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MANUAL DE POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

1.

INTRODUÇÃO E OBJETIVO

A GUARARAPES CONFECÇÕES S/A., com o preparo deste Manual, em
conformidade com a INSTRUÇÃO CVM N. 358, de 03.01.2002, visa
demonstrar seu comprometimento em continuamente aperfeiçoar o
atendimento a todas as pessoas que com ela se relacionam, almejando a
valorização dos valores mobiliários de sua emissão e a agregação de valor ao
seu patrimônio, considerando sua função social. Do planejamento até a
execução dos seus serviços ou de sua produção, a busca da qualidade está
fundamentada no respeito aos clientes, aos empregados, aos fornecedores, aos
acionistas e demais investidores, aos credores e à sociedade em geral.
Sendo a GUARARAPES CONFECÇÕES S/A uma companhia aberta, é natural
que seja empregada a mesma filosofia na comunicação com o mercado,
assumindo o compromisso de divulgar informações de maneira oportuna,
consistente e confiável, em consonância com as exigências legais. É
importante que esse procedimento seja contínuo e uniforme, seja em
momentos de tranqüilidade ou difíceis, e que todos os segmentos da
comunidade investidora tenham acesso equânime às informações relevantes
da companhia.
A presente Política de Divulgação de Informações visa registrar e esclarecer os
critérios e procedimentos a serem adotados no relacionamento com
investidores, no que tange à divulgação de atos e fatos relevantes. Sua meta é
desenvolver um fluxo contínuo de informações exigidas dentro da mais ampla
base possível. Esta Política foi elaborada nos termos da regulamentação
aplicável.

2.

DEFINIÇÕES

Esta política de divulgação utiliza as seguintes definições:
Administradores: São os Diretores, membros do Conselho de Administração,
membros do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos ou profissionais com
funções técnicas ou consultivas da companhia criados por disposição
estatutária.
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Atos e Fatos Relevantes: Qualquer decisão de acionista controlador,
deliberação de Assembléia Geral ou dos órgãos de administração da
companhia ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo,
técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos
negócios da companhia, que possa influir de modo ponderável em: (I) cotação
dos Valores Mobiliários; (II) decisão dos investidores de comprar, vender ou
manter os Valores Mobiliários; ou (III) determinação de os investidores
exercerem quaisquer direitos inerentes à condição de titulares de Valores
Mobiliários. Neste aspecto, o art. 2º da Instrução CVM n. 358/02, relaciona
alguns exemplos do que sejam Informações Relevantes, exemplos estes
adotados pela companhia, a saber:
(a) assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da
companhia, ainda que sob condição suspensiva ou resolutiva;
(b) mudança no controle da companhia, inclusive de celebração, alteração ou
rescisão de acordo de acionistas;
(c) celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a
companhia seja parte ou interveniente, ou que tenha sido averbado no livro
próprio da companhia;
(d) ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a companhia, contrato ou
colaboração operacional, financeira, tecnológica ou administrativa;
(e) autorização para negociação dos valores mobiliários de emissão da
companhia em qualquer mercado, nacional ou estrangeiro;
(f) decisão de promover o cancelamento de registro da companhia aberta;
(g) incorporação, fusão ou cisão envolvendo a companhia ou empresas ligadas;
(h) transformação ou dissolução da companhia;
(i) mudança na composição do patrimônio da companhia;
(j) mudança de critérios contábeis;
(k) renegociação de dívidas;
(l) aprovação de plano de outorga de opção de compra de ações;
(m) alteração nos direitos e vantagens dos valores mobiliários emitidos pela
companhia;
(n) desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de bonificação;
(o) aquisição de ações da companhia para permanência em tesouraria ou
cancelamento, e alienação de ações assim adquiridas;
(p) lucro ou prejuízo da companhia e a atribuição de proventos e dinheiro.
(q) Celebração ou extinção de contrato, ou insucesso na sua realização,
quando a expectativa de concretização for de conhecimento público;
(r) Aprovação, alteração ou desistência de projeto ou atraso na sua
implantação;
(s) Início, retomada ou paralisação da fabricação ou comercialização de
produto ou da prestação de serviços;
(t) Descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de recursos da
companhia;
(u) Modificação de projeções divulgadas pela companhia;

_________________________________________________________________________________
Manual de Política de Divulgação de Informações

2

guararapes
Guararapes Confecções S.A.

(v) Impetração de concordata, requerimento ou confissão de falência ou
propositura de ação judicial que possa vir afetar a situação econômicofinanceira da companhia.
Órgãos auto-reguladores:
organizado.

Bolsas

de

Valores

e

entidades

de

balcão

Órgãos reguladores: CVM – Comissão de Valores Mobiliários, autarquia
federal, responsável pela disciplina e fiscalização do mercado de valores
mobiliários.
Transparência: Princípio relativo à plena, tempestiva e acurada revelação de
informação, por parte da GUARARAPES CONFECÇÕES S/A, ao mercado. É
um princípio cuja observância é imprescindível não só para a tomada de
decisão pelo investidor, como também para proteção da própria companhia,
na medida em que a formação de preço dos valores mobiliários de sua emissão
deverá refletir as informações relevantes divulgadas.
Valores Mobiliários: As ações, debêntures, bônus da subscrição, recibos e
direitos de subscrição, notas comerciais de emissão da companhia,
certificados de depósitos desses Valores Mobiliários e contratos futuros e de
opções e outros derivativos referenciados a quaisquer desses Valores
Mobiliários.

3DEVERES E RESPONSABILIDADES DO DIRETOR DE RELAÇÕES
COM INVESTIDORES
3.1.

Atribuições:

. Divulgar ao mercado e comunicar aos órgãos reguladores e auto-reguladores
qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da
companhia, imediatamente após tomar conhecimento do mesmo;
. Zelar pela ampla, simultânea e imediata disseminação do ato ou fato
relevante ao mercado;
. Atuar como principal porta-voz da companhia em assuntos pertinentes ao
mercado;
. Responder prontamente aos órgãos reguladores e auto-reguladores eventuais
solicitações de esclarecimentos adicionais, correção, aditamento ou
republicação sobre ato ou fato relevante;
. Acompanhar a negociação dos Valores Mobiliários de emissão da companhia
e, em caso de identificar oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade
negociada, averiguar a existência de novas informações sobre a companhia
que devam ser divulgadas ao mercado.
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3.2. Função de Porta-Voz: O Diretor de Relações com Investidores é o
principal porta-voz da companhia frente ao mercado. Outros profissionais
dentro da GUARARAPES CONFECÇÕES S/A podem ser designados pelo
porta-voz principal para responder a indagações específicas, se e quando for
necessário ou apropriado.
3.2.1. Atribuições do Porta-Voz: O porta-voz estará envolvido na
programação e realização de todas as reuniões e outras comunicações aos
órgãos reguladores e auto-reguladores, analistas, investidores institucionais,
acionistas e imprensa, respondendo a todas as solicitações do público para
informação adicional, especialmente em assuntos relacionados com o
Mercado. Depois da disseminação pública, a repercussão das informações será
monitorada pelo porta-voz, visando a assegurar sua percepção correta e a
pronta tomada de medidas corretivas, se e quando necessário.
3.2.2. Instrução a empregados não autorizados como porta-vozes:
Empregados que não são porta-vozes autorizados devem ser orientados a
encaminhar as solicitações da comunidade financeira, de acionistas e da mídia
para a pessoa autorizada a falar em nome da companhia. Solicitações
rotineiras da imprensa local poderão ser atendidas pelo Diretor de Relações
com Investidores ou a quem ele indicar.

4.

PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO

(a)

Os administradores e os acionistas controladores deverão comunicar,
por escrito, qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento
pessoal ao Diretor de Relações com Investidores ou a pessoa indicada
por este, o qual promoverá sua divulgação imediata e simultânea em
todos os mercados nos quais os valores mobiliários de emissão da
companhia sejam admitidos à negociação;

(b)

O Diretor de Relações com Investidores informará as providências por
ele tomadas, imediatamente e por escrito, à pessoa que lhe tiver feito à
comunicação;

(c)

Caso os Administradores constatem omissão por parte do Diretor de
Relações com Investidores no cumprimento de algum dever que lhe é
atribuído, deverão encaminhar cópia do expediente de comunicação
acima referido aos outros membros do Conselho de Administração da
companhia, a fim de que imediatamente possam ser tomadas as
providências cabíveis para a divulgação da informação;

(d)

Se, ainda assim, persistir a omissão, os Administradores somente se
eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o ato ou
fato relevante à CVM;
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(e)

No caso de divulgação de ato ou fato relevante através de qualquer meio
de comunicação, inclusive informação à imprensa ou em reuniões
coletivas ou individuais de entidades de classe, investidores, analistas
ou com o público selecionado no País, a mesma informação será
simultaneamente divulgada ao Mercado;

(f)

A comunicação de ato ou fato relevante aos órgãos reguladores e autoreguladores deverá ocorrer imediatamente após seu conhecimento, por
meio de documento escrito explicativo, com detalhamento do ato ou fato
acontecido, incluindo no mínimo as informações expressamente
solicitadas na legislação pertinente;

(g)

A divulgação do ato ou fato relevante ao mercado deve ocorrer através
de publicação nos jornais de grande circulação utilizados habitualmente
pela Companhia ou, em pelo menos, 1 (um) portal de notícias com
página na rede mundial de computadores, que disponibilize a
informação em sua integralidade em seção com acesso gratuito. A
divulgação de ato ou fato relevante quando realizada através de
publicação nos jornais pode ser feita de forma resumida com indicação
dos endereços na rede mundial de computadores, onde a informação
completa deve estar disponível a todos os investidores, em teor no
mínimo idêntico àquele remetido à CVM;

(h)

O fato ou ato relevante será também comunicado ao Mercado através de
documento escrito explicativo, enviado por meio eletrônico,
imediatamente após a comunicação do mesmo aos órgãos reguladores e
auto-reguladores;

(i)

É responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores preparar
minuta do comunicado a ser divulgado, circulando essa minuta para
revisão por parte dos Administradores;

(j)

A redação do texto deverá ser clara, precisa, em linguagem acessível ao
público investidor. Tal divulgação deverá ser realizada, sempre que
possível, antes do início ou após o encerramento dos negócios nas
bolsas de valores ou entidade do balcão organizado, no qual os valores
mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação.

5-

SIGILO DE INFORMAÇÕES

Os controladores, administradores e empregados da companhia devem
guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante às quais
tenham acesso em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação
ao mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua
confiança também o façam.
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Enquanto essas informações não forem divulgadas ao mercado, as pessoas
acima referidas não podem se valer das mesmas para obter, para si ou para
outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários de
emissão da companhia, ou a ele referenciados, devendo os Administradores
zelar para que essa violação não possa ocorrer através de subordinados ou
terceiros de sua confiança.
O art. 13 da INSTRUÇÃO CVM N. 358/02, ainda traz algumas outras
situações relacionadas com as vedações aqui comentadas, como se relaciona
abaixo:
(a) Aplicam-se as mesmas vedações acima especificadas a quem quer que
tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante,
sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em
especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de
confiança com a companhia, tais como auditores independentes, analistas
de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de
distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da
informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão da
companhia ou a eles referenciados;
(b) A vedação aqui prevista também se aplica aos Administradores que se
afastem da administração da companhia antes da divulgação pública de
negócio ou fato iniciado durante seu período de gestão, e se estenderá pelo
prazo de seis meses após o seu afastamento;
(c) Também prevalecerá a vedação se existir a intenção de promover
incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização
societária;
(d) Em relação aos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores e
membros do conselho de administração, sempre que estiver em curso a
aquisição ou a alienação de ações de emissão da companhia pela própria
companhia, suas controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle
comum, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim;
(e) Também é vedada a negociação pelas pessoas aqui mencionadas no
período de 15(quinze) dias anterior à divulgação das informações
trimestrais (ITR) e anuais (DFP e IAN) da companhia;
(f) As vedações mencionadas no início, bem como, aquelas citadas nas letras
a, b e c, acima transcritas, deixarão de vigorar tão logo a companhia
divulgue o fato relevante ao mercado, salvo se a negociação com as ações
puder interferir nas condições dos referidos negócios, em prejuízo dos
acionistas da companhia ou dela própria;
(g) A vedação prevista no início deste título, não se aplica à aquisição de ações
que se encontrem em tesouraria, através de negociação privada, decorrente
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do exercício de opção de compra de acordo com plano de outorga de opção
de compra de ações aprovado em assembléia geral;
(h) As vedações citadas no início e ainda aquelas rotuladas nas letras a a d,
deste documento, não se aplicam às negociações realizadas pela própria
companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos,
diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária, de acordo, caso aplicável, com política de
negociação aprovada nos termos do art. 15 da Instrução CVM Nº
358/2002;
E, ainda: Comentários sobre balanços e resultados financeiros deverão ser
feitos somente após o encaminhamento formal das informações relevantes aos
órgãos reguladores e auto-reguladores.
5.1. Termo de Confidencialidade: Em casos de contatos com terceiros em
decorrência de tratativas em andamento, tais como negociação ou discussão
de assuntos considerados estratégicos para a companhia, envolvendo
informações relacionadas a atos ou fatos relevantes ainda não divulgados ao
Mercado, deverá ser exigido daqueles um Termo de Confidencialidade.
6-

POLÍTICAS

6.1.

Transparência: A GUARARAPES CONFECÇÕES S/A tem como
compromisso divulgar imediatamente todas as informações relativas a
atos e fatos relevantes e outras que considerar necessárias para o bom
entendimento da sua situação econômico-financeira, patrimonial e
mercadológica.

6.2.

Exceção à imediata Divulgação de Ato ou Fato Relevante: Esse
compromisso somente não abrangerá situações excepcionais, nas quais
o sigilo se tornar imperioso para proteger interesse legítimo da
companhia, tais como as que envolvam questões estratégicas de
concorrência. O balizamento, nesses casos, será definido pelo Diretor de
Relações com Investidores, em conjunto com a área detentora da
informação e os Administradores.

6.3.

Profissionalismo: O trabalho de relações com investidores na
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A, será executado por profissionais de
reputação ilibada, dotados dos melhores padrões técnicos, visando
maximização dos recursos disponíveis.

6.4.

Dever Legal e Ética: A GUARARAPES CONFECÇÕES S/A, divulgará
suas informações com qualidade, fidedignidade e especialmente,
imparcialidade, não privilegiando pessoas e/ou instituições. A ética e o
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profissionalismo devem também permear o correto tratamento à
comunicação, de modo a evitar que os fatos, negativos ou positivos,
sejam indevidamente subestimados ou excessivamente avaliados.
6.5.

Divulgação de Informações sobre Negociação de Administradores e
Pessoas Ligadas:
6.5.1. Comunicação de Titularidade de Valores Mobiliários da
Companhia: Os Administradores deverão comunicar, por escrito, ao
Diretor de Relações com Investidores e aos órgãos reguladores e autoreguladores:
(a) Imediatamente após sua admissão ao cargo, a quantidade de valores
mobiliários de emissão da GUARARAPES CONFECÇÕES S/A, que
eventualmente possuam naquele momento, assim como as de
propriedade de seu cônjuge, salvo se dele estiver separado de fato ou
judicialmente, de sua (seu) companheira (o) e de qualquer
dependente incluído na sua declaração anual de imposto sobre a
renda;
(b) As alterações nas posições acima referenciadas, no prazo máximo de
10 (dias) após o término do mês em que se verificar a alteração,
indicando o saldo da posição no período.
Todos os empregados que tiverem acesso a informações privilegiadas
deverão cumprir idêntica obrigação, apenas perante a companhia,
durante a primeira quinzena do mês de maio de cada ano.
6.5.2. Dados a Constar no Informativo de Titularidade:
. Nome e qualificação do comunicante, indicando o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas;
. Quantidade, por espécie e classe, no caso de ações, e demais
características no caso de outros valores mobiliários, além da
identificação da companhia emissora;
. Forma, preço e data das transações.

6.6.

Comentários sobre Rumores: É política da GUARARAPES
CONFECÇÕES S/A, não comentar sobre rumores, respondendo às
perguntas apenas com a declaração: “É política da nossa empresa não
comentar sobre rumores ou especulações”. Se, entretanto, os boatos ou
rumores estiverem afetando os preços ou volumes das negociações com
os valores mobiliários emitidos pela companhia, poderá haver
necessidade de um pronunciamento, negando ou confirmando as
notícias. Essa matéria deverá ser avaliada pelos Administradores ou por
quem eles indicarem.
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6.7.

Previsões e/ou Estimativas Futuras: Quando o Diretor de Relações
com Investidores ou os Administradores, julgarem necessária a
divulgação de previsões, como uma estratégia de mercado, farão
formalmente e por escrito, apresentando, com clareza, para cada item
ou período projetados, as premissas e memórias de cálculo utilizadas,
acompanhado de nota contendo a seguinte redação:

NOTA: As declarações contidas neste comunicado, relativas à perspectiva
dos negócios da companhia, projeções de resultados operacionais e
financeiros, e relativas ao potencial de crescimento da companhia,
constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da
administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas
são altamente dependentes de variáveis do mercado, do desempenho
econômico geral do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais,
estando, portanto, sujeitas a mudanças.

A GUARARAPES CONFECÇÕES S/A, deverá corrigir ou atualizar as
previsões e/ou estimativas futuras, sempre que se verificar alteração
nas premissas anteriormente consideradas que possam afetar
materialmente as expectativas expressas nas últimas previsões e/ou
expectativas futuras. Caso as previsões não se confirmem, a
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A, informará as razões que
determinaram a diferença de resultados.

7-

TERMO DE ADESÃO

Deverão assinar Termo de Adesão à presente Política de Divulgação de
Informações os Administradores da companhia, os acionistas controladores
diretos ou indiretos, gerentes e empregados da companhia que tenham acesso
freqüente a Informações ou Fatos Relevantes e outros que a companhia
considere necessário ou conveniente.
8-

DISPOSIÇÕES FINAIS

Esta Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia e
qualquer alteração deverá ser submetida, por escrito, à análise e deliberação
deste órgão.
O presente Manual foi elaborado considerando o disposto nas Leis 6.404, de
15.12.1976 e 10.303, de 31.10.2001, bem como nas Instruções CVM nºs 358,
de 03.01.2002, 369, de 11.06.2002, 449, de 15.03.2007 e 547 de 05.02.2014.
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