitado para a prática de 

suas atividades profissionais. O Sr. Guilherme não é uma pessoa politicamente 

exposta, nos termos da Circular n.º 3.461/09 do Banco Central do Brasil. 
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Nome CPF 
Data de 

Nascimento 
Profissão 

José Ernesto Beni 

Bolonha 
532.430.488-34 02/04/1948 Empresário 

Órgão da Administração 
Cargo Eletivo 

Ocupado 

Outros Cargos e Funções Exercidas 

no Emissor 

Conselho de 

Administração 

Vice-Presidente 

do Conselho de 

Administração 

N/A 

Data da Eleição Data de Posse 
Prazo de 

Mandato 

Foi Eleito pelo 

Controlador 

28/04/2017 28/04/2017 

AGO que aprovar 

as contas do 

exercício de 2018 

Sim 

Conselheiro 

Independente 

Critérios utilizados para determinar 

a independência 

Mandatos 

Consecutivos 

Não N/A 5 

Experiência Profissional 

José Ernesto é bacharel, licenciado e pós-graduado em Psicologia e em 

Administração de Empresas, pela Pontifícia Universidade (PUC), em São Paulo, 

pela Universidade Mackenzie, em São Paulo, pela Bowling Green State University, 

Ohio, EUA e pela University of Kalamazoo, Michigan, EUA. José Ernesto é, 

também, fundador e presidente da “Ethos Desenvolvimento Humano e 

Organizacional", autor, consultor e conferencista nacional e internacional em 

Psicologia do Desenvolvimento aplicada a Administração e à Educação. Criador e 

coordenador de programas de desenvolvimento organizacional com foco em 

sucessão de empresas familiares, fusões e aquisições, planejamento estratégico e 

construção de equipes de alta gestão. Membro do conselho de mentores do Instituto 

de Estudos do Futuro (USP/PUC/Unicamp), membro do conselho da Rede 

Internacional de Educação para a Paz e a Cidadania, membro do conselho do CIES 

(ONU, OMS), membro do conselho do Teatro de Tábuas, membro do conselho do 

Colégio Santa Cruz e membro do conselho de Avaliação do IBMEC/SP. 

Declaração de Eventuais Condenações 

José Ernesto não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, 

nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a 

CVM, e nenhuma condenação transitada em julgado, para a prática de suas 

atividades profissionais. O Sr. José Ernesto não é uma pessoa politicamente exposta, 

nos termos da Circular n.º 3.461/09 do Banco Central do Brasil. 
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Nome CPF 
Data de 

Nascimento 
Profissão 

Juliana Rozenbaum 
081.606.157-

28 
21/07/1976 Economista 

Órgão da 

Administração 

Cargo Eletivo 

Ocupado 

Outros Cargos e Funções Exercidas no 

Emissor 

Conselho de 

Administração 

Membro do 

Conselho de 

Administração 

N/A 

Data da Eleição Data de Posse 
Prazo de 

Mandato 

Foi Eleito pelo 

Controlador 

28/04/2017 28/04/2017 

AGO que 

aprovar as 

contas do 

exercício de 

2018 

Sim 

Conselheiro 

Independente 

Critérios utilizados para 

determinar a independência 
Mandatos Consecutivos 

Não N/A 3 

Experiência Profissional 

Juliana Rozenbaum é atual membro efetivo do conselho de administração da 

Companhia. Juliana acumulou 13 anos de experiência em Sell Side Equity Research, 

com foco primordial em empresas do setor de Consumo e Varejo. Passou por 

diversas instituições financeiras e entre 2007 e maio de 2013, no Itau BBA, onde 

atualmente atua como advisor para o setor. Anteriormente, atuou como economista 

no Buy Side de instituições como JGP, Pactual e Icatu. Ao longo dos anos foi várias 

vezes premiada pela Institutional Investor por sua cobertura dos setores de Varejo e 

Consumer Goods. Juliana graduou-se em Economia pela Pontifícia Universidade 

Católica (PUC) do Rio de Janeiro e detém a designação CFA®.  

Declaração de Eventuais Condenações 

Juliana não esteve sujeita aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma 

condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, e 

nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que 

tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade 

profissional ou comercial. Juliana está devidamente habilitada para a prática de suas 

atividades profissionais. A Sra. Juliana Rozenbaum não é uma pessoa politicamente 

exposta, nos termos da Circular n.º 3.461/09 do Banco Central do Brasil. 
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Nome CPF 
Data de 

Nascimento 
Profissão 

Luiz Fernando 

Giorgi 

064.116.138-

77  
03/09/1964  

Administrador de 

Empresas 

Órgão da 

Administração 

Cargo Eletivo 

Ocupado 

Outros Cargos e Funções Exercidas no 

Emissor 

Conselho de 

Administração 

Membro do 

Conselho de 

Administração 

N/A 

Data da Eleição Data de Posse 
Prazo de 

Mandato 

Foi Eleito pelo 

Controlador 

28/04/2017 28/04/2017 

AGO que 

aprovar as 

contas do 

exercício de 

2018 

Sim 

Conselheiro 

Independente 

Critérios utilizados para 

determinar a independência 
Mandatos Consecutivos 

Não N/A 0 

Experiência Profissional 

Luiz Fernando tem 28 anos de atuação em Gestão e Liderança, fundou em 2005 a 

LFG - Liderança e Gestão. Atua em alguns conselhos como Presidente do Conselho 

de  Administração  da  TEADIT S.A, Membro do Conselho Consultivo da Agencia 

de Propaganda HEADS, Membro do Comitê de Pessoas do BANCO SANTANDER 

S.A, Membro do comitê de RH da SUL AMÉRICA SEGUROS S.A e Membro do 

comitê de RH do MARTINS ATACADISTA S.A. 

Declaração de Eventuais Condenações 

Luiz Fernando não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, 

nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a 

CVM, e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 

administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de 

qualquer atividade profissional ou comercial. Luiz Fernando está devidamente 

habilitado para a prática de suas atividades profissionais. O Sr. Luiz Fernando 

Sanzogo Giorgi não é uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Circular n.º 

3.461/09 do Banco Central do Brasil. 

Nome CPF 
Data de 

Nascimento 
Profissão 

Paula Bellizia 
121.252.928-

66 
07/12/1971 Administradora  

Órgão da 

Administração 

Cargo Eletivo 

Ocupado 

Outros Cargos e Funções Exercidas no 

Emissor 

Conselho de 

Administração 

Membro do 

Conselho de 

Administração 

N/A 

Data da Eleição Data de Posse 
Prazo de 

Mandato 
Foi Eleito pelo Controlador 
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28/04/2017 28/04/2017 

AGO que 

aprovar as 

contas do 

exercício de 

2018 

Sim 

Conselheiro 

Independente 

Critérios utilizados para 

determinar a independência 
Mandatos Consecutivos 

Sim 

Regras definidas no Regulamento 

de Listagem do Novo Mercado da 

BM&F Bovespa. 

0 

Experiência Profissional 

Paula Bellizia é presidente da Microsoft Brasil, a maior subsidiária da América 

Latina, desde julho de 2015. Paula possui mais de 23 anos de experiência no 

mercado. Em seus 10 anos na Microsoft, ocupou diferentes posições, sendo a última 

de Diretora de Marketing e Operações da Microsoft Brasil. Em 2013 ingressou no 

Facebook como Diretora de Vendas para Pequenas e Médias Empresas para América 

Latina e mais recentemente foi presidente da Apple no Brasil, liderando a operação 

durante dois anos. Paula é formada em Computação e Ciência da Informação, com 

pós-graduação em Marketing, MBA pela FIA / USP e vive em São Paulo com sua 

família. 

É membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), líder 

do Conselho Gestor da Secretaria de Inovação e Tecnologia da prefeitura da cidade 

de São Paulo e membro dos conselhos de administração da Brasscom – Associação 

Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e da Câmara 

Americana de Comércio para o Brasil. 

Declaração de Eventuais Condenações 

Paula não esteve sujeita aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma 

condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, e 

nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que 

tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade 

profissional ou comercial. Paula está devidamente habilitada para a prática de suas 

atividades profissionais. A Sra. Paula Bellizia não é uma pessoa politicamente 

exposta, nos termos da Circular n.º 3.461/09 do Banco Central do Brasil. 
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Nome CPF 
Data de 

Nascimento 
Profissão 

Alessandro 

Giuseppe Carlucci 

084.142.238-

93 
19/05/1966 

Administrador de 

Empresas  

Órgão da 

Administração 

Cargo Eletivo 

Ocupado 

Outros Cargos e Funções Exercidas no 

Emissor 

Conselho de 

Administração 

Presidente do 

Conselho de 

Administração 

N/A 

Data da Eleição Data de Posse 
Prazo de 

Mandato 

Foi Eleito pelo 

Controlador 

28/04/2017 28/04/2017 

AGO que 

aprovar as 

contas do 

exercício de 

2018 

Sim 

Conselheiro 

Independente 

Critérios utilizados para 

determinar a independência 
Mandatos Consecutivos 

Sim 

Regras definidas no Regulamento 

de Listagem do Novo Mercado da 

BM&F Bovespa. 

0 

Experiência Profissional 

Alessandro Giuseppe Carlucci, indicado para presidir o Conselho, é graduado em 

Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) com MBA 

Executivo pelo PDG/SDE Escola de Negócios.  Carlucci comandou, por mais de uma 

década, a Natura, de onde saiu no final de 2014. Participou dos conselhos da 

Redecard e da Alcoa Latam e, no Itaú-Unibanco, foi membro do Conselho 

Consultivo. Presidiu a Associação Mundial de Empresas de Vendas Diretas. Integra o 

Conselho de Administração da Lojas Renner, preside o conselho da Business for 

Social Responsibility (BSR) e faz parte do conselho do Demin Center e Executive in 

Residence da Columbia University.  

Declaração de Eventuais Condenações 

O Alessandro não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, 

nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a 

CVM, e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 

administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de 

qualquer atividade profissional ou comercial. Alessandro está devidamente habilitado 

para a prática de suas atividades profissionais. O Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci 

não é uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Circular n.º 3.461/09 do 

Banco Central do Brasil. 

  



 

 

 

247 

 

Proposta da administração para AGO  

 

Nome CPF 
Data de 

Nascimento 
Profissão 

Alexandre Café 

Birman 

002.293.896-

60 
01/08/1976 

Administrador de 

Empresas  

Órgão da 

Administração 

Cargo Eletivo 

Ocupado 

Outros Cargos e Funções Exercidas no 

Emissor 

Conselho de 

Administração 

Membro do 

Conselho de 

Administração 

N/A 

Data da Eleição Data de Posse 
Prazo de 

Mandato 

Foi Eleito pelo 

Controlador 

28/04/2017 28/04/2017 

AGO que 

aprovar as 

contas do 

exercício de 

2018 

Sim 

Conselheiro 

Independente 

Critérios utilizados para 

determinar a independência 
Mandatos Consecutivos 

Não N/A 0 

Experiência Profissional 

CEO da Arezzo&Co desde 2013, Alexandre fundou, em 1995, a Schutz, uma das 

marcas do portfólio da Companhia. Acumula mais de 20 anos de experiência no 

mercado calçadista. Alexandre obteve um dos prêmios mais importantes da indústria 

calçadista mundial, o "The Vivian Infantino Emerging Talent Award", categoria do 

respeitado Footwear News Achievement Award. Alexandre é graduado pela FUMEC 

de Belo Horizonte e participa do Owners and President Management, Program da 

Harvard Business School, em Boston, EUA. 

Declaração de Eventuais Condenações 

O Alexandre não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, 

nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a 

CVM, e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 

administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de 

qualquer atividade profissional ou comercial. Alexandre está devidamente habilitado 

para a prática de suas atividades profissionais. O Sr. Alexandre Café Birman não é 

uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Circular n.º 3.461/09 do Banco 

Central do Brasil. 
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12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de 

administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de 

tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no 

mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo. 

 

Membros do Conselho de Administração 

Total de reuniões 

realizadas após a 

posse 

Participação nas 

reuniões (%) 

Anderson Lemos Birman 14 100 

Carolina Valle de Andrade Faria 14 100 

Welerson Cavalieri 14 100 

Juliana Rozenbaum 14 100 

Guilherme Affonso Ferreira 14 100 

José Ernesto Beni Bologna 14 100 

José Murilo Procópio de Carvalho 14 86 

Fabio Hering 14 100 

Rodrigo Calvo Galindo 14 93 

Claudia Elisa de Pinho Soares 14 100 

 

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos 

comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de 

remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários 

 

 

Comitê de Riscos, Auditoria e Finanças 

Nome CPF 
Data de 

Nascimento 
Profissão 

Edward Ruiz 052.399.217-33 10/04/1950 Contador 

Tipo comitê 
Descrição outros 

comitês 

Cargo 

Ocupado 

Outros Cargos e Funções 

Exercidas no Emissor 

Outros Comitês 

Comitê de 

Riscos, 

Auditoria e 

Finanças 

Membro do 

Comitê 

(Efetivo) 

Consultor externo do 

Comitê 

Data da Eleição Data da Posse 
Prazo de 

Mandato 
Mandatos Consecutivos 

28/04/2017 28/04/2017 Indeterminado 3 

Experiência Profissional 

Edward Ruiz é bacharel em Administração de Empresas e Contabilidade pela Pace 

University (New York, N.Y.), em 1971. Cursou MBA Executivo Internacional pela 

Fundação Instituto de Administração - FIA, em 2011. Atualmente é: (i) membro 

independente do comitê de riscos, auditoria e finanças da Arezzo & Co, desde 

setembro de 2013; (ii) membro suplente do conselho de administração e membro do 

comitê de auditoria da Votorantim Cimentos, desde maio de 2013; (iii) membro do 

conselho de administração da Livestock Improvement Corporation (New Zealand) 
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Limited desde 2014; (iv) presidente da Consultoria JDK Eireli, desde outubro de 

2012; e (v) foi presidente do conselho de administração da Trafti Logística S.A., 

desde novembro de 2012 até fevereiro de 2015 . Além dessas, foi sócio da Deloitte, 

de janeiro de 1997 a maio de 2012, responsável pela área técnica para assuntos 

relacionados com International Financial Reporting Standards - IFRS.  

Declaração de Eventuais Condenações 

Edward Ruiz não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em 

processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na 

esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de 

atividade profissional ou comercial. 

Nome CPF 
Data de 

Nascimento 
Profissão 

Guilherme Affonso 

Ferreira 
762.604.298-00 09/05/1951 Empresário 

Tipo comitê 
Descrição outros 

comitês 

Cargo 

Ocupado 

Outros Cargos e Funções 

Exercidas no Emissor 

Outros Comitês 

Comitê de 

Riscos, 

Auditoria e 

Finanças 

Membro do 

Comitê 

(Efetivo) 

Membro Independente 

do Conselho de 

Administração 

Data da Eleição Data da Posse 
Prazo de 

Mandato 
Mandatos Consecutivos 

28/04/2017 28/04/2017 Indeterminado 3 

Experiência Profissional 

Guilherme é membro independente do Conselho de Administração. Graduou-se em 

Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

(USP), em São Paulo, e em Economia e Política pela Macalester College, Minnesota, 

EUA. Atualmente atua como: (i) membro do conselho de administração das seguintes 

empresas: (a) Petrobras S/A (b) Valid S/A (c) Sul América S/A (d) Gafisa S/A (e) 

T4F S/A e Conselheiro das seguintes Entidades de Benemerência: (a) Instituto de 

Cidadania Empresarial; (b) Esporte Solidário; e (c) Força Tarefa de Finanças Sociais. 

Nenhuma das sociedades acima faz parte do grupo econômico da Companhia.  

Declaração de Eventuais Condenações 

Guilherme não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma 

condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, e 

nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que 

tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade 

profissional ou comercial. Guilherme está devidamente habilitado para a prática de 

suas atividades profissionais. O Sr. Guilherme não é uma pessoa politicamente 

exposta, nos termos da Circular n.º 3.461/09 do Banco Central do Brasil. 

Nome CPF 
Data de 

Nascimento 
Profissão 
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Comitê de Estratégia 

 

Alessandro Giuseppe 

Carlucci 
084.142.238-93 19/05/1966 

Administrador de 

Empresas  

Tipo comitê 
Descrição outros 

comitês 

Cargo 

Ocupado 

Outros Cargos e Funções 

Exercidas no Emissor 

Outros Comitês 

Comitê de 

Riscos, 

Auditoria e 

Finanças 

Membro do 

Comitê 

(Efetivo) 

Presidente e Membro 

Independente do 

Conselho de 

Administração 

Data da Eleição Data da Posse 
Prazo de 

Mandato 
Mandatos Consecutivos 

28/04/2017 28/04/2017 Indeterminado 0 

Experiência Profissional 

Alessandro Giuseppe Carlucci, indicado para presidir o Conselho, é graduado em 

Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) com MBA 

Executivo pelo PDG/SDE Escola de Negócios.  Carlucci comandou, por mais de uma 

década, a Natura, de onde saiu no final de 2014. Participou dos conselhos da 

Redecard e da Alcoa Latam e, no Itaú-Unibanco, foi membro do Conselho 

Consultivo. Presidiu a Associação Mundial de Empresas de Vendas Diretas. Integra o 

Conselho de Administração da Lojas Renner, preside o conselho da Business for 

Social Responsibility (BSR) e faz parte do conselho do Demin Center e Executive in 

Residence da Columbia University. 

Declaração de Eventuais Condenações 

O Alessandro não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, 

nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a 

CVM, e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 

administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de 

qualquer atividade profissional ou comercial. Alessandro está devidamente habilitado 

para a prática de suas atividades profissionais. O Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci 

não é uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Circular n.º 3.461/09 do 

Banco Central do Brasil. 

Nome CPF 
Data de 

Nascimento 
Profissão 

Alexandre Café 

Birman 
002.293.896-60 01/08/1976 Empresário 

Tipo comitê 
Descrição outros 

comitês 

Cargo 

Ocupado 

Outros Cargos e Funções 

Exercidas no Emissor 

Outros Comitês 
Comitê de 

Estratégia 

Membro do 

Comitê 

(Efetivo) 

Membro do Conselho de 

Administração, Diretor 

Presidente e Diretor Vice 

- Presidente de 

Operações 
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Data da Eleição Data da Posse 
Prazo de 

Mandato 
Mandatos Consecutivos 

28/04/2017 28/04/2017 Indeterminado 3 

Experiência Profissional 

Alexandre é o atual Diretor Presidente da Companhia acumulando o cargo com o de 

Diretor Vice-Presidente de Operações, além de Vice-Presidente do Conselho de 

Administração da Companhia. Cursou a FUMEC de Belo Horizonte e participa do 

Owners and President Management Program da Harvard Business School, em 

Boston, EUA. Alexandre fundou a marca Schutz em 1995, segunda principal marca 

do grupo com projeção no mercado internacional, acumulando mais de 18 anos de 

experiência no mercado de calçados e acessórios. Desde a criação da Arezzo&Co em 

2007, tornou-se Vice Presidente de Operações, responsável pelos processos chaves da 

Companhia como: MKT, P&D, Comercial, entre outros acompanhando toda 

consolidação da Arezzo e Schutz, além de ter criado a marca Alexandre Birman. 

Alexandre obteve um dos prêmios mais importantes da indústria calçadista mundial, o 

“The Vivian Infantino Emerging Talent Award”, categoria do respeitado Footwear 

News Achievement Award.  

Declaração de Eventuais Condenações 

Alexandre não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma 

condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, e 

nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que 

tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade 

profissional ou comercial. Alexandre está devidamente habilitado para a prática de 

suas atividades profissionais. O Sr. Alexandre não é uma pessoa politicamente 

exposta, nos termos da Circular n.º 3.461/09 do Banco Central do Brasil. 

Nome CPF 
Data de 

Nascimento 
Profissão 

Juliana Rozenbaum 081.606.157-28 21/07/1976 Economista 

Tipo comitê 
Descrição outros 

comitês 

Cargo 

Ocupado 

Outros Cargos e Funções 

Exercidas no Emissor 

Outros Comitês 

Comitê de 

Estratégia 

Membro do 

Comitê 

(Efetivo) 

Membro do Conselho de 

Administração 

Data da Eleição Data da Posse 
Prazo de 

Mandato 
Mandatos Consecutivos 

28/04/2017 28/04/2017 Indeterminado 3 

Experiência Profissional 

Juliana Rozenbaum é atual membro efetivo do Conselho de Administração da 

Companhia. Juliana acumulou 13 anos de experiência em Sell Side Equity Research, 

com foco primordial em empresas do setor de Consumo e Varejo. Passou por diversas 

instituições financeiras e entre 2007 e maio de 2013, no Itau BBA, onde atualmente 
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atua como advisor para o setor. Anteriormente, atuou como economista no Buy Side 

de instituições como JGP, Pactual e Icatu. Ao longo dos anos foi várias vezes 

premiada pela Institutional Investor por sua cobertura dos setores de Varejo e 

Consumer Goods. Juliana graduou-se em Economia pela Pontifícia Universidade 

Católica (PUC) do Rio de Janeiro e detém a designação CFA®. 

Declaração de Eventuais Condenações 

Juliana não esteve sujeita aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma 

condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, e 

nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que 

tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade 

profissional ou comercial. Juliana está devidamente habilitada para a prática de suas 

atividades profissionais. A Sra. Juliana não é uma pessoa politicamente exposta, nos 

termos da Circular n.º 3.461/09 do Banco Central do Brasil. 

Nome CPF 
Data de 

Nascimento 
Profissão 

Paula Bellizia 121.252.928-66 07/12/1971 Administradora  

Tipo comitê 
Descrição outros 

comitês 

Cargo 

Ocupado 

Outros Cargos e Funções 

Exercidas no Emissor 

Outros Comitês 
Comitê de 

Estratégia 

Membro do 

Comitê 

(Efetivo) 

Membro Independente 

do Conselho de 

Administração 

Data da Eleição Data da Posse 
Prazo de 

Mandato 
Mandatos Consecutivos 

28/04/2017 28/04/2017 Indeterminado 0 

Experiência Profissional 

Paula Bellizia é presidente da Microsoft Brasil, a maior subsidiária da América 

Latina, desde julho de 2015. Paula possui mais de 23 anos de experiência no 

mercado. Em seus 10 anos na Microsoft, ocupou diferentes posições, sendo a última 

de Diretora de Marketing e Operações da Microsoft Brasil. Em 2013 ingressou no 

Facebook como Diretora de Vendas para Pequenas e Médias Empresas para América 

Latina e mais recentemente foi presidente da Apple no Brasil, liderando a operação 

durante dois anos. Paula é formada em Computação e Ciência da Informação, com 

pós-graduação em Marketing, MBA pela FIA / USP e vive em São Paulo com sua 

família. 

É membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), líder do 

Conselho Gestor da Secretaria de Inovação e Tecnologia da prefeitura da cidade de 

São Paulo e membro dos conselhos de administração da Brasscom – Associação 

Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e da Câmara 

Americana de Comércio para o Brasil. 

Declaração de Eventuais Condenações 

Paula não esteve sujeita aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma 

condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, e 

nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que 

tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade 
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Comitê de Pessoas 

 

 

 

profissional ou comercial. Paula está devidamente habilitada para a prática de suas 

atividades profissionais. A Sra. Paula Bellizia não é uma pessoa politicamente 

exposta, nos termos da Circular n.º 3.461/09 do Banco Central do Brasil. 

Nome CPF 
Data de 

Nascimento 
Profissão 

Luiz Fernando 

Giorgi 
064.116.138-77  03/09/1964  

Administrador de 

Empresas 

Tipo comitê 
Descrição outros 

comitês 

Cargo 

Ocupado 

Outros Cargos e Funções 

Exercidas no Emissor 

Outros Comitês 
Comitê de 

Pessoas 

Membro do 

Comitê 

(Efetivo) 

Membro do Conselho de 

Administração 

Data da Eleição Data da Eleição 
Prazo de 

Mandato 
Mandatos Consecutivos 

28/04/2017 28/04/2017 Indeterminado 0 

Experiência Profissional 

Luiz Fernando tem 28 anos de atuação em Gestão e Liderança, fundou em 2005 a 

LFG - Liderança e Gestão. Atua em alguns conselhos como Presidente do Conselho 

de  Administração  da  TEADIT S.A, Membro do Conselho Consultivo da Agencia 

de Propaganda HEADS, Membro do Comitê de Pessoas do BANCO SANTANDER 

S.A, Membro do comitê de RH da SUL AMÉRICA SEGUROS S.A e Membro do 

comitê de RH do MARTINS ATACADISTA S.A. 

Declaração de Eventuais Condenações 

Luiz Fernando não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, 

nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a 

CVM, e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 

administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de 

qualquer atividade profissional ou comercial. Luiz Fernando está devidamente 

habilitado para a prática de suas atividades profissionais. O Sr. Luiz Fernando 

Sanzogo Giorgi não é uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Circular n.º 

3.461/09 do Banco Central do Brasil. 

Nome CPF 
Data de 

Nascimento 
Profissão 

Ligia Martins 043.657.408-06 02/10/1961 Psicóloga/ Coaching 

Tipo comitê 
Descrição outros 

comitês 

Cargo 

Ocupado 

Outros Cargos e Funções 

Exercidas no Emissor 

Outros Comitês 
Comitê de 

Pessoas 

Membro do 

Comitê 

(Efetivo) 

Consultor externo do 

Comitê 

Data da Eleição Data da Posse 
Prazo de 

Mandato 
Mandatos Consecutivos 

28/04/2017 28/04/2017 Indeterminado 3 
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Experiência Profissional 

Lígia Martins é atualmente Coaching e Membro do comitê de Pessoas da 

Arezzo&Co. É graduado em Psicologia pela UNISANTOS, em Santos e Gestão 

Estratégica de Negócios pela FGV/SP. Formação em Coaching, pelo Prof. Jose 

Ernesto Bologna, pela Ethos Desenvolvimento Humano e Organizacional. 

Anteriormente, Lígia atuou na área de Recursos Humanos no Grupo Pão de Açúcar, 

durante 20 anos. Desde 2006, é Coach e facilitadora na Gestão de Pessoas em 

Organizações, através da Ligia Martins – Desenvolvimento Humano. 

Declaração de Eventuais Condenações 

A Sra Lígia Martins não esteve sujeita aos efeitos de nenhuma condenação criminal, 

nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a 

CVM, e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 

administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de 

qualquer atividade profissional ou comercial. Lígia Martins está devidamente 

habilitado para a prática de suas atividades profissionais. 

Nome CPF 
Data de 

Nascimento 
Profissão 

José Ernesto Beni 

Bologna 
532.430.488-34 02/04/1948 Psicólogo/Empresário 

Tipo comitê 
Descrição outros 

comitês 

Cargo 

Ocupado 

Outros Cargos e Funções 

Exercidas no Emissor 

Outros Comitês 
Comitê de 

Pessoas 

Membro do 

Comitê 

(Efetivo) 

Vice-Presidente do 

Conselho de 

Administração 

Data da Eleição Data da Posse 
Prazo de 

Mandato 
Mandatos Consecutivos 

28/04/2017 28/04/2017 Indeterminado 3 

Experiência Profissional 

José Ernesto é bacharel, licenciado e pós-graduado em Psicologia e em 

Administração de Empresas, pela Pontifícia Universidade (PUC), em São Paulo, pela 

Universidade Mackenzie, em São Paulo, pela Bowling Green State University, Ohio, 

EUA e pela University of Kalamazoo, Michigan, EUA. José Ernesto é, também, 

fundador e presidente da “Ethos Desenvolvimento Humano e Organizacional", autor, 

consultor e conferencista nacional e internacional em Psicologia do Desenvolvimento 

aplicada a Administração e à Educação. Criador e coordenador de programas de 

desenvolvimento organizacional com foco em sucessão de empresas familiares, 

fusões e aquisições, planejamento estratégico e construção de equipes de alta gestão. 

Membro do conselho de mentores do Instituto de Estudos do Futuro 

(USP/PUC/Unicamp), membro do conselho da Rede Internacional de Educação para 

a Paz e a Cidadania, membro do conselho do CIES (ONU, OMS), membro do 

conselho do Teatro de Tábuas, membro do conselho do Colégio Santa Cruz e membro 

do conselho de Avaliação do IBMEC/SP. 
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12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês 

estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, 

ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de 

tabela, o percentual da participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no 

mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo 

 

 

 

 

Membros do Conselho de Administração 

Total de reuniões 

realizadas após a 

posse 

Participação nas 

reuniões (%) 

Anderson Lemos Birman 12 100 

Alexandre Café Birman 12 100 

Carolina Valle de Andrade Faria 6 100 

Fabio Hering 6 100 

Juliana Rozenbaum 6 100 

Edward Ruiz 10 100 

Guilherme Affonso Ferreira 10 100 

Welerson Cavalieri 10 100 

Claudia Elisa de Pinho Soares 6 100 

José Ernesto Beni Bologna 6 100 

Ligia Martins 6 100 

Marco Antonio Ferreira Coelho 6   100 

 

Declaração de Eventuais Condenações 

José Ernesto não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, 

nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a 

CVM, e nenhuma condenação transitada em julgado, para a prática de suas atividades 

profissionais. O Sr. José Ernesto não é uma pessoa politicamente exposta, nos termos 

da Circular n.º 3.461/09 do Banco Central do Brasil. 
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12.9 – Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: 

a. administradores do emissor 

b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor 

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

d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor 

 

Nome CPF 

Nome do Emissor, 

Controlada ou 

Controlador 

CNPJ 
Tipo de Parentesco com 

o Administrador 

Cargo / Função na Pessoa 

Relacionada 

Controlador Direto do emissor 

Anderson 

Lemos 

Birman 

130.865.966-

00 

Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 

Pai ou Mãe (1º grau por 

consanguinidade) 
Controlador  

Pessoa relacionada 

Alexandre 

Café Birman 

002.293.896-

60 

Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 
- 

Diretor Presidente e Vice-

Presidente de operações e 

Membro do Conselho 

Administrativo 

Administrador do emissor ou controlada 

Alexandre 

Café Birman 

002.293.896-

60 

Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 

Filho ou Filha (1º grau 

por consanguinidade) 

Diretor Presidente e Vice-

Presidente de operações e 

Membro do Conselho 

Administrativo 

Pessoa relacionada 

Anderson 

Lemos 

Birman 

130.865.966-

00 

Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 

- Controlador 
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12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre 

administradores do emissor e: (a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, 

direta ou indiretamente, a totalidade do capital social; (b) controlador direto ou indireto do emissor; e (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, 

devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas. 

EXERCÍCIO 2014 

Nome do Administrador CPF Cargo/Função ocupada 

Alexandre Café Birman 002.293.896-60 Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente de Operações 

Nome/Nome 

empresarial da pessoa 

relacionada 

CNPJ 

Tipo de 

Pessoa 

(PF/PJ) 

Cargo ou função 

exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação do 

Administrador com a 

pessoa relacionada 

(controle/prestação de 

serviço/subordinação) 

Tipo de pessoa relacionada 

(cliente/controlada 

direta/controlada 

indireta/controlador 

direto/controlador 

indireto/credor/devedor/fornecedo

r) 

Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 
PJ 

Diretor Presidente e 

Diretor Vice-Presidente 

de Operações 

Controle Controlador Direto 

Nome do Administrador CPF Cargo/Função ocupada 

Anderson Lemos Birman 130.865.966-00 Presidente do Conselho de Administração 

Nome/Nome 

empresarial da pessoa 

relacionada 

CNPJ 

Tipo de 

Pessoa 

(PF/PJ) 

Cargo ou função 

exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação do 

Administrador com a 

pessoa relacionada 

(controle/prestação de 

serviço/subordinação) 

Tipo de pessoa relacionada 

(cliente/controlada 

direta/controlada 

indireta/controlador 

direto/controlador 

indireto/credor/devedor/fornecedo

r) 
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Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 
PJ 

Presidente do Conselho 

de Administração 
Controle Controlador Direto 

Nome do Administrador CPF Cargo/Função ocupada 

José Ernesto Beni Bolonha 532.430.488-34 Membro Conselho de Administração 

Nome/Nome 

empresarial da pessoa 

relacionada 

CNPJ 

Tipo de 

Pessoa 

(PF/PJ) 

Cargo ou função 

exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação do 

Administrador com a 

pessoa relacionada 

(controle/prestação de 

serviço/subordinação) 

Tipo de pessoa relacionada 

(cliente/controlada 

direta/controlada 

indireta/controlador 

direto/controlador 

indireto/credor/devedor/fornecedo

r) 

Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 
PJ 

Membro Conselho de 

Administração 
Prestação de serviço Fornecedor 

Nome do Administrador CPF Cargo/Função ocupada 

José Murilo Procópio de Carvalho 006.984.156-04 Membro Conselho de Administração 

Nome/Nome 

empresarial da pessoa 

relacionada 

CNPJ 

Tipo de 

Pessoa 

(PF/PJ) 

Cargo ou função 

exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação do 

Administrador com a 

pessoa relacionada 

(controle/prestação de 

serviço/subordinação) 

Tipo de pessoa relacionada 

(cliente/controlada 

direta/controlada 

indireta/controlador 

direto/controlador 

indireto/credor/devedor/fornecedo

r) 

Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 
PJ 

Membro Conselho de 

Administração 
Prestação de serviço Fornecedor 

Nome do Administrador CPF Cargo/Função ocupada 

Welerson Cavalieri 198.942.956-49 Membro Conselho de Administração 
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Nome/Nome 

empresarial da pessoa 

relacionada 

CNPJ 

Tipo de 

Pessoa 

(PF/PJ) 

Cargo ou função 

exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação do 

Administrador com a 

pessoa relacionada 

(controle/prestação de 

serviço/subordinação) 

Tipo de pessoa relacionada 

(cliente/controlada 

direta/controlada 

indireta/controlador 

direto/controlador 

indireto/credor/devedor/fornecedo

r) 

Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 
PJ 

Membro Conselho de 

Administração 
Prestação de serviço Fornecedor 

 

 

EXERCÍCIO 2015 

Nome do Administrador CPF Cargo/Função ocupada 

Alexandre Café Birman 002.293.896-60 Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente de Operações 

Nome/Nome 

empresarial da pessoa 

relacionada 

CNPJ 

Tipo de 

Pessoa 

(PF/PJ) 

Cargo ou função 

exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação do 

Administrador com a 

pessoa relacionada 

(controle/prestação de 

serviço/subordinação) 

Tipo de pessoa relacionada 

(cliente/controlada 

direta/controlada 

indireta/controlador 

direto/controlador 

indireto/credor/devedor/fornecedo

r) 

Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 
PJ 

Diretor Presidente e 

Diretor Vice-

Presidente de 

Operações 

Controle Controlador Direto 

Nome do Administrador CPF Cargo/Função ocupada 

Anderson Lemos Birman 130.865.966-00 Presidente do Conselho de Administração 
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Nome/Nome 

empresarial da pessoa 

relacionada 

CNPJ 

Tipo de 

Pessoa 

(PF/PJ) 

Cargo ou função 

exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação do 

Administrador com a 

pessoa relacionada 

(controle/prestação de 

serviço/subordinação) 

Tipo de pessoa relacionada 

(cliente/controlada 

direta/controlada 

indireta/controlador 

direto/controlador 

indireto/credor/devedor/fornecedo

r) 

Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 
PJ 

Presidente do 

Conselho de 

Administração 

Controle Controlador Direto 

Nome do Administrador CPF Cargo/Função ocupada 

José Ernesto Beni Bolonha 532.430.488-34 Membro Conselho de Administração 

Nome/Nome 

empresarial da pessoa 

relacionada 

CNPJ 

Tipo de 

Pessoa 

(PF/PJ) 

Cargo ou função 

exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação do 

Administrador com a 

pessoa relacionada 

(controle/prestação de 

serviço/subordinação) 

Tipo de pessoa relacionada 

(cliente/controlada 

direta/controlada 

indireta/controlador 

direto/controlador 

indireto/credor/devedor/fornecedo

r) 

Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 
PJ 

Membro Conselho de 

Administração 
Prestação de serviço Fornecedor 

Nome do Administrador CPF Cargo/Função ocupada 

José Murilo Procópio de Carvalho 006.984.156-04 Membro Conselho de Administração 

Nome/Nome 

empresarial da pessoa 

relacionada 

CNPJ 

Tipo de 

Pessoa 

(PF/PJ) 

Cargo ou função 

exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação do 

Administrador com a 

pessoa relacionada 

(controle/prestação de 

serviço/subordinação) 

Tipo de pessoa relacionada 

(cliente/controlada 

direta/controlada 

indireta/controlador 

direto/controlador 

indireto/credor/devedor/fornecedo

r) 
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Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 
PJ 

Membro Conselho de 

Administração 
Prestação de serviço Fornecedor 

Nome do Administrador CPF Cargo/Função ocupada 

Welerson Cavalieri 198.942.956-49 Membro Conselho de Administração 

Nome/Nome 

empresarial da pessoa 

relacionada 

CNPJ 

Tipo de 

Pessoa 

(PF/PJ) 

Cargo ou função 

exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação do 

Administrador com a 

pessoa relacionada 

(controle/prestação de 

serviço/subordinação) 

Tipo de pessoa relacionada 

(cliente/controlada 

direta/controlada 

indireta/controlador 

direto/controlador 

indireto/credor/devedor/fornecedo

r) 

Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 
PJ 

Membro Conselho de 

Administração 
Prestação de serviço Fornecedor 

 

 

EXERCÍCIO 2016 

Nome do Administrador CPF Cargo/Função ocupada 

Alexandre Café Birman 002.293.896-60 Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente de Operações 

Nome/Nome 

empresarial da pessoa 

relacionada 

CNPJ 

Tipo de 

Pessoa 

(PF/PJ) 

Cargo ou função 

exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação do 

Administrador com a 

pessoa relacionada 

(controle/prestação de 

serviço/subordinação) 

Tipo de pessoa relacionada 

(cliente/controlada 

direta/controlada 

indireta/controlador 

direto/controlador 

indireto/credor/devedor/fornecedo

r) 

Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 
PJ 

Diretor Presidente e 

Diretor Vice-
Controle Controlador Direto 
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Presidente de 

Operações 

Nome do Administrador CPF Cargo/Função ocupada 

Anderson Lemos Birman 130.865.966-00 Presidente do Conselho de Administração 

Nome/Nome 

empresarial da pessoa 

relacionada 

CNPJ 

Tipo de 

Pessoa 

(PF/PJ) 

Cargo ou função 

exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação do 

Administrador com a 

pessoa relacionada 

(controle/prestação de 

serviço/subordinação) 

Tipo de pessoa relacionada 

(cliente/controlada 

direta/controlada 

indireta/controlador 

direto/controlador 

indireto/credor/devedor/fornecedo

r) 

Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 
PJ 

Presidente do 

Conselho de 

Administração 

Controle Controlador Direto 

Nome do Administrador CPF Cargo/Função ocupada 

José Ernesto Beni Bolonha 532.430.488-34 Membro Conselho de Administração 

Nome/Nome 

empresarial da pessoa 

relacionada 

CNPJ 

Tipo de 

Pessoa 

(PF/PJ) 

Cargo ou função 

exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação do 

Administrador com a 

pessoa relacionada 

(controle/prestação de 

serviço/subordinação) 

Tipo de pessoa relacionada 

(cliente/controlada 

direta/controlada 

indireta/controlador 

direto/controlador 

indireto/credor/devedor/fornecedo

r) 

Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 
PJ 

Membro Conselho de 

Administração 
Prestação de serviço Fornecedor 

Nome do Administrador CPF Cargo/Função ocupada 

José Murilo Procópio de Carvalho 006.984.156-04 Membro Conselho de Administração 
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Nome/Nome 

empresarial da pessoa 

relacionada 

CNPJ 

Tipo de 

Pessoa 

(PF/PJ) 

Cargo ou função 

exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação do 

Administrador com a 

pessoa relacionada 

(controle/prestação de 

serviço/subordinação) 

Tipo de pessoa relacionada 

(cliente/controlada 

direta/controlada 

indireta/controlador 

direto/controlador 

indireto/credor/devedor/fornecedo

r) 

Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 
PJ 

Membro Conselho de 

Administração 
Prestação de serviço Fornecedor 

Nome do Administrador CPF Cargo/Função ocupada 

Welerson Cavalieri 198.942.956-49 Membro Conselho de Administração 

Nome/Nome 

empresarial da pessoa 

relacionada 

CNPJ 

Tipo de 

Pessoa 

(PF/PJ) 

Cargo ou função 

exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação do 

Administrador com a 

pessoa relacionada 

(controle/prestação de 

serviço/subordinação) 

Tipo de pessoa relacionada 

(cliente/controlada 

direta/controlada 

indireta/controlador 

direto/controlador 

indireto/credor/devedor/fornecedo

r) 

Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 
PJ 

Membro Conselho de 

Administração 
Prestação de serviço Fornecedor 

 

 

2017 

Nome do Administrador CPF Cargo/Função ocupada 

Alexandre Café Birman 002.293.896-60 Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente de Operações 
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Nome/Nome 

empresarial da pessoa 

relacionada 

CNPJ 

Tipo de 

Pessoa 

(PF/PJ) 

Cargo ou função 

exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação do 

Administrador com a 

pessoa relacionada 

(controle/prestação de 

serviço/subordinação) 

Tipo de pessoa relacionada 

(cliente/controlada 

direta/controlada 

indireta/controlador 

direto/controlador 

indireto/credor/devedor/fornecedo

r) 

Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 
PJ 

Diretor Presidente e 

Diretor Vice-

Presidente de 

Operações 

Controle Controlador Direto 

Nome do Administrador CPF Cargo/Função ocupada 

José Ernesto Beni Bolonha 532.430.488-34 Membro Conselho de Administração 

Nome/Nome 

empresarial da pessoa 

relacionada 

CNPJ 

Tipo de 

Pessoa 

(PF/PJ) 

Cargo ou função 

exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação do 

Administrador com a 

pessoa relacionada 

(controle/prestação de 

serviço/subordinação) 

Tipo de pessoa relacionada 

(cliente/controlada 

direta/controlada 

indireta/controlador 

direto/controlador 

indireto/credor/devedor/fornecedo

r) 

Arezzo Indústria e 

Comércio S.A. 

16.590.234/0001-

76 
PJ 

Membro Conselho de 

Administração 
Prestação de serviço Fornecedor 
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Arezzo Indústria e Comércio S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76 

NIRE 31.300.025.91-8 

 

 

Anexo VI: MINUTA DO ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO COM 

ALTERAÇÕES DESTACADAS 

(Conforme Inciso I do Artigo 11 da ICVM 481) 

 

ESTATUTO SOCIAL  

DA AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

 

Capítulo I - Denominação, Duração, Sede e Objeto 

 

Artigo 1 A Arezzo Indústria e Comércio S.A. é uma sociedade por ações, regida pelo 

presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, incluindo a Lei 6.404 de 

15 de dezembro de 1.976 (a "Lei das Sociedades por Ações"). 

 

Parágrafo Único - Com a admissão da Companhia no Novo Mercado da 

BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"), 

sujeitam-se, a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho 

Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Novo 

Mercado da BM&FBOVESPA ("Regulamento do Novo Mercado"). 

 

Artigo 2 A Companhia tem prazo de duração indeterminado. 

 

Artigo 3 A Companhia tem sua sede social e foro na Cidade de Belo Horizonte, no 

Estado de Minas Gerais, com Município e endereço definidos por deliberação da 

Diretoria. 

 

Parágrafo Único - Mediante deliberação da Diretoria, a Companhia poderá alterar o 

Município e o endereço da sede social da Companhia, abrir, transferir, fechar ou alterar 

os endereços de suas filiais, estabelecimentos, agências, escritórios e representações ou 

instalações para a realização das atividades da Companhia em qualquer parte do 

território nacional ou no exterior. 

 

Artigo 4 A Companhia tem por objeto social a modelagem e o comércio de artigos de 

couro e de plástico em geral, incluindo sapatos e calçados de qualquer natureza e 

espécie e a industrialização e a comercialização de artigos e vestuário de qualquer 

natureza e uso, produtos de limpeza e higiene doméstica, humana e veterinária, 
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produtos de perfumaria, toucador e cosméticos, produtos químicos de origem animal, 

vegetal e mineral, produtos tintoriais e contra oxidação, graxas, óleos, combustíveis em 

geral, minérios, metais em moldes, veículos em geral e suas partes, ferramentas, 

ferragens e instrumentos manuais, revistas e jornais de publicidade periódicas, 

aparelhos eletrônicos, elétricos, científicos e de uso comum de precisão ou não, plantas 

e flores naturais, tendas, barracas, bem como redes para descanso, jóias, bijuterias, 

instrumentos musicais, de acústica e de suas partes, papel, livros, impressos, artigos 

para escritório, materiais para construção em geral, móveis e mobiliário em geral, fios 

e matérias têxteis em geral, tecidos, roupas de cama, mesa, banho e cozinha, cortinas, 

tapetes, jogos e brinquedos em geral, artigos para ginástica e esportes, animais vivos e 

alimentos para animais, artigos de armarinho em geral, e ainda, cereais, ervas para 

infusão, laticínios, massas alimentícias, doces, artigos para fumantes e bebidas em 

geral, podendo ainda, prestar os seguintes serviços: bar e restaurante, organização de 

feiras e congressos, reparação, conservação de artigos de borracha, couro ou peles, 

administração de bens e direitos comerciais próprios, como marcas e patentes de 

comércio e indústria e contatos comerciais de franquia, representar pôr conta própria 

ou de terceiros, os produtos acima referenciados, podendo importar e exportar. 

 

Capítulo II - Capital Social e Ações 

 

Artigo 5 – O capital social da Companhia é de R$ 219.186.059,51 (duzentos e 

dezenove milhões, cento e oitenta e seis mil, cinquenta e nove reais, cinquenta e um 

centavos) 310.008.098,87 (trezentos e dez milhões, oito mil e noventa e oito reais e 

oitenta e sete centavos), dividido em 88.637.034 (oitenta e oito milhões, seiscentos e 

trinta e sete mil, e trinta e quatro) 88.836.247 (oitenta e oito milhões, oitocentas e trinta 

e seis mil e duzentas e quarenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais 

e sem valor nominal. 

 

Parágrafo Primeiro - O capital social da Companhia será representado exclusivamente 

por ações ordinárias. 

 

Parágrafo Segundo - Cada ação ordinária confere o direito a 1 (um) voto nas 

deliberações das Assembleias de Gerais da Companhia. 

 

Parágrafo Terceiro - Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em 

conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela 

Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com quem a Companhia mantenha 

contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. 

 

Parágrafo Quarto - A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do 

serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como 
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o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos 

fixados pela CVM. 

 

Parágrafo Quinto - Fica vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais ou 

partes beneficiárias. 

 

Artigo 6 A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, 

adquirir suas próprias ações, para permanência em tesouraria e posterior cancelamento 

ou alienação, observadas as condições e requisitos expressos no artigo 30 da Lei das 

Sociedades por Ações e disposições regulamentares aplicáveis. 

 

Artigo 7 A Companhia fica autorizada a aumentar o capital social até o limite de 

R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), independentemente de reforma 

estatutária, por deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá, também, 

estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua 

integralização. 

 

Parágrafo Único - A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído o 

direito de preferência ou reduzido o prazo para seu exercício, nas emissões de ações 

ordinárias, debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição, cuja 

colocação seja feita mediante (i) venda em bolsa ou por meio de subscrição pública, ou 

(ii) permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos da lei, e 

dentro do limite do capital autorizado. 

 

Artigo 8 A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração e de 

acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra ou 

subscrição de ações, sem direito de preferência para os acionistas, em favor dos 

administradores, empregados ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, 

ou a sociedades controladas pela Companhia, direta ou indiretamente. 

 

Capítulo III - Assembleias Gerais 

 

Artigo 9 As Assembleias Gerais realizar-se-ão ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 

(quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social e, 

extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, observadas em sua 

convocação, instalação e deliberação as prescrições legais pertinentes e as disposições 

do presente Estatuto Social. 

 

Parágrafo Único – As Assembleias Gerais serão convocadas com, no mínimo, 15 

(quinze) dias corridos de antecedência, e presididas pelo Presidente do Conselho de 

Administração ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho de 

Administração, ou ainda, na sua ausência deste último, por Conselheiro escolhido por 
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maioria dos votos dos demais membros do Conselho de Administração, cabendo ao 

presidente da Assembleia indicar o secretário. 

 

Artigo 10 Para que possa participar da assembleia geral, votando nas matérias a serem 

deliberadas, o acionista deverá entregar na sede da Companhia, com no mínimo 72 

(setenta e duas) horas de antecedência da data da realização da respectiva assembleia 

geral, os seguintes documentos: 

 

comprovante expedido pela instituição depositária das ações escriturais de sua 

titularidade, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, até 5 (cinco) dias 

antes da data da realização da assembleia geral; 

 

instrumento de mandato e/ou documentos que comprovem os poderes do procurador 

do acionista, o qual deverá ser constituído há menos de 1 (um) ano, e ser acionista, 

administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de 

fundos de investimento que represente os condôminos; e 

 

relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o 

extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido, pela Câmara Brasileira 

de Liquidação e Custódia ou outro órgão competente, no máximo 5 (cinco) dias antes 

da data da realização da assembleia geral. 

 

Artigo 11 As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses previstas em 

lei e neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta dos votos dos acionistas 

presentes, não se computando os votos em branco. 

 

Capítulo IV – Administração 

 

Artigo 12 A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por 

uma Diretoria, com os poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com o presente 

Estatuto Social. 

 

Parágrafo Único - A posse dos administradores estará condicionada à prévia subscrição 

do Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do Novo 

Mercado. 

 

Capítulo V - Conselho de Administração 

 

Artigo 13 O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e no 

máximo 10 (dez) membros, residentes ou não no Brasil, eleitos e destituíveis pela 

Assembleia Geral, dos quais um será o seu Presidente e o outro o seu Vice-Presidente. 
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Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral determinará, pelo voto da maioria absoluta, 

não se computando os votos em branco, previamente à sua eleição, o número de cargos 

do Conselho de Administração da Companhia a serem preenchidos em cada exercício, 

observado o mínimo de 5 (cinco) membros. 

 

Parágrafo Segundo – A Assembleia Geral nomeará, por maioria de votos, o Presidente 

e o Vice-Presidente do Conselho de Administração. 

 

Parágrafo Terceiro - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 

20% (vinte por cento) de conselheiros independentes, nos termos do Regulamento do 

Novo Mercado. 

 

Parágrafo Quarto – Quando em decorrência da observância do percentual referido no 

parágrafo acima, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á o 

arredondamento nos termos do Regulamento do Novo Mercado. 

 

Parágrafo Quinto - O mandato dos membros do Conselho de Administração será 

unificado de 02 (dois) anos, salvo destituição, podendo os mesmos ser reeleitos. Os 

membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até 

a investidura de seus sucessores eleitos. 

 

Parágrafo Sexto - Compete ao Presidente do Conselho de Administração, além das 

atribuições próprias a seu cargo e das demais atribuições previstas neste Estatuto 

Social: 

 

coordenar as atividades dos dois órgãos de administração da Companhia; e 

 

convocar, em nome do Conselho de Administração, a Assembleia Geral e presidi-la. 

 

Parágrafo Sétimo – Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de 

Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados 

pela mesma pessoa a partir de 10 de maio de 2014, excetuadas as hipóteses de 

vacância, que deverão ser objeto de divulgação específica ao mercado e para as quais 

deverão ser tomadas as providências para preenchimento dos respectivos cargos no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e os demais casos previstos nos termos das normas 

aplicáveis à Companhia. 

 

Artigo 14 Os membros do Conselho de Administração tomarão posse mediante 

assinatura do respectivo termo nos livros das Atas do Conselho de Administração, 

permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e 

responsabilidades previstos nos Artigos 145 a 158 da Lei das Sociedades por Ações. 
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Artigo 15 A remuneração global ou individual do Conselho de Administração será 

anualmente fixada pela Assembleia Geral. 

 

Parágrafo Único - No caso da Assembleia Geral fixar a remuneração global, caberá ao 

Conselho de Administração deliberar sobre a respectiva distribuição. 

 

Artigo 16 O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, trimestralmente, e 

extraordinariamente, sempre que necessário. 

 

Artigo 17 As reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu 

Presidente ou por seu Vice-Presidente, mediante notificação escrita entregue com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias corridos, e com apresentação da pauta dos 

assuntos a serem tratados. 

 

Parágrafo Único - Independentemente das formalidades previstas neste Artigo, será 

considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros por si ou 

representados na forma do Parágrafo Primeiro do Artigo 18 deste Estatuto Social. 

 

Artigo 18 As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão com a 

presença da maioria de seus membros em exercício. 

 

Parágrafo Primeiro - No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho 

de Administração, o membro do Conselho de Administração poderá, com base na 

pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta 

ou fac-símile entregue ao Presidente do Conselho de Administração, na data da 

reunião, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado, com prova de 

recebimento pelo Presidente do Conselho de Administração. 

 

Parágrafo Segundo - Em caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho 

de Administração, o substituto será nomeado pelo Conselho de Administração da 

Companhia e servirá até a primeira Assembleia Geral, ocasião em que deverá ser eleito 

o substituto daquele membro do Conselho de Administração, a fim de completar o 

prazo de mandato, exceto quando se tratar de vacância do cargo de Presidente ou Vice-

Presidente do Conselho de Administração, ocasião em que o Conselho de 

Administração deverá convocar uma Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 

em até 30 (trinta) dias contados da data em que se verificou a vacância no cargo de 

Presidente ou Vice-Presidente do Conselho de Administração para eleição de seu 

substituto ou, alternativamente, a nomeação de um dos membros eleitos do Conselho 

de Administração para ocupar o cargo de Presidente ou Vice- Presidente do Conselho 

da Administração além de, neste último caso, a eleição de um novo membro do 

Conselho de Administração para ocupar o cargo vago. 
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Parágrafo Terceiro - Os membros do Conselho de Administração não poderão afastar-

se do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob 

pena de perda de mandato, salvo caso de licença concedida pelo próprio Conselho de 

Administração. 

 

Artigo 19 As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o 

voto favorável da maioria dos membros em exercício, computados os votos proferidos 

na forma do Artigo 18, Parágrafo Primeiro deste Estatuto Social, sendo que, no caso de 

empate, caberá ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade. 

 

Artigo 20 As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, 

preferencialmente, na sede da Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de 

teleconferência ou videoconferência, admitida a gravação destas. Tal participação será 

considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros do 

Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho 

poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou fac-símile ou 

correio eletrônico digitalmente certificado. 

 

Parágrafo Primeiro - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser 

assinada por todos os Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente 

transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. 

Os votos proferidos por Conselheiros que participarem remotamente da reunião do 

Conselho ou que tenham se manifestado na forma do Artigo 18, Parágrafo Primeiro 

deste Estatuto, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho 

de Administração, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, 

conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a 

transcrição da ata. 

 

Parágrafo Segundo - O Conselho de Administração poderá convidar, em suas reuniões, 

outros participantes, com a finalidade de prestar esclarecimentos de qualquer natureza, 

vedado a estes, entretanto, o direito de voto. 

 

Artigo 21 Compete ao Conselho de Administração: 

 

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 

 

aprovar os planos de negócios, operacionais e de investimentos da Companhia; 

 

eleger e destituir a Diretoria da Companhia, fixando as atribuições dos seus membros, 

observadas as disposições aplicáveis deste Estatuto Social; 

 

convocar a Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgar conveniente; 



 
 

Arezzo Indústria e Comércio S.A. 
 

129 

 

 

atribuir, do montante global da remuneração fixada pela Assembleia Geral, os 

honorários mensais a cada um dos membros da administração e dos comitês de 

assessoramento da Companhia, se existentes, conforme o disposto neste Estatuto 

Social; 

 

dentro do limite do capital autorizado e de acordo com plano de outorga de opção de 

compra de ações previamente aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de 

compra ou subscrição de ações aos administradores ou empregados da Companhia, ou 

a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou à sociedades sob seu controle, 

sem direito de preferência para os acionistas da Companhia; 

 

atribuir aos administradores da Companhia sua parcela de participação nos lucros 

apurados, conforme determinado pela Assembleia Geral, nos termos do Parágrafo 

Único do Artigo 34 deste Estatuto Social; 

 

fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da 

Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração 

pela Companhia, e praticar quaisquer outros atos necessários ao exercício de suas 

funções; 

 

deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria; 

 

manifestar-se previamente sobre o relatório da administração, demonstrações 

financeiras e as contas da Diretoria a serem submetidas à Assembleia Geral, bem como 

sobre a proposta de destinação do resultado do exercício; 

 

escolher e destituir auditores independentes; 

 

autorizar qualquer mudança nas políticas contábeis ou de apresentação de relatórios da 

Companhia, exceto se exigido pelos princípios contábeis geralmente aceitos nas 

jurisdições em que a Companhia opera; 

 

aprovar previamente o pagamento de juros sobre o capital próprio e a distribuição de 

dividendos intercalares e intermediários, obedecido, no entanto, a política de 

dividendos da Companhia; 

 

deliberar sobre a aquisição de ações e debêntures de emissão da Companhia para efeito 

de cancelamento ou permanência em tesouraria, bem como sobre sua revenda ou 

recolocação no mercado, observadas as normas expedidas pela CVM e demais 

disposições legais aplicáveis; 
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submeter à Assembleia Geral propostas de aumento de capital, incluindo mediante 

integralização em bens, bem como de reforma do Estatuto Social; 

 

deliberar sobre o aumento do capital social dentro dos limites do capital autorizado nos 

termos do Artigo 7º deste Estatuto Social, bem como deliberar sobre o preço de 

emissão, a forma de subscrição e pagamento, o término e a forma para o exercício dos 

direitos de preferência e outras condições relativas à emissão; 

 

aprovar a criação e extinção de subsidiárias ou controladas no País ou no exterior, bem 

como deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a aquisição, cessão, transferência, 

alienação e/ou oneração, a qualquer título ou forma, de participações societárias e 

valores mobiliários de outras sociedades no País ou no exterior; 

 

aprovar a prestação pela Companhia de garantia real ou fidejussória em favor de 

terceiros que não a própria Companhia ou sociedade controlada desta, bem como a 

concessão de garantia em favor de sociedade controlada da Companhia cujo valor 

exceda a respectiva participação da Companhia, conforme o caso, na referida 

subsidiária; 

 

deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem 

garantia real, assim como deliberar sobre as condições referidas nos incisos VI a VIII 

do Artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações e sobre a oportunidade de emissão, nos 

casos em que a Assembleia Geral tenha delegado esses poderes ao Conselho de 

Administração; 

 

deliberar sobre a emissão de notas promissórias (commercial papers) e de outros títulos 

de dívida para distribuição pública ou privada no Brasil ou no exterior, bem como 

dispor sobre os termos e as condições da emissão; 

 

deliberar sobre a realização de negócios e operações com quaisquer membros do 

Conselho de Administração ou diretores da Companhia, o Acionista Controlador, suas 

subsidiárias, coligadas ou controladas, direta ou indiretamente, que, nos termos da 

legislação ou regulamentação interna aplicável, devam ser aprovadas pelo Conselho de 

Administração; 

 

aprovar a venda, aquisição, arrendamento, transferência, oneração, ou outra forma de 

alienação de quaisquer ativos ou negócios, cujo valor, individual ou em uma série de 

transações, relacionadas em período de 12 (doze) meses, exceda o valor agregado de 

R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais); 
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aprovar a realização de novos investimentos pela Companhia, cujo valor individual ou 

em uma série de transações, relacionadas em período de 12 (doze) meses, exceda o 

valor agregado de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais); 

 

aprovar a contratação de qualquer empréstimo e obrigação, a emissão de qualquer 

título de dívida, bem como qualquer alteração dos mesmos, cujo valor individual ou 

em uma série de transações relacionadas em período de 12 (doze) meses, exceda o 

valor agregado de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais); 

 

determinar o voto a ser proferido pela Companhia em quaisquer assembleias, 

resoluções ou reuniões de sócios de qualquer sociedade na qual a Companhia venha a 

deter participação, em relação às matérias acima referidas; 

 

dispor a respeito da ordem de seus trabalhos e estabelecer as normas regimentais de seu 

funcionamento, observadas as disposições deste Estatuto Social; 

 

definir e apresentar à Assembleia Geral a lista tríplice de instituições ou empresas 

especializadas em avaliação econômica de empresas, para a preparação de laudo de 

avaliação das ações da Companhia, para fins de realização das ofertas públicas 

previstas no Capítulo XI deste Estatuto Social; e 

 

elaborar e tornar público parecer prévio fundamentado sobre toda e qualquer oferta 

pública de aquisição que tenha por objeto ações de emissão da Companhia, no qual se 

manifestará, favorável ou contrariamente: (i) sobre a conveniência e oportunidade da 

oferta quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos 

valores mobiliários de sua titularidade; (ii) sobre as repercussões da oferta sobre a 

Companhia; (iii) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à 

Companhia; (iv) outros pontos que considerar pertinentes, bem como as informações 

exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM. 

 

Artigo 22 O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá estabelecer 

a formação de Comitês técnicos e consultivos, com objetivos e funções definidos, 

sendo integrados por membros dos órgãos de administração da Companhia ou não. 

 

Parágrafo Único - Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as normas 

aplicáveis aos Comitês, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, 

remuneração e funcionamento. 

 

Capítulo VI – Diretoria 

 

Artigo 23 A Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 2 (dois) e no 

máximo 10 (dez) Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis 
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a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, sendo permitida a cumulação de 

cargos, sendo necessariamente (a) 01 (um) Diretor Presidente, (b) 01 (um) Diretor 

Vice-Presidente de Operações, (c) 01 (um) Diretor Vice-Presidente Corporativo, (d) 01 

(um) Diretor Financeiro; (e)01 (um) Diretor de Relações com Investidores, sendo 

permitida a cumulação de cargos. Os demais eventualmente eleitos não terão 

designação específica. 

 

Artigo 24 O mandato dos membros da Diretoria será de 02 (dois) anos, podendo ser 

reeleitos. Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse 

de seus sucessores. 

 

Artigo 25 A remuneração global ou individual da Diretoria será anualmente fixada pela 

Assembleia Geral. 

 

Parágrafo único - No caso da Assembleia fixar a remuneração global caberá ao 

Conselho de Administração deliberar sobre a respectiva distribuição. 

 

Artigo 26 Os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura do respectivo 

termo no livro de Atas da Diretoria, permanecendo sujeitos aos requisitos, 

impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos Artigos 145 a 158 

da Lei das Sociedades por Ações. 

 

Artigo 27 A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, por 

convocação de qualquer de seus membros, com antecedência mínima de 2 (dois) dias, 

devendo constar da convocação a ordem do dia, e a reunião somente será instalada com 

a presença da maioria de seus membros. Independentemente de convocação, serão 

válidas as reuniões da Diretoria que contarem com a presença da totalidade dos 

membros em exercício. 

 

Parágrafo Primeiro - No caso de ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá, 

com base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por 

meio de carta ou fac-símile entregue ao Diretor Presidente, ou ainda, por correio 

eletrônico digitalmente certificado, com prova de recebimento pelo Diretor Presidente. 

 

Parágrafo Segundo - Ocorrendo vaga na Diretoria, compete à Diretoria como colegiado 

indicar, dentre os seus membros, um substituto que acumulará, interinamente, as 

funções do substituído, perdurando a substituição interina até o provimento definitivo 

do cargo a ser decidido pela primeira reunião do Conselho de Administração que se 

realizar, atuando o substituto então eleito até o término do mandato da Diretoria. 

 



 
 

Arezzo Indústria e Comércio S.A. 
 

133 

 

Parágrafo Terceiro - Os Diretores não poderão afastar-se do exercício de suas funções 

por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo 

caso de licença concedida pela própria Diretoria. 

 

Parágrafo Quarto - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de 

teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal participação 

será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros da 

Diretoria que participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus 

votos por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado. 

 

Parágrafo Quinto - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser 

assinada por todos os Diretores fisicamente presentes à reunião, e posteriormente 

transcrita no Livro de Registro de Atas da Diretoria da Companhia. Os votos proferidos 

por Diretores que participarem remotamente da reunião da Diretoria ou que tenham se 

manifestado na forma Parágrafo Primeiro deste Artigo, deverão igualmente constar no 

Livro de Registro de Atas da Diretoria, devendo a cópia da carta, fac-símile ou 

mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Diretor ser juntada ao 

Livro logo após a transcrição da ata. 

 

Artigo 28 As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de 

votos dos presentes em cada reunião, ou que tenham manifestado seu voto na forma do 

Artigo 27, Parágrafo Primeiro deste Estatuto, sendo que, no caso de empate, caberá ao 

Diretor Presidente o voto de qualidade. 

 

Artigo 29 Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a 

prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles 

para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto atribuída a competência à 

Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração. No exercício de suas funções, os 

Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos de ordinária 

administração necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as 

disposições do presente estatuto quanto à forma de representação e à alçada para a 

prática de determinados atos, e a orientação geral dos negócios estabelecida pelo 

Conselho de Administração, incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir, 

renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, 

contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e 

imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e 

avalizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em 

estabelecimentos de crédito, observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas 

neste Estatuto Social. 

 

Parágrafo Primeiro - Compete ao Diretor Presidente, dentre outras atribuições que lhe 

venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) coordenar, planejar, 
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supervisionar e dirigir as atividades da Companhia; (ii) implementar as diretrizes e o 

cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias Gerais e nas reuniões do 

Conselho de Administração e da Diretoria; (iii) convocar e presidir as reuniões da 

Diretoria; (iv) exercer a supervisão geral das competências e atribuições da Diretoria; e 

(v) exercer outros poderes e atribuições que não forem conferidos aos demais diretores 

e as que lhe forem, de tempos em tempos, conferidos pelo Conselho de Administração. 

 

Parágrafo Segundo - Compete ao Diretor Vice-Presidente de Operações, dentre outras 

atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: 

coordenar, planejar, supervisionar e dirigir as atividades relativas ao desenvolvimento, 

criação, produção, marketing e comercialização de produtos e serviços da Companhia, 

incluindo, mas não limitado a, (i) fornecimento de matérias-primas e serviços; (ii) 

gestão de canais de venda (franquias, multimarcas e lojas próprias); (iii) 

relacionamento com franqueados; (iv) criação e desenvolvimento de produtos; (v) 

atividades industriais e logísticas; (vi) estratégias e iniciativas de marketing; (vii) 

gestão de marcas; e (viii) exportação e atividades internacionais. 

 

Parágrafo Terceiro - Compete ao Diretor Vice-Presidente Corporativo, dentre outras 

atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) 

coordenar, planejar, supervisionar e dirigir as atividades relacionadas ao 

desenvolvimento de novos negócios; (ii) coordenar e supervisionar a elaboração do 

orçamento; (iii) coordenar e supervisionar a implementação de políticas de recursos 

humanos; e (iv) coordenar e supervisionar a implementação de sistemas e 

procedimentos de tecnologia de informação. 

 

Parágrafo Quarto - Compete ao Diretor Financeiro, dentre outras atribuições que lhe 

venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) administrar as 

operações de natureza financeira, incluindo a gestão da tesouraria e aplicação e 

captação de recursos; (ii) coordenar e supervisionar o planejamento financeiro; e (iii) 

coordenar e supervisionar as atividades de controladoria e contabilidade. 

 

Parágrafo Quinto - Compete ao Diretor de Relações com Investidores, dentre outras 

atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) 

representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam 

no mercado de capitais, competindo-lhe prestar informações aos investidores, à CVM e 

às bolsas de valores e mercados em que a Companhia tenha seus valores mobiliários 

negociados, conforme a legislação aplicável. 

 

Parágrafo Sexto - Os Diretores sem designação específica terão as atribuições que lhe 

venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração quando da sua eleição, 

observado o disposto neste Estatuto Social. 
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Artigo 30 Compete à Diretoria, como colegiado: 

 

cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de 

Administração e da Assembleia Geral; 

 

deliberar sobre a abertura, mudança, encerramento ou alteração de endereços de filiais, 

sucursais, agências, escritórios ou representações da Companhia e/ou de suas 

Investidas, em qualquer parte do País ou do exterior, observadas as formalidades 

legais; 

 

submeter à apreciação do Conselho de Administração proposta sobre a criação e 

extinção de subsidiárias e controladas no País ou no exterior, bem como sobre a 

aquisição, cessão, transferência, alienação e/ou oneração, a qualquer título ou forma, de 

participações societárias e valores mobiliários de outras sociedades no País ou no 

exterior; 

 

submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da 

Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores 

independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício 

anterior; 

elaborar e propor, ao Conselho de Administração, os planos de negócios, operacionais 

e de investimentos da Companhia; 

 

praticar todos os atos necessários à execução os planos de negócios, operacionais e de 

investimentos da Companhia, nos termos do presente Estatuto; 

 

aprovar o plano de cargos e salários da Companhia e seu regulamento; 

 

decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia 

Geral ou do Conselho de Administração. 

 

Artigo 31 A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: 

 

por 02 (dois) Diretores em conjunto; 

 

por 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) procurador com poderes especiais, 

devidamente constituído; 

 

por 02 (dois) procuradores, indistintamente, com poderes especiais, em conjunto; 

 

por 01 (um) Diretor, ou 01 (um) procurador com poderes especiais, devidamente 

constituído, individualmente, para a prática dos seguintes atos: 
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representação da Companhia perante quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais, entidades de classes; 

 

representação da Companhia perante sindicatos ou Justiça do Trabalho, para matérias 

de admissão, suspensão ou demissão de empregados, e para acordos trabalhistas; e 

 

representação da Companhia em juízo, ativa e passivamente 

 

Parágrafo Único - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia pela 

assinatura de 02 (dois) Diretores, devendo especificar os poderes conferidos e, com 

exceção daquelas para fins judiciais, terão período de validade limitado a, no máximo, 

01 (um) ano. 

 

Capítulo VII - Conselho Fiscal 

 

Artigo 32 A Companhia terá um Conselho Fiscal que funcionará em caráter não 

permanente, e terá de 03 (três) a 05 (cinco) membros efetivos e igual número de 

suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária. O Conselho 

Fiscal terá as atribuições e os poderes conferidos por lei. O período de funcionamento 

do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária realizada após a 

sua instalação. 

 

Parágrafo Primeiro - A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à 

prévia subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal aludido no 

Regulamento do Novo Mercado. 

 

Parágrafo Segundo - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela 

Assembleia Geral que os eleger, respeitados os limites legais. 

Parágrafo Terceiro - No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho 

Fiscal, este será substituído pelo respectivo suplente. 

 

Parágrafo Quarto - Ocorrendo vaga no Conselho Fiscal, este órgão deverá convocar 

Assembleia Geral Extraordinária, com base na prerrogativa do Artigo 163, V da Lei 

das Sociedades por Ações, com o objetivo de eleger um substituto e respectivo 

suplente para exercer o cargo até o término do mandato do Conselho Fiscal. 

 

Parágrafo Quinto - As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser realizadas por meio de 

teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal participação 

será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros do 

Conselho Fiscal que participarem remotamente da reunião deverão expressar e 
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formalizar seus votos, ou pareceres por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico 

digitalmente certificado. 

 

Parágrafo Sexto - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser 

assinada por todos os Conselheiros Fiscais fisicamente presentes à reunião, e 

posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho Fiscal da 

Companhia. Os votos ou pareceres manifestados pelos Conselheiros que participarem 

remotamente da reunião ou que tenham se manifestado na forma do Parágrafo Quinto 

in fine deste Artigo, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do 

Conselho Fiscal, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, 

conforme o caso, contendo o voto ou parecer do Conselheiro Fiscal, ser juntada ao 

Livro logo após a transcrição da ata. 

 

Capítulo VIII - Exercício Social, Balanço e Lucros 

 

Artigo 33 O exercício social terá início em 1° de janeiro e terminará em 31 de 

dezembro de cada ano. 

 

Artigo 34 Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, 

os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda e 

contribuição social sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados serão destinados 

sucessivamente e nesta ordem, da seguinte forma: 

5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da 

reserva legal, até que tal reserva atinja valor equivalente a 20% (vinte por cento) do 

capital social. No exercício em que o montante contabilizado na reserva legal acrescido 

do montante contabilizado na reserva de capital representar valor que exceda 30% 

(trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a dedução e a destinação 

previstas nesta alínea; 

 

uma parcela, por proposta dos órgãos da administração poderá ser destinada à 

formação de Reservas para Contingências, na forma prevista no Artigo 195 da Lei das 

Sociedades por Ações; 

 

uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em 

orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do Artigo 196 da Lei das 

Sociedades por Ações; 

 

a parcela correspondente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, 

calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no Artigo 202, 

II e III da Lei das Sociedades por Ações, será distribuída aos acionistas como 

dividendo obrigatório; e 
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no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela 

realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de 

administração, destinar o excesso à constituição de Reserva de Lucros a Realizar, 

observado o disposto no Artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações. 

 

Parágrafo Único - A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores da 

Companhia uma participação nos lucros, nos termos do Parágrafo Primeiro, do Artigo 

152, da Lei das Sociedades por Ações. 

 

Artigo 35 A Companhia poderá levantar balanços semestrais e/ou trimestrais, podendo 

com base neles declarar, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos 

intermediários e intercalares ou juros sobre o capital próprio. Os dividendos 

intermediários e intercalares e juros sobre o capital próprio previstos neste Artigo 

poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. 

 

Artigo 36 Revertem em favor da Companhia os dividendos e juros sobre o capital 

próprio que não forem reclamados dentro do prazo de 03 (três) anos após a data em que 

forem colocados à disposição dos acionistas. 

 

 

 

 

Capítulo IX - Da Alienação do Controle e Acionário, do Cancelamento do Registro de 

Companhia Aberta e da Saída do Novo Mercado 

 

Artigo 37 A alienação do Controle da Companhia, direta ou indiretamente, tanto por 

meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser 

contratada sob condição suspensiva ou resolutiva de que o Adquirente se obrigue a 

efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas da Companhia, 

observando–se as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no 

Regulamento do Novo Mercado, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário 

àquele dado ao Acionista Controlador alienante. 

 

Parágrafo Primeiro - Para fins deste Estatuto Social, os termos abaixo indicados em 

letras maiúsculas terão o seguinte significado: 

 

"Acionista Controlador" - significa o(s) acionista(s) ou o Grupo de Acionistas que 

exerçam o Poder de Controle da Companhia. 

 

"Adquirente" - significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere 

as Ações de Controle em uma Alienação de Controle da Companhia, conforme 

definido no Regulamento do Novo Mercado. 
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"Grupo de Acionistas" - significa o grupo de pessoas: (i) vinculadas por contratos ou 

acordos de voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades 

Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação 

de Controle; (iii) ou sob Controle comum. 

 

"Valor Econômico" - significa o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser 

determinado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia 

reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela CVM. 

 

"Poder de Controle" - (bem como seus termos correlatos) significa o poder 

efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos 

órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, 

independentemente da participação societária acionária detida. Há presunção relativa 

de titularidade do Controle em relação à pessoa ou ao Grupo de Acionistas que seja 

titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas 

presentes nas 3 (três) últimas Assembleias Gerais da Companhia, ainda que não seja 

titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante. 

 

Parágrafo Segundo - A oferta pública de aquisição disposta no Artigo 37 também 

deverá ser realizada (i) nos casos em que houver cessão onerosa de direitos de 

subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários 

conversíveis em ações, que venha a resultar na alienação do Controle acionário da 

Companhia; e (ii) em caso de alienação do Controle de sociedade que detenha o Poder 

de Controle da Companhia, sendo que, neste caso, o Acionista Controlador alienante 

ficará obrigado a declarar à CVM e à BM&FBOVESPA o valor atribuído à Companhia 

nessa alienação e anexar documentação que o comprove. 

 

Artigo 38 Aquele que adquirir o Poder de Controle em razão de contrato particular 

celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, 

deverá: 

 

realizar uma oferta pública nos termos do Artigo 37 do presente Estatuto; e 

 

pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da 

oferta pública e o valor eventualmente pago por ação adquirida em bolsa nos 6 (seis) 

meses anteriores à data da aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado. 

Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações nos 

pregões em que o Adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo 

líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a 

distribuição, nos termos de seus regulamentos. 
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Artigo 39 A Companhia não poderá registrar qualquer transferência de ações para o 

Adquirente do Poder de Controle, ou para aquele(s) que vier(em) a deter o poder de 

Controle, enquanto este(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos 

Controladores a que alude o Regulamento do Novo Mercado. 

 

Parágrafo Único - Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do 

Poder de Controle poderá ser registrado na sede da Companhia sem que os seus 

signatários tenham subscrito o Termo de Anuência referido no caput deste Artigo. 

 

Artigo 40 A saída da Companhia do segmento Novo Mercado da BM&FBOVESPA 

está sujeita à realização, pelo Acionista Controlador da Companhia, de oferta pública 

de aquisição de ações ao preço mínimo correspondente ao Valor Econômico atribuído 

em laudo de avaliação. 

 

Parágrafo Primeiro - A oferta pública prevista neste Artigo será feita em conformidade 

com a legislação aplicável, as regras de ofertas públicas de aquisição de ações 

estabelecidas pela CVM, bem como aquelas estabelecidas no Regulamento do Novo 

Mercado. 

 

Parágrafo Segundo - A saída da Companhia do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, 

com o objetivo de que os valores mobiliários de sua emissão sejam admitidos à 

negociação fora deste segmento especial de listagem, deverá ser previamente aprovada 

pela Assembleia Geral, devendo o anúncio da oferta pública a que se refere o caput 

deste Artigo ser enviado à BM&FBOVESPA e divulgado ao mercado imediatamente 

após a realização de tal Assembleia Geral. 

 

Parágrafo Terceiro - No caso da saída da Companhia do segmento Novo Mercado da 

BM&FBOVESPA ocorrer em decorrência de reorganização societária na qual a 

companhia resultante não seja admitida para negociação no Novo Mercado no prazo de 

120 (cento e vinte) dias, contados da data da Assembleia Geral que aprovou a 

operação, o anúncio da oferta pública a que se refere o caput deste Artigo deverá ser 

enviado à BM&FBOVESPA e divulgado ao mercado imediatamente após a realização 

da referida Assembleia Geral. 

 

Artigo 41 O cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia está sujeito 

à realização, pelo Acionista Controlador ou pela Companhia, de oferta pública de 

aquisição de ações ao preço mínimo correspondente ao Valor Econômico atribuído em 

laudo de avaliação. 

 

Artigo 42 O laudo de avaliação previsto no Artigo 40 e no Artigo 41 será elaborado por 

empresa especializada, com experiência reconhecida e independente da Companhia, de 

seus administradores e de diretores e/ou Acionista Controlador. Tal laudo de avaliação 
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deve também contemplar os requisitos previstos no Parágrafo Primeiro do Artigo 8º da 

Lei das Sociedades por Ações e conter a responsabilidade prevista no Parágrafo Sexto 

do referido Artigo. 

 

Parágrafo Primeiro - A empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de 

avaliação prevista no presente Capítulo deve ser escolhida em Assembleia Geral a 

partir de uma lista tríplice apresentada pelo Conselho de Administração, devendo a 

respectiva deliberação ser aprovada com base na maioria absoluta dos votos dos 

acionistas titulares de ações em circulação presentes na Assembleia Geral, excluídos os 

votos em branco. Tal Assembleia Geral, em primeira convocação, deverá contar com a 

presença de acionistas que representem, pelo menos, 20% (vinte por cento) do total de 

ações em circulação ou, em segunda convocação, com a presença de qualquer número 

de acionistas representando as ações em circulação. Ações em circulação são as ações 

de emissão da Companhia excluindo as detidas pelo Acionista Controlador ou pessoas 

ligadas a este, pelos administradores da Companhia e as ações em tesouraria. 

 

Parágrafo Segundo - Os custos incorridos com a preparação do laudo de avaliação 

deverão ser suportados integralmente pelo ofertante. 

 

Artigo 43 Nas hipóteses em que a Companhia não tiver um Acionista Controlador, 

caso seja deliberada a saída da Companhia do Novo Mercado para que os valores 

mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Novo 

Mercado, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual a sociedade 

resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à 

negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da 

Assembleia Geral que aprovou a referida operação, a saída estará condicionada à 

realização de oferta pública de aquisição de ações nas mesmas condições previstas no 

Artigo 40 deste Estatuto Social. 

 

Parágrafo Primeiro - A referida Assembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) 

pela realização da oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na 

Assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. 

 

Parágrafo Segundo - Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da 

oferta pública de aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária, 

na qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários 

admitidos à negociação no Novo Mercado, caberá aos acionistas que votaram 

favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta. 

 

Artigo 44 A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de 

obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado está condicionada à 

efetivação de oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo valor econômico 
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das ações, a ser apurado em laudo de avaliação de que trata o Artigo 40, respeitadas as 

normas legais e regulamentares aplicáveis. 

 

Parágrafo Primeiro - O(s) acionista(s) que detiver(em) o Poder de Controle deverá(ão) 

efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput deste Artigo. 

 

Parágrafo Segundo - Caso a Companhia não tenha um Acionista Controlador e a sua 

saída do Novo Mercado ocorrer em razão do descumprimento de qualquer obrigação 

constante do Regulamento do Novo Mercado: 

 

caso o descumprimento decorra de deliberação em Assembleia Geral, a oferta pública 

de aquisição de ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor 

da deliberação que implique o descumprimento; e 

 

caso o descumprimento decorra de ato ou fato da administração da Companhia, os 

administradores da Companhia deverão convocar Assembleia Geral de acionistas cuja 

ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das obrigações 

constantes do Regulamento do Novo Mercado ou, se for o caso, deliberar pela saída da 

Companhia do Novo Mercado. Caso a referida Assembleia Geral delibere pela saída da 

Companhia do Novo Mercado, a referida Assembleia Geral deverá definir o(s) 

responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no 

Artigo 44, o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia, deverá(ão) assumir expressamente 

a obrigação de realizar a oferta. 

 

Artigo 45 É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição, visando a 

mais de uma das finalidades previstas neste Capítulo IX, no Regulamento do Novo 

Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível 

compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública de 

aquisição e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização 

da CVM quando exigida pela legislação aplicável. 

 

Artigo 46 Não obstante o previsto no Artigo 50 deste Estatuto Social, as disposições do 

Regulamento do Novo Mercado prevalecerão nas hipóteses de prejuízo dos direitos dos 

destinatários das ofertas mencionadas em referidos artigos. 

 

Capítulo X - Da Arbitragem 

 

Artigo 47 A Companhia, seus acionistas, administradores, os membros do Conselho 

Fiscal (quando instalado) e os membros dos comitês técnicos e consultivos, quando 

criados nos termos do Artigo 22, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, 

perante a Câmara de Arbitragem do Mercado da BM&FBOVESPA, de acordo com seu 

respectivo Regulamento de Arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que 
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possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, 

eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das 

Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho 

Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais 

normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas 

constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Sanções (quando o 

mesmo vier a ser aprovado pela BM&FBOVESPA) do Regulamento de Arbitragem da 

Câmara de Arbitragem do Mercado e do Contrato de Participação no Novo Mercado. 

 

Capítulo XI - Da Liquidação 

 

Artigo 48 A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia 

Geral o órgão competente para determinar a forma de liquidação e nomear o liquidante 

e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação. 

 

Capítulo XII - Das Disposições Gerais 

 

Artigo 49 Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia 

Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e o 

Regulamento do Novo Mercado. 

 

 

 

 

 

 


