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1

NORMAS GERAIS

1.1

Introdução

A presente Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Guararapes Confecções
S.A. (“Política”) estabelece controles que viabilizem o monitoramento das negociações realizadas,
bem como a apuração e punição dos responsáveis em caso de seu descumprimento, nos termos
da legislação pátria, em especial da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), Lei nº 6.385/76, que trata dos
Valores Mobiliários, e Instrução CVM nº 358/02.

1.2

Princípios

Esta Política está fundamentada nos seguintes princípios:
(a) obediência à legislação específica, à regulamentação da CVM e outros órgãos
reguladores nacionais e estrangeiros a que a Companhia esteja sujeita;
(b) aderência às melhores práticas de relações com investidores; e
(c) transparência e equidade no tratamento com os investidores e o mercado de capitais
em geral.

1.3

Definições
i)

“Acionistas Controladores” - Acionista ou grupo de acionistas vinculados por
acordo de acionistas ou sob controle comum que exerça o poder de controle da
Companhia, nos termos da Lei das S.A.

ii)

“Administradores” - Membros do Conselho de Administração e da Diretoria
estatutária.

iii)

“B3” - B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

iv)

“Companhia” - Guararapes Confecções S.A.

v)

“Conselheiros Fiscais" - Membros do Conselho Fiscal da Companhia, titulares e
suplentes, quando instalado.
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vi)

“Contatos Comerciais” - Qualquer pessoa que tenha conhecimento de informação
referente a ato ou fato relevante da Companhia, em especial aqueles que tenham
relação comercial, profissional ou de confiança com ela, tais como auditores
independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições
integrantes do sistema nacional de distribuição de valores mobiliários.

vii)

“CVM” - Comissão de Valores Mobiliários.

viii)

“Diretor de Relações com Investidores” - Diretor da Companhia eleito para
exercer as atribuições previstas na regulamentação da CVM, dentre as quais ser o
responsável pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e às
Bolsas de Valores ou entidades de mercado de balcão organizado.

ix)

“Fato Relevante” - Toda decisão de acionista controlador, deliberação de
Assembleia Geral ou dos órgãos de administração da Companhia ou qualquer outro
ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, legal, negocial ou econômicofinanceiro ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, que possa influir
de modo ponderável (a) na cotação de Valores Mobiliários; (b) na decisão dos
investidores de comprar, vender ou manter os Valores Mobiliários; ou (c) na
determinação de os investidores exercerem quaisquer direitos inerentes à condição
de titulares de Valores Mobiliários. Considera-se como Fato Relevante, ainda, os
exemplos elencados no artigo 2° da Instrução CVM n° 358/02.

x)

“Informação Privilegiada” - Todo Fato Relevante que ainda não tenha sido
divulgado ao público investidor.

xi)

“Instrução CVM nº 358/02” - Instrução nº 358, emitida pela CVM em 3.1.2002, que
dispõe sobre a divulgação e uso de informações sobre ato ou fato relevante relativos
às companhias abertas, bem como sobre a negociação de valores mobiliários de
emissão de companhia aberta na pendência de fato relevante não divulgado ao
mercado, dentre outras matérias.

xii)

“Planos Individuais de Investimento” - Instrumento escrito por meio do qual uma
pessoa sujeita a esta Política se compromete de forma voluntária, irrevogável e
irretratável a investir ou desinvestir determinada quantidade de Valores Mobiliários
em datas ou períodos pré-determinados ou na ocorrência de determinadas
condições cujo implemento não esteja sob seu controle, elaborado de acordo com
o disposto no art. 15-A da Instrução CVM nº 358/02 e nesta Política.

xiii)

“Período de Bloqueio” - Definição prevista na Cláusula 2.4 desta Política de
Negociação.

xiv)

“Política de Divulgação” - Política de Divulgação de Informações Relevantes.
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xv)

“Sociedades Coligadas” - Sociedade sobre a qual a Companhia tenha influência
significativa, sendo tal influência presumida caso a Companhia seja titular de 20%
(vinte por cento) ou mais do capital votante de tal sociedade, sem controlá-la. (artigo
243, §§1º e 5º da Lei das S.A.).

xvi)

“Sociedades Controladas” - Sociedades sob Controle, direto ou indireto, da
Companhia.

xvii)

“Pessoas Vinculadas” - Aquelas indicadas no artigo 13 da Instrução CVM n º
358/02, inclusive a Companhia, seus acionistas controladores, diretos e indiretos,
Diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, quando
instalado, e de quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou consultivas,
criados por disposição estatutária, gerentes e empregados, sociedades
controladoras e/ou sob controle comum e respectivos acionistas controladores,
membros da administração e de órgãos com funções técnicas ou consultivas, que
tenham ou possam vir a ter Informações Relevantes relativas à Companhia e/ou
suas Controladas ou Coligadas.

xviii) “Termo de Adesão” - Instrumento a ser firmado nos termos da Instrução CVM nº
358/02 por cada uma das Pessoas Vinculadas e reconhecido pela Companhia, por
meio do qual cada Pessoa Vinculada manifesta sua ciência quanto às regras
contidas na Política de Divulgação e nesta Política e assume a obrigação de cumprilas e de zelar para que tais regras sejam cumpridas por pessoas que estejam sob
sua influência, incluindo empresas controladas, coligadas ou sob controle comum,
cônjuges e dependentes, diretos ou indiretos.
xix)

1.4

“Valores Mobiliários” - Qualquer valor mobiliário, conforme definido no artigo 2º
da Lei nº 6.385/76, de emissão da Companhia ou nele referenciado, inclusive
derivativos, de liquidação física ou financeira.

Abrangência

1.4.1. As normas e procedimentos desta Política deverão ser observados pelas seguintes pessoas:
Acionistas Controladores da Companhia, diretos ou indiretos, membros do Conselho de
Administração, Diretores, membros Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas
ou consultivas, criados por disposição estatutária, gerentes, empregados e colaboradores da
Companhia que tenham acesso frequente a Informações Privilegiadas, bem como as suas
Sociedades Controladas e/ou sob controle comum, seus respectivos Acionistas Controladores e,
ainda, quaisquer outras pessoas que a Companhia a seu critério entenda ser considerada como
Pessoa Vinculada, em razão de terem conhecimento de Fatos Relevantes em virtude do cargo,
posição ou função na Companhia ou nas Sociedades Controladas e/ou sob controle comum.
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1.4.2. As pessoas citadas acima devem firmar o respectivo Termo de Adesão à presente Política,
nos termos da Instrução CVM nº 358/02 e conforme o modelo anexo a esta Política (Anexo 1).
1.4.3. Não obstante o disposto acima, a eventual omissão na declaração de ciência e adesão e/ou
da ausência do respectivo Termo de Adesão não eximirão as Pessoas Vinculadas das obrigações
e demais disposições desta Política.
1.4.4. Equiparam-se às pessoas mencionadas nos itens anteriores o cônjuge ou companheiro(a),
o(a) descendente e qualquer outro(a) dependente incluído na declaração anual de imposto de
renda e, ainda, as sociedades controladas por tais pessoas.
1.4.5. Além das Pessoas Vinculadas, esta Política aplica-se, também, aos casos em que as
negociações por parte das Pessoas Vinculadas se deem em benefício próprio delas, direta e/ou
indiretamente, mediante a utilização, por exemplo, de:
(a) sociedade por elas controlada, direta ou indiretamente;
(b) terceiros com que for mantido contrato de gestão, fidúcia, administração de carteira de
investimentos em ativos financeiros;
(c) procuradores ou agentes; e/ou
(d) cônjuges dos quais não estejam separados judicialmente, companheiros(as) e
quaisquer dependentes incluídos em sua declaração anual de imposto de renda.

2

POLÍTICA DE NEGOCIAÇAO DE VALORES MOBILIÁRIOS

2.1

Objetivo

2.1.1. A presente Política tem por objetivo estabelecer as regras e procedimentos que deverão ser
observados pela Companhia e pelas Pessoas Vinculadas nas negociações com Valores Mobiliários
de emissão da Companhia, ou a eles referenciados, de modo a preservar a transparência das
negociações, nos termos da Instrução CVM nº 358/02 e das políticas internas da própria
Companhia.
2.1.2. Tais regras também procuram coibir a prática de insider trading (uso indevido em benefício
próprio ou de terceiros de Informações Privilegiadas) e tipping (dicas de Informações Privilegiadas
para que terceiros delas se beneficiem), preservando a transparência nas negociações de Valores
Mobiliários de emissão da Companhia.
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2.1.3. As regras desta Política definem períodos nos quais as Pessoas Vinculadas deverão absterse de negociar com Valores Mobiliários de emissão da Companhia, de modo a evitar o uso indevido
de Informações Privilegiadas não divulgadas ao público, nos moldes da Instrução CVM nº
358/2002.

2.2

Vedações à Negociação

2.2.1. A Companhia e as Pessoas Vinculadas deverão abster-se de negociar seus Valores
Mobiliários de emissão da Companhia em todos os períodos em que o Diretor de Relações com
Investidores haja determinado a proibição de negociação (“Período de Bloqueio”). O Diretor de
Relações com Investidores não está obrigado a informar o motivo determinante do Período de
Bloqueio, o qual será tratado confidencialmente pelos seus destinatários.
2.2.2. Anteriormente à divulgação ao público de Fato Relevante nos termos da Política de
Divulgação, é vedada a negociação, prestação de aconselhamento ou assistência de investimento
em Valores Mobiliários por parte das Pessoas Vinculadas que tenham conhecimento de tal Fato
Relevante e/ou da data de sua divulgação, bem como quando estiver em curso distribuição pública
de Valores Mobiliários de emissão da Companhia.
2.2.3. As Pessoas Vinculadas deverão assegurar que seus Contatos Comerciais e aqueles com
quem mantenham relação comercial, profissional ou de confiança não negociem Valores
Mobiliários quando tiverem acesso a Informações Privilegiadas. Para tanto, as Pessoas Vinculadas
envidarão seus melhores esforços para que todos que acessem Informações Privilegiadas firmem
o competente Termo de Adesão e esta Política (Anexo 1).
2.2.4. As vedações para negociação com Valores Mobiliários devem ser observadas pelas Pessoas
Vinculadas até a divulgação do Fato Relevante ao público. No entanto, tais vedações serão
mantidas, mesmo após a divulgação do Fato Relevante, na hipótese em que eventuais negociações
com Valores Mobiliários pelas Pessoas Vinculadas possam interferir em prejuízo da Companhia ou
de seus acionistas, com o ato ou fato associado ao Fato Relevante. Em tal hipótese, o Diretor de
Relações com Investidores divulgará comunicado interno informando sobre a proibição.
2.2.5. As Pessoas Vinculadas também são proibidas de negociar com Valores Mobiliários da
Companhia caso estejam cientes da existência de informação relevante de qualquer outra empresa
ainda não divulgada com potencialidade de interferir na cotação dos Valores Mobiliários da
Companhia. Incluem-se nesta hipótese subsidiárias da Companhia, Sociedades Controladas,
Sociedade Coligadas, competidores, fornecedores e clientes da Companhia.
2.2.6. As Pessoas Vinculadas que se afastarem de cargos na administração da Companhia
anteriormente à divulgação de Fatos Relevantes originados durante seu período de gestão não
poderão negociar com Valores Mobiliários de emissão da Companhia até: (a) o encerramento do
prazo de 6 (seis) meses contados da data de seu afastamento; ou (b) a divulgação ao público do
Fato Relevante.
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2.2.7. A Companhia, em nenhuma hipótese, negociará com as próprias ações nos períodos de
vedação estabelecidos na Instrução CVM nº 358/02, bem como naqueles casos previstos nesta
Política.

2.3

Vedação à Aquisição para Tesouraria

Além dos casos previstos no item 2.2 acima, o Conselho de Administração e/ou a Diretoria não
poderá deliberar a aquisição de ações para tesouraria no período que ocorrer entre os
procedimentos e atos iniciais, até que se torne efetivamente público através de Fato Relevante, de
qualquer um dos seguintes eventos: (a) transferência do controle acionário; (b) incorporação, cisão
total ou parcial, transformação ou fusão; ou (c) reorganização societária.

2.4

Período de Vedação à Negociação (“Blackout Period”)

2.4.1. As Pessoas Vinculadas deverão abster-se de realizar quaisquer negociações com Valores
Mobiliários, independente de determinação do Diretor de Relações com Investidores nesse sentido:
(a) sempre que estiver pendente de divulgação qualquer Fato Relevante de que
tenham conhecimento;
(b) no período de 15 (quinze) dias que anteceder à divulgação das informações
financeiras trimestrais (ITR) e anuais (DFP) e no próprio dia da divulgação,
antes que tais informações tornem-se públicas, sendo certo que a contagem
do período de 15 (quinze) dias deverá ser feita excluindo-se o dia da efetiva
divulgação;
(c) em caso de (i) oferta pública de distribuição de Valores Mobiliários, até a
divulgação de anúncio de encerramento, observadas as exceções previstas
na Instrução CVM nº 400/03; e (ii) oferta pública de distribuição de Valores
Mobiliários com esforços restritos, durante o período de 90 (noventa) dias
contados da subscrição ou aquisição de determinados Valores Mobiliários
pelo investidor, nos termos da Instrução CVM nº 476/09;
(d) assim que tiverem acesso a qualquer informação relativa à intenção de
realizar incorporação, cisão total ou parcial, transformação, fusão ou
reorganização societária envolvendo a Companhia;
(e) enquanto estiver em curso aquisição ou alienação de Ações pela própria
Companhia suas controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle
comum, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim;
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(f) a partir do momento em que tiverem acesso à informação relativa à intenção
da Companhia ou dos Acionistas Controladores de: (i) modificar o capital
social da Companhia mediante subscrição de ações; ou (ii) distribuir
dividendos ou juros sobre capital próprio, bonificações em ações ou seus
derivativos ou desdobramento; e a publicação dos respectivos editais e/ou
anúncios ou informativos.

2.4.2. As vedações previstas nas Cláusulas 2.4.1(a) e 2.4.1(e) deixarão de vigorar tão logo a
Companhia divulgue a informação ao mercado, salvo se o Diretor de Relações com Investidores
determinar prazos adicionais nos seguintes casos: (a) seja verificada a possibilidade de
interferência nas condições dos referidos negócios, em prejuízo da Companhia ou de seus
acionistas, decorrente de eventuais negociações com Valores Mobiliários pelas Pessoas
Vinculadas; ou (b) seja verificada a existência de outras Informações Privilegiadas.
2.4.3. A vedação prevista na Cláusula 2.4.1(e) acima vigorará apenas nos dias em que a recompra
estiver sendo efetivamente executada, desde que: (a) sejam estabelecidos os dias da semana em
que a Companhia negociará no mercado; e (b) o Diretor de Relações com Investidores comunique
às Pessoas Vinculadas tais datas, instruindo sobre os dias em que vigorará a restrição. Na ausência
de tal comunicação, a referida vedação de negociação prevalecerá durante toda a vigência do
programa de recompra de ações.

2.5

Exceções às Vedações à Negociação

2.5.1. As vedações às Pessoas Vinculadas à negociação com valores mobiliários de emissão da
Companhia estabelecidas na presente Política não se aplicam:
(a) à aquisição de ações que se encontrem em tesouraria, por meio de
negociação privada, decorrente do exercício de opção de compra de acordo
com plano de outorga de opção de compra de ações aprovado em
assembleia geral; ou
(b) quando se tratar de outorga de ações a administradores, empregados ou
prestadores de serviços como parte de remuneração previamente aprovada
em assembleia geral.
2.5.2. As restrições contidas nesta Política também não se aplicam às negociações realizadas por
fundos de investimento de que sejam cotistas as Pessoas Vinculadas, desde que:
(a) os fundos de investimento não sejam exclusivos; e
(b) as decisões de negociação do administrador do fundo de investimento não
possam ser influenciadas pelos cotistas.
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2.6

Planos Individuais de Investimento

2.6.1. Fica facultado às Pessoas Vinculadas a possibilidade de elaborar e solicitar o arquivamento
na Companhia de Planos Individuais de Investimento, que deverão obedecer dispositivos da
Política e da regulamentação aplicável.
2.6.1.1. Nos termos da regulamentação aplicável, as vedações à negociação não serão aplicáveis
às negociações realizadas pelas Pessoas Vinculadas na forma dos Planos Individuais de
Investimento que tenham sido devidamente arquivados na sede da Companhia, desde que tais
Plano Individuais de Investimento obedeçam aos seguintes requisitos:
(i)

previamente ao arquivamento de Planos Individuais de Investimento, deverá ser
aprovado cronograma definindo datas específicas para divulgação dos formulários
ITR e DFP para o período de abrangência do respectivo Plano Individual de
Investimento;

(ii)

os participantes somente poderão realizar negociações com Valores Mobiliários
abrangidas por Planos Individuais de Investimento, ou por uma alteração de plano,
após 6 (seis) meses de seu arquivamento perante o Diretor de Relações com
Investidores;

(iii)

eventual cancelamento de um Planos Individual de Investimento em vigor produzirá
efeitos após 6 (seis) meses a contar do encaminhamento de pedido formal neste
sentido ao Diretor de Relações com Investidores;

(iv)

os Planos Individuais de Investimento deverão estabelecer: (a) o compromisso
irrevogável e irretratável dos participantes de negociar Valores Mobiliários nas datas
previstas nos Planos Individuais de Investimento, indicando previamente as datas, e
os valores ou volume de negócios a serem realizados; (b) a espécie e classe dos
Valores Mobiliários objeto do investimento ou desinvestimento; e (c) a obrigação dos
participantes do Plano Individual de Investimento de reverterem à Companhia
quaisquer perdas evitadas ou ganhos auferidos em negociações com Valores
Mobiliários, decorrentes de eventual alteração nas datas de divulgação dos
formulários ITR e DFP, apurados através de critérios razoáveis a serem definidos no
próprio Plano Individual de Investimento;

(v)

é vedado aos participantes (a) manter simultaneamente em vigor mais de um Plano
Individual de Investimento; e (b) realizar quaisquer operações que anulem ou
mitiguem os efeitos econômicos das operações a serem determinadas pelo Plano
Individual de Investimento.

2.6.2. O Conselho de Administração da Companhia deverá verificar, ao menos semestralmente, a
aderência das negociações realizadas pelos participantes aos Planos Individuais de Investimento
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por eles formalizados. Para este fim, o Administrador da Política apresentará um relatório de tais
negociações ao Conselho de Administração.

2.7

Obrigação de Indenizar

2.7.1. As Pessoas Vinculadas responsáveis pelo descumprimento de qualquer disposição
constante desta Política obrigam-se a ressarcir a Companhia e/ou outras Pessoas Vinculadas,
integralmente e sem limitação, de todos os prejuízos que a Companhia e/ou outras Pessoas
Vinculadas venham a incorrer e que sejam decorrentes, direta ou indiretamente, de tal
descumprimento.

2.8

Alteração

2.8.1. A Política somente poderá ser alterada por deliberação do Conselho de Administração da
Companhia, sendo vedada qualquer alteração enquanto houver Fato Relevante pendente de
divulgação para o mercado.
2.9

Vigência

2.8.1. A presente Política entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de
Administração e permanecerá vigente por prazo indeterminado, até que haja deliberação em
sentido contrário, observado o disposto na regulamentação aplicável.

2.10 Disposições Finais
2.10.1. Qualquer violação ao disposto nesta Política estará sujeita aos procedimentos e
penalidades previstos em lei, além da responsabilização por perdas e danos causados à
Companhia e/ou a terceiros.
2.10.2. A divulgação não autorizada de Informação Privilegiada e não divulgada publicamente sobre
a Companhia é danosa à Companhia, sendo estritamente proibida.
2.10.3. Os Diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, se houver, e de
quaisquer outros órgãos com funções consultivas, criados por disposição estatutária, ficam
obrigados a comunicar à Companhia a quantidade, as características e a forma de aquisição dos
Valores Mobiliários de sua emissão e de sociedades controladas ou controladores, que sejam
companhias abertas, bem como as alterações em suas posições, devendo a comunicação conter,
no mínimo, as informações do Anexo 2. A comunicação deverá ser encaminhada aos cuidados do
Diretor de Relação com Investidores, nos termos do artigo 11 da Instrução CVM nº 358/2002.
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2.10.4. A Companhia poderá estabelecer períodos de não negociação com Valores Mobiliários
adicionais aos previstos nesta Política, devendo notificar imediatamente as Pessoas Vinculadas.
2.10.5. Quaisquer violações da Política verificadas pelas Pessoas Vinculadas deverão ser
comunicadas imediatamente à Companhia, na pessoa do Diretor de Relações com Investidores,
administrador da Política (“Administrador da Política”).
2.10.6. Qualquer transgressão às disposições desta Política configurará infração grave, para os fins
previstos no §3° do artigo 11 da Lei nº 6.385/76.
2.10.7. A Companhia também se reserva ao direito, a qualquer momento, de revisar, modificar,
alterar ou revogar esta Política, especialmente no caso de qualquer alteração essencial ou
relevante nas leis ou nos regulamentos aplicáveis à Companhia.
2.10.8. A presente Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 26 de
julho de 2019.

3

ASSINATURAS

Flavio Gurgel Rocha

Élvio Gurgel Rocha

Lisiane Gurgel Rocha
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Anexo 1
TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO COM VALORES MOBILIÁRIOS DE
EMISSÃO DA GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.

Eu, [Nome e qualificação completa], venho, por meio do presente Termo, aderir à Política de
Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Guararapes Confecções S.A (“Política” e
“Companhia” respectivamente), aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em
[XX] de [XXXX] de [XXXX].

Comprometo-me a cumprir os termos e condições descritos na Política, e ainda declaro ter ciência
de que violações às suas disposições configuram faltas suscetíveis às sanções internas e aos
procedimentos e penalidades previstos em lei, além da responsabilização por perdas e danos
causados à Companhia e a terceiros.

Todas as informações declaradas neste termo são verdadeiras e autênticas.

[Local], [data]
_____________________________________________
[nome]
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Anexo 2
FORMULÁRIO INDIVIDUAL
Negociação de Administradores e Pessoas Ligadas – Art. 11 – Instrução CVM nº 358/2002 e posteriores alterações
Em .....(mês/ano)......
( ) ocorreram somente as seguintes operações com valores mobiliários e derivativos, de acordo com o artigo 11 da Instrução CVM
nº 358/2002 e posteriores alterações.
( ) não foram realizadas operações com valores mobiliários e derivativos, de acordo com o artigo 11 da Instrução CVM nº 358/2002
e posteriores alterações, sendo que possuo as seguintes posições dos valores mobiliários e derivativos.
Denominação da Companhia:
Nome:

CPF/CNPJ

Qualificação:
Grupo e Pessoas
Ligadas

( ) Conselho de
Administração

( ) Diretoria

( ) Conselho
Fiscal

( ) Órgãos Técnicos ou
Consultivos

Saldo Inicial
Valor
Mobiliário/
Derivativo

% de participação
Características dos Títulos (1)

Mesma
Espécie/
Classe

Quantidade

Total

Movimentações no Mês
Valor
Mobiliário/
Derivativo

Características dos
Intermediário
Títulos (1)

Operação

Dia

Quantidade

Preço

Volume (R$) (2)

Compra
Total Compras
Venda
Total Vendas
Saldo Final
Valor
Mobiliário/
Derivativo

% de participação
Características dos Títulos (1)

Quantidade

(1) Emissão/série, conversível, simples, prazos, garantias, espécie/classe, etc.
(2) Quantidade vezes preço.

Mesma
Espécie/
Classe

Total

