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1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Josué Christiano Gomes da Silva

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

João Batista da Cunha Bomfim

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário
Cargo do responsável

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. reviram o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a
19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

210-0

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

BDO AUDITORES INDEPENDENTES

CPF/CNPJ

52.803.244/0001-06

Período de prestação de serviço

15/05/2007

Descrição do serviço contratado

Auditoria das demonstrações financeiras

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

R$31.210,00

Justificativa da substituição
Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor
Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

EDUARDO AUGUSTO ROCHA POCETTI

15/05/2007

837.465.368-04

Endereço
Rua Bela Cintra, 934, Cerqueira César, São Paulo, SP, Brasil, CEP 01415-000, Telefone (11)
31385000, Fax (11) 31385182, e-mail: relacionamento@bdobrazil.com.br
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2.3 - Outras informações relevantes
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não aplicável.

1
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2010)

Exercício social (31/12/2009)

Exercício social (31/12/2008)

Patrimônio Líquido

2.118.380.000,00

2.148.182.000,00

2.049.375.000,00

Ativo Total

3.324.673.000,00

3.258.584.000,00

3.726.548.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

2.615.112.000,00

2.654.764.000,00

0,00

467.198.000,00

406.363.000,00

0,00

Resultado Líquido

2.169.000,00

3.167.000,00

0,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

116.675.291

116.675.291

116.675.291

Valor Patrimonial de Ação (Reais
Unidade)

18,156201

18,411628

17,564773

0,018590

0,027144

0,000000

Resultado Bruto

Resultado Líquido por Ação
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3.2 - Medições não contábeis
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Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social,
ou deseje divulgar neste formulário medições não contábeis, como
Lajida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ou
Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda), o emissor deve

Não aplicável.

1
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
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Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas
demonstrações financeiras de encerramento de exercício social que as
altere substancialmente

Não houve nenhum evento subsequente às últimas demonstrações financeiras de
encerramento de exercício social que as altere substancialmente.

1
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3.4 - Política de destinação dos resultados

COMPANHIA TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
CNPJ/MF Nº 22.677.520/0001-76
NIRE 31.3.003.731.2
Companhia Aberta

3.4 – POLÍTICA DESTINAÇÃO DE RESULTADOS

O lucro líquido apurado em Balanço nos termos da Lei nº 6.404/76 será distribuído
da seguinte forma:
a)

5% (cinco por cento) destinados ao Fundo de Reserva Legal até perfazer 20%
(vinte por cento) do Capital Social;

b) 1/3 (um terço) para pagamento de dividendos aos acionistas possuidores de
ações ordinárias e preferenciais, com a inclusão do resultado da equivalência
Patrimonial das Controladas;
c)

Atendidos os preceitos e limite que estabelece a Lei, os
Diretores terão o
direito a uma participação de até 10% (dez por cento), calculada nos termos do
art. 190 da lei 6.404/76, do período que remanescerem, distribuída a critério do
Conselho de Administração.

d) O saldo que houver, será destinado, por deliberação da Assembléia Geral,
conforme proposta dos órgãos da administração.
Os dividendos serão colocados à disposição dos acionistas no prazo de 60
(sessenta) dias da data de sua declaração, salvo deliberação em contrário da
Assembléia Geral e, em qualquer caso, dentro do exercício social em que for
declarado.
Os dividendos não reclamados, decorridos 3 (três) anos do início de sua
distribuição prescreverão em favor da sociedade.
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2010

Lucro líquido ajustado
Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor

Exercício social 31/12/2009

Exercício social 31/12/2008

2.061.000,00

3.009.000,00

12.943.000,00

33,333333

33,333333

33,333333

0,032430

0,046691

0,210503

Dividendo distribuído total

687.000,00

1.003.000,00

4.314.660,09

Lucro líquido retido

108.000,00

158.000,00

681.000,00

Data da aprovação da retenção

29/04/2011

30/10/2010

30/04/2009

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Dividendo Obrigatório
Ordinária

256.664,42

22/06/2011

374.374,83

25/06/2010

1.609.811,80

25/06/2009

Preferencial

430.335,58

22/06/2011

628.625,17

25/06/2010

2.704.848,29

25/06/2009
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Dividendos – Lucros Retidos/Reservas

Aos acionistas é assegurado um dividendo correspondente a 1/3 do lucro líquido do
exercício, ajustado conforme o Estatuto e a Lei das Companhias por Ações.
2010
Lucro líquido do exercício
Reserva legal

Lucro líquido ajustado

Dividendos propostos (33%)
Saldo de períodos anteriores
Dividendos a pagar

2009

2008

2.169
3.167
13.624
(108)
(158)
(681)
--------- --------- --------2.061
3.009
12.943
===== ===== =====
=
=
=
687
67
--------754
=====

1.003
153
--------1.156
=====

4.314
329
--------4.643
=====

d. Reserva de retenção de lucros
A reserva de retenção de lucros foi constituída nos termos do artigo 196 da Lei nº
6.404/76 e tem como objetivo a aplicação em futuros investimentos.

1
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social
31/12/2010

Montante total da dívida,
de qualquer natureza
1.206.293.000,00

Tipo de índice
Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
0,36283057
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3.8 - Obrigações de acordo com a natureza e prazo de vencimento
Exercício social (31/12/2010)
Tipo de dívida
Garantia Real

Inferior a um ano

Um a três anos

7.175.000,00

28.776.000,00

Quirografárias

982.413.000,00

146.550.000,00

Total

989.588.000,00

175.326.000,00

Três a cinco anos
28.812.000,00

Superior a cinco anos

Total

10.017.000,00

74.780.000,00

2.550.000,00

0,00

1.131.513.000,00

31.362.000,00

10.017.000,00

1.206.293.000,00

Observação
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3.9 - Outras informações relevantes
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Conforme
o
OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/N°007/2011,
excepcionalmente
no
Formulário de Referência 2011, nos casos das companhias que estão adotando pela
primeira vez as normas internacionais de contabilidade, as colunas relativas ao
exercício de 2008 do item 3.1 não devem ser preenchidas, caso se tratem de
informações não comparáveis.

1
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
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Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de
investimento, em especial, aqueles relacionados:
a. Ao emissor

Dependência dos resultados de suas controladas.
A Companhia, na condição de Holding tem como principal receita resultados de
equivalência patrimonial da suas controladas diretas e indiretas Springs Global
Participaçoes S.A. e Companhia de Tecidos Santanense. O comprometimento das
operações destas controladas podem impactar significantemente o resultado da
Companhia, bem como sua situação patrimonial (consulte Fatores de Risco no
Formulário de Referência das respectivas controladas).
O governo brasileiro exerceu, e continua a exercer, influência significativa
sobre a economia brasileira. As condições políticas e econômicas brasileiras
poderão prejudicar nosso negócio e o preço de cotação das nossas Ações.
O governo brasileiro freqüentemente intervém na economia brasileira e por vezes
realiza modificações significativas em suas políticas e regulamentações. As medidas
tomadas pelo governo brasileiro para controlar a inflação e implementar suas políticas
macroeconômicas envolveram, entre outras ações, controles de preços e salários,
desvalorizações monetárias, controles de capital e limites às importações.
As medidas tomadas pelo governo brasileiro atinentes à economia do país poderão
causar efeitos importantes sobre as companhias e demais pessoas jurídicas brasileiras,
inclusive nossa empresa, bem como sobre as condições de mercado e os preços dos
valores mobiliários brasileiros, inclusive das nossas Ações. Nossa situação financeira e
nosso resultado operacional poderão ficar prejudicados pelos seguintes fatores:
•
•
•
•
•
•

inflação;
política monetária, cambial e de juros;
liquidez dos mercados de capitais e financeiros domésticos;
políticas de controle de preços;
políticas tributárias; e
demais acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos no Brasil
ou que afetem o Brasil.

Uma possível redução do volume dos investimentos estrangeiros no Brasil poderá
causar impacto sobre a balança de pagamentos brasileira e ter efeitos negativos sobre
a economia brasileira ao afetar as taxas de juros do país e aumentar o custo de
captação de recursos por empresas brasileiras.
A incerteza sobre as políticas futuras do governo brasileiro poderão contribuir para
uma maior volatilidade dos mercados de valores mobiliários brasileiros e dos valores
mobiliários emitidos no exterior por empresas brasileiras.
Esses e outros acontecimentos na economia e política econômica do Brasil poderão
causar efeito prejudicial sobre nós, bem como sobre o valor de mercado das nossas
Ações.
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A instabilidade política poderá nos prejudicar e o preço das nossas Ações.
Historicamente, o desempenho da economia brasileira vem sendo influenciado pela
conjuntura política do país. No passado, crises políticas afetaram a confiança dos
investidores e do público em geral, resultando na redução da atividade econômica e
prejudicando o preço de mercado das ações emitidas por companhias.
O Brasil atravessa frequentemente graves crises de natureza política. Acusações de
corrupção podem fazer com que integrantes do poder executivo, parlamentares, dentre
outros, deixem seus cargos, o que pode enfraquecer o governo, dificultar as reformas
econômicas a serem implementadas e/ou gerar instabilidade política e econômica. Não
podemos prever as conseqüências de tais acusações, seus efeitos na economia brasileira,
bem como em que extensão seus desdobramentos poderão afetar adversamente nossos
negócios e situação financeira.
A inflação e os esforços do governo para combatê-la poderão contribuir
significativamente para a incerteza econômica no Brasil e poderão prejudicar
nosso negócio e o valor de mercado das nossas Ações.
Desde a crise brasileira da década de 1980, o Brasil experimentou taxas de inflação
extremamente altas. A inflação, em conjunto com as medidas do governo brasileiro
para controlá-la e a especulação sobre tais medidas, causou impacto negativo sobre a
economia brasileira no passado. Medidas futuras do governo brasileiro, inclusive
reduções das taxas de juros, intervenção no mercado cambial e medidas visando
ajustar ou fixar o valor do real poderão desencadear aumentos da inflação. Se o Brasil
experimentar inflação alta no futuro, poderemos não ser capazes de reajustar os
preços que cobramos de nossos clientes para compensar os efeitos da inflação sobre
nossa estrutura de custo. As pressões inflacionárias poderão também afetar nossa
capacidade de acessar mercados financeiros estrangeiros e as políticas governamentais
para combater a inflação poderão prejudicar nosso negócio ou o preço de mercado das
nossas Ações.
b. A seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle
Nossos acionistas controladores podem entrar em conflito em relação à
objetivos estratégicos e orientação de nossos negócios.
Nossos acionistas controladores poderão divergir em relação à objetivos estratégicos e
orientação de nossos negócios. Na hipótese de ocorrer uma divergência entre nossos
acionistas controladores em relação aos nossos objetivos estratégicos e a orientação
de nossos negócios, poderemos ser adversamente afetados.
c. A seus acionistas
Os interesses de nosso acionista controlador poderão conflitar com os
interesses dos investidores.
Nosso acionista controlador tem poder, entre outros, para eleger a maioria dos
membros do nosso conselho de administração e determinar o resultado de qualquer
deliberação que exija aprovação de acionistas, inclusive operações com partes
relacionadas, operações de troca de controle, reorganizações societárias, alienações e
o valor e prazo de pagamento de quaisquer dividendos. O interesse do acionista
controlador poderá diferir dos interesses de nossos acionistas minoritários.
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d. A suas controladas e coligadas
Vide item 4.1.a (“Dependência dos resultados de suas controladas”).
e. A seus fornecedores
Não identificamos riscos relacionados aos fornecedores.
f.

A seus clientes

Não identificamos riscos relacionados aos clientes.
g. Aos setores da economia nos quais o emissor atue
O setor econômico em que nossas controladas atuam é altamente competitivo
e o sucesso depende de nossa capacidade de competir de maneira eficaz.
O setor têxtil mundial é altamente competitivo. Concorremos com companhias de grande
porte e verticalmente integradas e com diversas companhias de menor porte
especializadas em segmentos específicos do mercado. Nossos concorrentes incluem tanto
companhias brasileiras quanto estrangeiras, sendo que uma série delas tem acesso a
recursos financeiros significativos. Os principais fatores de concorrência no setor têxtil são
preço, marcas, design/diferenciação do produto, qualidade, flexibilidade de
produção/cadeia logística, acabamento final do produto, prazo de entrega e atendimento
ao cliente. As necessidades de determinados clientes e as características de determinados
produtos determinam a relativa importância de cada um destes fatores. Na medida em
que um ou mais de nossos concorrentes obtêm vantagem no que se refere a qualquer
fator, nossas vendas e lucros podem reduzir.
h. À regulação dos setores em que o emissor atue
Alterações na legislação tributária podem aumentar a carga tributária e,
consequentemente, prejudicar a rentabilidade da Companhia.
O Governo Federal regularmente introduz alterações nos regimes fiscais que,
eventualmente, podem aumentar a carga tributária da Companhia e de seus clientes.
Essas alterações incluem modificações na alíquota dos tributos e, ocasionalmente, a
criação de impostos temporários.
i.

Aos países estrangeiros onde o emissor atue

A deterioração das condições econômicas e de mercado de outros países,
principalmente nas economias emergentes, poderá prejudicar a economia
brasileira, nossa empresa e o preço das nossas Ações.
A economia brasileira e as companhias, em vários níveis, estão sofrendo o impacto das
condições econômicas e de mercado de outros países, emergentes ou não, bem como
das reações dos investidores a tais condições. Por conseguinte, o crédito disponível às
empresas brasileiras é diretamente influenciado pelas condições econômicas e de
mercado do Brasil e, em vários graus, pelas condições econômicas e de mercado de
outros países.
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As condições econômicas e/ou políticas de outros países, particularmente das
economias emergentes, afetaram significativamente a disponibilidade de crédito na
economia brasileira e resultaram no escoamento significativo de recursos e na redução
do volume de novos investimentos estrangeiros no Brasil.
Não podemos garantir que os acontecimentos futuros em outros países, bem como as
medidas adotadas pelos governos em tais países, não prejudicarão o crédito disponível
a empresas brasileiras nos mercados doméstico e estrangeiro, bem como o nível de
atividade econômica, prejudicando desta forma a economia brasileira e nossa
empresa.
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Em relação a cada um dos riscos acima mencionados, caso relevantes,
comentar sobre eventuais expectativas de redução ou aumento na
exposição do emissor a tais riscos

A Companhia tem como prática a análise constante dos riscos aos quais está exposta e
que possam afetar seus negócios, sua situação financeira e os resultados de suas
operações de forma adversa. A Companhia está constantemente monitorando
mudanças no cenário macro-econômico e setorial que possam influenciar suas
atividades, através do acompanhamento dos principais indicadores de performance. A
Companhia adota política de foco contínuo na disciplina financeira. Atualmente, a
Companhia não identifica cenário de aumento ou redução dos riscos mencionados na
Seção 4.1.
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Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o
emissor ou suas controladas sejam parte, discriminando entre
trabalhistas, tributários, cíveis e outros: (i) que não estejam sob sigilo,
e (ii) que sejam relevantes para os negócios do emissor ou de suas
controladas, indicando:

Em maio de 2007, uma das propriedades da controlada da Springs Global Participações
S.A., a Coteminas S.A. (“Coteminas”), localizada em Gaspar, Santa Catarina, foi
fiscalizada pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e
Emprego, que apurou irregularidades nos serviços realizados pela empresa Ambitec
Serviços Ltda. Essa empresa era nossa contratada para administração e produção de
lenha para substituir, com recursos renováveis, a queima de combustíveis fósseis nas
caldeiras de nossa fábrica localizada em Blumenau queima esta que representa menos
de 5% das necessidades energéticas da fábrica e menos de 0,5% das necessidades da
Companhia. Por entendimento equivocado da fiscalização, a Coteminas foi autuada no
lugar da Ambitec.
A Coteminas corrigiu todos os problemas detectados pelo Ministério do Trabalho,
passando a gerir diretamente a atividade de extração de madeira. Também adotou
procedimentos modelo, além daqueles previstos na legislação, para garantir a
segurança e bem estar dos trabalhadores envolvidos na referida atividade agrícola.
Rescindiu o contrato de prestação de serviços mantido com a Ambitec e adotou as
medidas judiciais cabíveis contra esta prestadora de serviços.
A Coteminas considera de grande importância a fiscalização do Ministério do Trabalho
para melhoria das condições de saúde, segurança e erradicação do trabalho
degradante. A empresa corrigiu erros que não eram dela, eram da Ambitec, contratada
legitimamente para desempenhar atividade meio (obtenção de lenha). A Coteminas
contesta veementemente a interpretação da equipe do Ministério do Trabalho e
Emprego, de que ela seria a responsável pelas condições dos trabalhadores da
Ambitec, e discorda de sua inclusão na lista do Ministério do Trabalho. Por esta razão
ajuizou ação perante a 1ª Vara do Trabalho de Blumenau e foi vitoriosa em primeira
instância. A Coteminas recorreu de decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da
12ª região, em Santa Catarina, que acatou as razões de recurso ordinário da União
Federal, e teve seu recurso de revista aceito pelo TRT/SC, estando em fase de
encaminhamento ao TST para julgamento. A Coteminas também interpôs ação
cautelar, já deferida, junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para impedir a sua
inclusão na lista do Ministério do Trabalho e Emprego enquanto o processo não
transitar em julgado. A Coteminas confia que a verdade prevalecerá isentando-a da
inclusão na aludida lista.
O trânsito em julgado desfavorável à Coteminas acarretará o vencimento antecipado
dos empréstimos mantidos junto aos bancos do Brasil e BNDES além das aplicações
das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.
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Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que
não estejam sob sigilo, em que o emissor ou suas controladas sejam
parte e cujas partes contrárias sejam administradores ou exadministradores, controladores ou ex-controladores ou investidores
do emissor ou de suas controladas, informando:

Não aplicável.
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Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou
suas controladas sejam parte e que não tenham sido divulgados nos
itens 4.3 e 4.4 acima, analisar o impacto em caso de perda e informar
os valores envolvidos:

Não aplicável.
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Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais
repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas
semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam
relevantes, em que o emissor ou suas controladas sejam parte,
discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros, e
indicando

Não houve nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral repetitivos ou conexos,
baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que
em conjunto sejam relevantes, em que o emissor ou suas controladas sejam parte.
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Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens
anteriores:

Não aplicável.
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Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às
regras do país no qual os valores mobiliários do emissor estrangeiro
estão custodiados, se diferente do país de origem, identificar

Não aplicável.
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Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de
mercado a que o emissor está exposto, inclusive em relação a riscos
cambiais e a taxas de juros

A Companhia e suas controladas mantêm operações com instrumentos financeiros,
derivativos e não derivativos, cujos riscos são administrados através de estratégias de
posições financeiras e controles de limites de exposição aos mesmos. Todas as
operações estão integralmente reconhecidas na contabilidade e descritas no quadro
abaixo.
Os principais fatores de risco que a Companhia e suas controladas estão expostas
refletem aspectos estratégico-operacionais e econômico-financeiros. Os riscos
estratégico-operacionais (tais como, comportamento de demanda, concorrência,
inovação tecnológica, mudanças relevantes na estrutura da indústria, entre outros) são
inerentes a sua atividade e são endereçados pela administração da Companhia. Os
riscos econômico-financeiros refletem, principalmente, a inadimplência de clientes, o
comportamento de variáveis macroeconômicas, como taxas de câmbio e de juros, bem
como as características dos instrumentos financeiros que a Companhia e suas
controladas utilizam e as suas contrapartes. Esses riscos são administrados por meio
de políticas de controle, estratégias específicas e determinação de limites.
A - Risco de taxa de câmbio -- Esse risco decorre da possibilidade de a Companhia e
suas controladas virem a incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de
câmbio, que reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores captados no
mercado.

A.1 - Riscos de taxa de câmbio nos investimentos no exterior:
A Companhia possui investimentos no exterior que aumentam sua exposição cambial,
a saber:
Total dos investimentos no exterior
Em Reais
Em milhares de Dólares equivalentes

2010

2009

01/01/2009

236.630
-----------142.018
=======

262.636
-----------150.836
=======

329.236
-----------140.879
=======

A.2 - Riscos de taxa de câmbio nos instrumentos financeiros não derivativos na Companhia
e em suas controladas diretas e indiretas sediadas no Brasil:
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Os valores referentes aos instrumentos financeiros não derivativos sujeitos à exposição
cambial da Companhia e de suas controladas brasileiras, são como segue:
Instrumentos financeiros

2010

2009

01/01/2009

Caixa e equivalentes de caixa
Duplicatas a receber
Fornecedores, líquidos
Financiamentos
Partes relacionadas

6.972
80.050
(2.174)
(93.800)
37.933
-----------

3.424
57.785
(26.735)
(158.143)
(69.963)
-----------

11.192
83.991
(18.289)
(299.992)
(67.348)

Total da exposição em Reais

28.981
-----------

(193.632)
-----------

----------(290.446)
-----------

Total da exposição em milhares de
Dólares
equivalentes

17.394
======

(111.206)
======

(124.282)
======

A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros não derivativos, considerando
os fluxos de recebimentos e pagamentos em dólares norte americanos já contratados
em 31 de dezembro de 2010 são como segue:

Vencimento
2011
2012
2013
2015

Risco
Baixa do Dólar
Baixa do Dólar
Baixa do Dólar
Baixa do Dólar

Valor da
exposição
US$ mil

Provável

Cenários
II

26.393
(21.177)
(10.588)
22.766
---------17.394
======

(1.325)
(5.109)
(3.761)
15.698
---------5.503
======

(11.987)
4.989
1.589
2.291
---------(3.118)
======

III
(22.650)
15.087
6.940
(11.117)
---------(11.740)
======

Valores entre parênteses (negativos) demonstrados nos cenários acima, referem-se à
variação cambial passiva, portanto despesa. Os valores positivos referem-se à receita.
Cenário “Provável” representa o resultado da variação cambial provável considerandose o fluxo de caixa dos ativos e passivos acima detalhados, aplicando-lhes as taxas
futuras de Dólares e comparando com a taxa do Dólar no final do período atual. Para
os cenários II e III, foi considerada uma deterioração das taxas futuras de Dólares em
25% e 50% respectivamente.
As taxas futuras de Dólares foram obtidas na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros.
A.3 Riscos de taxa de câmbio nos instrumentos financeiros derivativos na
Companhia e suas controladas:
As principais informações consolidadas sobre os instrumentos derivativos estão assim
demonstradas:
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Descrição

Valor de referência (Nocional) US$000
2010
2009
01/01/2009

2010

Valor justo – Ativo (Passivo)
2009
01/01/2009

Contratos de Opções (1) -Posição lançadora: Compra
Moeda: US$
Dólar de liquidação: R$2,20
Contraparte: Itaú BBA
Outras informações:
11 contratos de US$5.000 mil cada
com vencimentos mensais a partir
de out/10 até ago/11

40.000

105.000

120.000

Contratos de Opções -Posição lançadora: Compra
Moeda: US$
Dólar de liquidação: R$2,00
Contraparte: UBS
Outras informações:
3 contratos de US$10.000 mil cada
com vencimentos mensais a partir
de jan/09 até mar/09

-

-

30.000

Contratos a termo (NDF) (2) -Posição: Comprada
Moeda: US$
Dólar de liquidação: R$1,8033
Contraparte: Itaú BBA
Outras informações:
1 contrato de US$70.000 mil com
vencimento em mar/11

70.000

200.000

-

(5.095)

(8.365)

Contratos a termo (NDF) (4) -Posição: Vendida
Moeda: US$
Dólar de liquidação: R$2,35
Contraparte: Itaú BBA
Outras informações:
36 contratos de US$10.000 mil cada
com vencimentos mensais a partir
de jan/11 até dez/13

-

360.000

360.000

-

64.254

(118.220)

Contratos a termo (NDF) (3) -Posição: Comprada
Moeda: US$
Dólar de liquidação: R$1,7835
Contraparte: Itaú BBA
Outras informações:
1 contrato de US$56.290 mil com
vencimento em jan/11

56.290

(6.588)
----------(11.880)
=======

----------50.049
=======

----------(180.360)
=======

(11.880)
=======

64.254
(10.132)
(4.073)
=======

(12.362)
(167.998)
=======

Total ativo não circulante
Total passivo circulante
Total passivo não circulante

-

-

(197)

-

(5.840)

-

(54.994)

(7.146)

-

(1) Contratos de opções -- são registrados pelo seu valor justo através do resultado. O
valor justo dos contratos foi obtido diretamente com a instituição financeira
contraparte, que avalia esses instrumentos financeiros a partir dos dados obtidos na
BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, como a taxa do Dólar
futuro, volatilidade, taxas de juros e algoritmos próprios. Se o valor do Dólar, nas
datas de vencimento dos contratos, for maior que R$2,20, a Companhia terá de pagar
essa diferença a maior, multiplicada pelo volume de Dólares do respectivo contrato. A
diferença para um Dólar menor do que R$2,20 não se constituirá em receita.
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(2) Contratos a termo (NDF – “Non Deliverable Forward”) matérias primas -- são
classificados e registrados pelo seu valor justo como hedge de fluxo de caixa, cuja
efetividade pode ser mensurada pelas importações de matérias primas previstas para
as datas de vencimento dos contratos. Tem seus ganhos e perdas não realizados
(líquido dos impostos no caso de ganhos) registrados no patrimônio líquido, na rubrica
“Ajuste de avaliação patrimonial” e quando realizados ou caso sua efetividade não for
confirmada, são reconhecidos no resultado. Os valores provisionados correspondem ao
valor justo dos NDFs e foram calculados a partir dos dados obtidos na BM&FBOVESPA Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros como a taxa do Dólar futuro nas datas de
vencimento, taxas de juros e algoritmos próprios, e comparados com as informações
obtidas diretamente da instituição financeira contraparte que avalia esses instrumentos
financeiros.
(3) Contratos a termo (NDF – “Non Deliverable Forward”) financiamentos -- são
classificados e registrados pelo seu valor justo e se baseiam no de fluxo de caixa dos
financiamentos denominados em Dólares, previstos para as datas de vencimento dos
contratos até janeiro de 2011. Tem seus ganhos e perdas reconhecidos no resultado
em contraposição às variações cambiais dos financiamentos. Os valores provisionados
correspondem ao valor justo dos NDFs e foram calculados a partir dos dados obtidos
na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros como a taxa do Dólar
futuro nas datas de vencimento, taxas de juros e algoritmos próprios, e comparados
com as informações obtidas diretamente da instituição financeira contraparte que
avalia esses instrumentos financeiros.
(4) Contratos a termo (NDF – “Non Deliverable Forward”) exportações -- A Companhia,
com base em seu plano de negócios e no crescimento das vendas no mercado interno
verificado nos anos de 2008 a 2010, e projetado para os anos futuros, decidiu reduzir
os volumes destinados à exportação. Com isso, a Companhia liquidou a totalidade dos
contratos a termos – NDF contabilizados como “hedge accounting” referentes à
exportações.
Os derivativos são negociados em bolsa de mercadorias e futuros, registrados na
CETIP e não estão sujeitos a depósitos de margem. Nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2010, o resultado com derivativos, relacionados ao risco de câmbio foi
uma receita de R$32.500 (R$87.293 em 2009), contabilizados na rubrica “Variações
cambiais líquidas”.
A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos acima,
considerando os fluxos de recebimentos e pagamentos em Dólares norte americanos já
contratados em 31 de dezembro de 2010 são como segue:
Contratos a termo – NDF (matérias primas):

Vencimento
2011

Risco
Baixa do Dólar
Baixa do Dólar

Valor da exposição
US$ mil
(70.000)
----------(70.000)
=======

Cenários
Provável
(5.095)
----------(5.095)
=======

II

III

(34.213)
----------(34.213)
=======

(63.332)
----------(63.332)
=======
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Contratos a termo – NDF (financiamentos denominados em Dólares):

Vencimento
2011

Risco

Valor da exposição
US$ mil

Baixa do Dólar

(56.290)
----------(56.290)
=======

Baixa do Dólar

Cenários
Provável
(6.588)
----------(6.588)
=======

II

III

(29.982)
----------(29.982)
=======

(53.377)
----------(53.377)
=======

Contratos de opções Dólares:

Vencimento
2011

Risco

Valor da exposição
US$ mil

Alta do Dólar

40.000
----------40.000
=======

Alta do Dólar

Cenários
Provável
(197)
----------(197)
=======

II

III

(197)
----------(197)
=======

(19.037)
----------(19.037)
=======

Valores entre parênteses (negativos) demonstrados nos cenários acima, referem-se à
variação cambial passiva, portanto despesa. Os valores positivos referem-se à receita.
Cenário “Provável” representa o resultado da variação cambial provável, a valor
presente, considerando-se os vencimentos dos contratos dos derivativos acima
detalhados, aplicando-lhes as taxas futuras de Dólares e comparando com a taxa do
Dólar no final do período atual. O resultado é ajustado pela taxa de juros prevista para
o mesmo período. Para os cenários II e III, foi considerada uma deterioração das taxas
futuras de Dólares em 25% e 50% respectivamente.
As taxas futuras de Dólares como também as taxas de juros foram obtidas na
BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
A.4 - Risco de preços de commodities (algodão) -- Esse risco decorre da possibilidade
de a Companhia e suas controladas virem a incorrer em perdas por conta de flutuações
no preço do algodão, sua principal matéria-prima. O aumento do preço do algodão, de
forma significativa pode acarretar aumento no custo de seu produto em prazo e
montantes que a Companhia não consiga repassar ao mercado consumidor, fazendo
reduzir suas margens. Abaixo o resumo dos instrumentos derivativos com risco de
“commodities”:
Valor de referência (Nocional) US$000
Descrição
Contratos de opção de compra de
algodão -Posição: Comprada
Moeda: US$ corrente
Contraparte: Macquarie
Outras informações:
3.264 contratos totalizando 64,1
milhões de libras peso com
vencimentos em jun/11 e dez/11

2010

2009

(79.950)
=======

=======

01/01/2009

=======

Valor justo – Ativo circulante
2010

2009

7.079
=======

=======

01/01/2009

=======
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A Companhia possui instrumento de hedge financeiro composto por compras de opções
de compra (Calls) e venda de opções de venda (Puts) resultando em hedge de compra
sem alavancagem, relativo ao volume de 64,1 milhões de libras peso (equivalentes a
aproximadamente 29 mil toneladas), de algodão a preços que variam entre
US$88,50/lb e US$121,50/lb consideradas as condições de mercado em 31 de
dezembro de 2010.

Vencimento
Nov-11
Jun-11
Jun-11
Jun-11

Risco
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa

Volume contratado
em libras peso
25.000.000
25.000.000
10.000.000
4.100.000
--------------64.100.000
=========

Cenários em US$ mil
Provável

II

III

1.032
2.547
325
345
----------4.249
=======

(1.569)
(5.711)
(1.510)
(990)
----------(9.780)
=======

(6.255)
(13.772)
(3.792)
(2.320)
----------(26.139)
=======

Valores equivalentes em R$ mil
7.079
=======

(16.295)
=======

(43.553)
=======

Cenário “Provável” representa o resultado do instrumento de hedge financeiro em 31
de dezembro de 2010, a valor presente, considerando-se os vencimentos dos contratos
dos derivativos acima detalhados e o mercado estável. Para os cenários II e III, foi
considerada uma deterioração dos preços futuros de algodão em 25% e 50%
respectivamente.
As cotações dos instrumentos financeiros foram obtidas com base nas informações de
mercado divulgadas pela ICE – International Cotton Exchange e validadas com a
contraparte da operação.
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010, o resultado com derivativos de
“commodities” foi uma receita de R$7.079, contabilizados na rubrica “Variações
cambiais líquidas”. Em 2009 a Companhia não obteve resultados com instrumentos
financeiros derivativos – “commodities”.
A.5 - Risco de taxa de juros – O caixa e os equivalentes de caixa e os títulos e
valores mobiliários rendem aproximadamente o equivalente às taxas dos Certificados
de Depósitos Interbancários – CDI. Os passivos sobre os quais incidem juros
equivalentes à LIBOR e a TJLP estão demonstrados nas notas explicativas nºs 13, 15 e
16. Considerando-se os fluxos de caixa desses passivos (exceto o demonstrado em
d.5.1 abaixo) e as taxas contratadas, a Administração da Companhia considera não
relevante o efeito da exposição às variações de mercado nas taxas de juros
contratadas. Portanto, não está apresentando a análise de sensibilidade.
A.5.1)
Votorantim.

Riscos de taxa de taxa de juros no financiamento junto ao Banco

As principais informações sobre o instrumentos derivativos está assim demonstrada:
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2010
Valor de
referência
(Nocional)
US$ mil

Descrição
Contrato de Swap -Posição passiva: 97% do CDI
Posição ativa: 11,25% pré
Contraparte: Banco Votorantim S.A.
Outras informações:
12 vencimentos mensais a partir
de junho/2011 até maio/2012

30.000
-----------30.000
=======

Saldo
contábil
(a pagar)

Valor
justo

(182)
-----------(182)
=======

(182)
-----------(182)
=======

Contrato de swap de taxa de juros – Foi designado e registrado pelo seu valor justo
como hedge de fluxo de caixa, cuja efetividade se baseia no de fluxo de caixa do
financiamento obtido junto ao Banco Votorantim S.A., cujas datas de vencimento dos
contratos vão até maio de 2012. Tem seus ganhos e perdas não realizados registrados
no patrimônio líquido, na rubrica “Ajuste de avaliação patrimonial” e quando realizados
ou caso sua efetividade não for confirmada, são reconhecidos no resultado. Os valores
provisionados correspondem ao valor justo desse derivativo e foram calculados a partir
dos dados obtidos na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros como a
taxa de juros futura nas datas de vencimento e algoritmos próprios, e comparados
com as informações obtidas diretamente da instituição financeira contraparte que
avalia esses instrumentos financeiros.
O derivativo é negociado em bolsa de mercadorias e futuros, registrado na CETIP e
não está sujeito a depósito de margem. Em 2010, o resultado com derivativos foi uma
receita de R$43 contabilizada na rubrica “Despesas financeiras – juros e encargos”.
A análise de sensibilidade dos instrumentos derivativos em 31 de dezembro de 2010,
está assim resumida:
Cenários
Vencimento
2011
2012

Risco
Alta do CDI
Alta do CDI
Alta do CDI

Principal

Provável

II

III

17.500
12.500
----------30.000
======

(149)
(33)
----------(182)
======

(810)
(116)
----------(926)
======

(1.474)
(198)
----------(1.672)
======

Valores entre parênteses (negativos) demonstrados nos cenários acima, referem-se à
despesa de juros. Os valores positivos referem-se à receita.
Cenário “Provável” representa o resultado da evolução da taxa de juros dos
Certificados de Depósitos Bancários provável, a valor presente, considerando-se os
vencimentos dos contratos dos derivativos acima detalhados, contrapondo-os com a
taxa fixa de 11,25%a.a. Para os cenários II e III, foi considerada uma majoração das
taxas futuras do “CDI” em 25% e 50% respectivamente.
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As taxas de juros futuras do “CDI” foram obtidas na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros.
A.6 - Risco de crédito -- A Companhia está sujeita a risco de crédito com respeito ao
caixa e equivalentes de caixa, aos títulos e valores mobiliários e aos instrumentos
derivativos . Esse risco é mitigado pela política de aplicar os recursos disponíveis
somente em instituições financeiras de grande porte.
O risco de crédito em duplicatas a receber é reduzido devido à seletividade dos clientes
e a política de concessão de créditos A Companhia possui um sistema de gestão de
crédito baseado na combinação das informações oriundas de diversos departamentos
da empresa, principalmente as áreas comercial, financeira, contábil, jurídica e fontes
externas que abastecem o departamento de crédito e cobrança visando à estipulação
de limites de crédito para os seus clientes que são aprovados por órgão colegiado.
d.7 – Gestão do risco de liquidez -- Os ativos e passivos financeiros derivativos da
Companhia, de acordo com seus fluxos de caixa, com base na data mais próxima de
liquidação dos mesmos, e utilizando as taxas de juros nominais contratadas, podem
ser resumidos como segue:

Obrigações contratuais

Total

Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Instrumentos derivativos
Arrendamentos financeiros

596.802
228.943
12.063
440
----------838.248
======

Até
1 ano
377.473
228.943
12.030
330
----------618.776
======

Prazo de liquidação previsto
De 1 a 3
De 4 a 5
anos
anos
193.040
33
110
----------193.183
======

24.769
----------24.769
======

Mais de
5 anos
1.520
----------1.520
======

d.8 – Gestão de capital -- A Companhia administra sua estrutura de capital para
assegurar a continuidade de suas atividades operacionais e ao mesmo tempo
maximizar o retorno aos seus acionistas. A estratégia da Companhia permaneceu
inalterada no período coberto por estas demonstrações financeiras.
A dívida líquida da Companhia pode ser assim composta:

2010
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos derivativos
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Total do (caixa) dívida líquida
Total do patrimônio líquido
Total do (caixa) dívida líquida
E patrimônio líquido

Controladora
2009

01/01/2009

2010

Consolidado
2009

01/01/2009

(29.726)
(10.845)
------------(40.571)
------------1.490.967
-------------

2.642
(30.094)
(10.360)
------------(37.812)
------------1.505.021
-------------

29.258
(96.416)
(32)
------------(67.190)
------------1.460.072
-------------

574.028
4.976
(206.829)
(37.829)
------------334.346
------------2.118.380
-------------

408.019
(50.049)
(92.964)
(44.773)
------------220.233
------------2.148.182
-------------

732.949
180.360
(297.749)
(131.041)
------------484.519
------------2.049.375
-------------

1.450.396
========

1.467.209
========

1.392.882
========

2.452.726
========

2.368.415
========

2.533.894
========
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Descrever a política de gerenciamento de riscos de mercado adotada
pelo emissor, seus objetivos, estratégias e instrumentos, indicando
a. riscos para os quais se busca proteção

Risco da Taxa Cambial
Aproximadamente 50% da nossa receita em 2010, é atrelada ao dólar. A nossa
exposição na moeda norte-americana é atenuada pela parte dos nossos custos
atrelados a esta moeda (vide item 5.1 para maiores informações).
Risco da Taxa de Juros
Temos endividamento com taxas de juros fixas e variáveis e, portanto, estamos
expostos ao risco de variações na taxa de juros. O risco referente à taxa de juros
significa o impacto nos nossos resultados financeiros resultante de um aumento na
taxa de juros na nossa dívida de taxa variável indexada a LIBOR, TJLP e CDI. Com
base no nosso endividamento com taxa de juros variáveis um aumento hipotético de
10% nestas taxas teriam um impacto pouco significante no nosso resultado.
Riscos de Preços de Commodities
Várias de nossas matérias primas são commodities cujos preços variam com as
flutuações das forças de mercado de oferta e demanda. Nós compramos grandes
quantidades de algodão, poliéster, nylon e látex. Nós também compramos grandes
quantidades de produtos químicos: corantes, soda cáustica, peróxido de hidrogênio, e
materiais de embalagem incluindo caixas de papelão, embalagens de vinil e plástico.
Nós não usamos instrumentos derivativos para proteção contra riscos de preços de
commodities. Se os preços destas commodities subirem significativamente no futuro,
talvez não possamos repassar todos os custos correspondentes para nossos clientes.
Risco de crédito
A Companhia está sujeita ao risco de crédito com respeito ao caixa e equivalentes de
caixa, aos títulos e valores mobiliários e aos instrumentos derivativos. Esse risco é
mitigado pela política de efetuar transações financeiras somente em instituições
financeiras de grande porte.

b. estratégia de proteção patrimonial (hedge)
A Companhia possui uma política de gestão de instrumentos e riscos financeiros
aprovada pela sua Diretoria Executiva (“Política”). Os principais riscos financeiros
considerados na Política são riscos de moedas. Parte da receita operacional da
Companhia e suas controladas se localiza nos Estados Unidos da América e, portanto,
a moeda de referência para a gestão de risco de moedas é o Dólar Norte-Americano.
De acordo com a Política, a administração financeira tem como principal objetivo
assegurar a rentabilidade nas exportações, preponderantemente denominadas em
Dólar Norte-Americano, a serem realizadas de sua subsidiária brasileira para suas
controladas e clientes no exterior.
c. instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
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Contratos de opções -- são registrados pelo seu valor justo através do resultado. O
valor justo dos contratos foi obtido diretamente com a instituição financeira
contraparte, que avalia esses instrumentos financeiros a partir dos dados obtidos na
BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, como a taxa do Dólar
futuro, volatilidade, taxas de juros e algoritmos próprios. Se o valor do Dólar, nas
datas de vencimento dos contratos, for maior que R$2,20, a Companhia terá de pagar
essa diferença a maior, multiplicada pelo volume de Dólares do respectivo contrato. A
diferença para um Dólar menor do que R$2,20 não se constituirá em receita.
(2) Contratos a termo (NDF – “Non Deliverable Forward”) matérias primas -- são
classificados e registrados pelo seu valor justo como hedge de fluxo de caixa, cuja
efetividade pode ser mensurada pelas importações de matérias primas previstas para
as datas de vencimento dos contratos. Tem seus ganhos e perdas não realizados
(líquido dos impostos no caso de ganhos) registrados no patrimônio líquido, na rubrica
“Ajuste de avaliação patrimonial” e quando realizados ou caso sua efetividade não for
confirmada, são reconhecidos no resultado. Os valores provisionados correspondem ao
valor justo dos NDFs e foram calculados a partir dos dados obtidos na BM&FBOVESPA Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros como a taxa do Dólar futuro nas datas de
vencimento, taxas de juros e algoritmos próprios, e comparados com as informações
obtidas diretamente da instituição financeira contraparte que avalia esses instrumentos
financeiros.
(3) Contratos a termo (NDF – “Non Deliverable Forward”) financiamentos -- são
classificados e registrados pelo seu valor justo e se baseiam no de fluxo de caixa dos
financiamentos denominados em Dólares, previstos para as datas de vencimento dos
contratos até janeiro de 2011. Tem seus ganhos e perdas reconhecidos no resultado
em contraposição às variações cambiais dos financiamentos. Os valores provisionados
correspondem ao valor justo dos NDFs e foram calculados a partir dos dados obtidos
na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros como a taxa do Dólar
futuro nas datas de vencimento, taxas de juros e algoritmos próprios, e comparados
com as informações obtidas diretamente da instituição financeira contraparte que
avalia esses instrumentos financeiros.
(4) Contratos a termo (NDF – “Non Deliverable Forward”) exportações -- A Companhia,
com base em seu plano de negócios e no crescimento das vendas no mercado interno
verificado nos anos de 2008 a 2010, e projetado para os anos futuros, decidiu reduzir
os volumes destinados à exportação. Com isso, a Companhia liquidou a totalidade dos
contratos a termos – NDF contabilizados como “hedge accounting” referentes à
exportações.
(5) Risco de preços de commodities (algodão) -- Esse risco decorre da possibilidade de
a Companhia e suas controladas virem a incorrer em perdas por conta de flutuações no
preço do algodão, sua principal matéria-prima. O aumento do preço do algodão, de
forma significativa pode acarretar aumento no custo de seu produto em prazo e
montantes que a Companhia não consiga repassar ao mercado consumidor, fazendo
reduzir suas margens. Abaixo o resumo dos instrumentos derivativos com risco de
“commodities”:
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Valor de referência (Nocional) US$000
Descrição
Contratos de opção de compra de
algodão -Posição: Comprada
Moeda: US$ corrente
Contraparte: Macquarie
Outras informações:
3.264 contratos totalizando 64,1
milhões de libras peso com
vencimentos em jun/11 e dez/11

2010

2009

(79.950)
=======

=======

Valor justo – Ativo circulante

01/01/2009

=======

2010

2009

7.079
=======

=======

01/01/2009

=======

A Companhia possui instrumento de hedge financeiro composto por compras de opções
de compra (Calls) e venda de opções de venda (Puts) resultando em hedge de compra
sem alavancagem, relativo ao volume de 64,1 milhões de libras peso (equivalentes a
aproximadamente 29 mil toneladas), de algodão a preços que variam entre
US$88,50/lb e US$121,50/lb consideradas as condições de mercado em 31 de
dezembro de 2010.

Vencimento
Nov-11
Jun-11
Jun-11
Jun-11

Risco
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa

Volume contratado
em libras peso
25.000.000
25.000.000
10.000.000
4.100.000
--------------64.100.000
=========

Cenários em US$ mil
Provável

II

III

1.032
2.547
325
345
----------4.249
=======

(1.569)
(5.711)
(1.510)
(990)
----------(9.780)
=======

(6.255)
(13.772)
(3.792)
(2.320)
----------(26.139)
=======

Valores equivalentes em R$ mil
7.079
=======

(16.295)
=======

(43.553)
=======

Cenário “Provável” representa o resultado do instrumento de hedge financeiro em 31
de dezembro de 2010, a valor presente, considerando-se os vencimentos dos contratos
dos derivativos acima detalhados e o mercado estável. Para os cenários II e III, foi
considerada uma deterioração dos preços futuros de algodão em 25% e 50%
respectivamente.
As cotações dos instrumentos financeiros foram obtidas com base nas informações de
mercado divulgadas pela ICE – International Cotton Exchange e validadas com a
contraparte da operação.
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010, o resultado com derivativos de
“commodities” foi uma receita de R$7.079, contabilizados na rubrica “Variações
cambiais líquidas”. Em 2009 a Companhia não obteve resultados com instrumentos
financeiros derivativos – “commodities”.
d. parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
A Companhia e suas controladas consideram como suas principais exposições cambiais
o fluxo das vendas líquidas em dólar de sua controlada indireta brasileira (CSA) já que
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a exposição dos passivos líquidos denominados em Dólar de sua controlada brasileira é
aproximadamente igual ao valor do investimento que sua controlada SGPSA possui no
exterior.
Instrumentos de proteção cambial disponíveis no mercado financeiro em montantes
equivalentes a até 50% do valor histórico das exportações mensais de sua controlada
brasileira são autorizadas pela Diretoria Executiva e contratados através da tesouraria
com acompanhamento das aéreas fiscal e contábil, desde que não requeiram o
depósito de margens e assegurem rentabilidade nas exportações.
e. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de
proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos
A Companhia acredita que o gerenciamento de riscos é importante na condução de sua
estratégia de crescimento com rentabilidade. A Companhia está exposta a riscos de
mercado, principalmente no que diz respeito a variações nas taxas de câmbio, preços
de commodities (algodão) e volatilidade das taxas de juros. O objetivo de
gerenciamento desses riscos é eliminar possíveis variações não esperadas nos
resultados das empresas do grupo, advindas dessas variações.
O objetivo das operações de derivativos está sempre relacionado à eliminação dos
riscos de mercado, identificados em nossas políticas e diretrizes e, também, com o
gerenciamento da volatilidade dos fluxos financeiros. A medição da eficiência e
avaliação dos resultados ocorre ao longo dos contratos. O monitoramento do impacto
destas transações é analisado trimestralmente pelo Comitê de Gerenciamento de Caixa
e Dívida onde a marcação a mercado destas transações é discutida e validada. Todos
os instrumentos financeiros derivativos estão reconhecidos pelo seu valor justo nas
demonstrações financeiras da Companhia.
f.

estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos

Vide item 5.1.
g. adequação da estrutura operacional e controles
verificação da efetividade da política adotada

internos

para

A supervisão e monitoramento dos princípios, diretrizes e parâmetros da Política são
efetuados através de mapa de acompanhamento contendo substancialmente as
informações disponíveis no item 5.1.
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Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações
significativas nos principais riscos de mercado a que o emissor está
exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada

Em relação ao último exercício social, não houve alterações significativas nos principais
riscos de mercado ou na política de gerenciamento de riscos adotada pela Companhia.
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não aplicável.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

05/12/1967

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade por ações

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

11/02/1971

PÁGINA: 38 de 229

Formulário de Referência - 2011 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

Versão : 1

6.3 - Breve histórico
6.3. Breve histórico do emissor
A Companhia de Tecidos Norte de Minas — COTEMINAS é uma companhia aberta
que tem por objeto social a produção e a comercialização de fios e tecidos em
geral, importação e exportação, podendo participar do capital de outras empresas e
adquirir títulos negociáveis no mercado de capitais. A Sociedade opera como
holding de empresas têxteis no Brasil e no exterior.
As controladas da Sociedade são indústrias líderes do setor têxtil no Brasil e no
exterior e situam-se entre os maiores fabricantes integrados de tecidos para
acessórios domésticos e vestuário. As controladas da Sociedade produzem e
comercializam fios, tecidos acabados e não acabados, confeccionados para cama,
mesa e banho e acessórios para o lar. Seus produtos confeccionados são
comercializados através das mais tradicionais marcas do mercado mundial como:
Wansutta, Springmaid, Burlington House, Artex, Santista, Paládio, Calfat e Garcia,
entre outras, para produtos de cama, mesa e banho, além de suprir grandes redes
com marcas próprias e/ou exclusivas.
A emissora foi fundada em 1967 por José Alencar Gomes da Silva, e sua família
controla de forma direta e indireta, aproximadamente 60% das ações com direito a
voto da Coteminas. Josué Christiano Gomes da Silva, filho do fundador da
Companhia, ocupa os cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor
Presidente da Companhia
Em julho de 2004 a companhia adquiriu participação relevante na COMPANHIA
TECIDOS SANTANENSE, e desde aquela data a companhia incluiu esta controlada
em seus balanços consolidados.
A Companhia Tecidos Santanense é uma Sociedade aberta que tem por objetivo
social a indústria têxtil; atividades afins; confecção e comercialização de produtos
do vestuário, inclusive uniformes profissionais; acessórios e equipamentos de
proteção individual - EPI, destinados à segurança do trabalho; a exportação e
importação de produtos ligados à sua finalidade, podendo participar do capital de
outras empresas e adquirir títulos negociáveis no mercado de capitais.
Em 26 de Janeiro de 2006, foi concluída a operação de associação dos ativos
operacionais relacionados aos negócios de produtos para o lar da Sociedade
(CTNM) e da Springs Industries Inc. com a constituição da Springs Global
Participações S.A., que controla a Coteminas S.A. e a Springs Global US, Inc.,
companhias fechadas operacionais, com sede no Brasil e nos Estados Unidos,
respectivamente, e que concentrarão as atividades industriais na área de artigos de
cama e banho anteriormente desenvolvidas pela emissora (CTNM) e pela Springs.
A associação criou o maior complexo operacional de produtos têxteis de cama e
banho do mundo, com unidades de produção nas Américas, e que gerará sinergias
significativas como resultado da racionalização da produção e da combinação das
atividades de CTNM e da Springs.
No dia 05 de Maio de 2009 a controlada da emissora, Springs Global Participações
S.A., passou a deter participação no capital social da MMartan Têxtil Ltda.. A
MMartan, fundada em 1985, e atuando em todo território nacional, é hoje uma das
maiores redes de varejo de cama, mesa e banho do Brasil.
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6.5 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas
6.5.
a. evento
Aquisição do controle acionário (64,7%) da Springs e Rossini Participações S.A.
(“SRPSA”) pela controlada Springs Global Participações S.A. (“SGPSA”).
b. principais condições do negócio
Conforme fato relevante publicado em 7 de maio de 2009, a controlada SGPSA, em
30 de abril de 2009, passou a deter participação de 64,7% no capital social da
“SRPSA”.
A SRPSA é uma empresa cujo capital está representado por 92.291 ações
ordinárias e possui um único ativo que são as quotas representativas do capital
social da MMartan Têxtil Ltda.
Pela participação de 64,7% no capital social da SRPSA, a SGPSA adquiriu e
subscreveu ações da SRPSA, totalizando um investimento de R$56.249.
O valor de aquisição envolve ágio (goodwill), no valor de R$27.303, atribuído à
expectativa de rentabilidade futura e foi registrado no intangível.
O ágio (goodwill) está representado por um conjunto de ativos intangíveis que,
individualmente, não se qualificam para o reconhecimento em separado nas
demonstrações financeiras, como: (i) a rede de lojas da controlada indireta
MMartan, com 41 lojas próprias mais 41 lojas franqueadas, todas situadas em
excelentes pontos comerciais no Brasil, que distribuem produtos exclusivos da
MMartan; e (ii) a marca “MMartan” que é sinônimo de qualidade e está posicionada
no mercado com produtos com alto valor agregado que completam nossa linha de
produtos para cama, mesa e banho.
c. sociedades envolvidas
Springs Global Participações e MMartan Têxtil Ltda..
d. efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente,
sobre a participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do
capital social e dos administradores do emissor
Não aplicável
e. quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração.
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6.6 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

6.6. Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor relevante, ou de
recuperação judicial ou extrajudicial do emissor, e o estado atual de tais pedidos
A emissora não possui nenhum pedido de Falência contra si, ou ainda, pedido de
Recuperação Judicial a seu favor.
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não aplicável.
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Descrever sumariamente as atividades desenvolvidas pelo emissor e
suas controladas:

A Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS (“Companhia”) é uma
companhia aberta que tem por objetivo social a produção e a comercialização de fios e
tecidos em geral, importação e exportação, podendo participar do capital de outras
empresas e adquirir títulos negociáveis no mercado de capitais.
A Companhia é controladora da Springs Global Participações S.A. (“Springs”), que é
controladora da Coteminas S.A. (“CSA”) e da Springs Global US, Inc. (“SGUS”),
companhias que concentram as atividades industriais na área de artigos de cama e
banho, anteriormente desenvolvidas pela Companhia e pela Springs Industries Inc.
respectivamente. Essas empresas formam o maior complexo operacional de produtos
têxteis de cama e banho do mundo, com unidades de produção no Brasil, na
Argentina, nos Estados Unidos e no México.
As controladas da Companhia também contam com fortes marcas, tais como
Springmaid, Wamsutta, Regal, Artex, Santista, Paládio, Calfat, Garcia, Arco Íris,
Magicolor, entre outras. A Companhia ocupa posição privilegiada, através de suas
marcas e seus produtos, nas prateleiras dos mais exigentes e maiores varejistas do
mundo.
Os produtos das controladas são comercializados nos Estados Unidos e Canadá pela
controlada indireta Springs Global US, Inc. através de sua extensa rede de distribuição
e proximidade comercial com os maiores varejistas daqueles mercados. No Brasil e na
Argentina, os produtos são comercializados pela controlada indireta Coteminas S.A. e
sua controlada indireta Coteminas Argentina S.A..
A partir de 30 de abril de 2009, a controlada Springs passou a controlar a Springs
Rossini Participações S.A. (“SRPSA”) com 64,7% de seu capital. A SRPSA é uma
empresa holding que possui 100% das cotas do capital social da MMartan, empresa
voltada para o varejo de cama, mesa e banho, cujos produtos possuem alto valor
agregado.
A Companhia também é controladora da Oxford Comércio e Participações S.A., que é
controladora da Companhia Tecidos Santanense, uma companhia aberta que tem por
objetivo social a indústria têxtil; atividades afins; confecção e comercialização de
produtos para o vestuário, inclusive uniformes profissionais; acessórios e
equipamentos de proteção individual - EPI, destinados à segurança do trabalho.
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Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas
últimas demonstrações financeiras de encerramento de exercício social
ou, quando houver, nas demonstrações financeiras consolidadas,
indicar as seguintes informações:
a. Produtos e serviços comercializados

1) Produtos para o lar
Fashion Bedding (Controlada SGPSA)
Esta categoria de vendas é subdividido nas seguintes linhas de produtos:
Bedding: inclui lençóis e fronhas, vendidos separadamente ou em jogos, lisos ou
estampados para consumidores finais e institucionais, como hotéis, hospitais, “spa”,
etc.
Top-of-Bed: orientado para produtos sofisticados de alto conteúdo decorativo e design.
Inclui edredons e ainda grande variedade de acessórios de cama, tais como fronhas
para almofadas, cortinas para o quarto, saia para colchão e bed-in-a-bag®, que
consiste em um kit contendo jogo coordenado de lençol, edredom, fronha para
almofadas e saia para colchão, em uma só embalagem.
Tradicionalmente, lençóis, edredons e acessórios de cama eram vendidos
separadamente. Recentemente, o produto bed-in-a-bag® aumentou sua participação
no mercado e, em razão da nossa expertise em design para a coordenação dos
componentes e da nossa diversificada plataforma de produção e logística, nos
tornamos líderes nesta categoria no mercado americano.
Utility Bedding (Controlada SGPSA)
O mercado de utilitários para cama inclui travesseiros, protetores de colchão, edredons
e colchas.
Travesseiros: com preenchimento de: (i) poliéster; (ii) penas (pato ou ganso); (iii)
produtos anti-alérgico; e (iv) látex.
Protetores de Colchão: 100% algodão ou mistura de algodão e poliéster, preenchido
com fibra de poliéster.
Edredons: preenchidos com poliéster e pena natural ou fibra sintética.
Colchas: 100% algodão.
Banho (Controlada SGPSA)
Oferecemos um completo portfólio de produtos, incluindo toalhas de banho, cortinas,
tapetes e acessórios para o banheiro aos consumidores finais e institucionais, como
hotéis e hospitais.
Toalhas : oferecemos uma ampla linha de toalhas 100% algodão, lisas e jacquard.
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Tapetes de Banheiro: feitos de nylon, mas podem incluir algodão e outros tipos de
matéria-prima.
Cortinas: feitas de plásticos e tecidos planos, podendo ser combinadas com outros
produtos de banheiro ou vendidas separadamente.
Acessórios para Banheiro: incluem saboneteira, porta-lenço, lixeiras e porta-escova de
dente. Estes produtos são feitos principalmente de plástico, cerâmica e metais, que
podem ser combinados com outros produtos têxteis de cama e banho, ou ser vendidos
separadamente.
Produtos Intermediários (Controladas SGPSA & CTS)

Além das categorias de vendas listadas acima, atuamos exclusivamente no Brasil na
produção de produtos têxteis intermediários, tais como: (i) fios de algodão e
poliéster/algodão, (ii) tecidos crus de algodão e poliéster/algodão, e (iii) tecidos
acabados de algodão e poliéster/algodão. A venda de produtos intermediários
correspondem a 5,7% de nosso faturamento, em 2006.
Outros (Controlada SGPSA)
Nesta categoria de vendas estão incluídas as vendas da subsidiária indireta mmartan®
(a partir de maio de 2009), as vendas no mercado canadense e outras vendas
diversas.
2) Brins
Vestuário (Controlada CTS)
Atuamos também na confecção e comercialização de produtos do vestuário, inclusive
uniformes profissionais; acessórios e equipamentos de proteção individual - EPI,
destinados à segurança do trabalho; a exportação e importação de produtos ligados à
sua finalidade.
b. Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida
do emissor
Ver detalhes no Formulário de Referencia das controladas SGPSA e CTS.

c. Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro
líquido do emissor
Não disponibilizamos essa informação.
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Em relação a aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos
operacionais divulgados no item 7.2, informamos:

O gráfico a seguir demonstra o fluxo do processo têxtil das suas controladas:
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Fios
Fiação é o processo pelo qual fibras são reunidas para criar os fios empregados nos
tecidos. As principais tecnologias utilizadas na produção de fios são: anel, rotor e jato
de ar.
A fiação a rotor é de seis a nove vezes mais produtiva do que a fiação a anel, o que
reduz o custo de produção. A fiação a jato de ar é, em média, duas vezes mais rápida
do que a fiação a rotor, sendo, contudo, menos versátil do que esta tecnologia. Tanto
a tecnologia a rotor, como a de jato de ar, produzem fios de qualidade mais regular.
Tecidos
Tecelagem é o processo de entrelaçamento de fios para a produção de tecido. A
tecelagem consiste em introduzir perpendicularmente o fio, entrelaçando uma camada
de fios paralelos.
Os tecidos lisos passam pelo processo de tingimento e/ou estamparia e acabamento,
para em seguida serem cortados e costurados para a confecção de produtos de
consumo.
Lençóis e Fronhas
As fibras de algodão e poliéster são transformadas em fios usando as tecnologias de
fiação anel, open-end (também chamado de rotor) e jato de ar.
O fio é transformado em tecido cru por meio de modernos teares de alta velocidade do
tipo air-jet, os quais são muito mais rápidos e mais eficientes que os tradicionais
teares a laçadeiras.
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O tecido cru é então tingido, estampado e acabado. Todo esse processo é chamado de
acabamento e se inicia com a remoção da goma utilizada para a tecelagem e das
impurezas do material, através do processo de purga e alvejamento. Em seguida,
dependendo do destino final do produto, cores e design, o tecido é tingido em cores
sólidas e/ou estampado, com base nas especificações do cliente.
Finalmente, o produto é encaminhado a uma máquina que fixa termicamente suas
dimensões, alinha seus fios e melhora o toque e textura do material.
Uma vez finalizada a produção do tecido, o processo de fabricação de lençóis e fronhas
requer o corte, a costura e a embalagem do material de acordo com diferentes
especificações técnicas, baseadas nas solicitações dos clientes, para então ser
encaminhado os varejistas.
Colchas
Fibras de algodão e poliéster são transformadas em fio através da tecnologia de fiação
anel, open-end (também chamado de rotor) e jato de ar.
Em seguida, os fios são tecidos por meio de teares pinça (73% da produção) e teares
projétil. O tecido é posteriormente alvejado e tingido. As colchas destinadas ao
mercado institucional (ex.: hospitais e hotéis) são tingidas com processo denominado
VAT a fim de atingir cores mais sólidas. Através deste processo, o corante se liga à
fibra através de uma reação de redução/oxidação. A impregnação do corante é feita no
foulard e, imediatamente após, a redução do corante é feita em um meio com
hidrossulfito no “jigger”, o que faz com que o corante penetre na fibra. Após esse
processo é feita uma oxidação com peróxido que revela a cor original e fixa o corante.
O produto é em seguida cortado e costurado de acordo com as dimensões e
especificações solicitadas pelos clientes.
As colchas são então submetidos a processos adicionais de lavagem e secagem para
melhorar sua textura. Finalmente, as colchas são embaladas e enviadas aos clientes.
Travesseiros
As fibras são recebidas em fardos e misturadas para melhor uniformizá-las. Depois
disto, as fibras são processadas através da operação de cardagem, que as paraleliza,
formando uma teia que é então dobrada diversas vezes e cortada em tamanhos
específicos. Uma quantidade adequada é então enrolada e inserida na fronha do
travesseiro. O travesseiro é finalizado com a costura para o seu fechamento.
Finalmente, ele é embalado e enviado aos consumidores.
Edredons e Protetores de Colchão
De modo semelhante aos travesseiros, as fibras são recebidas em fardos e misturadas
para uma melhor uniformização. Em seguida, são processadas através da operação de
cardagem, onde as fibras são penteadas, paralelizadas e comprimidas para formar a
manta. A manta é costurada e inserida entre as duas partes da capa do edredon,
baseada nas especificações do cliente. A capa do edredon é então costurada e fechada.
Os produtos finais são então embalados e enviados aos clientes.
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Toalhas
A fibra de algodão é transformada em fio utilizando as tecnologias de anel, rotor e jato
de ar. Os fios podem ser tingidos antes da tecelagem dependendo das especificações e
designs das toalhas.
O fio é então transformado em toalha através de modernos teares de felpa a jato de ar
ou pinça de alta velocidade. Alguns desses teares possuem capacidade de produzir
desenhos jacquard, o que permite a produção de padrões de produto bastante
sofisticados.
O tecido é levado então para o processo de acabamento onde será alvejado através de
um processo do tipo corda ou alvejamento aberto. O produto é então tingido e/ou
estampado, lavado e acabado. Finalmente, as toalhas são cortadas, costuradas e
embaladas conforme as especificações e enviadas para o cliente final.
Tapetes de Banho
Através de máquinas especiais os fios são inseridos em um tecido base de modo a
formar os tapetes de banho mais felpudos e espessos. Os tapetes são levados a uma
máquina revestidora que aplica uma camada de látex no lado oposto ao lado felpudo.
O produto é então cortado, costurado e tingido, para depois ser lavado e secados para
ter suas impurezas retiradas. Posteriormente, os tapetes de banho são embalados e
enviados aos clientes.
O MERCADO MUNDIAL
Os produtos para o lar nos setores de cama e banho atendem a uma ampla gama de
necessidades dos consumidores, incluindo segurança, limpeza, higiene pessoal,
conforto e decoração doméstica em muitos estilos, cores, padrões e preços.
O MERCADO NA AMÉRICA DO NORTE
Produtos para o lar vêm se tornando progressivamente foco central de decoração de
interiores, desejo e gosto pessoais. Fatores demográficos continuarão favoráveis,
sustentando crescimento estável e razoavelmente consistente em termos de volume.
Os fatores que sustentam essa tendência na América do Norte são o aumento da faixa
etária da população de 35 a 69 anos, um grupo com renda mais alta e compradores de
itens de grife. Há uma tendência na América do Norte no sentido de residências
maiores com múltiplos quartos e banheiros, expandindo, portanto, a utilização de
nossos produtos.
O mercado de artigos têxteis para o lar é um setor industrial maduro na América do
Norte, que vem evoluindo rapidamente em resposta à globalização, aos avanços
tecnológicos e à conjuntura econômica de modo geral. A transição para um regime de
comercialização de produtos têxteis no âmbito internacional livre de quotas em 2005,
com o término do AMF, conforme determinado pelo Acordo da Organização Mundial de
Comércio sobre Têxteis e Vestuário, tornou o setor têxtil verdadeiramente global. A
concorrência global no setor exigiu que empresas norte-americanas tradicionais
reestruturassem suas operações e modelos de negócio para sobreviverem. Expostos a
condições de mercado mais severas, muitos participantes desse setor fracassaram. A
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contração da oferta de artigos norte-americanos manufaturados tradicionais para o lar
propiciou enormes oportunidades para fabricantes de mercados emergentes, que
ganharam participação de mercado, compraram empresas e marcas norte-americanas.
A globalização pela qual passou o mercado norte-americano resultou em pressão
crescente sobre os preços, decorrente da substituição dos produtos fabricados no
mercado interno por artigos importados com preços mais acessíveis.
O International Textile Manufacturers Association (ITMF), juntamente com Kurt
Salomon Associates (empresa de consultoria líder no setor) realizaram um estudo, de
âmbito mundial, que contemplou os primeiros 180 dias de livre comércio após o
término do AMF, conforme acima mencionado. As instituições identificaram e
confirmaram as principais tendências do setor em nível mundial: (i) consolidação e
poder de barganha do varejo; (ii) crescimento de marcas próprias e exclusivas; (iii)
aumento de sourcing direto por varejistas; (iv) crescimento das importações nos
mercados ocidentais; (v) ciclos mais curtos de vida útil dos produtos; (vi) deflação de
preços (5 a 8% em termos mundiais). A mesma análise também salientou algumas
medidas que produtores globais estão tomando para combater a deflação de preços,
tais como: (i) estruturação de desenvolvimento de produto; (ii) melhoria das
capacidades de logística; (iii) melhoria da produtividade; (iv) desenvolvimento de
relacionamentos de longo prazo com compradores; (v) colaboração com clientes para
melhoria da gestão de estoques; e (vi) investimento em infra-estrutura e compliance
A distribuição de produtos também sofreu modificações, segundo as quais houve um
aumento no percentual de produtos vendidos por meio de grandes varejistas e lojas de
varejo especializadas, e um decréscimo na quantidade vendida por meio de lojas de
departamento tradicionais.
Os 10 principais varejistas de artigos para o lar dos Estados Unidos
(US$ milhões)
Vendas 2009
Wal-Mart
Bed Bath & Beyond
Target
JCPenney
Kohl's
Kmart
Macy's Home Store
T.J Maxx/Marshalls
Williams-Sonoma
Family Dollar

3.570
3.190
2.460
2.380
1.206
845
830
657
465
500

Fonte: Home Textiles Today 2011 Business Annual
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Vendas dos 50 Principais Varejistas de Artigos para o lar dos Estados Unidos

25%

41%
22%

1%

5%

4%

2%
Lojas de desconto

Lojas especilaizadas

Lojas de departamento

Venda direta ao consumidor

Outros

Clubes de desconto

Lojas de materiais para construção

Fonte: Home Textile Today 2011 Business Annual

Os 10 principais fornecedores domésticos de artigos para o lar dos Estados Unidos
(US$ milhões)

Mohawk Home
Springs Global US
Welspun USA
West Poinh Home (West Point International)
Alok US
Carpenter
Pacific Coast Feather
Sleep Innovations
Shaw Living
Hollander Home Fashions

Vendas 2010 est.
620
542
498
423
396
308
289
275
274
272

Fonte: Home Textiles Today 2011 Business Annual

Diversos varejistas de grande porte vêm procurando ampliar as alternativas de
importação ou sourcing de produtos, por meio da construção de relacionamento com
fornecedores de várias áreas geográficas, em uma tentativa de reduzir os custos da
cadeia de suprimentos e melhorar os preços como um todo. Esse cenário tornou-se
muito complexo à medida que os horizontes de planejamento se ampliaram com a
transferência da produção para o exterior, enquanto ao mesmo tempo as tendências
de moda e os ciclos de vida útil de produtos vêm sofrendo uma redução.
O MERCADO NO BRASIL
O setor têxtil brasileiro vem se tornando progressivamente mais competitivo. A
indústria têxtil brasileira pauta-se por uma tradição baseada em tecnologia, economias
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de escala e baixo custo. O setor é altamente fragmentado, com mais de 30 mil
empresas participando de diferentes estágios da cadeia produtiva. Os agentes que
apresentam diversificação e integração vertical têm vantagens competitivas e maior
probabilidade de sucesso. Há poucos agentes verticalmente integrados no setor
brasileiro de produtos para o lar, sendo os principais Coteminas, Teka, Dohler, Karsten
e Buettner. Os participantes de mercado remanescentes são pequenos e não
integrados, impondo menor ameaça a operações em razão das vantagens de custo dos
agentes verticalmente integrados.
Matéria-prima
O Brasil possui grande vantagem competitiva na produção de produtos têxteis de
algodão em razão do acesso a essa matéria-prima a preços competitivos.
O País é auto-suficiente em algodão, detendo um dos mais altos índices de
produtividade do mundo (1.200 kg/ha – duas vezes mais que a média mundial),
estatística que vem sustentando a competitividade das empresas locais nos mercados
externos.
Desempenho Histórico dos Preços do Algodão

Fonte: International Monetary Fund
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Balança Comercial do Setor Têxtil e de Confecção
Janeiro a Dezembro
6.000

Aumento exportação: 19,5%
Aumento importação: 44,7%

5.000

4.000

5.038,0

3.480,8

US$ FOB Milhares

3.000

2.265,5
1.896,0

2.000

1.000

-

Jan-Dez 2009

Jan-Dez 2010

(1.000)

(2.000)

(3.000)

(1.584,8)
Exportação

Importação

Saldo

(2.772,5)

Fonte: MDIC/ALICEWEB

Fonte: ABIT

Principais Vetores da Concorrência
Em 31 de dezembro de 2004, foram removidas as quotas sobre produtos têxteis,
permitindo um comércio global livre de produtos e levando ao aumento da
concorrência de países de baixo custo de produção.
O investimento em maquinário em todas as etapas do processo de produção constitui
uma barreira à integração vertical, uma vez que os elevados custos implicam aumento
dos volumes de produção em um ritmo mais intenso a fim de alcançar rentabilidade.
Este aspecto constitui uma vantagem para os agentes de maior porte já atuantes
nesse mercado, como também um incentivo para a consolidação do setor.
Sob um ponto de vista microeconômico, a concorrência depende também do segmento
do produto em questão. Os nossos principais concorrentes em artigos têxteis para o lar
são produtores verticalmente integrados, sendo o restante deles pequenos produtores
não integrados, que representam menor ameaça, em razão das nossas economias de
custo inerentes a uma estrutura verticalmente integrada e a operações mais
diversificadas.
Os fatores de baixo custo de produção (combinação de preços baixos do algodão, mãode-obra, água e energia) possibilitaram que certas empresas brasileiras mantivessem,
com sucesso, relacionamento comercial com clientes no exterior.
Abaixo, segue o gráfico de importações e exportações de artigos têxteis e
confeccionados brasileiros por país em 2010:
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Importações Brasileiras de Produtos Têxteis e Confeccionados por País em
US$ milhões (2010)
2.500
2.000
1.500
1.000

OUTROS

TURQUIA

ALEMANHA

TAILANDIA

TAIWAN
(FORMOSA)

COREIA,
REPUBLICA
DA (SUL)
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ESTADOS
UNIDOS

INDONESIA

CHINA

-

INDIA

500

Fonte: ABIT

Exportações Brasileiras de Produtos Têxteis e Confeccionados por País em
US$ milhões (2010)
800
600
400

OUTROS

VENEZUELA

MEXICO

URUGUAI

TURQUIA

PARAGUAI

CHINA

COREIA,
REPUBLICA
DA (SUL)

INDONESIA

ESTADOS
UNIDOS

-

ARGENTINA

200

Fonte: ABIT

Distribuição
Ao longo dos últimos dez anos, as mudanças na comercialização de artigos de cama e
banho foram significativas no Brasil. Essas mudanças decorreram do dramático
crescimento dos formatos de varejo self-service sob a forma de discounters (grandes
redes varejistas que vendem volumes altos e praticam preços menores, como por
exemplo o Wal-Mart, o Carrefour e o Extra), os quais estão se tornando
progressivamente os principais canais de distribuição, ganhando participação de
mercado em relação a lojas especializadas tradicionais, outlets múltiplos de móveis,
lojas de departamento e shopping centers. Apesar do grande crescimento dos formatos
de varejo de self-service, grande parte das vendas de artigos de cama e banho é ainda
realizada por meio de lojas especializadas, lojas de móveis e lojas de departamento e
shopping centers.
TENDÊNCIAS DE PRODUTOS
Lençóis de Cama
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No segmento de roupa de cama, os preços de lençóis de cama são muito competitivos.
A despeito da concorrência acirrada, os fabricantes podem assegurar e/ou expandir
vendas por meio de expertise em cadeia de suprimentos, design e inovação.
Artigos de Cama Top of Bed
O mercado de artigos de cama está passando por uma fase de transição.
Progressivamente, os consumidores vêm consolidando o hábito segundo o qual um
único edredom ou duvet para o ano inteiro não é mais suficiente, trocando os produtos
de sorte a combiná-los com a decoração da estação.
Travesseiros e Protetores de Colchão
As considerações sobre a saúde continuam a desempenhar um papel decisivo na
escolha dos artigos de cama. Ao invés de considerar uma cama como um mero bem de
consumo, os compradores a vêem como um investimento em sua saúde. Os
fabricantes capazes de fornecer produtos especializados de alta qualidade para todo o
tipo de sono apresentam bom potencial de venda.
Cobertores e Colchas Decorativas
Cobertores e colchas decorativas são considerados itens de moda e acessórios
decorativos. Há oportunidade de mercado para empresas capazes de oferecer
desenhos e padronagens inovadoras. Os fabricantes devem direcionar as novas
coleções a grupos alvo, estilos de vida ou temas.
Toalhas
Não mais se espera que as toalhas tenham somente qualidades funcionais, visto que
os consumidores têm demandado maior sofisticação, como bordados, padronagem
trançada, jacquards multi-cores, maior variedade de cores e diferentes tipos de
maciez. O algodão puro continua a ser o principal material do tecido das toalhas. Os
tecidos para trançados e de efeitos trançados incluem algodão chenile e algodão
mercerizado. Recentemente, o conceito Hotel e Spa vem ganhando popularidade.
Cortinas e Decoração de Janelas
O novo interesse dos consumidores nesse segmento provém do uso de novos tecidos,
particularmente produtos de alta qualidade. Tecidos transparentes, opacos e brilhantes
representam as últimas tendências. Os efeitos de bordados e desenhos no urdume
também são preferidos, assim como motivos florais abstratos, gráficos e cores pastéis
e realces em preto ou marrom.
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Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da
receita líquida total do emissor, informando

a. montante total de receitas provenientes do cliente
A Companhia possui mais de 11.800 clientes ativos em 2010 e apenas 1 cliente
concentra vendas maiores de 10% das vendas líquidas, representando um total de
R$446.838.000 em vendas na categoria de “Outros países”.
b. segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do
cliente
Segmento de cama, mesa e banho.
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sobre

as

a. Necessidade de autorizações governamentais para o exercício das
atividades e histórico de relação com a administração pública para
obtenção de tais autorizações
Não aplicável
b. política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento
da regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais,
inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental
A Companhia adota certas práticas para melhorar o comprometimento com a proteção
do meio ambiente. A Companhia acredita que seu desenvolvimento e crescimento
empresarial devem estar associados à sustentabilidade de suas ações. Assim, a
Companhia segue as boas práticas da governança e adota como linhas mestras a
transparência junto a todos os públicos com que se relaciona, investe constantemente
na melhoria da cadeia produtiva em suas unidades, com ênfase na redução de
impactos ambientais, além de buscar formas de estreitar sua relação com os
colaboradores, familiares e a comunidade em geral por meio de iniciativas de caráter
social. Em 2009, a Companhia investiu R$14.351.038,92 em práticas ambientais como
tratamento de água, tratamento de esgoto e outras atividades.
c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias,
contratos de royalties relevantes para o desenvolvimento das
atividades
A Companhia acredita que suas marcas, licenças, patentes, contratos de royalties têm
valor significativo e desempenham um papel considerável na manutenção e melhoria
da posição competitiva de seus produtos. Nos últimos anos, a Companhia tem feito
investimentos para melhorar a identidade e reconhecimento de suas marcas. Esses
investimentos incluem lançamento de novos produtos, relançamento da marcas
existentes, a ampliação das linhas de produtos existentes, a melhora da qualidade de
produtos da Companhia e o aprimoramento da apresentação de marcas e embalagens.
As marcas, licenças, patentes, contratos de royalties são fundamentais para o
desenvolvimento dos produtos da Companhia e uma eventual perda de qualquer uma
dessas marcas deve causar impacto relevante nas atividades da Companhia. Para
maiores informações acerca do assunto, vide a seção 9.1(b) deste Formulário de
Referência.
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Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes,
identificar
a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e
sua participação na receita líquida total do emissor

O mercado interno representava aproximadamente 50% da receita líquida de R$2,6 bilhões
da CTNM em 2010.
b. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e
sua participação na receita líquida total do emissor
O mercado norte-americano somado ao mercado Argentino representava aproximadamente
50% da receita líquida de R$2,6 bilhões da CTNM em 2010.
c. receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na
receita líquida total do emissor
O mercado norte-americano somado ao mercado Argentino representava aproximadamente
50% da receita líquida de R$2,6 bilhões da CTNM em 2010.
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Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar
em que medida o emissor está sujeito à regulação desses países e de
que modo tal sujeição afeta os negócios do emissor

As
controladas
possuem
operações
internacionais
relevantes.
Em
2010,
aproximadamente 50% de nossas vendas líquidas e uma parcela da produção das
nossas controladas estavam fora do Brasil. Nossa estratégia inclui a expansão e o
crescimento das operações internacionais na América do Norte, América do Sul, Ásia e
Europa. Como resultado, nossas operações estão sujeitas a diversas incertezas
políticas, econômicas e de outra natureza, inclusive eventos de força maior e riscos de
alterações políticas e de tributação restritiva e outros tipos de barreiras ou restrições
ao comércio internacional, como regulamentações governamentais. Sendo assim,
nossa expansão em certos mercados poderá ser dificultada por estes fatores e também
por aspectos negociais. Também realizamos uma parcela substancial de nossas vendas
líquidas em moedas que não o Real e o Dólar, o que nos sujeita aos riscos inerentes a
variações cambiais. O alcance e o volume de nossas operações globais tornam
impossível eliminar completamente todos os riscos de variação cambial que poderão
influenciar nossos resultados financeiros.
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Descrever relações de longo prazo relevantes do emissor que não
figurem em outra parte deste formulário

Não aplicável.
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não aplicável.
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Descrever o grupo econômico em que se insere o emissor, indicando
a. controladores diretos e indiretos

Controladora direta: Wembley S.A.
Controladora indireta: José Alencar Gomes da Silva – Com.Part.Emp. S.A
b. controladas e coligadas
Controlada direta: Springs Global Participações S.A.
Controlada direta: Oxford Com. e Partic. S.A.
Controlada direta: Coteminas International Ltd.
Controlada direta: Coteminas Argentina S.A.
Controlada direta: American Sportswear Ltda.
Controlada indireta: Companhia Tecidos Santanense
Controlada indireta: Santanense Argentina S.A.
Controlada indireta: Coteminas S.A.
Controlada indireta: Springs Global U.S.
Controlada indireta: Springs Rossini Participações S.A.
Controlada indireta: MMartan Têxtil Ltda.
Controlada indireta: Coteminas Argentina S.A.
Controlada indireta: Warbird Corporation (Delaware, EUA)
Controlada indireta: Springs Canada, Inc. (Ontário, Canadá)
Controlada indireta: Springs Home Textiles Reynosa, S.A. (México)
Controlada indireta: Casa Springs S.A. (México)
Controlada indireta: Springs Cayman Holding Ltd. (Ilhas Caiman)
Controlada indireta: Springs Shanghai Trading Co., Ltd (China)
Controlada indireta: Charles D. Owen Mfg. Co. (Delaware, EUA)
Controlada indireta: Springmaid International, Inc. (Índia)
Controlada indireta: Springs International Services Inc. (Carolina do Sul, EUA)
Controlada indireta: Sabre US, Inc. (Delaware, EUA)
Controlada indireta: Espacio LLC (Delaware, EUA)
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Coligada: Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. – ENCORPAR
Coligada: Wembley Palace Hotel Ltda.
Coligada: ECONORTE – Empresa Construção Norte de Mina Ltda.
Coligada: ECOPAR – Empresa de Comércio e Participações Ltda.
Coligada: Holtex inc.

c. participações do emissor em sociedades do grupo
68,44% do capital social da Springs Global Participações S.A.
58,88% do capital social da Oxford Com. e Partic. S.A.
99,99% do capital social da Coteminas International Ltd.
100% do capital social da American Sportswear Ltda.
100% do capital social da Coteminas Argentina S.A.
d. participações de sociedades do grupo no emissor
O controle da emissora é da Wembley S.A, atualmente com 51,36% da totalidade das
ações.
e. sociedades sob controle comum
Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. – ENCORPAR
Wembley Palace Hotel Ltda.
ECONORTE – Empresa Construção Norte de Mina Ltda.
ECOPAR – Empresa de Comércio e Participações Ltda.
Holtex inc.
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Caso o emissor deseje, inserir organograma do grupo econômico em
que se insere o emissor, desde que compatível com as informações
apresentadas no item 8.1.

Não há.
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8.3 - Operações de reestruturação
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve operação de reestruturação societária na companhia.
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não aplicável.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros
9.1.
Não há.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Imóvel - Fábrica

Brasil

MG

Montes Claros

Própria

Imóvel - Fábrica

Brasil

MG

Montes Claros

Própria

Imóvel - Fábrica

Brasil

MG

Montes Claros

Própria

Imóvel - Fábrica

Brasil

PB

Campina Grande

Própria

Imóvel - Fábrica

Brasil

PB

João Pessoa

Própria

Imóvel - Fábrica

Argentina

AR

La Banda

Própria

Imóvel - Fábrica

Estados Unidos

VA

Martinsville

Própria

Imóvel - Fábrica

Estados Unidos

NC

Swannanoa

Própria

Imóvel - Fábrica

Estados Unidos

TN

Nashiville

Própria

Imóvel - Fábrica

Estados Unidos

OK

Bartlesville

Própria

Imóvel - Fábrica

Estados Unidos

CA

Commerce

Própria

Imóvel - Fábrica

Brasil

RN

São Gonçalo do Amrante

Própria

Imóvel - Fábrica

Brasil

RN

Macaíba

Própria

Imóvel - Fábrica

Brasil

SC

Blumenau

Própria

Imóvel - Fábrica

México

TM

Reynosa

Própria
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de transferência de
tecnologia
Tipo de ativo

Descrição do ativo Território atingido

Marcas

ARTEX

Licenças

Duração

Eventos que podem causar a perda dos
direitos

Consequência da perda dos direitos

AMÉRICA DO
VARIÁVEL
SUL, AUSTRÁLIA
E ITÁLIA.

A FALTA DE INTERESSE DA
EMISSORA EM PRORROGAR O
REGISTRO.

Significante

SANTISTA

BRASIL,
ARGENTINA,
URUGUAI,
PARAGUAI E
CHILE

Indeterminado

A livre negociação entre as partes

Significante

Marcas

SPRINGMAID

PAÍSES DE
TODOS OS
CONTINENTES

VARIÁVEL

O desinteresse da emissora em
prorrogar o registro ou o desuso

Significante

Marcas

WANSUTTA

PAÍSES DE
TODOS OS
CONTINENTES

VARIÁVEL

O desinteresse na prorrogação do
registro ou o desuso da marca

Significante

Marcas

ROYAL

BRASIL E PAÍSES VARIÁVEL
DA AMÉRICA DO
SUL

O desinteresse na prorrogação ou o
desuso prolongado da marca.

Significante

Marcas

ARCO IRIS

BRASIL

07/12/2014

O desinteresse da emissora na
prorrogação da marca ou o desuso.

A avaliar

Marcas

SUPERCAL

BRASIL

24/03/2018

O desinteresse na prorrogação do
registro ou o desuso.

A avaliar

Licenças

Licença para
fabricação de
produtos têxteis
diversos,
notadamente de
cama e banho
com a Linha
Disney

Brasil, EUA e
outros países

VARIÁVEL

O desinteresse da amissora. Trata-se de Significante
contrato renovado anualmente, onde
podemos selecionar os personagens
Disney de ocasião.

Marcas

MMARTAN

Brasil

Variável

A falta de interesse na prorrogação do
registro

Significante
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Razão social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

AMERICAN
SPORTSWEAR LTDA.

03.494.776/0001-01

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

SP

São Paulo

Descrição das atividades
desenvolvidas

A Companhia tem por objetivo social o
marketing e venda, nos países do
Mercosul e no Chile de vestuário e
acessórios masculino, feminino, adulto e
infantil. Desde 2003 as atividades
comerciais estão paralisadas.

Participação do emisor
(%)

100,000000

Valor mercado
31/12/2010

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2009

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2008

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2010

1.735.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Estratégica.
COMPANHIA
TECIDOS
SANTANENSE

21.255.567/0001-89

408-1

Controlada

Brasil

MG

Montes Claros

A Companhia tem como objeto a indústria
têxtil; atividades afins; confecção e
comercialização de produtos do vestuário,
inclusive uniformes profissionais;
acessórios e equipamentos de proteção
individual-EPI, destinados a segurança do
trabalho; a exportação e importação de
produtos ligados à sua finalidade.

2,070000

Valor mercado
31/12/2010

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2009

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2008

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2010

4.180.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa operacional do grupo de setor têxtil especializado.
COTEMINAS
00.000.000/0000-00
INTERNATIONAL LTD.

-

Controlada

Estados Unidos

Empresa de Investimentos

100,000000

Valor mercado
31/12/2010

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2009

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2008

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2010

8.509.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Razão social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Empresa de Investimentos
COTEMINAS
SUCURSAL
ARGENTINA

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Argentina

Empresa operacional

100,000000

Valor mercado
31/12/2010

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2009

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2008

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2010

369.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa operacional
OXFORD COMÉRCIO
E PARTICIPAÇÕES
S.A.

06.316.597/0001-64

-

Controlada

Brasil

MG

Belo Horizonte

Participação em outras sociedades.

58,880000

A Companhia tem por objeto a
participação em outras sociedades, no
Brasil ou no exterior.

68,440000

Valor mercado
31/12/2010

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2009

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2008

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2010

101.127.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Participação em outras sociedades.
SPRINGS GLOBAL
07.718.269/0001-57
PARTICIPAÇÕES S.A.

385-9

Controlada

Brasil

MG

Montes Claros

Valor mercado
31/12/2010

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2009

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2008

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2010

1.115.114.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Companhia tem por objeto a participação em outras sociedades, no Brasil ou no exterior.
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9.2 - Outras informações relevantes
9.2.

Não há.
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COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

10.1
a. Condições financeiras e patrimoniais gerais
A Companhia de Tecidos Norte de Minas — COTEMINAS (“Companhia”) é uma companhia
aberta que tem por objetivo social a produção e a comercialização de fios e tecidos em
geral, importação e exportação, podendo participar do capital de outras empresas e adquirir
títulos negociáveis no mercado de capitais. A Companhia opera como holding de empresas
têxteis no Brasil e no exterior.
As controladas da Companhia são indústrias líderes do setor têxtil no Brasil e no exterior e
situam-se entre os maiores fabricantes integrados de tecidos para acessórios domésticos e
vestuário. As controladas da Companhia produzem e comercializam fios, tecidos acabados
e não acabados, confeccionados para cama, mesa e banho e acessórios para o lar. Seus
produtos confeccionados são comercializados através das mais tradicionais marcas do
mercado mundial como: Wamsutta, Springmaid, Burlington House, Artex, Santista, Paládio,
Calfat e Garcia, entre outras, para produtos de cama, mesa e banho, além de suprir
grandes redes com marcas próprias e/ou exclusivas.
A estratégia da Companhia consiste em incrementar suas vendas e lucratividade através
dos seguintes focos: a) aumento de sua participação de mercado; b) uso da alavancagem
representada por sua alta capacidade de produção e de seus baixos custos operacionais
unitários; c) integração vertical, concentrando sua produção em produtos de consumo de
maior valor agregado e d) diversificação de suas linhas de produto e mercados geográficos.
Em 26 de Janeiro de 2006, foi concluída a operação de associação dos ativos operacionais
relacionados aos negócios de produtos têxteis para o lar da Companhia e da Springs
Industries Inc (“SI”) com a constituição da Springs Global Participações S.A. (“SGPSA”), que
controla a Coteminas S.A. (“CSA”) e a Springs Global US, Inc. (“SGUS”), companhias
fechadas operacionais, com sede no Brasil e nos Estados Unidos, respectivamente, e que
concentram suas atividades industriais na área de artigos de cama e banho anteriormente
desenvolvidas pela Companhia e pela SI.
A associação criou o maior complexo operacional de produtos têxteis de cama e banho para
o lar do mundo, com unidades de produção nas Américas, e gerando sinergias significativas
como resultado da racionalização da produção e da combinação das atividades da
Companhia e da SI.
Em 2008 e 2009, o cenário econômico nos Estados Unidos e o fortalecimento do Real
perante o Dólar impactaram fortemente as vendas e conseqüentemente as margens, que
apesar de melhores, foram aquém do planejado.
Apesar disso, as demonstrações
financeiras do exercício de 2009 demonstram uma situação financeira forte, com redução do
endividamento e melhora do resultado.
Em maio de 2009, a controlada SGPSA passou a deter participação de 64,7% no capital
social da Springs e Rossini Participações S.A. (“SRPSA”), uma empresa cujo único ativo são
as quotas representativas do capital social da MMartan Têxtil Ltda. A MMartan é uma
empresa varejista no ramo de cama, mesa e banho operando em um seguimento de
mercado de produtos com alto valor agregado.
No exercício de 2010, a Companhia obteve lucro líquido de R$9,5 milhões registrado pela
Companhia. O patrimônio líquido no final de 2010 era de R$2,1 bilhões e a Companhia tinha
um total de R$3,3 bilhões em ativos. O saldo do endividamento líquido era de R$334,3
milhões (R$220,2 milhões em 2009) e representava 15,8% do patrimônio líquido (10,3%
em 2009), sendo o endividamento líquido do caixa e aplicações financeiras, R$334,3.
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b. Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas
As mutações patrimoniais ocorridas entre 2008 e 2010, em milhares de Reais são
resumidas como segue:
Capital
realizado
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007
Var. cambial sobre investimentos
no exterior
Instrumentos derivativos – NDF
Reversão de dividendos
Ações em tesouraria
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro:
Reservas de lucros
Dividendos propostos
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

Incentivos
fiscais

870.000

286.308

-

-

----------870.000

--------286.308

Reservas
de lucros

Outros
ajustes

Ações em
tesouraria

407.625

(85.653)

-

873
-

49.439
(77.104)
-

(726)
-

9.310
---------417.808

-----------(113.318)

-----------(726)

Lucro
(prejuízo)
acumulado
-

13.624
(9.310)
(4.314)
-----------

Total
1.478.280

49.439
(77.104)
873
(726)
13.624
(4.314)
-----------1.460.072
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SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

Total da contribuição dos acionistas

Contribuição dos (distribuição aos) acionistas:
Reversão de dividendos prescritos
Aquisição de ações
Destinação do resultado
Dividendo pago em controladas

Total do resultado abrangente

----------

-------------

------------------286.308

----------

------------------------------------870.000

-

------------------286.308
======

-

------------------------870.000
========

-

-

------------870.000

-

---------286.308

Capital
realizado
870.000

108
-----------108
-----------33.298

------------

-

158
-----------158
-----------33.190
=======

-

------------

-

-----------33.032

92
1.374
-----------1.466
-----------398.362

3.807
-----------3.807

-

2.203
-----------2.203
-----------393.089
=======

-

------------

-

6.110
-----------390.886

Reserva de lucros
Retenção
Legal
de lucros
33.032
384.776

----------------------(92.584)

(4.535)
-----------(5.148)

(613)

----------------------(87.436)
=======

-

(51.399)
-----------(51.222)

177

-----------(36.214)

Ajuste
acumulado
de conversão
(36.214)

----------------------(3.579)

(20.285)
-----------(20.285)

-

----------------------16.706
=======

-

93.810
-----------93.810

-

-----------(77.104)

Ajuste de
avaliação
patrimonial
(77.104)

(112)
-----------(112)
-----------(838)

------------

-

----------------------(726)
========

-

------------

-

-----------(726)

Ações em
tesouraria
(726)

(2.169)
-----------(2.169)
------------

-----------2.169

2.169
-

(3.364)
-----------(3.167)
-----------=======

197

-----------3.167

3.167
-

826
5.284
(6.110)
------------

Lucros
acumulados
-

92
(112)
(687)
-----------(707)
-----------1.490.967

(4.535)
(16.478)
-----------(19.457)

2.169
(613)

(1.003)
-----------(806)
-----------1.511.131
=======

197

(51.399)
93.810
-----------45.755

3.167
177

826
5.284
-----------1.466.182

Total da participação de
acionistas
controladores
1.460.072

(7.273)
-----------(7.273)
-----------627.413

(2.084)
(7.657)
-----------(2.365)

7.376
-

15.843
(4.312)
-----------11.531
-----------637.051
========

-

(23.736)
43.257
-----------42.327

22.806
-

3.690
-----------583.193

Participação
dos acionistas nãocontroladores
579.503

92
(112)
(687)
(7.273)
-----------(7.980)
-----------2.118.380

(6.619)
(24.135)
-----------(21.822)

9.545
(613)

15.843
(1.003)
(4.312)
-----------10.725
-----------2.148.182
========

197

(75.135)
137.067
-----------88.082

25.973
177

826
8.974
-----------2.049.375

Total do
patrimônio
líquido
2.039.575

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

Resultado abrangente:
Lucro líquido do exercício
Variação cambial sobre investimentos
Reflexo de controladasVariação cambial sobre investimentos
Instrumentos derivativos – NDF

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

Total da contribuição dos acionistas

Contribuição dos (distribuição aos) acionistas:
Reversão de dividendos prescritos
Parcela de aporte de capital em controlada
pertencente ao acionista não controlador
Destinação do resultado
Dividendo pago em controladas

Total do resultado abrangente

Saldos ajustados em 1º de janeiro de 2009
Resultado abrangente:
Lucro líquido do exercício
Variação cambial sobre investimentos
Reflexo de controladasVariação cambial sobre investimentos
Instrumentos derivativos – NDF

SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2009
Ajustes de transição para as IFRS:
Deságio apurado em investimento
Deságio apurado por controlada em investimento
Transferência dos ajustes líquidos

Reserva
de capital
incentivos
fiscais
286.308
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Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 10 de julho de 2007, foi aprovado
o grupamento das 5.833.764.562 ações nominativas e sem valor nominal, sendo
2.176.597.891
ações
ordinárias,
e
3.657.166.671
ações
preferenciais,
representativas do capital social da Companhia, onde cada lote de 50 ações, foi
agrupado em 1 única ação da mesma espécie, sem a redução do capital social, de
forma que o capital passou a ser representado por 116.675.291 ações nominativas
sem valor nominal, sendo 43.531.958 ações ordinárias, e 73.143.333 ações
preferenciais. Desde 13 de agosto de 2007 as ações da Companhia passaram a ser
negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA com cotação unitária.
c. Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas
Não há possibilidade de resgate de ações de emissão da Companhia além das
legalmente previstas.
d. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros
assumidos

Empréstimos e financiamentos
Instrumentos derivativos
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Total do (caixa) dívida líquida
Total do patrimônio líquido
Total do (caixa) dívida líquida
E patrimônio líquido

2010

Consolidado
2009

574.028
4.976
(206.829)
(37.829)
------------334.346
------------2.118.380
-------------

408.019
(50.049)
(92.964)
(44.773)
------------220.233
------------2.148.182
-------------

732.949
180.360
(297.749)
(131.041)
------------484.519
------------2.049.375
-------------

2.452.726
========

2.368.415
========

2.533.894
========

2008

A dívida líquida total da Companhia, passou de R$484,5 milhões em 2008 para
R$334,3 milhões em 2010. Diante desse quadro e do atual cenário macroeconômico,
a Administração da Companhia acredita que seu fluxo de caixa operacional é
suficiente para honrar seus compromissos financeiros.

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em
ativos não-circulantes utilizadas
Houve um aumento no nível de endividamento na sua controlada SGPSA devido,
principalmente, à maior necessidade de capital de trabalho face ao aumento do custo
de nossos produtos e redução de prazos de fornecedores.
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f.

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em
ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de
deficiências de liquidez

A controlada SGPSA protocolou junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento –
BNDES o projeto denominado Revitaliza, um financiamento no valor de R$100
milhões (vide item 10.10.a) dos quais R$63,7 milhões serão destinados à
recomposição das disponibilidades da SGPSA. Esse valor corresponde aos
investimentos em ativo permanente já efetuados no decorrer de 2009 relacionados
ao projeto.
Em 2011, a Companhia não pretende contratar financiamentos para capital de giro
ou para investimentos em ativos não-circulantes.
g. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas
A Companhia possui níveis baixos de endividamento. O perfil da dívida com
instituições financeiras é como segue:

Pré-pagamento exportação:
Banco Santander (Brasil) S.A. (b)
Banco Santander (Brasil) S.A. (a)
Banco Itaú BBA S.A. (a)
Bank Boston

Moeda nacional:
Banco do Brasil S.A. (Revitaliza)
BNDES (Revitaliza)
Banco do Brasil S.A.
BNDES (Finame)
Banco do Brasil S.A. (Exim)
Banco Itaú BBA S.A.
Bradesco S.A. (Exim)
Banco do Brasil S.A.
(conta garantida)
Bradesco S.A. (conta garantida)
Banco Santander S.A.
Banco HSBC
HSBC Bank Brasil S.A.
(conta garantida)
BNDES – capital de giro
Banco do Brasil S.A. (girofex)
Banco Votorantim S.A.
BNDES (Finame)
Outros
BNDES (Exim - TJLP)
Banco do Brasil S.A.

Moeda estrangeira:
Banco Itaú S.A.
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil S.A.
BNDES (TJFPE)
Citicorp

Consolidado
2009

Moeda

Taxa anual
de juros - %

Vencimento

US$
US$
US$
US$

Libor+1,20
Libor+1,35
Libor+1,35
1,15

2011
2013
2013
2009

5.562
44.119
44.119
----------93.800

29.043
64.550
64.550
----------158.143

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

4,5 a 9,0
4,5 a 9,0
IRP+10,81
4,5 e 7,0
7,0
7,0
7,0

2016
2016
2012
2020
2011
2011
2011

35.402
35.443
43.056
3.865
100.301
25.075
25.075

42.795
-

R$
R$
R$
R$

118,7 do CDI
120 do CDI
CDI+0,20 a 0,29
CDI+0,25

2011
2011
2013
2013

45.426
20.813
4.706
7.062

27.783
30.428
7.479
8.731

1.337
-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

CDI+0,126
TJLP+3,0
118,9 do CDI
11,25 (*)
4,5
TJLP+2,15 a 2,60
TJLP+2,53

2011
2014
2011
2012
2020
2013
2010
2009

14.046
13.321
8.389
30.397
70
276
----------412.723

17.137
934
6.415
----------141.702

20.930
22
184.381
12.916
----------219.586

$ ARG
US$
US$
US$
US$

12,5
Libor+0,40
Libor+1,50
TJFPE+2,6
1,85

2009
2009
2009
2009
2009

2010

-

-

2008

70.126
105.284
105.284
13.726
----------294.420
-

13.025
28.044
18.696
19.298
14.195
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JP Morgan
Deutsche Bank (Securitização)
Banco Francês

Total
Passivo circulante
Passivo não circulante

US$
US$
$ARG

1,50
Libor+1,60
14,4

2012
2011
2014

21.826
43.213
2.466
----------67.505
----------574.028

22.636
85.538
----------108.174
----------408.019

125.685
----------218.943
----------732.949

(357.323)
----------216.705
======

(262.896)
----------145.123
======

(488.843)
----------244.106
======

(*) Foi firmado contrato de swap de taxa de juros com Banco Votorantim com a
finalidade de troca da taxa pré-fixada de 11,25 a.a., por 97% da variação do CDI.
(a)
Coordenadores líderes conjuntos e coordenadores da execução. Esses
empréstimos prevêem hipóteses usuais de vencimento antecipado, entre as quais se
destacam o descumprimento dos seguintes índices financeiros: (i) relação entre
dívida líquida/EBITDA, máximo de 3,5 vezes; (ii) relação entre EBITDA/despesa
financeira, mínimo de 2,0 vezes; e (iii) relação entre dívida líquida/patrimônio
líquido, máximo de 0,6 vezes.
(b)
Esse empréstimo prevê hipóteses usuais de vencimento antecipado, entre as
quais se destaca o descumprimento do seguinte índice financeiro: relação entre
dívida total/EBITDA (a ser verificado semestralmente), como segue: 2008 máximo
de 5,33 vezes; 2009 máximo de 4,42 vezes; 2010 máximo de 4,26 vezes e 2011
máximo de 3,84 vezes.
Para efeito dos índices financeiros, o cálculo da dívida não inclui as dívidas com
empresas ligadas e são calculados com base nos balanços da controlada CSA e os
componentes considerados na apuração da divida líquida e despesas financeiras são
específicos e podem não coincidir com os valores das rubricas das demonstrações
financeiras.
Os empréstimos são garantidos por: (i) direitos de exportação, contratos, títulos de
crédito e produtos a eles relacionados, para os financiamentos denominados “Prépagamento exportação”, (ii) imóveis, máquinas e equipamentos, localizados na
cidade de São Gonçalo do Amarante, gravados em 1º grau, além de fiança da
Companhia para os financiamentos denominados “Revitaliza”; e (iii) por avais e
garantias bancárias para os demais financiamentos.
h. Limites de utilização dos financiamentos já contratados
A Companhia não possui contratos que estabeleçam limites para sua utilização.

i.

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

No período de 2007 a 2009, as mudanças significativas nas demonstrações
financeiras
consolidadas da Companhia foram basicamente decorrentes das
transferências das unidades fabris da controlada SGPSA e suas subsidiárias que se
situavam nos EUA para o Brasil. Com essas transferências, a Companhia incorreu em
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gastos extra-operacionais como indenizações e custos de fechamento das unidades
nos EUA, afetando o resultado da Companhia como um todo.
Os custos e despesas foram reduzidos fortemente e adequados à nova realidade da
Companhia e aos mercados em que ela atua, principalmente nos EUA onde houve
uma forte retração da economia.
As atividades de reestruturação reduziram significativamente o número de
participantes do plano médico de pós-aposentadoria da controlada indireta SGUS,
sendo contabilizado, em 2008, um ganho atuarial de R$35.069 e um ganho de
encurtamento (“Curtailment”) de R$3.637. Em 2009, a controlada indireta SGUS
anunciou que, a partir de 1º de fevereiro de 2010, os benefícios médicos de pósaposentadoria seriam descontinuados e os participantes teriam a opção de contratar
um plano médico integralmente segurado (“fully-insured”) por uma operadora
independente. Tal alteração resultou em um ganho de encurtamento (“Curtailment”)
de R$11.141.
As ofertas públicas de ações da controlada SGPSA ocorridas em julho e agosto de
2007 e dezembro de 2008, adicionadas à geração própria de recursos,
recompuseram o capital de giro necessário para as operações da Companhia e de
suas controladas, tanto nos EUA como no Brasil e na Argentina, reduzindo também
as despesas financeiras.
Em 2009, a controlada SGPSA passou a controlar a Springs e Rossini Participações
S.A. (“SRPSA”), com 64,7% de seu capital. A SRPSA é uma empresa holding que
possui 100% das cotas do capital social da MMartan, empresa voltada para o varejo
de cama, mesa e banho, cujos produtos possuem alto valor agregado.
A Companhia adotou as IFRS pela primeira vez em suas demonstrações financeiras
consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, que inclui
comparativamente as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2009 e o balanço patrimonial de abertura em 1º de janeiro de 2009,
que coincide com o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2008.
Os ajustes efetuados nos balanços consolidados apresentados para fins de
comparação referentes aos trimestres de 2010 e 2009, que afetaram o patrimônio
líquido, foram os seguintes:
(a) Securitização SABRE: De acordo com as práticas contábeis anteriores, as
duplicatas a receber eram apresentadas líquidas da securitização SABRE em
decorrência da inexistência de riscos de regresso dos recebíveis, conforme divulgado
nas notas explicativas nº5 – Duplicatas a receber e nº13 – Empréstimos e
financiamentos às demonstrações financeiras publicadas referentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008. De acordo com as regras contábeis
atuais, o desreconhecimento desses ativos e passivos financeiros ocorre somente na
liquidação da operação, sendo então as duplicatas a receber e os empréstimos da
securitização SABRE apresentados de forma bruta.
(b) Depósitos judiciais: De acordo com as práticas contábeis anteriores as provisões
diversas eram apresentadas líquidas dos depósitos judiciais a elas relacionados. As
regras contábeis atuais determinam que sejam demonstrados separadamente, os
depósitos no ativo e as provisões no passivo, ainda que os depósitos estejam
relacionados às provisões.
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(c) Créditos diferidos - deságio: De acordo com as práticas contábeis anteriores os
deságios apurados na aquisição de empresas controladas e coligadas eram
apresentados no balanço consolidado como “Créditos diferidos – deságios” no passivo
exigível a longo prazo. As regras contábeis atuais determinam que quando
identificada uma compra vantajosa, os valores apurados sejam lançados ao resultado
do exercício. Os valores lançados anteriormente como deságio foram apurados nos
anos de 2004 (R$13.598) e 2005 (R$1.253), quando da aquisição das controlada
indireta Companhia Tecidos Santanense, e foram definidos como “outras naturezas
econômicas”. Portanto, esses valores foram lançados à lucros acumulados, como
ajustes de exercícios anteriores, líquidos de impostos, conforme determinam as
regras de transição das praticas contábeis atuais.
(d) Descontos concedidos: Em conexão com a adoção do CPC30, a Companhia
revisou a classificação de determinados descontos concedidos a clientes e optou por
classificá-los como dedução de vendas.
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a. Resultados das operações do emissor
Abaixo o comparativo de resultados obtidos nos exercícios de 2007 a 2009:
R$ milhões
Receita operacional
Vendas brutas
Deduções das vendas

2010

2009

2008

3.139.5
(524,4)
------------2.615,1
(2.147,9)
------------467,2

3.100,3
(445,6)
------------2.654,8
2.248,4
------------406,4

3.551,9
(393,1)
------------3.158,9
(2.729,3)
------------429,6

(252,4)
(164,8)
0,3

(216,0)
(180,6)
(69,9)

(192,1)
(193,9)
34,5

(53,8)
(42,3)
24,8
35,3

(49,3)
(31,8)
32,2
124,7

(68,6)
(36,9)
67,9
(141,2)

14,5

15,4

(100,7)

(32,5)
27,5

(8,8)
19,3

(30,6)
26,7

Lucro (prejuízo) líquido do exercício

9,5

26,0

13,6

Atribuído A:
Participação dos acionistas
controladores
Participação dos acionistas nãocontroladores

2,2

3,2

13,6

7,4

22,8

(118,223)

Receita operacional líquida ("RL")
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
De vendas
Gerais e administrativas
Outras, líquidas
Resultado operacional
Despesas financeiras - juros e encargos
Despesas bancárias, descontos e outros
Receitas financeiras
Variações cambiais, líquidas
Resultado operacional antes dos
impostos
Provisão para imposto de renda e
contribuição social
Corrente
Diferido

50,3

Resultado operacional referente ao exercício findo em 31 de dezembro de
2010, comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2009
A receita bruta da Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINAS foi de R$3,1
bilhões no exercício de 2010. O quadro abaixo destaca os principais resultados em
2010 comparativamente ao ano de 2009.
Abaixo reproduzimos os comentários individuais da nossa controlada Springs Global
Participações S.A. e da controlada indireta Companhia Tecidos Santanense.

SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Vendas líquidas por segmento
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As vendas no Brasil continuaram apresentando forte crescimento. As vendas líquidas
consolidadas, no montante de R$2.315,1 milhões em 2010, foram 3,4% abaixo das
vendas líquidas consolidadas de 2009, refletindo redução do volume de vendas em
toneladas de 4,7% e aumento do preço médio de 1,3%.
A tabela abaixo contém, para os períodos indicados, vendas líquidas, volumes em
toneladas e preço médio por segmento de negócio.

Segmento
Fashion bedding
Banho

2010
875,0
493,9

Vendas líquidas (R$ milhões)
% do total
2009
% do total
37,8%
21,3%

956,9
521,4

% var 10-09

2010

Volumes em toneladas
% do total
2009
% do total

% var 10-09

Preço médio (R$)/Kg
2010
2009
% var 10-09

39,9%
21,8%

(8,6%)
(5,3%)

51.328
36.876

30,8%
22,1%

57.426
37.914

32,8%
21,7%

(10,6%)
(2,7%)

17,05
13,39

16,66
13,75

2,3%
(2,6%)

Utility bedding

260,5

11,3%

358,6

15,0%

(27,4%)

32.034

19,2%

38.198

21,8%

(16,1%)

8,13

9,39

(13,4%)

Produtos intermediários

329,2

14,2%

265,6

11,1%

23,9%

46.539

27,9%

41.381

23,7%

12,5%

7,07

6,42

10,2%

356,5
2.315,1

15,4%
100,0%

293,7
2.396,2

12,3%
100,0%

21,4%
(3,4%)

166.777

100,0%

174.919

100,0%

(4,7%)

13,88

13,70

1,3%

Outros
Total

Vendas líquidas do segmento Fashion bedding – O decréscimo de 8,6%, passando de
R$956,9 milhões em 2009 para R$875,0 milhões em 2010, reflete um decréscimo do
volume de vendas em toneladas de 10,6%, parcialmente neutralizado por um aumento do
preço médio de 2,3%. Ainda que tenha ocorrido aumento de volume de fashion
bedding no Brasil, ele não foi o suficiente para neutralizar a redução de volumes na
América do Norte. O aumento do preço médio, de 2,3% em 2010 deve-se,
principalmente, à uma melhora no mix dos produtos vendidos e ao aumento da
participação das vendas no Brasil no total das vendas da Companhia.
Vendas líquidas do segmento Banho – O decréscimo de 5,3%, passando de R$521,4
milhões em 2009 para R$493,9 milhões em 2010, reflete um decréscimo de 2,7% do
volume de vendas em toneladas e um decréscimo de 2,6% no preço médio. O
decréscimo do volume de vendas em toneladas em 2010 deve-se, principalmente, à
queda de vendas no mercado norte-americano. O decréscimo do preço médio em
2010 deve-se, principalmente, à valorização de 11,6% do Real frente ao Dólar norteamericano, parcialmente neutralizado pelo aumento da participação das vendas no
Brasil no total das vendas da Companhia.
Vendas líquidas do segmento Utility bedding – O decréscimo de 27,4%, passando de
R$358,6 milhões em 2009 para R$260,5 milhões em 2010, reflete um decréscimo do
volume de vendas em toneladas de 16,1% e um decréscimo do preço médio de 13,4%. A
queda do volume de vendas em toneladas deve-se, principalmente, à queda de
vendas no mercado norte-americano. O decréscimo do preço médio deve-se,
principalmente, à valorização do Real já mencionada.
Vendas líquidas do segmento de Produtos intermediários – O aumento de 23,9%,
passando de R$265,6 milhões em 2009 para R$329,2 milhões em 2010, reflete um
aumento do volume de vendas em toneladas de 12,5% e um aumento do preço médio de
10,2%. O aumento do volume de vendas em toneladas e o aumento do preço médio
devem-se, principalmente, ao forte crescimento das vendas no mercado doméstico e
à maior participação de tecidos no mix de vendas de produtos intermediários.
Vendas líquidas - Outros – Neste segmento estão incluídas as vendas da subsidiária
indireta mmartan® (a partir de maio de 2009), as vendas no mercado canadense e
outras vendas diversas. As vendas deste segmento aumentaram 21,4%, passando
de R$293,7 milhões em 2009 para R$356,5 milhões em 2010.
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Desempenho lojas mmartan®

Número de lojas

2010
137

2009
103

Franquias
Próprias

90
47

58
45

% var 10-09
33,0%
55,2%
4,4%

Seguindo o plano de expansão da Companhia, foram inauguradas 34 novas lojas em
2010. A Companhia encerrou 2010 com 90 lojas franqueadas e 47 lojas próprias.
Estão planejadas para o exercício de 2011 a abertura de aproximadamente 40 novas
lojas.
Custo dos produtos vendidos
O custo dos produtos vendidos decresceu 6,3%, passando de R$2.058,5 milhões em
2009 para R$1.929,4 milhões em 2010.
A tabela abaixo contém, para os períodos indicados, custos de materiais, custos de
conversão e custos de armazenamento e distribuição, bem como a despesa de
depreciação dos ativos de produção e distribuição.
Materiais – Os custos de materiais decresceram 8,5%, passando de R$1.356,5
milhões em 2009 para R$1.240,7 milhões em 2010. Em relação às vendas líquidas,
os custos de materiais decresceram de 56,6% em 2009 para 53,6% em 2010. O
decréscimo no custo de materiais e no custo destes em relação às vendas líquidas é
atribuído, preponderantemente, à maior participação de produtos fabricados pela
nossa subsidiária brasileira no total dos produtos vendidos.
Custos de conversão – Os custos de conversão aumentaram 1,5%, de R$535,4
milhões em 2009 para R$543,5 milhões em 2010. Os custos de conversão
aumentaram, percentualmente às vendas líquidas, de 22,3% em 2009 para 23,5%
em 2010. Esse aumento deve-se à maior participação de produtos fabricados pela
nossa subsidiária brasileira no total dos produtos vendidos.
Custos de armazenamento e distribuição – Os custos de armazenamento e
distribuição decresceram 23,4%, de R$57,8 milhões em 2009 para R$44,3 milhões
em 2010, refletindo a queda do volume de vendas no mercado norte-americano e a
valorização do Real na tradução dos custos da nossa subsidiária americana. Como
percentual das vendas líquidas, os custos de armazenamento e distribuição
decresceram de 2,4% em 2009 para 1,9% em 2010.
Depreciação dos ativos de produção e distribuição – As despesas de depreciação dos
ativos de produção e distribuição foram R$108,8 milhões em 2009 e R$100,9
milhões em 2010.
Lucro bruto e Margem bruta
Lucro bruto – O lucro bruto aumentou 14,2%, de R$337,7 milhões em 2009 para
R$385,7 milhões em 2010, devido à combinação dos pontos já relatados.
Margem bruta – Houve um aumento de 2,6 pontos percentuais na margem bruta,
passando de 14,1% em 2009 para 16,7% em 2010.
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Despesas operacionais
De vendas – As despesas de vendas aumentaram 16,6%, de R$193,6 milhões em
2009 para R$225,8 milhões em 2010 devido à inclusão das despesas comerciais da
nossa subsidiária indireta mmartan® a partir de maio de 2009.
A tabela abaixo contém, para os períodos indicados, despesas de vendas fixas e
variáveis.
As despesas fixas de vendas permaneceram praticamente estáveis em relação a
2009, passando de R$114,0 milhões em 2009 para R$115,6 milhões em 2010.
As despesas variáveis de vendas aumentaram de R$79,6 milhões em 2009 para
R$110,2 milhões em 2010. Em relação às vendas líquidas, as despesas de vendas
variáveis aumentaram de 3,3% em 2009 para 4,8% em 2010, devido ao aumento do
custo de frete e comissões decorrentes do aumento de vendas no Brasil.
Gerais e administrativas – As despesas gerais e administrativas decresceram 12,8%,
de R$153,4 milhões em 2009 para R$133,7 milhões em 2010. O decréscimo deve-se,
principalmente, ao esforço de racionalização empreendido pela Companhia e à
valorização do Real na tradução dos custos da nossa subsidiária americana. Em
relação às vendas líquidas, as despesas gerais e administrativas decresceram de
6,4% em 2009 para 5,8% em 2010.
Resultado financeiro
Despesas financeiras - juros e encargos – As despesas financeiras aumentaram de
R$46,5 milhões em 2009 para R$53,0 milhões em 2010, devido, em parte, ao
aumento dos empréstimos e financiamentos.
Despesas bancárias, impostos, descontos e outros – As despesas bancárias,
impostos, descontos e outros aumentaram de R$38,1 milhões em 2009 para R$45,8
milhões em 2010, em decorrência de descontos financeiros concedidos, dentre
outros.
Receitas financeiras – As receitas financeiras decresceram de R$20,7 milhões em
2009 para R$18,3 milhões em 2010. Esse decréscimo decorre da redução nos
investimentos de curto prazo em 2010, comparado à 2009.
Variações cambiais líquidas – O saldo das variações cambiais líquidas passou de uma
receita de R$157,4 milhões em 2009 para uma receita de R$37,1 milhões em 2010. A
redução da receita deve-se à liquidação da maior parte dos derivativos em 2009, e
uma menor parte em 2010.
EBITDA e Margem EBITDA
EBITDA – EBITDA alcançou R$136,1 milhões em 2010 devido à combinação dos
pontos já relatados.
Margem EBITDA – A margem EBITDA atingiu 5,9% em 2010.
Provisão para imposto de renda e contribuição social
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No exercício de 2010, a Companhia contabilizou provisão de imposto de renda e
contribuição social no montante de R$1,5 milhões.
Investimentos de capital
Em 2010 e 2009, investimentos de capital foram de R$60,1 milhões e R$77,4
milhões, respectivamente.
Liquidez e financiamento
Excluídas as debêntures subscritas integralmente pela controladora da Companhia, a
dívida líquida aumentou R$142,3 milhões, passando de R$222,8 milhões em 31 de
dezembro de 2009 para R$365,1 milhões em 31 de dezembro de 2010. Esse
aumento deve-se, principalmente, à maior necessidade de capital de trabalho face ao
aumento do custo de nossos produtos e redução de prazos de fornecedores.

COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
A Santanense faturou R$392,4 milhões no exercício de 2010. O quadro abaixo
destaca os principais resultados em 2010 comparativamente ao ano de 2009.

R$ mil
Destaques Financeiros Consolidados
Receita bruta
Receita líquida total

2010
392.362
316.344

Variação
2009
330.439
265.465

%
18,7
19,2
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Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
(% sobre vendas líquidas)
Despesas
com
vendas,
gerais
administrativas
Depreciações e amortizações
Resultado operacional
(% sobre vendas líquidas)
Lucro líquido
Lucro básico e diluído por ação (R$/ação):
Ordinárias Preferenciais

(234.883)
81.461
25,8%

(196.849)
68.616
25,8%

19,3
18,7

(44.702)
8.822
36.523
11,5%
22.724

(38.747)
9.088
28.879
10,9%
18.760

15,4
(2,9)
26,5
21,1

0,5764
0,6340

0,4758
0,5234

21,1
21,1

e

Receita Líquida
A receita líquida de vendas em 2010 atingiu R$316,3 milhões. As vendas líquidas da
Santanense cresceram 19,2% no ano, devido ao crescimento de 9,1% no volume
produzido e vendido e, também, ao crescimento de 9,2% nos preços médios.
Custo dos produtos vendidos
A Santanense apresentou uma margem bruta de 25,8% no ano de 2010, a mesma
margem bruta obtida em 2009.
Despesas com vendas, gerais e administrativas
As despesas com vendas, gerais e administrativas apresentaram um acréscimo neste
ano devido ao crescimento das vendas, e ao acréscimo nas despesas com fretes e
comissões. As despesas fixas, cresceram um pouco acima da inflação do período,
refletindo os reajustes de salários.
Resultado operacional
O resultado operacional foi de R$36,5 milhões em 2010, registrando um acréscimo
de 26,5% sobre o exercício anterior.
Resultado financeiro líquido
O resultado financeiro líquido em 2010 foi uma despesa de R$6,4 milhões, enquanto
que em 2009 foi uma despesa de R$7,5 milhões.

Resultado financeiro
Receitas financeiras
Juros e encargos financeiros
Variação cambial, líquidas
Despesas bancárias, descontos
Resultado financeiro

R$ milhões
2010
2009
1,5
2,5
(6,0)
(4,6)
(0,2)
(2,5)
(1,7)
(2,9)
(6,4)
(7,5)
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Capital circulante líquido
O capital circulante líquido cresceu de R$97,0 milhões para R$103,6 milhões durante
o ano de 2010, registrando um aumento de R$6,6 milhões. O coeficiente de liquidez
corrente em 2010 foi de 2,40, ou seja, para cada R$1,00 devido de curto prazo a
Santanense possui R$2,40 em recursos de curto prazo.
Passivos e ativos financeiros
O endividamento financeiro consolidado de curto e longo prazo em 2010 totalizou
R$50,5 milhões contra R$43,5 milhões em 2009, representando um aumento de
16,1%. O perfil dos financiamentos em 31 de dezembro de 2010 era o seguinte:
Vencimento
----------------------------2011
2012
2013
2014 e 2020
Total

Total
--------28,5
16,3
3,8
1,9
--------50,5
=====

Lucro líquido e dividendos
A Santanense registrou neste exercício lucro líquido de R$22,7 milhões. A
Administração irá propor à Assembléia Geral Ordinária a se realizar até 30 de abril
próximo a distribuição de dividendos totais de R$0,13056 por ação ordinária e
R$0,14362 por ação preferencial, no montante de R$5,1 milhões, 25% do lucro
líquido do exercício, ajustado de acordo com o estatuto social. Desse valor serão
abatidos os dividendos já pagos antecipadamente.
Resultado operacional referente ao exercício findo em 31 de dezembro de
2009, comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2008.
A receita bruta consolidada da Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINAS
foi de R$3,1 bilhões no exercício de 2009.
Abaixo reproduzimos os comentários individuais da nossa controlada Springs Global
Participações S.A. e da controlada indireta Companhia Tecidos Santanense.
SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.
Vendas
A Springs Global apresentou vendas brutas consolidadas de R$2,8 bilhões em 2009.
As vendas líquidas, R$2,4 bilhões, ficaram 16,5% abaixo das vendas líquidas de
2008. Os significativos índices de crescimento das vendas do segmento cama, mesa
e banho no Brasil e das vendas da Companhia no mercado doméstico, de 30% e
24% respectivamente, não foram suficientes para neutralizar a redução nas vendas
na América do Norte. É que o mercado norte-americano representava 69% das
vendas da Springs Global em 2008 e, ainda representou 56% em 2009. O mercado
dos EUA sofreu com o crescimento do desemprego que ultrapassou 10% durante o
ano de 2009, levando os consumidores a retraírem suas compras. Este fato, somado
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ao encerramento das atividades de um dos nossos principais clientes no quarto
trimestre de 2008, acarretou forte redução de nossas vendas nos EUA. Apesar da
queda dos volumes, verificou-se aumento de 7,8% no preço médio em 2009,
refletindo a desvalorização do Real na tradução das vendas em Dólares, quando
comparado ao ano anterior.
A tabela abaixo contém, para os períodos indicados, vendas líquidas, volumes em
toneladas e preço médio por segmento de negócio.
Segmento
2009
Fashion bedding
Banho
Utility bedding
Produtos intermediários
Outros
Total

Vendas líquidas (em R$ milhões)
% do
% do
% variação
total
2008
total
2009-2008

2009

Volumes em toneladas
% do
% do
total
2008
total

% variação
2009-2008

Preço médio por quilograma
% variação
2009
2008
2009-2008

956,9

39,7%

1.223,5

42,4%

(21,8%)

57.426

32,8%

76.012

33,9%

(24,5%)

16,7

16,1

3,7%

521,4
358,6

21,7%
14,9%

684,6
415,6

23,8%
14,4%

(23,8%)
(13,7%)

37.914
38.198

21,7%
21,8%

55.477
50.938

24,7%
22,7%

(31,7%)
(25,0%)

13,8
9,4

12,3
8,2

12,2%
14,6%

265,6
304,9

11,0%
12,7%

260,1
298,7

9,0%
10,4%

2,1%
2,1%

41.381
-

23,7%
-

42.029
-

18,7%
-

(1,5%)
-

6,4
-

6,2
-

3,2%
-

2.407,4

100,0%

2.882,5

100,0%

(16,5%)

174.919

100,0%

224.456

100,0%

(22,1%)

13,8

12,8

7,8%

Vendas líquidas do segmento Fashion bedding – O decréscimo de 21,8%, passando
de R$1.223,5 milhões, em 2008, para R$956,9 milhões, em 2009, reflete uma queda
no volume de vendas em toneladas de 24,5% e um aumento do preço médio por
quilograma de 3,7%. Ainda que tenha ocorrido aumento das vendas de fashion
bedding no Brasil de 39,1%, ele não foi suficiente para neutralizar a redução de
37,1% nas vendas na América do Norte em função do ambiente econômico recessivo
e do encerramento das atividades de um dos nossos principais clientes, naquele
mercado, no quarto trimestre de 2008. O aumento do preço médio por quilograma,
de 3,7% em 2009, deve-se principalmente à desvalorização do Real na tradução
para reais das vendas em Dólares.
Vendas líquidas do segmento Banho – O decréscimo de 23,8% nas vendas líquidas,
de R$684,6 milhões, em 2008, para R$521,4 milhões, em 2009, reflete uma queda
no volume de vendas em toneladas de 31,7% e um aumento do preço médio por
quilograma de 12,2%. Ainda que tenha ocorrido aumento das vendas de toalhas no
Brasil na ordem de 16,1%, ele não foi suficiente para neutralizar a redução de
44,1% nas vendas na América do Norte em função dos mesmos fatores já relatados.
O aumento do preço médio por quilograma deve-se ao impacto da desvalorização do
Real previamente mencionada e à melhora no mix dos produtos vendidos, bem com
ganho, pela Companhia, de participação nos segmentos de maior valor agregado no
mercado doméstico.
Vendas líquidas do segmento Utility bedding – O decréscimo de 13,7% nas vendas
líquidas, de R$415,6 milhões, em 2008, para R$358,6 milhões, em 2009, reflete
uma queda no volume de vendas em toneladas de 25,0% e um aumento do preço
médio por quilograma de 14,6%. A queda no volume de vendas em toneladas devese, principalmente, ao impacto da desaceleração da economia americana. O aumento
do preço médio por quilograma deve-se ao impacto da desvalorização do Real
previamente mencionada e à melhora no mix dos produtos vendidos.
Vendas líquidas do segmento de Produtos intermediários – As vendas deste
segmento que incluem fios, tecidos crus e tecidos acabados, no mercado doméstico,
cresceram 5% em relação a 2008. O aumento de 2,1%, de R$260,1 milhões, em
2008, para R$265,6 milhões, em 2009, decorre deste aumento de vendas no Brasil
somado a uma queda nos EUA.
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Vendas líquidas - Outros – Neste segmento estão incluídas as vendas da subsidiária
indireta mmartan® (a partir de maio de 2009), as vendas no mercado Canadense e
outras vendas diversas. As vendas deste segmento aumentaram 2,1%, passando de
R$298,7 milhões, em 2008, para R$304,9 milhões em 2009. Em 2008, a Companhia
efetuou vendas no mercado spot de energia, que não ocorreu em 2009.
Custo dos produtos vendidos
O custo dos produtos vendidos decresceu 18,6%, de R$2.529,5 milhões, em 2008,
para R$2.058,5 milhões em 2009.
A tabela abaixo contém, para os períodos indicados, custos de materiais, custos de
conversão e custos de armazenamento e distribuição, bem como a despesa de
depreciação dos ativos de produção e distribuição.

(R$ milhões)
Materiais
Custos de conversão
Custos de armazenamento e distribuição
Depreciação
Total

2009

% do total do
custo dos
produtos
vendidos

% das
vendas
líquidas

2008

% do total do
custo dos
produtos
vendidos

% das
vendas
líquidas

% variação
2009-2008

1.356,5

65,9%

56,3%

1.715,6

67,8%

59,5%

(20,9%)

535,4
57,8

26,0%
2,8%

22,2%
2,4%

600,8
89,5

23,8%
3,5%

20,8%
3,1%

(10,9%)
(35,4%)

108,8
2.058,5

5,3%
100,0%

4,5%
85,5%

123,6
2.529,5

4,9%
100,0%

4,3%
87,8%

(12,0%)
(18,6%)

Materiais – O decréscimo de 20,9% no custo de materiais, de R$1.715,6 milhões, em
2008, para R$1.356,5 milhões, em 2009, é atribuído à queda do volume de vendas
em 2009. Em relação às vendas líquidas, os custos de materiais decresceram de
59,5%, em 2008, para 56,3% em 2009. O decréscimo no custo de materiais em
relação às vendas líquidas é atribuído, preponderantemente, à maior participação de
produtos fabricados pela nossa subsidiária brasileira no total dos produtos vendidos e
à queda no preço de matérias-primas em decorrência do ambiente econômico
mundial.
Custos de conversão – Os custos de conversão decresceram 10,9%, de R$600,8
milhões, em 2008, para R$535,4 milhões em 2009. Os custos de conversão
aumentaram, percentualmente às vendas líquidas, de 20,8%, em 2008, para 22,2%,
em 2009, devido à maior participação de produtos fabricados pela nossa subsidiária
brasileira no total dos produtos vendidos, bem como ao impacto da desvalorização
do Real na tradução para reais dos custos de conversão das nossas unidades
industriais norte-americanas.
Custos de armazenamento e distribuição – Os custos de armazenamento e
distribuição decresceram 35,4%, de R$89,5 milhões, em 2008, para R$57,8 milhões,
em 2009, refletindo a queda no volume de vendas nos EUA, compensadas pela
desvalorização do Real na tradução para reais dos custos da nossa subsidiária
americana. Como percentual das vendas líquidas, os custos de armazenamento e
distribuição decresceram de 3,1%, em 2008, para 2,4% em 2009.
Depreciação dos ativos de produção e distribuição – As despesas de depreciação dos
ativos de produção e distribuição foram R$123,6 milhões em 2008 e R$108,8
milhões em 2009.
Lucro bruto e Margem bruta
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Lucro bruto – O lucro bruto decresceu 1,2%, de R$353,0 milhões, em 2008, para
R$348,9 milhões em 2009, resultado do esforço da Companhia na redução de custos
e melhoria do mix de vendas.
Margem bruta – O resultado destas políticas se faz sentir e apesar da queda das
vendas, ocorreu um aumento da margem bruta de 2,3 pontos percentuais, passando
de 12,2%, em 2008, para 14,5% em 2009.
Receitas (despesas) operacionais
De vendas – As despesas de vendas aumentaram 16,3%, de R$166,5 milhões, em
2008, para R$193,6 milhões, em 2009, devido à inclusão das despesas comerciais da
nossa subsidiária indireta mmartan® a partir de maio de 2009.
As despesas fixas de vendas aumentaram de R$109,0 milhões, em 2008, para
R$145,0 milhões em 2009. Esse aumento reflete a desvalorização do Real na
tradução para reais das despesas de nossa subsidiária norte-americana e na inclusão
das despesas comerciais de vendas da nossa subsidiária indireta mmartan® a partir
de maio de 2009.
As despesas variáveis de vendas decresceram de R$57,5 milhões, em 2008, para
R$48,6 milhões em 2009. Em 2009 e 2008, as despesas de vendas variáveis
correspondiam a 2,0% das vendas líquidas.
Gerais e administrativas e honorários da administração – As despesas gerais e
administrativas e honorários da administração decresceram 7,8%, de R$166,4
milhões, em 2008, para R$153,4 milhões em 2009. O decréscimo deve-se,
principalmente, ao esforço de racionalização empreendido pela empresa, mais que
suficiente para absorver o impacto da desvalorização do Real na tradução para reais
das despesas da nossa subsidiária norte-americana. Em relação às vendas líquidas,
as despesas gerais e administrativas aumentaram de 5,8%, em 2008, para 6,4% em
2009. O aumento em relação às vendas líquidas reflete uma menor absorção das
despesas fixas devido à queda das vendas em 2009.
Resultado financeiro
Despesas financeiras - juros e encargos – As despesas financeiras decresceram de
R$65,4 milhões, em 2008, para R$46,5 milhões, em 2009, devido à redução do total
do passivo financeiro e das taxas de juros.
Despesas bancárias, impostos, descontos e outros – As despesas bancárias,
impostos, descontos e outros aumentaram de R$38,6 milhões, em 2008, para
R$49,3 milhões, em 2009, em decorrência de descontos concedidos, dentre outros.
Receitas financeiras – As receitas financeiras decresceram de R$24,4 milhões, em
2008, para R$20,7 milhões em 2009. Esse decréscimo decorre do uso das
disponibilidades para pagamento dos empréstimos e dos investimentos realizados
em 2009, fazendo diminuir as disponibilidades médias aplicadas no mercado
financeiro em 2009 em relação a 2008.
Variações cambiais líquidas – O saldo de variações cambiais líquidas passou de uma
perda de R$168,2 milhões, em 2008, para um ganho de R$157,4 milhões em 2009.
O ganho em 2009 é atribuído à apreciação do Real frente ao Dólar durante o
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período. Essa apreciação resultou um ganho na contabilização, à valor de mercado,
de certos instrumentos financeiros derivativos, além do impacto na tradução para
reais dos nossos empréstimos e financiamentos denominados em Dólar.
Outras, líquidas – As outras receitas e despesas operacionais, líquidas totalizaram
despesas de R$54,8 milhões em 2009 e R$134,4 milhões em 2008. Essa rubrica está
relacionada às despesas de reestruturação, ocorrida preponderantemente em 2008,
à perda na alienação de alguns ativos fixos, à provisão para custos de
arrendamentos não recuperáveis e ao parcelamento de débitos fiscais referentes aos
anos-calendário de 2006 a 2008.
Provisão para imposto de renda e contribuição social
Em 2009 e 2008 contabilizamos benefícios de imposto de renda no montante de
R$8,5 milhões e R$14,9 milhões respectivamente. Contabilizamos, também, em
2009 e em 2008, benefícios de contribuição social no montante de R$2,6 milhões e
R$4,8 milhões respectivamente.
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COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
A SANTANENSE faturou R$330,4 milhões no exercício de 2009. O quadro abaixo
destaca os principais resultados em 2009 comparativamente ao ano de 2008.

R$ mil
Destaques Financeiros Consolidados
Receita bruta
Receita líquida total
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
(% sobre vendas líquidas)
Despesas com vendas, gerais e
administrativas
Depreciações e amortizações
Lucro operacional antes do resultado
financeiro
(% sobre vendas líquidas)
Lucro líquido
Lucro por ação (R$/ação)
Quantidade de ações (milhares)

Variação

2009
330.439
265.465
(196.849)
68.616
25,8%

2008
346.259
280.024
(203.458)
76.566
27,3%

%
(4,6)
(5,2)
(3,2)
(10,4)

(38.747)
9.019

(40.323)
8.944

(3,9)
0,8

28.879
10,9%
18.760
0,48
39.299

37.023
13,2%
32.916
0,84
39.299

(22,0)
(43,0)
(43,0)
-

Receita líquida
A receita líquida de vendas em 2009 atingiu R$265,5 milhões. As vendas líquidas da
Santanense decresceram em 5,2% no ano, devido à queda de 6,7% no volume
produzido e vendido e crescimento de 2,2% nos preços médios.
Margem bruta
A SANTANENSE apresentou uma margem bruta no ano de 2009 de 25,8%, com
queda de 1,5 pontos percentuais em relação à margem bruta obtida em 2008.
Despesas com vendas, gerais e administrativas
As despesas com vendas, gerais e administrativas apresentaram um decréscimo
neste ano, devido à redução de 13,1% nas despesas com fretes e comissões. As
despesas fixas, cresceram um pouco acima da inflação do período, refletindo os
reajustes de salários.
Resultado operacional
O lucro operacional antes do resultado financeiro foi de R$28,9 milhões em 2009,
registrando um decréscimo de 22,0% sobre o exercício anterior.
Resultado financeiro líquido
O resultado financeiro líquido em 2009 foi uma despesa de R$7,5 milhões, enquanto
que em 2008 foi uma despesa de R$0,5 milhões.
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Resultado financeiro
Receitas financeiras
Juros e encargos financeiros
Variação cambial, líquidas
Despesas bancárias, descontos
Resultado financeiro

R$ milhões
2009
2008
2,5
2,3
(4,6)
(5,9)
(2,5)
5,1
(2,9)
(2,0)
(7,5)
(0,5)

Variação
%
8,7
(22,0)
(304.0)
45,0

A Companhia registrou perda no valor de R$2,5 milhões em variação cambial com
clientes do mercado externo.
Lucro líquido e dividendos
A SANTANENSE registrou neste exercício lucro líquido de R$18,8 milhões ou R$0,48
por ação. A Administração propõe à Assembléia Geral Ordinária a se realizar até 30
de abril próximo a distribuição de dividendos totais de R$0,10719 por ação ordinária
e R$0,11790 por ação preferencial, no montante de R$4,2 milhões, 25% do lucro
líquido ajustado do exercício, excluindo-se a destinação obrigatória para reserva
legal. Desse valor serão abatidos os dividendos já pagos antecipadamente.
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Resultado operacional referente ao exercício findo em 31 de dezembro de
2008, comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2007.
Abaixo reproduzimos os comentários individuais da nossa controlada Springs Global
Participações S.A. e da controlada indireta Companhia Tecidos Santanense.
SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.
A análise abaixo considera o total das operações (operações continuadas e
descontinuadas), com exceção das análises efetuadas nas linhas de vendas líquidas,
custo dos produtos vendidos e despesas operacionais de vendas, onde foram
comparados apenas com as operações continuadas de 2007.
Vendas líquidas
As vendas líquidas, no montante de R$2.882,5 milhões, em 2008, foram 16,9%
abaixo das vendas líquidas de 2007, no montante de R$3.468,3. A redução das
vendas líquidas deve-se, em grande parte, à desaceleração da economia nos Estados
Unidos e ao impacto da apreciação do Real, de 5,0%, na conversão das vendas em
dólares para Reais, quando comparado com o ano anterior.
A tabela abaixo contém, para os exercícios indicados, vendas líquidas, volumes em
toneladas e preço médio por segmento de negócio.

Segmento
Fashion Bedding
Banho
Utility Bedding
Produtos Intermediários
Outros
Operações Continuadas
Operações Descontinuadas
Total

Vendas liquidas no período de Doze Meses
Findo em 31 de Dezembro de
% do
% do
% Variação
2007
Total
2008
Total
2007-2008

Volumes em Toneladas no período de Doze Meses
Findo em 31 de Dezembro de
% do
% do
% Variação
2007
Total
2008
Total
2007-2008

Preço Médio por Quilograma
no período de Doze Meses
Findo em 31 de Dezembro de
% Variação
2007
2008
2007-2008

1.535,3

44,3%

1.223,5

42,4%

(20,3%)

89.331

33,5%

76.012

33,9%

(14,9%)

17,19

16,10

(6,3%)

899,5
516,8

25,9%
14,9%

684,6
415,6

23,8%
14,4%

(23,9%)
(19,6%)

70.337
61.360

26,4%
23,0%

55.477
50.938

24,7%
22,7%

(21,1%)
(17,0%)

12,79
8,42

12,34
8,16

(3,5%)
(3,1%)

235,6
281,1

6,8%
8,1%

260,1
298,7

9,0%
10,4%

10,4%
6,3%

45.826
-

17,2%
-

42.029
-

18,7%
-

(8,3%)
-

5,14
-

6,19
-

20,4%
-

3.468,3
83,8

100,0%

2.882,5
-

100,0%

(16,9%)

266.854
-

100,0%

224.456
-

100,0%

(15,9%)
-

12,92
-

12,84
-

(0,6%)
-

(18,9%)

266.854

(15,9%)

12,92

12,84

(0,6%)

3.552,1

2.882,5

224.456

Vendas líquidas do segmento Fashion Bedding – O decréscimo de 20,3%, de
R$1.535,3 milhões, em 2007, para R$1.223,5 milhões, em 2008, reflete uma queda
no volume de vendas em toneladas de 14,9% e um decréscimo do preço médio por
quilograma de 6,3%. A redução das vendas reflete, principalmente, o impacto da
desaceleração da economia americana, parcialmente compensada pelo aumento das
vendas no mercado brasileiro. O decréscimo do preço médio por quilograma de
6,3%, em 2008, deve-se, principalmente, ao impacto de 5,0% da apreciação do Real
contra o dólar de 2007 para 2008.
Vendas líquidas do segmento Banho – O decréscimo de 23,9% nas vendas líquidas,
de R$899,5 milhões, em 2007, para R$684,6 milhões, em 2008, reflete uma queda
no volume de vendas em toneladas de 21,1% e um decréscimo do preço médio por
quilograma de 3,5%. A redução no volume de vendas em toneladas deve-se,
principalmente, à desaceleração da economia americana, parcialmente compensada,
pelo aumento das vendas no mercado brasileiro. O decréscimo do preço médio por
quilograma é relacionado à apreciação do Real na conversão das nossas vendas em
dólares para Reais da nossa subsidiária americana, Springs Global US, Inc (SGUS). O
impacto negativo na conversão da moeda no preço médio por quilograma foi
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parcialmente compensado por uma maior participação das vendas no mercado
brasileiro no total das vendas deste segmento.
Vendas líquidas do segmento Utility Bedding – O decréscimo de 19,6% nas vendas
líquidas, de R$516,8 milhões, em 2007, para R$415,6 milhões, em 2008, reflete
uma queda no volume de vendas em toneladas de 17,0% e um decréscimo do preço
médio por quilograma de 3,1%. A queda no volume de vendas em toneladas devese, principalmente, ao impacto da desaceleração da economia americana. O
decréscimo do preço médio por quilograma deve-se ao impacto da apreciação do
Real frente ao dólar, na conversão das vendas da nossa subsidiária americana para
Reais, parcialmente compensado pelo aumento do preço médio por quilograma de
modo a absorver o aumento do custo da principal matéria-prima, o poliéster,
ocorrido nos primeiros nove meses do ano .
Vendas líquidas do segmento de Produtos Intermediários – As vendas deste
segmento incluem fios, tecidos crus e tecidos acabados. O aumento de 10,4% das
vendas líquidas, de R$235,6 milhões, em 2007, para R$260,1 milhões, em 2008,
reflete um aumento do preço médio por quilograma de 20,4% e uma queda no
volume de vendas em toneladas de 8,3%. O aumento no preço médio por
quilograma em 2008, comparado com 2007, deve-se, principalmente, à mudança no
mix, com uma maior participação da venda de tecidos, o qual possui preço médio
por quilograma maior que o preço de fios. Por sua vez, a queda no volume de
vendas em toneladas decorre da maior ultilização de produtos intermediários na
confecção de produtos acabados destinados ao mercado brasileiro.
Vendas líquidas - Outros – Neste segmento estão incluídas as vendas no mercado
Canadense, as vendas da Springs Direct, que operava a nossa cadeia de lojas de
varejo (outlets) nos Estados Unidos até o final de 2007, e outras vendas diversas. As
vendas deste segmento aumentaram 6,3%, de R$281,1 milhões, em 2007, para
R$298,7 milhões em 2008.
Custo dos produtos vendidos
O custo dos produtos vendidos decresceu 21,0%, de R$3.201,6 milhões, em 2007,
para R$2.529,5 milhões em 2008.
A tabela abaixo contém, para os exercícios indicados, custos de materiais, custos de
conversão e custos de armazenamento e distribuição, bem como a despesa de
depreciação dos ativos de produção e distribuição.

(R$ milhões)
Materiais
Custos de Conversão
Custos de Armazenamento e Distribuição
Depreciação
Operações Continuadas
Operações Descontinuadas
Total

2007

Período de Doze Meses Findo em 31 de Dezembro de
% do Total do
% do Total do
Custo dos
% das
Custo dos
% das
Produtos
Vendas
Produtos
Vendas
Vendidos
Liquidas
2008
Vendidos
Liquidas

Var. %
2007-2008

2.145,9
790,7

67,0%
24,7%

61,9%
22,8%

1.715,6
600,8

67,8%
23,8%

59,5%
20,8%

(20,1%)
(24,0%)

125,3
139,7

3,9%
4,4%

3,6%
4,0%

89,5
123,6

3,5%
4,9%

3,1%
4,3%

(28,6%)
(11,5%)

3.201,6
71,3

100,0%

92,3%

2.529,5
-

100,0%

87,8%

(21,0%)
-

3.272,9

2.529,5

(22,7%)

Materiais – O decréscimo de 20,1% no custo de materiais de R$2.145,9 milhões, em
2007, para R$1.715,6 milhões, em 2008, é atribuído à queda do volume de vendas
e, também, ao impacto da apreciação do Real contra o dólar na conversão dos custos
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de materiais que são, preponderantemente, atrelados ao dólar. Em relação às
vendas líquidas, os custos de materiais decresceram de 61,9%, em 2007, para
59,5% em 2008. O decréscimo no custo de materiais em relação às vendas líquidas
é atribuído ao maior percentual de produtos fabricados pela nossa subsidiária
brasileira e demonstra a extraordinária capacidade da Companhia na administração
das compras de seus insumos apesar do aumento dos preços das commodities
ocorrido durante os primeiros nove meses do ano.
Custos de conversão – Os custos de conversão decresceram 24,0%, de R$790,7
milhões, em 2007, para R$600,8 milhões em 2008. Os custos de conversão
decresceram, percentualmente às vendas líquidas, de 22,8%, em 2007, para 20,8%
em 2008. Esse decréscimo reflete o impacto da consolidação de nossas unidades de
produção, além da apreciação do Real na conversão dos custos da nossa subsidiária
americana.
Custos de armazenamento e distribuição – Os custos de armazenamento e
distribuição decresceram 28,6%, de R$125,3 milhões, em 2007, para R$89,5
milhões em 2008. Como percentual das vendas líquidas, os custos de
armazenamento e distribuição decresceram de 3,6%, em 2007, para 3,1% em 2008.
Esse decréscimo é devido aos esforços na consolidação de nossos armazéns nos
Estados Unidos. Adicionalmente, o custo de armazenamento foi menor devido ao
impacto da apreciação do Real na conversão dos custos da nossa subsidiária
americana.
Depreciação dos ativos de produção e distribuição – As despesas de depreciação dos
ativos de produção e distribuição foram R$139,7 milhões, em 2007, e R$123,6
milhões em 2008.
Lucro bruto e Margem bruta
Lucro bruto – O esforço contínuo na redução de custos que a Companhia vem
fazendo surtiu resultado e propiciou, apesar da queda das vendas, um aumento do
lucro bruto de 26,4%, de R$279,2 milhões, em 2007, para R$353,0 milhões em
2008.
Margem bruta – A margem bruta aumentou 4,5 pontos percentuais, passando de
7,9%, em 2007, para 12,2% em 2008.
Receitas e despesas operacionais
De vendas – As despesas de vendas caíram 2,8%, de R$171,3 milhões, em 2007,
para R$166,5 milhões em 2008.
As despesas fixas de vendas foram de R$123,1 milhões, em 2007, para R$109,0
milhões em 2008. Como percentual das vendas líquidas, as despesas fixas de vendas
aumentaram de 3,5%, em 2007, para 3,8%, em 2008, refletindo a queda no volume
de vendas.
As despesas variáveis de vendas aumentaram de R$48,2 milhões, em 2007, para
R$57,5 milhões em 2008. Em relação às vendas líquidas, as despesas de vendas
variáveis aumentaram de 1,4%, em 2007, para 2,0%, em 2008. As despesas
variáveis de vendas não decresceram proporcionalmente à queda das vendas em
decorrência do aumento do custo de frete na subsidiária brasileira e ao aumento da
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provisão para devedores duvidosos, tendo em vista o pedido de recuperação judicial
de alguns clientes no mercado norte-americano.
Gerais e administrativas – As despesas gerais e administrativas decresceram 29,6%,
de R$236,5 milhões, em 2007, para R$166,4 milhões em 2008. Em relação às
vendas líquidas, as despesas gerais e administrativas decresceram de 6,7%, em
2007, para 5,8% em 2008. O decréscimo deve-se, principalmente, à racionalização
das despesas gerais e administrativas da nossa subsidiária americana e, também, ao
impacto da apreciação do Real na conversão das despesas da nossa subsidiária
americana.
Despesa de depreciação incluída em receitas (despesas) operacionais – As despesas
de depreciação incluídas nas despesas de vendas, gerais e administrativas, acima
descritas, decresceram de R$36,1 milhões, em 2007, para R$14,2 milhões, em
2008.
Resultado financeiro
Despesas financeira, juros e encargos – A despesa financeira decresceu de R$93,0
milhões, em 2007, para R$65,4 milhões, em 2008, devido à redução do total do
passivo financeiro e das taxas de juros, proporcionada pelo refinanciamento da
dívida da subsidiária americana.
Despesas bancárias, impostos, descontos e outros – As despesas bancárias,
impostos, descontos e outros decresceram de R$41,0 milhões, em 2007, para
R$38,6 milhões em 2008.
Receita financeira – As receitas financeiras aumentaram de R$19,1 milhões, em
2007, para R$24,4 milhões, em 2008, devido ao investimento de parte dos recursos
oriundos do IPO no terceiro trimestre de 2007 e ao aumento de capital no quarto
trimestre de 2008.
Variações cambiais, líquidas – Houve uma inversão do saldo de variações cambiais
no total de R$217,0 milhões, passando de um ganho de R$48,8 milhões, em 2007,
para uma perda de R$168,2 milhões, em 2008, devido à desvalorização do Real
frente ao dólar, ocorrida nos últimos quatro meses do ano, a qual impactou a
conversão dos nossos empréstimos e financiamentos em dólar, bem como a
contabilização pelo valor de mercado, em 31 de dezembro de 2008, de certos
instrumentos financeiros derivativos os quais foram contratados pela Companhia
com o objetivo de assegurar a rentabilidade nas exportações a serem realizadas por
sua subsidiária brasileira para suas controladas e clientes no exterior. Deve-se
destacar que as taxas de câmbio contratadas nestes instrumentos financeiros
derivativos, asseguram rentabilidade às exportações da subsidiária brasileira.
Outras líquidas – As outras líquidas totalizaram R$137,9 milhões, em 2007, e
R$134,4 milhões em 2008. Essa rubrica está relacionada, principalmente, à
reestruturação das operações de produção da nossa subsidiária americana, refletindo
(i) o fechamento de mais duas fábricas, uma nos EUA e outra no México, (ii) a
reorganização da nossa equipe de colaboradores e (iii) a perda com o valor
recuperável de alguns ativos fixos, principalmente, os que estão disponíveis à venda.
Em 2007, outras despesas não recorrentes, líquidas também incluíam perda nas
operações descontinuadas e custos relacionados ao fechamento de algumas unidades
de produção.
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Provisão para imposto de renda e contribuição social
Em 2008, contabilizamos benefícios de imposto de renda no montante de R$14,9
milhões. Contabilizamos, também, em 2008, benefícios de contribuição social no
montante de R$4,8 milhões.
Resultado do exercício
Registramos uma perda de R$342,4 milhões, em 2008, comparado com uma perda
de R$300,9 milhões em 2007, ainda que o resultado das atividades operacionais da
Companhia tenha evoluído de um prejuízo de R$130,1 milhões, em 2007, para um
lucro de R$20,2 milhões em 2008.
O resultado do exercício de 2008, ainda que negativo, deve ser analisado à luz da
desaceleração do mercado norte-americano desde o início de 2008, do impacto da
desvalorização cambial do Real frente ao dólar, ocorrida nos últimos quatro meses de
2008, e do impacto das despesas não recorrentes resultantes da reestruturação para
que a companhia possa enfrentar o ano de 2009. Esses itens afetaram
substancialmente o resultado do exercício.
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COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
A receita bruta da Comanhia Tecidos Santanense foi de R$346,3 milhões no exercício
de 2008. O quadro abaixo destaca os principais resultados em 2008
comparativamente ao ano de 2007.

R$ mil
Destaques Financeiros Consolidados
Receita líquida total
Custo dos produtos vendidos
Lucro Bruto
(% sobre vendas líquidas)
Despesas com vendas, gerais e administrativas
Depreciações e amortizações
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro
(% sobre vendas líquidas)
Lucro líquido
Lucro por Ação (R$/ação)
Quantidade de ações (milhares)

2008
280.024
(203.458)
76.566
27,3%
(40.323)
8.944
37.023
13,2%
32.916
0,84
39.299

Variação
2007
245.826
(188.537)
57.289
23,3%
(38.448)
8.677
18.915
7,6%
5.867
0,15
39.299

%
13,9
7,9
33,6
4,9
3,1
95,7
461,0
461,0
-

Receita Líquida
A receita líquida de vendas em 2008 atingiu R$280,0 milhões.
A SANTANENSE cresceu as vendas líquidas no ano em 13,9%, devido ao crescimento
de 11,4% nos preços médios e 1,5% do volume produzido e vendido.
Custo dos Produtos Vendidos
A SANTANENSE apresentou uma margem bruta no ano de 2008 de 27,3%, com
crescimento de 4 pontos percentuais em relação à margem bruta obtida em 2007.
Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas
As despesas com vendas, gerais e administrativas apresentaram um acréscimo neste
ano, devido ao aumento 16,0% nas despesas com fretes e comissões, com as
despesas fixas permanecendo estáveis em relação ao exercício anterior.
Resultado Operacional
O Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro foi de R$37,0 milhões em 2008,
registrando um crescimento de 95,7% sobre o exercício anterior.
Resultado Financeiro Líquido
O resultado financeiro líquido em 2008 foi uma despesa de R$0,5 milhão, enquanto
que em 2007 foi uma despesa de R$11,9 milhões.
Lucro Líquido e Dividendo
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A SANTANENSE registrou neste exercício lucro líquido de R$32,9 milhões ou R$0,84
por ação. A Administração propõe à Assembléia Geral Ordinária a se realizar até 30
de abril próximo a distribuição de dividendos de R$0,19829 por ação ordinária e
R$0,21812 por ação preferencial, no montante de R$7,8 milhões, 25% do lucro
líquido ajustado do exercício, excluindo-se a destinação obrigatória para reserva
legal.

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de
câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos
produtos e serviços
Além dos impactos comentados nas seções anteriores, não houve impacto
significativo nas receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços.

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 do emissor
A Companhia possui participação indireta em controladas no exterior cujas moedas
funcionais são o Dólar e o Peso Argentino. O efeito da variação da paridade cambial
dessas moedas para o Real, moeda funcional da Companhia, é contabilizado em
conta do patrimônio líquido e somente afetará o resultado na hipótese de alienação
ou baixa daqueles investimentos. A conversão das demonstrações financeiras dessas
controladas indiretas para o Real pode gerar flutuações nas demonstrações
financeiras consolidadas.
A controlada indireta SGPSA possui instrumentos derivativos que visam protegê-la
de flutuações de câmbio em suas exportações, empréstimos e outros.
Além dos impactos comentados acima e nas seções anteriores, não houve outro
impacto significativo no resultado operacional e nas receitas e despesas financeiras.
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EFEITOS RELEVANTES QUE OS EVENTOS ABAIXO TENHAM CAUSADO
OU SE ESPERA QUE VENHAM A CAUSAR NAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS DO EMISSOR E EM SEUS RESULTADOS

a. Introdução ou alienação de segmento operacional
Não houve outra alienação ou introdução de segmentos operacionais nos anos de
2008 a 2010.
b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Aquisição da MMartan Têxtil Ltda.
Conforme fato relevante publicado em 7 de maio de 2009, a controlada SGPSA, em
30 de abril de 2009, passou a deter participação de 64,7% no capital social da
Springs e Rossini Participações S.A. (“SRPSA”).
A SRPSA é uma empresa cujo capital está representado por 92.291 ações ordinárias
e possui um único ativo que são as quotas representativas do capital social da
MMartan Têxtil Ltda.
Pela participação de 64,7% no capital social da SRPSA, a SGPSA adquiriu e
subscreveu ações da SRPSA, totalizando um investimento de R$56.249.
Além do evento comentado acima, não houve outra aquisição ou alienação de
participação societária.
c. Eventos ou operações não usuais
Não houve eventos ou operações não usuais na Companhia.
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a. Mudanças significativas nas práticas contábeis
2010
Conforme determinado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e legislação
societária, a Companhia apresentou suas demonstrações financeiras consolidadas,
elaboradas, simultaneamente, de acordo com as Normas Internacionais de Relatório
Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo “International Accounting Standards Board
(“IASB”), bem como as práticas contábeis adotadas no Brasil e estão identificadas
como “Consolidado”.
As demonstrações financeiras da controladora foram elaboradas e estão
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem as normas previstas na legislação societária brasileira e os
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) aprovados pela CVM e estão identificadas como
“Controladora”. Essas práticas diferem das IFRS, aplicável às demonstrações
financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em
controladas pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de
IFRS os investimentos seriam avaliados pelo custo ou pelo valor justo.
A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas
pelo IASB e pela CVM que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2010.

2009
Em 2009, até a data de preparação das demonstrações financeiras, novos
pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações haviam sido emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados por Deliberações da
CVM, com aplicação mandatória a partir de 2010.
A Administração da Companhia está analisando os impactos e alterações introduzidas
por esses novos pronunciamentos e até a preparação das demonstrações financeiras,
não foram identificados ajustes relevantes que possam impactar as demonstrações
financeiras.
No caso de ajustes decorrentes de adoção das novas práticas contábeis a partir de
1º de janeiro de 2010, a Companhia deverá avaliar a necessidade de remensurar os
efeitos que seriam produzidos em suas demonstrações financeiras de 2009, para fins
de comparação, caso esses novos procedimentos já estivessem em vigor desde o
início do exercício findo em 31 de dezembro de 2009.
2008
Em decorrência da promulgação da Lei e Medida Provisória comentadas acima,
durante o ano de 2008, foram editados pelo CPC e aprovados pela CVM e pelo
Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), diversos pronunciamentos contábeis com
aplicação obrigatória a partir do encerramento das demonstrações financeiras
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008.
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As principais alterações aplicáveis à Companhia podem ser sumariadas como segue:
• Substituição da demonstração das origens e aplicações de recursos pela
demonstração dos fluxos de caixa.
•

Inclusão da demonstração do valor adicionado.

• Criação de novo subgrupo de contas, intangível, que inclui ágio, para fins de
apresentação no balanço patrimonial. Essa conta registra os direitos que tenham por
objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Companhia ou exercidos com
essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido.
• Obrigatoriedade de registro no ativo imobilizado dos direitos que tenham por
objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Companhia e de
suas controladas, inclusive os decorrentes de operações de arrendamento mercantil,
quando classificados como “leasing” financeiro.
• Eliminação do subgrupo “Diferido”, o qual incluía anteriormente os gastos préoperacionais que deverão ser ajustadas para lucros acumulados no balanço de
abertura em 2007 ou ser amortizados até o seu desaparecimento, não sendo
capitalizados novos gastos de natureza semelhante. A Companhia procedeu à baixa
integral dos valores do ativo diferido em 1 de janeiro de 2007.
• Eliminação da apresentação
demonstração do resultado.

da

conta

“resultado

não

operacional”

na

• Obrigatoriedade de a Companhia analisar, periodicamente, a capacidade de
recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado e intangível, com o objetivo
de assegurar que: (i) a perda por não-recuperação desses ativos é registrada como
resultado de decisões para descontinuar as atividades relativas a referidos ativos ou
quando há evidência de que os resultados das operações não serão suficientes para
assegurar a realização de referidos ativos; e (ii) o critério utilizado para determinar a
estimativa de vida útil remanescente de tais ativos com o objetivo de registrar a
depreciação, amortização e exaustão é revisado e ajustado.
• Requerimentos de que as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive
derivativos, sejam registradas: (i) pelo seu valor de mercado ou valor equivalente,
quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda; e
(ii) pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme
disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando
este for inferior.
• As transações com funcionários, administradores e terceiros, liquidados pela
entrega de instrumentos patrimoniais da Companhia, incluindo plano de opções de
ações, nas quais a Companhia recebe produtos ou serviços em contrapartida a esses
instrumentos patrimoniais, devem ser reconhecidos como despesas de acordo com
sua natureza.
• Criação dos subgrupos de contas “ajustes de avaliação patrimonial” e “ajuste
acumulado de conversão” no patrimônio líquido: o primeiro para permitir o registro
de determinadas avaliações de ativos a valores de mercado, principalmente
instrumentos financeiros; e os ajustes dos ativos e passivos a valor de mercado, em
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razão de fusão e incorporação ocorrida entre partes não relacionadas que estiverem
vinculadas à efetiva transferência de controle. A segunda para permitir o registro da
variação cambial referente à tradução das demonstrações financeiras das
subsidiárias no exterior para moeda funcional da controladora.
• Introdução do conceito de ajuste a valor presente para as operações ativas e
passivas de longo prazo e para as relevantes de curto prazo.
• Revogação da possibilidade de registrar: (i) prêmio recebido na emissão de
debêntures; e (ii) doações e subvenções para investimento (incluindo incentivos
fiscais) diretamente como reservas de capital em conta de patrimônio líquido. Isso
significa que as doações e as subvenções para investimento passarão a ser
registradas no resultado do exercício. Para evitar a distribuição como dividendos, o
montante das doações e subvenções poderá ser destinado, após transitar pelo
resultado, para reserva de incentivos fiscais.
• Os custos de transação incorridos na captação de recursos por intermédio da
emissão de títulos patrimoniais devem ser contabilizados, de forma destacada, em
conta redutora de patrimônio líquido, deduzidos os eventuais efeitos fiscais, e os
prêmios recebidos devem ser reconhecidos em conta de reserva de capital.
b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
(a) Securitização SABRE: De acordo com as práticas contábeis anteriores, as contas
a receber eram apresentadas líquidas da securitização SABRE em decorrência da
inexistência de riscos de regresso dos recebíveis, conforme divulgado nas notas
explicativas nº5 – Duplicatas a receber e nº13 – Empréstimos e financiamentos às
demonstrações financeiras publicadas referentes aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2009 e 2008. De acordo com as práticas contábeis atuais, o
desreconhecimento desses ativos e passivos financeiros ocorre somente na
liquidação da operação, sendo então as contas a receber e os empréstimos da
securitização SABRE apresentados de forma bruta.
(b) Depósitos judiciais: De acordo com as práticas contábeis anteriores as provisões
diversas eram apresentadas líquidas dos depósitos judiciais a elas relacionados. As
práticas contábeis atuais determinam que sejam demonstrados separadamente, os
depósitos no ativo e as provisões no passivo, ainda que os depósitos estejam
relacionados às provisões.
(c) Investimento em controladas: A Companhia apresentava nota explicativa
referente aos resultados não realizados nas operações entre controladas e não
ajustava seus patrimônios para apurar o resultado de equivalência patrimonial. Para
melhor classificação desses valores, a Companhia optou por ajustar os patrimônios
das controladas pelos resultados não realizados.
(d) Descontos concedidos: Em conexão com a adoção do CPC30, a Companhia
revisou a classificação de determinados descontos concedidos à clientes e optou por
classificá-los como dedução de vendas.
As demonstrações financeiras para o exercício encerrado em 31 de dezembro de
2007, apresentadas para fins de comparação, juntamente com as demonstrações
financeiras para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, foram ajustadas
para incluir as mudanças de práticas contábeis introduzidas em 2008, conforme
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previsto na “Norma e Procedimento de Contabilidade NPC 12 – Práticas Contábeis,
Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros”. Os efeitos são como
segue:

Saldo antes das mudanças de práticas contábeis
Eliminação do subgrupo do ativo diferido (consolidado)
Eliminação do subgrupo do ativo diferido (minoritários)
Variação cambial sobre investimentos no exterior
Gastos incorridos na captação de recursos
Saldo após as mudanças de práticas contábeis

Patrimônio
líquido em
31.12.2006

Prejuízo líquido
do exercício
findo em
31.12.2007

Patrimônio
líquido em
31.12.2007

1.738.643

(257.593)

1.481.050

(6.058)
2.273

1.015
-

------------1.734.858
========

56.198
15.374
------------(185.006)
========

(2.770)
------------1.478.280
========

c. Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Não houve ressalva nos pareceres emitidos pelos auditores.
No parecer dos auditores relativo às demonstrações financeiras encerradas em 31 de
dezembro de 2010, continha a seguinte ênfase:
“Conforme descrito na nota explicativa 2.1., as demonstrações financeiras individuais
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso
da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS essas práticas diferem do
IFRS, aplicável às demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à
avaliação dos investimentos em controladas, coligadas e controladas em conjunto
pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seria custo
ou valor justo.”
No parecer dos auditores relativo às demonstrações financeiras encerradas em 31 de
dezembro de 2008, continha a seguinte ênfase:
“Conforme mencionado na nota explicativa nº 2, em decorrência das mudanças nas
práticas contábeis adotadas no Brasil, durante 2008, as demonstrações contábeis
referentes ao exercício anterior, apresentadas para fins de comparação, foram
ajustadas e estão sendo reapresentadas como previsto na NPC 12 – Práticas
Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros”.....”
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PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS DA CONTROLADORA E SUAS
CONTROLADAS

Os principais critérios adotados na elaboração das demonstrações financeiras são
como segue:
(a) Apuração do resultado--O resultado das operações é apurado em
conformidade com o regime contábil de competência de exercício. Uma receita
não é reconhecida se há uma incerteza significativa quanto à sua realização. As
receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de
juros como receitas e despesas financeiras no resultado. Os ganhos e perdas
extraordinários e as transações e provisões que envolvem ativos permanentes
são registradas em lucros e perdas como “Outras, líquidas”.
(b) Instrumentos financeiros não derivativos--Os instrumentos financeiros não
derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros
recebíveis de curto e longo prazo, empréstimos e financiamentos, fornecedores,
outras contas a pagar além de outros instrumentos de dívida e patrimônio. Os
instrumentos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo seu
valor justo acrescido dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou
emissão. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros
não derivativos são mensurados a cada data de balanço, de acordo com a sua
classificação, que é definida no reconhecimento inicial com base nos propósitos
para os quais foram adquiridos ou emitidos.
Os instrumentos financeiros classificados no ativo se enquadram na categoria
de “Empréstimos e recebíveis” e juntamente com os passivos financeiros, após
seu reconhecimento inicial pelo seu valor justo, são mensurados com base no
custo amortizado com base no método da taxa efetiva de juros. Os juros,
atualização monetária, variação cambial, menos perdas do valor recuperável,
quando aplicável, são reconhecidos no resultado, como receitas ou despesas
financeiras, quando incorridos.
A Companhia não possui ativos financeiros não derivativos, classificados nas
seguintes categorias: (i) mantidos para negociação; (ii) mantidos até o
vencimento; e (iii) disponíveis para venda. Também não possui passivos
financeiros não derivativos classificados na categoria “Valor justo por meio do
resultado”.
(c) Instrumentos financeiros derivativos--Os instrumentos financeiros
derivativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e,
posteriormente, a variação de seu valor justo é registrada no resultado, exceto
quando há designação do derivativo para hedge de fluxo de caixa, que deverá
seguir o método de contabilização descrita para hedge de fluxo de caixa.
O instrumento financeiro derivativo é classificado como hedge de fluxo de caixa
quando objetiva proteger a exposição à variabilidade nos fluxos de caixa que
sejam atribuíveis tanto a um risco particular associado a um ativo ou passivo
reconhecido quanto a uma operação altamente provável de se realizar ou ao
risco de taxa de câmbio de um compromisso firme não reconhecido.
No início da contratação de um derivativo destinado para hedge, a Companhia
designa e documenta formalmente o item objeto de hedge, assim como o
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objetivo da política de risco e a estratégia da transação de hedge. A
documentação inclui a identificação do instrumento de cobertura, o item ou
transação a ser protegida, a natureza do risco a ser protegido e como a
entidade vai avaliar a efetividade do instrumento de hedge na compensação da
exposição a variações no valor justo do item coberto ou dos fluxos de caixa
atribuíveis ao risco coberto. O objetivo é que tais instrumentos de hedge sejam
efetivos para compensar as alterações no valor justo ou fluxos de caixa e são
avaliados em uma base contínua para determinar se eles realmente têm sido
efetivos durante todo o período para os quais foram designados.
A parcela efetiva do ganho ou perda na variação do valor justo do instrumento
de hedge é reconhecida diretamente no patrimônio líquido na rubrica “Ajuste de
avaliação patrimonial”, enquanto qualquer parcela inefetiva é imediatamente
reconhecida como receita ou despesa financeira no resultado do exercício.
Os montantes classificados no patrimônio líquido como ajuste de avaliação
patrimonial são alocados ao resultado a cada período em que o item objeto do
hedge afetar o resultado, retificando o valor da despesa objeto do hedge.
Se o compromisso firme não tiver mais expectativa de ocorrer, os montantes
anteriormente reconhecidos no patrimônio líquido são alocados para o
resultado. Se o instrumento de cobertura de hedge expira ou é vendido,
finalizado ou exercido sem substituição ou rolagem, ou se a sua designação
como um hedge é revogado, os montantes anteriormente reconhecidos no
patrimônio líquido são alocados ao resultado.
(d) Caixa e equivalentes de caixa--Incluem saldos em caixa, depósitos
bancários à vista, numerários em trânsito e as aplicações financeiras. Possuem
vencimentos inferiores a 90 dias (ou sem prazos fixados para resgate) com
liquidez imediata, e estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de
valor. Caixa e equivalentes de caixa são classificados como ativos financeiros
não derivativos mensurados ao custo amortizado e seus rendimentos são
registrados no resultado do exercício.
(e) Títulos e valores mobiliários--Representados por aplicações financeiras de
liquidez imediata e com vencimento superior a 90 dias e estão sujeitos a um
risco insignificante de mudança de valor. Os títulos e valores mobiliários são
classificados como ativos financeiros não derivativos mensurados ao custo
amortizado e seus rendimentos são registrados no resultado do exercício.
(f) Contas a receber de clientes e créditos de liquidação duvidosa--As contas a
receber de clientes são apresentadas líquidas da provisão para créditos de
liquidação duvidosa, a qual é constituída com base em análise dos riscos de
realização dos créditos, em montante considerado suficiente pela Administração
para cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber. As contas a receber de
longo prazo são ajustadas a valor presente com base nas taxas de juros de
mercado ou nas taxas de juros da transação e as de curto prazo quando os
efeitos são relevantes. As contas a receber de clientes são classificadas como
ativos financeiros não derivativos mensurados ao custo amortizado.
(g) Estoques--São avaliados ao custo médio de aquisição ou produção que são
inferiores aos valores de realização líquida e estão demonstrados líquidos da
provisão para perdas com itens descontinuados e ou obsoletos. Os valores de
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realização líquida são os preços estimados de venda no curso normal dos
negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão de fabricação e
despesas de vendas diretamente relacionadas.
(h) Imobilizado disponível para venda--Referem-se substancialmente a
máquinas e equipamentos fora de uso. São mensurados pelo seu valor justo
menos despesas de vendas, quando este for menor do que os valores residuais
contábeis.
(i) Investimentos--Os investimentos em controladas são avaliados pelo método
de equivalência patrimonial, com base em balanço patrimonial levantado pelas
respectivas investidas na mesma data-base da controladora. O valor do
patrimônio líquido da controlada sediada no exterior é convertido para Reais
com base na taxa corrente de sua moeda funcional e a variação cambial
apurada é registrada na conta de “Ajuste acumulado de conversão” no
patrimônio líquido, também demonstrado como resultado abrangente.
(j) Gastos com pesquisa e desenvolvimento de produtos--São reconhecidos
como despesas quando incorridos.
(k) Arrendamento mercantil--Os arrendamentos operacionais são reconhecidos
como despesa linearmente durante o prazo do contrato, exceto quando outra
base sistemática é mais representativa do padrão de tempo no qual os
benefícios econômicos do ativo arrendado são consumidos. Os aluguéis
contingentes, tanto para os arrendamentos financeiros como para os
operacionais, são reconhecidos no resultado quando incorridos. A controlada
SGUS constitui provisão para custos de arrendamento não recuperáveis, que
consiste na estimativa do valor presente das obrigações futuras de
arrendamento mercantil (cujos contratos continuaram vigentes após o
fechamento de unidades arrendadas), líquido dos subarrendamentos já
contratados e de uma receita estimada de subarrendamento das demais
unidades fechadas que ainda não foram subarrendadas.
(l) Imobilizado--Registrado pelo custo de aquisição ou construção.
As
depreciações são computadas pelo método linear com base nas taxas que
levam em consideração a vida útil estimada dos bens. Os gastos incorridos que
aumentam o valor ou estendem a vida útil estimada dos bens são incorporados
ao seu custo; gastos relativos à manutenção e reparos são lançados para
resultado quando incorridos.
A vida útil estimada dos itens do imobilizado é conforme segue:
Vida útil
Edifícios
Instalações
Equipamentos
UHE Porto Estrela
Móveis e utensílios
Veículos
Computadores e periféricos

40 anos
15 anos
15 anos
45 anos
10 anos
5 anos
5 anos
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O valor residual e a vida útil dos ativos são avaliados pela Administração da
Companhia pelo menos ao final de cada exercício.
(m) Intangível--Refere-se a marcas adquiridas, fundos de comércio e ágios
decorrentes da aquisição de empresas. Os ativos intangíveis com vida útil
determinada são amortizados linearmente durante o período de vida útil
estimado. Os ativos intangíveis cuja vida útil não se pode determinar são
avaliados pelo seu valor recuperável anualmente ou na ocorrência de fato que
justifique sua avaliação.
(n) Avaliação do valor recuperável dos ativos--Os bens do imobilizado, os
intangíveis e outros ativos não circulantes são avaliados anualmente ou
sempre que as circunstâncias indicarem que o valor contábil talvez não seja
recuperável. Na ocorrência de uma perda decorrente desta avaliação a mesma
será reconhecida ao resultado do exercício.
(o) Imposto de renda e contribuição social--A provisão para imposto de renda
e contribuição social sobre o lucro é calculada à alíquota de aproximadamente
34% sobre o resultado tributável e registrada líquida da parcela relativa à
redução do imposto de renda. O saldo da provisão no passivo é demonstrado
líquido das antecipações efetuadas no período, se aplicável. Para as
controladas sediadas no exterior, a alíquota de imposto varia de 35% a 38%
de acordo com a legislação vigente em cada país.
(p) Imposto de renda e contribuição social diferidos--São registrados imposto
de renda e contribuição social diferidos sobre os saldos do prejuízo fiscal e das
diferenças temporárias decorrentes de provisões registradas contabilmente,
que, de acordo com as regras fiscais existentes, serão dedutíveis ou tributáveis
somente quando realizadas. Somente é reconhecido um ativo de imposto de
renda e contribuição social diferidos quando há expectativa de lucro tributável
futuro.
(q) Provisões diversas--É constituída em montante julgado suficiente pela
Administração para cobrir prováveis perdas. Os depósitos judiciais relativos às
provisões estão apresentados no ativo não circulante.
(r) Planos de aposentadoria complementar--Os custos associados aos planos
são reconhecidos pelo regime de competência com base em cálculos atuariais.
Os ganhos e perdas atuariais são reconhecidos no resultado quando incorridos.
(s) Remuneração por ações--Os instrumentos cuja liquidação é efetuada
através de ações de emissão da Companhia são mensurados ao valor justo das
opções na data da outorga e a despesa é reconhecida linearmente ao longo do
período pelo qual os benefícios foram adquiridos (“vesting period”).
(t) Lucro básico e diluído por ação--O lucro básico por ação é calculado
dividindo-se o lucro ou prejuízo do período atribuído aos acionistas da
companhia pela média ponderada da quantidade de ações em circulação. O
lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média
ponderada de ações em circulação para presumir a conversão de ações
potenciais a serem emitidas. A Companhia não apurou potencial de emissão de
novas ações e, portanto, de diluição do lucro por ação.
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(u) Atualizações monetárias e cambiais--Os ativos e passivos sujeitos a
atualizações monetárias ou cambiais estão atualizados monetariamente até a
data do balanço, de acordo com as taxas publicadas pelo Banco Central do
Brasil - BACEN ou pelos índices contratualmente estipulados. Os ganhos e as
perdas cambiais e as variações monetárias são reconhecidos no resultado do
exercício, exceto pelos ganhos e perdas cambiais sobre os investimentos em
subsidiária no exterior, os quais são reconhecidos no patrimônio líquido na
rubrica “Ajuste acumulado de conversão”.
(v) Reconhecimento de receita--A receita é mensurada pelo valor justo da
contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de
devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações incondicionais concedidos
ao comprador e outras deduções similares. A receita de vendas de produtos é
reconhecida quando todas as seguintes condições forem satisfeitas: (i) A
Companhia transferiu ao comprador os riscos e benefícios significativos
relacionados à propriedade dos produtos; (ii) A Companhia não mantém
envolvimento continuado na gestão dos produtos vendidos em grau
normalmente associado à propriedade nem controle efetivo sobre tais
produtos; (iii) o valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade; (iv) é
provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a
Companhia; e (v) os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados à
transação podem ser mensurados com confiabilidade.
(x) Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”)--Essa demonstração tem por
finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição
durante determinado período.
É apresentada pela Companhia, conforme
requerido pela legislação societária brasileira, como parte de suas
demonstrações financeiras individuais e como informação suplementar às
demonstrações financeiras consolidadas, pois não é uma demonstração
prevista e nem obrigatória conforme as normas das IFRS. A DVA foi preparada
com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base
de preparação das demonstrações financeiras.
(y) Acionista controlador e não controlador--Nas demonstrações financeiras,
“acionista controlador” representa todos os acionistas da Companhia e “não
controlador” representa a participação dos acionistas minoritários das
controladas da Companhia.

2.4 – Uso de estimativas
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para
contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Para efetuar estas
estimativas, a Administração utilizou as melhores informações disponíveis na data da
preparação das demonstrações financeiras, bem como a experiência de eventos
passados e/ou correntes, considerando ainda pressupostos relativos a eventos
futuros. As demonstrações financeiras incluem, portanto, estimativas referentes
principalmente à seleção da vida útil do ativo imobilizado, estimativa do valor de
recuperação de ativos de vida longa, provisões necessárias para passivos tributários,
cíveis e trabalhistas, determinações de provisões para imposto de renda,
determinação do valor justo de instrumentos financeiros (ativos e passivos) e outras
similares, estimativas referentes a seleção da taxa de juros, retorno esperado dos
ativos e escolha da tabela de mortalidade e expectativa de aumento dos salários
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aplicados aos cálculos atuariais. O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização podem divergir das estimativas.

2.5 – Critérios de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas abrangem as demonstrações financeiras
da controladora e das seguintes empresas controladas:
Participação direta e indireta no
capital total - %
01/01/200
9
2010
2009
Coteminas International Ltd.
Companhia de Tecidos Norte de Minas
– Coteminas (Sucursal Argentina)
Springs Global Participações S.A.
Oxford Comércio e Participações S.A.
American Sportswear Ltda.
Companhia Tecidos Santanense

100

100

100

100
68
59
100
53

100
68
59
100
53

100
68
59
50
53

O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultados corresponde à
soma dos saldos das contas do ativo, passivo, receitas e despesas, segundo suas
respectivas naturezas, complementado com a eliminação dos investimentos nas
empresas controladas, dos lucros não realizados e dos saldos das contas entre as
empresas incluídas na consolidação. O efeito da variação cambial sobre os
investimentos no exterior está destacado na demonstração das mutações do
patrimônio líquido na rubrica “Ajuste acumulado de conversão”. As práticas contábeis
das controladas sediadas no exterior foram ajustadas para as mesmas práticas
contábeis da controladora. Foi destacada, do patrimônio líquido e do resultado, a
participação dos acionistas não controladores.
A controlada Springs Global Participações S.A., controladora da Coteminas S.A. e
Springs Global US, Inc., com 100% do capital social de ambas as Companhias, e
controladora da SRPSA com 64,7% do capital social, foram incluídas no processo de
consolidação a partir de suas demonstrações financeiras já consolidadas.
A controlada Oxford Comércio e Participações S.A., controladora da Companhia
Tecidos Santanense com 85,91% de seu capital social, foi incluída no processo de
consolidação a partir de suas demonstrações financeiras já consolidadas.
As demonstrações financeiras das empresas controladas sediadas no exterior foram
convertidas para Reais, com base na taxa corrente do Dólar vigente em 31 de
dezembro de cada período para as contas do balanço patrimonial e pela taxa média
mensal para as contas de resultado conforme segue:

Taxa fechamento:
31 de dezembro

2010

2009

2008

1,6662

1,7412

2,3370
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Taxa média:
31 de dezembro (12
meses)

1,7589

1,9905

1,8333

2.6 – Novas IFRS, revisões das IFRS e interpretações do IFRIC (Comitê de
Interpretação das Normas Internacionais de Relatório Financeiro do IASB)
Alguns novos procedimentos contábeis do IASB e interpretações do IFRIC foram
publicados e/ou revisados e têm a sua adoção opcional em 2010 ou obrigatória para
o período iniciado em 01 de janeiro de 2011. Todavia, não houve adoção antecipada
dessas normas e alterações de normas por parte da Companhia.
Norma

Principais exigências

Data de entrada em vigor

Melhorias nas IFRS
2010

Alteração de diversos
pronunciamentos contábeis

Aplicável a períodos anuais com
início em ou após 1º de janeiro
de 2011

IFRS 9

Instrumentos financeiros

Aplicável a períodos anuais com
início em ou após 1º de janeiro
de 2013

Alterações à IAS 24 Divulgações de partes
relacionadas

Aplicável a períodos anuais com
início em ou após 1º de janeiro
de 2011

Alterações à IFRS 7 Divulgações - transferências
de
ativos financeiros

Aplicável a períodos anuais com
início em ou após 1º de julho de
2011

Alterações à IAS 12 Impostos diferidos recuperação dos ativos
subjacentes quando o ativo é
mensurado pelo modelo de
valor justo de acordo com a
IAS 40

Aplicável a períodos anuais com
início em ou após 1º de janeiro
de 2012

Alterações à IFRIC
14

Aplicável a períodos anuais com
início em ou após 1º de janeiro
de 2011

Pagamentos antecipados de
exigência mínima de
financiamento

Considerando as atuais operações da Companhia e de sua controlada, a
Administração não espera que essas novas normas, interpretações e alterações
tenham um efeito relevante sobre as demonstrações financeiras a partir de sua
adoção.
O CPC ainda não editou os respectivos pronunciamentos e modificações
correspondentes às IFRS novas e revisadas e à IFRIC apresentadas anteriormente.
Em decorrência do compromisso do CPC e da CVM de manter atualizado o conjunto
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de normas emitidas com base nas atualizações feitas pelo IASB, é esperado que
esses pronunciamentos e modificações sejam editados pelo CPC e aprovados pela
CVM até a data de sua aplicação obrigatória.
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a. Grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições
e providências adotadas para corrigi-las
A Administração da Companhia acredita que o sistema de controles internos está
estruturado para assegurar a efetividade das suas operações, de seus sistemas de
informação e o cumprimento das normas aplicáveis. A efetividade do sistema é
avaliada pelos auditores independentes como parte dos procedimentos de auditoria
das demonstrações financeiras e por auditorias feitas pela área de controladoria,
cujos relatórios contribuem para ações de melhoria contínua.

b. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes
no relatório do auditor independente
Nos relatórios emitidos nos últimos exercícios não foram identificadas falhas que
pudessem colocar em risco a efetividade dos controles internos da Companhia e a
continuidade dos seus negócios.
A Companhia não recebeu os comentários auditoria independente sobre os controles
internos para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010.
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OFERTAS PÚBLICAS DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

a. Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
Não houve oferta pública de ações da Companhia no período de 2008 a 2010.
b. Desvios relevantes entre a aplicação dos recursos e as propostas de
aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não aplicável.
c. Caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Não aplicável.
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FINANCEIRAS DO EMISSOR

a. Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente,
que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet
items)
A controlada indireta SGUS aluga imóveis e equipamentos sob a condição de
“leasing” operacional. O total da despesa com o arrendamento mercantil em 2010 foi
de R$32.726 (R$44.705 em 2009). A controlada indireta SGUS concedeu a terceiros
o subarrendamento mercantil (“sub-leasing”) de algumas localidades onde não havia
mais o benefício econômico sobre o arrendamento pago. O total de receita com o
subarrendamento mercantil em 2010 foi de R$2.668 (R$3.213 em 2009).
Prestações previstas para os próximos anos são estimadas na tabela abaixo:
Anos
2011
2012
2013
2014
2015

2010
23.370
21.454
19.230
17.347
13.331

A partir de 2015, as prestações continuam decrescentes até o final dos contratos que
terminam em diversas datas até 2030, totalizando R$175.479.
Para o período de 2011 a 2013, o total das prestações de subarrendamento
mercantil a receber pela controlada indireta SGUS é de R$4.232.
A controlada indireta SGUS possui provisão de R$11.537 (R$20.905 e R$13.623 em
31 de dezembro e 1º de janeiro de 2009 respectivamente), que consiste na
estimativa do valor presente das obrigações futuras de arrendamento mercantil
(cujos contratos continuaram vigentes após o fechamento de algumas unidades
fabris nos EUA), líquido dos subarrendamentos já contratados e de uma receita
estimada de subarrendamento das demais unidades fechadas que ainda não foram
subarrendadas. Esse potencial de subarrendamento poderia resultar numa redução
de R$90.929 nas obrigações demonstradas na tabela acima.
b. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não existem outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.
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EM RELAÇÃO A CADA UM DOS ITENS NÃO EVIDENCIADOS NAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDICADOS NO ITEM 10.8

a. Como tais itens alteram ou poderão vir alterar as receitas, as
despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros
itens das demonstrações financeiras do emissor
As despesas financeiras de arredamento mercantil, mencionada no item 10.8, não
impacta o resultado da Companhia.
b. Natureza e propósito da operação
Leasing operacional.
c. Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos
gerados em favor do emissor em decorrência da operação
Já mencionado no item 10.8.
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PRINCIPAIS ELEMENTOS DO PLANO DE NEGÓCIOS DO EMISSOR

a. Investimentos
A Companhia protocolou junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES o
projeto denominado Revitaliza, um financiamento no valor de R$100 milhões
destinado à ampliação e modernização das unidades fabris sediadas no Brasil.
Esse projeto foi aprovado pelo BNDES e está em fase de comprovação dos
investimentos já realizados e que será destinado à recomposição das disponibilidades
da Companhia.
O total financiado será de R$100 milhões, a uma taxa de 9% a.a. para 73% do
contrato e 4,5% a.a. para o restante. O prazo total será de 78 meses, incluindo 18
meses de carência.
b. Aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que
devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Não aplicável.
c. Novos produtos e serviços
Não aplicável.
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OUTROS FATORES QUE INFLUENCIARIAM DE MANEIRA RELEVANTE O
DESEMPENHO
OPERACIONAL
E
QUE
NÃO
TENHAM
SIDO
IDENTIFICADOS OU COMENTADOS NOS DEMAIS ITENS DESTA SEÇÃO
10

Não existem outros fatores que influenciariam de maneira relevante o desempenho
operacional da Companhia e que não tenham sido identificados ou comentados nos
demais itens desta seção 10.

1
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As projeções devem identificar

a. objeto da projeção
Não aplicável.
b. período projetado e o prazo de validade da projeção
Não aplicável.
c. premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser
influenciadas pela administração do emissor e quais escapam ao seu
controle
Não aplicável.
d. valores dos indicadores que são objeto da previsão nos 3 últimos
exercícios sociais
Não aplicável.

1
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Na hipótese de o emissor ter divulgado, durante os 3 últimos exercícios
sociais, projeções sobre a evolução de seus indicadores:

a. informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas
no formulário e quais delas estão sendo repetidas no formulário
Não aplicável.
b. quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os
dados projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando
com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções
Não aplicável.
c. quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as
projeções permanecem válidas na data de entrega do formulário e,
quando for o caso, explicar por que elas foram abandonadas ou
substituídas
Não aplicável.

1
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

_____________________________________________________________________

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
CNPJ/MF Nº 22.677.520/0001-76
NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta
____________________________________________________________
12.1. Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu estatuto social e
regimento interno, identificando:
a. atribuições de cada órgão e comitê
Assembléia Geral Ordinária - A Assembléia Geral dos acionistas é o órgão soberano da sociedade. (Art. 10
do Estatuto Social)
Conselho de Administração - Compete ao Conselho de Administração: a) Fixar a orientação geral dos
negócios da Companhia, assim como os critérios e planos que definam os princípios e a política da sociedade,
no que se refere às atividades industriais, comerciais, financeiras e de administração; b) Fiscalizar a gestão dos
Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos; c) Convocar as Assembléias Gerais; d)
manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; e) Deliberar sobre a emissão e
colocação de ações e bônus de subscrição, dentro dos limites do capital autorizado, com audiência prévia do
Conselho Fiscal se em funcionamento, e fazer as chamadas de capital; f) Deliberar sobre a oportunidade da
emissão de debêntures, o modo de subscrição ou colocação e o tipo das debêntures a serem emitidas, a época
e as condições do pagamento dos juros, da participação nos lucros e do prêmio de reembolso das debêntures,
se houver, e a época e condições de vencimento, amortização ou resgate das debêntures; g) Deliberar sobre a
emissão de notas promissórias ("Commercial Paper"); h) Eleger e destituir os diretores da sociedade e fixarlhes as atribuições; i) Escolher e destituir os auditores independentes; j) Atribuir a um diretor as funções
de relações com o mercado, funções essas que poderão ser exercidas cumulativamente com outras funções
executivas. Ao diretor designado para as funções de relações com o mercado, competirá prestar
informações aos investidores, à CVM - Comissão de Valores Mobiliários e às Bolsas de Valores em que a
sociedade tenha seus valores mobiliários negociados, nos termos da legislação pertinente; k) Autorizar: 1.A
aquisição, a alienação, o compromisso, a cessão, a permuta, a dação em pagamento, o arrendamento, a
transmissão de posse e domínio de bens imóveis; 2. a hipoteca, o penhor, o ônus e gravames de bens imóveis,
semoventes e móveis, títulos, apólices e todo e qualquer pertence; 3. a transmissão de direitos e ações, a
confissão de dívidas e a prestação de fianças e garantias a obrigações de terceiros; 4.a aquisição, subscrição ou
alienação de ações ou quotas representativas de capital de outras empresas de que participe; 5.a aplicação dos
lucros apurados, conforme deliberação da Assembléia Geral e na forma deste Estatuto; 6.a distribuição de
dividendos intermediários à conta de lucros, conforme apurados em balanços intermediários. (Art. 16. do
Estatuto Social)
Conselho Fiscal de funcionamento não permanente - As atribuições e deveres do Conselho Fiscal são os
definidos em Lei. Conselho Fiscal instalado na Assembléia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2011.
Diretoria - No exercício de suas funções, os Diretores, observadas as disposições definidas em Lei e neste
Estatuto, agirão em perfeita harmonia, competindo ao Diretor Presidente: a) Convocar, instalar e presidir as
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reuniões da Diretoria; b) Supervisionar, coordenar, controlar e comandar a execução dos respectivos planos
relativos aos departamentos industrial, comercial, administrativo e financeiro definidos pelo Conselho de
Administração; c) Preparar e fazer executar o orçamento anual da sociedade; d) Representar a sociedade ativa
e passivamente, em juízo ou fora dele, junto às autoridades, associações de classe, organismos públicos ou
privados; e) Manter ligação permanente entre a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração; f)
Acumular funções de outros Diretores Executivos sempre que for indicado pelo Conselho de Administração.
Ao Diretor Vice-Presidente e Superintendente Geral: a) substituir o Diretor Presidente em caso de ausência
temporária ou impedimento; b) Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, junto às
autoridades, associações de classe, organismos públicos ou privados; c) Dirigir os departamentos Industrial,
Comercial, Administrativo e Financeiro, praticando os atos necessários ao seu funcionamento regular; d)
Acumular funções de outros Diretores Executivos, sempre que for indicado pelo Conselho de Administração.
Aos outros três Vice-Presidentes e demais Diretores: a) Exercer as atribuições fixadas pelo Conselho de
Administração, em regimento interno ou fixadas pelo Diretor Presidente. b) Acumular funções de outros
Diretores Executivos, quando for indicado pelo Conselho de Administração. (Art. 18 do Estatuo Social).

b. data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês - Conselho
Fiscal instalado na Assembléia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2011.

c. mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê - Não aplicável.

d. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais - Diretoria - No exercício
de suas funções, os Diretores, observadas as disposições definidas em Lei e neste Estatuto, agirão em perfeita
harmonia, competindo ao Diretor Presidente: a) Convocar, instalar e presidir as reuniões da Diretoria; b)
Supervisionar, coordenar, controlar e comandar a execução dos respectivos planos relativos aos
departamentos industrial, comercial, administrativo e financeiro definidos pelo Conselho de Administração; c)
Preparar e fazer executar o orçamento anual da sociedade; d) Representar a sociedade ativa e passivamente,
em juízo ou fora dele, junto às autoridades, associações de classe, organismos públicos ou privados; e) Manter
ligação permanente entre a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração; f) Acumular funções de
outros Diretores Executivos sempre que for indicado pelo Conselho de Administração. Ao Diretor VicePresidente e Superintendente Geral: a) substituir o Diretor Presidente em caso de ausência temporária ou
impedimento; b) Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, junto às autoridades,
associações de classe, organismos públicos ou privados; c) Dirigir
os
departamentos
Industrial,
Comercial, Administrativo e Financeiro, praticando os atos necessários ao seu funcionamento regular; d)
Acumular funções de outros Diretores Executivos, sempre que for indicado pelo Conselho de Administração.
Aos outros três Vice-Presidentes e demais Diretores: a) Exercer as atribuições fixadas pelo Conselho de
Administração, em regimento interno ou fixadas pelo Diretor Presidente. b) Acumular funções de outros
Diretores Executivos, quando for indicado pelo Conselho de Administração. (Art. 18 do Estatuo Social).
e. mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração, dos comitês e
da diretoria - Não aplicável.
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COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
CNPJ/MF Nº 22.677.520/0001-76
NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta
12.2. Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembléias gerais,
indicando:
a. prazos de convocação
A Assembléia reunir-se-á sempre observando o prazo estipulado no artigo 124, da Lei
6.404/76.
b. competências
O artigo 10 do estatuto social da emissora diz que “a Assembléia Geral dos acionistas é o
órgão soberano da sociedade”.
Como previsto no artigo 11 e 12 do Estatuto Social da emissora, a Assembléia Geral
Ordinária reunir-se-á dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do
exercício social e a Assembléia Geral Extraordinária sempre que os interesses sociais
exigirem o pronunciamento dos acionistas.
A mesa que dirigirá os trabalhos da Assembléia Geral será presidida por um acionista,
diretor ou não, eleito pelos presentes, o qual convidará outro acionista para secretariálo.
A competência da assembléia está definida na Lei 6.404/76, especialmente nos artigos
132, 135 e 136.
c. endereços nos quais os documentos relativos à assembléia geral estarão à
disposição dos acionistas para análise.
Os documentos relativos à assembléia geral estarão à disposição dos acionistas na
sede da emissora, Av. Magalhães Pinto, 4.000, Montes Claros/MG, e no seu sítio
eletrônico na internet www.ctnm.com.br
d. identificação e administração de conflitos de interesses
Não aplicável
e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de
voto
Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores para participarem da
Assembléia deverão observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei 6.404/76,
apresentando documento hábil de sua identidade e comprovante da qualidade de
acionista da emissora expedido por instituição financeira depositária ou por agente de
custódia, demonstrando sua posição acionária.
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f. formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração
outorgados por acionistas, indicando se o emissor admite procurações
outorgadas por acionistas por meio eletrônico
Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores para participarem da
Assembléia deverão observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei 6.404/76,
apresentando documento hábil de sua identidade e comprovante da qualidade de
acionista da emissora expedido por instituição financeira depositária ou por agente de
custódia, demonstrando sua posição acionária.
g. manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores
destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as
pautas das assembléias
Não aplicável.
h. transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembléias
Não aplicável.
i. mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas
formuladas por acionistas
Não aplicável
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12.3 - Datas e jornais de publicação das informações exigidas pela Lei nº6.404/76
Exercício Social

Publicação

Jornal - UF

31/12/2010

Demonstrações Financeiras

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 30/03/2011
- MG
Valor Econômico - MG

Aviso aos Acionistas Comunicando a Disponibilização das
Demonstrações Financeiras

30/03/2011

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 30/03/2011
- MG
Jornal de Notícias - Montes Claros - MG

Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

Datas

30/03/2011

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 13/04/2011
- MG
14/04/2011
15/04/2011
Jornal de Notícias - Montes Claros - MG

13/04/2011
14/04/2011
15/04/2011

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

31/12/2009

Jornal de Notícias - Montes Claros - MG

25/05/2011

Demonstrações Financeiras

Jornal de Notícias - Montes Claros - MG

31/03/2010

Aviso aos Acionistas Comunicando a Disponibilização das
Demonstrações Financeiras

Diário Oficial - MG

31/03/2010

Valor Econômico - MG

31/03/2010

Jornal de Notícias - Montes Claros - MG

15/04/2010

Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

31/12/2008

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 25/05/2011
- MG

Jornal de Notícias - Montes Claros - SP

15/04/2010

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

Jornal de Notícias - Montes Claros - MG

28/05/2010

Demonstrações Financeiras

Diário Oficial - MG

27/03/2009

Jornal de Notícias - Montes Claros - SP

27/03/2009

Valor Econômico - MG

27/03/2009

Diário Oficial - MG

27/03/2009

Jornal de Notícias - Montes Claros - SP

27/03/2009

Valor Econômico - MG

27/03/2009

Diário Oficial - MG

14/04/2009

Jornal de Notícias - Montes Claros - MG

14/04/2009

Jornal de Notícias - Montes Claros - SP

14/04/2009

Jornal de Notícias - Montes Claros - SP

27/05/2009

Valor Econômico - MG

27/05/2009

Aviso aos Acionistas Comunicando a Disponibilização das
Demonstrações Financeiras

Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

27/05/2009
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12.4 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
CNPJ/MF Nº 22.677.520/0001-76
NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta

12.4. Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de
administração, indicando:
O Conselho de Administração reunir-se-á quando convocado pelo Presidente ou pela
maioria de seus membros, devendo sempre estar presente pelo menos dois terços de
seus membros, para validade das deliberações. As deliberações do Conselho de
Administração serão tomadas por maioria de votos, sendo obrigatória a presença do
Presidente e constarão de forma sumária, ou por extenso, no Livro de Atas de Reuniões
do Conselho de Administração, sendo arquivadas na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais, sempre que produzam efeitos perante terceiros.
Nos termos dos artigos 14 e 15, do Estatuto Social da emissora, o Conselho de
Administração será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 12 (doze)
membros, acionistas, residentes no País, sendo 1 (um) Presidente e 1 (um) VicePresidente, eleitos pela Assembléia Geral pelo prazo de 3 (três) anos e por ela
destituíveis a qualquer tempo. A Assembléia Geral poderá eleger um ou mais suplentes,
que substituirão, em caso de impedimento ou falta, os Conselheiros titulares por ela
indicados.
Seus membros farão jus a uma remuneração fixada pela Assembléia Geral e
permanecerão nos cargos até a investidura do substituto, podendo ser reeleitos.
Em caso de impedimento de qualquer membro do Conselho de Administração, e não
havendo suplente, os remanescentes designarão um substituto temporário, que exercerá
as funções até a primeira Assembléia Geral, na qual se elegerá o novo membro pelo
tempo que faltava ao substituído. Ocorrendo o impedimento de mais de 1 (um) membro,
e não havendo suplente, imediatamente convocar-se-á a Assembléia Geral que deverá
eleger os substitutos pelo tempo que faltar aos substituídos.
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12.5 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
CNPJ/MF Nº 22.677.520/0001-76
NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta

12.5. Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto
para a resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por
meio de arbitragem
Não há.
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12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Idade

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Álvaro Gomes da Silva

91

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

008.062.346-87

Comerciante

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

29/04/2011

Sim

Antonio Gomes da Silva Filho

74

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

022.411.026-87

Comerciante

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

29/04/2011

Sim

Braz Antonio da Silva Cataldo

63

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

104.125.146-72

Engenheiro

23 - Conselho de Administração (Suplente)

29/04/2011

Sim

Leonardo Galluzzi Sansivieri

25

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

322.890.258-79

Administrador de Empresas

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

29/04/2011

Sim

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

34

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

288.006.148-25

Administrador de empresas

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

29/04/2011

Sim

ALEXANDRE CALIMAN GOMES

23

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

369.669.528-93

Administrador de Empresas

23 - Conselho de Administração (Suplente)

29/04/2011

Sim

Eugemar Taipinas Ramos

60

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

346.282.588-72

Bancário

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

29/04/2011

Sim

João Gustavo Rebelo de Paula

42

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

692.239.806-82

Engenheiro

23 - Conselho de Administração (Suplente)

29/04/2011

Sim

Manuel Luiz da Silva Cataldo

60

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

140.186.246-20

Médico

23 - Conselho de Administração (Suplente)

29/04/2011

Sim

50

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável
Marcos Teixeira Torres
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12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Idade

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Engenheiro

23 - Conselho de Administração (Suplente)

29/04/2011

Sim

Maria Cristina Gomes da Silva

48

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

563.631.416-72

Bacharela em Direito

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

29/04/2011

Sim

Maria da Graça Campos Gomes da Silva

52

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

401.273.896-87

Estilista

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

29/04/2011

Sim

Mariza Campos Gomes da Silva

76

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

056.610.046-05

Bacharel em Enfermagem

21 - Vice Presidente Cons. de Administração

29/04/2011

Sim

Norton Antonio Fagundes Reis

61

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

138.351.226-49

Advogado e Bacharel em Ciências
Contábeis

23 - Conselho de Administração (Suplente)

29/04/2011

Sim

Patrícia Campos Gomes da Silva

50

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

958.037.426-00

Decoradora de interiores

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

29/04/2011

Sim

Ricardo dos Santos Júnior

30

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

045.436.146-74

Bacharel em direito

23 - Conselho de Administração (Suplente)

29/04/2011

Sim

Ronaldo Dornellas de Assis Ribeiro

72

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

009.645.736-87

Advogado

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

29/04/2011

Sim

Vicente de Paulo Luca

71

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

073.215.386-72

Bacharel em Ciências Contábeis

23 - Conselho de Administração (Suplente)

29/04/2011

Sim

71

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

Outros cargos e funções exercidas no emissor
243.846.741-04
Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável

Não aplicável
João Batista da Cunha Bomfim
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12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Idade

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

006.498.306-44

Bacharel em Direito e Contabilista

38 - Conselheiro(Suplente)/ Dir. Rel. Invest.

29/04/2011

Sim

Josué Christiano Gomes da Silva

47

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

493.795.776-72

Engenheiro

30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente

29/04/2011

Sim

Luiz de Paula Ferreira

93

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

29/04/2011

1 ano

003.260.976-00

Advogado e Industrial

34 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Vice Pres.

29/04/2011

Sim

Antônio Rainha da Silva

46

Conselho Fiscal

29/04/2011

1 ano

833.063.667-49

Contador

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

29/04/2011

Sim

César Pereira Vanucci

78

Conselho Fiscal

29/04/2011

1 ANO

001.710.266-91

Bacharel em Direito

40 - Pres. C.F.Eleito p/Controlador

29/04/2011

Sim

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Presidente do C.A. e Diretor Presidente

Diretor Vice-Presidente da emissora

Não aplicável

Bacharel em Direito
BACHAREL EM DIREITO
Não aplicável
Danilo Achiles Savassi

88

Conselho Fiscal

29/04/2011

1 ANO

001.377.156-68

Bacharel em Direito

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

29/04/2011

Sim

Fernando Valente Pimentel

57

Conselho Fiscal

29/04/2011

1 ano

403.165.307-78

Economista

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

29/04/2011

Sim

Ildeu da Silveira e Silva

70

Conselho Fiscal

29/04/2011

1 ano

002.116.486-04

Bacharel em Direito

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

29/04/2011

Sim

João Martinez Fortes Júnior

49

Conselho Fiscal

29/04/2011

1 ano

060.190.948-80

Contador

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

29/04/2011

Sim

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não Aplicável
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12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Idade

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Marcos Antônio Rampazo Morales

56

Conselho Fiscal

29/04/2011

1 ano

903.464.408-15

Bancário

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

29/04/2011

Sim

BRUNO GEBARA STEPHANO

26

Conselho Fiscal

29/04/2011

1 ano

334.056.528-71

Advogado

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

29/04/2011

Sim

Oíliam José

90

Conselho Fiscal

29/04/2011

1 ano

003.099.156-00

Bacharel em direito

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

29/04/2011

Sim

ROMILDO GOUVEIA PINTO

62

Conselho Fiscal

29/04/2011

1 ano

019.657.274-68

Economiário e Bancário

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

29/04/2011

Sim

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações
Álvaro Gomes da Silva - 008.062.346-87
Comerciante há vários anos e membro do Conselho de Administração da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS e da Wembley Sociedade Anônima.
Antonio Gomes da Silva Filho - 022.411.026-87
Comerciante há vários anos e membro do Conselho de Administração da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS e membro suplente do Conselho de Administração da Companhia Tecidos Santanense.
Braz Antonio da Silva Cataldo - 104.125.146-72
Engenheiro, membro suplente do conselho de administração da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS.
Leonardo Galluzzi Sansivieri - 322.890.258-79
Formado em Administração de Empresas. Atualmente o Sr. Leonardo atua na Gerência de Participações - GEPAR- da FUNCEF.
Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda - 288.006.148-25
O Sr. Cavalcanti é formado em administração de empresas pela Fundação Armando Alves Penteado. Atualmente é gerente de investimentos da Tarpon Investimentos responsável pelo cobertura de empresas do setor
elétrico e de varejo. Antes trabalhou como associado na Planner IB com foco em transações de M&A e mercado de capitais. Também trabalhou como analista de investment banking para o Bank of America e como
analista de research sell-side para Bear Sterns, cobrindo os setores aeroespacial, celulose e papel e varejo. É membro independente do Conselho de Administração da companhia desde 30 de abril de 2009.
ALEXANDRE CALIMAN GOMES - 369.669.528-93
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Bacharel em Administração de Empresas pela FGV/SP. Analista da Tarpon.
Eugemar Taipinas Ramos - 346.282.588-72
Engenheiro civil pela Universidade Vale do Rio Doce; engenharia de segurança pela Faculdade de Engenharia e Agrimensura de Minas Gerais; especialização função de Controle e Governança Corporativa; curso
Programação Linguagem COBOL no Curso Profissionalizante São Paulo.
João Gustavo Rebelo de Paula - 692.239.806-82
Formado em engenharia mecânica pela UFMG, fez mestrado em administração de empresas (MBA) pela Kelly School of Business, Indiana University (EUA). O Sr. João Gustavo é diretor da Farpal Agropastoril e
Participações Ltda, sociedade empresária que atua na área agripecuaria; Econorte- Empresa Construtora Norte de Minas Ltda., sociedade do setor de construção civil; e, Ecopar- Empresa de Comércio e Participações
Ltda., sociedade de investimentos e participações. Trabalhou, ainda, como diretor de novos negócios da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS entre 1995 e 1997 e como consultor associado na BoozAllen & Hamilton, entre 1993 e 1995. Atualmente é membro suplente do conselho de administração da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS, da Companhia Tecidos Santanense e membro do
Conselho de Administração da Springs Global Participações S.A., desde 24 de janeiro de 2006.
Manuel Luiz da Silva Cataldo - 140.186.246-20
Médico, membro suplente do conselho de administração da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS.
Marcos Teixeira Torres - 243.846.741-04
Engenheiro, membro suplente do conselho de administração da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS
Maria Cristina Gomes da Silva - 563.631.416-72
Bacharela em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos (BH), membro do Conselho de Administração da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS, da Wembley Sociedade Anônima e da
Companhia Tecidos Santanense.
Maria da Graça Campos Gomes da Silva - 401.273.896-87
Membro do Conselho de Administração da Wembley Sociedade Anônima, da Companhia Tecidos Santanense, da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS e diretora da José Alencar Gomes da Silva Comércio, Participações, e Empreendimentos S/A.
Mariza Campos Gomes da Silva - 056.610.046-05
Bacharela em Enfermagem – Escola de Enfermagem Ana Nery – Rio de Janeiro – RJ, Inglês Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, Francês e Italiano – Escola de Tradutores e Intérpretes de Minas Gerais, Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS e da Empresa Nacional de Comércio, Redito e Participações- ENCORPAR,Vice - Presidente do Conselho de
Administração e Diretora Vice - Presidente Wembley Sociedade Anônima, membro do Conselho de Administração da COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE e Diretora Vice - Presidente da Wembley Pálace Hotel.
Norton Antonio Fagundes Reis - 138.351.226-49
Bacharel em Direito, membro suplente do conselho de administração da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS.
Patrícia Campos Gomes da Silva - 958.037.426-00
Decoradora de Interiores - Membro do Conselho de Administração da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS, da Wembley Sociedade Anônima e da Companhia Tecidos Santanense.
Ricardo dos Santos Júnior - 045.436.146-74
Formado em direito pelo Centro Universitário de Belo Horizonte. Possui mestrado em administração de empresas (MBA) pela Columbia Business School, Columbia University, Nova Iorque (EUA). O Sr. Ricardo Jr. é
atualmente o vice-presidente da ENCORPAR - Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. Anteriormente, trabalhou no grupo de investimentos ilíquidos (private equity) da Gávea Investimentos no Rio
de Janeiro e no banco de investimentos do Citi em Nova Iorque. Atualmente é membro do conselho de administração da Companhia de Fiação e Tecidos Cedronorte e da Companhia de Fiação e Tecidos Santo
Antônio, membro suplente do conselho de administração da CTNM, e membro suplente Conselho de Administração desde 30 de abril de 2010.
Ronaldo Dornellas de Assis Ribeiro - 009.645.736-87
Formado em Direito pela Faculdade de Direito do Oeste de Minas. Foi fundador e sócio-gerente da Minas Distribuidora de Tecidos Ltda. Fundador e sócio-gerente da Reserva Participação e Serviço Ltda. Membro do
Conselho de Administração da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS e membro suplente do Conselho de Administração da Companhia Tecidos Santanense.
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Vicente de Paulo Luca - 073.215.386-72
Vicente de Paulo Luca. – Bacharel em Ciências Contábeis, membro suplente do conselho de administração da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS.
João Batista da Cunha Bomfim - 006.498.306-44
Técnico em Contabilidade e Bacharel em Direito, Cursos/incentivos Fiscais e Fisc. de Projetos-Sudene, Curso de Direito Trabalhista: Inst. dos Advogados em Minas Gerais-1972 Administração Financeira - ADF IV
UFMG; Análise Financeira e Cont. Administrativo-Fundação João Pinheiro e Finanças, membro suplente do Conselho de Administração e Diretor da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS, Diretor da
Wembley Sociedade Anônima, da Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. – ENCORPAR e da Companhia Tecidos Santanense, e membro do Conselho de Administração da Springs Global
Participações S.A.
Josué Christiano Gomes da Silva - 493.795.776-72
Formado em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e em direito pela Faculdade Milton Campos. Possui mestrado em administração de empresas pela Universidade de Vanderbilt, Tennessee
(EUA). É presidente do conselho de administração e diretor presidente da Wembley S.A., holding que controla indiretamente a emissora; da Companhia de Tecidos Norte de Minas - Coteminas, holding que controla
diretamente a emissora; da Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. – Encorpar, sociedade empresária da área têxtil e de investimentos; e, da Companhia Tecidos Santanense, indústria têxtil
atuante no setor de vestuário e uniformes profissionais. Atualmente é diretorpresidente das seguintes empresas José Alencar Gomes da Silva – Participações e Empreendimentos S.A., sociedade empresária de
investimentos e participações; Fazenda do Cantagalo Ltda., sociedade que opera na área agropecuária e na produção e engarrafamento de aguardente; Wembley Palace Hotel Ltda., sociedade da área hoteleira;
Econorte – Empresa Construtora Norte de Minas Ltda, sociedade da área da construção civil; e Ecopar – Empresa de Comércio e Participações Ltda, sociedade de investimentos e participações. O Sr. Josué é membro
do conselho e ex-presidente do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial – IEDI, ex-presidente da ABIT – Associação Brasileira da Industria Têxtil e de Confecções, vice presidente da FIESP – Federação
da Industrias do Estado de São Paulo, vice presidente do ITMF – “International Textile Manufacturers Federation”, membro do Conselho de Empresários
da América Latina – CEAL. É Presidente do Conselho de Administração e diretorpresidente da Springs Global Participações S.A. desde 24 de janeiro de 2006, e,
também, diretor de relações com investidores e diretor financeiro desde 30 de maio de
2007.
Luiz de Paula Ferreira - 003.260.976-00
Bacharel em Direito e Contador, Empresário e Produtor Rural, Professor de Contabilidade Industrial e Deputado Federal - 1967-70, fundador e membro do Cons. de Administração e Diretor Vice-Presidente da
Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINAS, ECONORTE Empresa Construtora Norte de Minas Ltda., Fazenda do Cantagalo Ltda, e ECOPAR - Empresa de Comércio e Participações Ltda. e membro do
Conselho de Administração da Empresa Nacional de Comércio, Redito e Participações S.A. – ENCORPAR e da Companhia Tecidos Santanense.
Antônio Rainha da Silva - 833.063.667-49
Formação Profissional:
(29/04/2011) - Eleito membro efetivo do Conselho Fiscal da CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
(04/04/2011) - Eleito membro efetivo do Conselho Fiscal da Grendene S.A.
(16/03/2010) – Professor concursado da Universidade Federal Fluminense na Escola de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda – RJ.
(01/03/2010) – Membro da Comissão de Educação Profissional Continuada no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro.
(08/2007) – Membro do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON e representante adjunto do Brasil junto ao IFAC(International Federation of Accountants), no Comitê de pequenas e médias
empresas de auditoria.
(10/2002) – Professor da FGV Management e diversas outras instituições de ensino em cursos de MBA, pós-graduação e de educação profissional continuada ligados às áreas de auditoria, contabilidade, controladoria
e tributos.
(05/2001) – Membro efetivo do conselho fiscal da GPC Participações S.A. desde o exercício de 2001 e da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A.(1999, 2000, 2009 e 2010).
Formação Acadêmica:
(1990) – Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Gama Filho RJ.
(2003) – Mestre em Economia Empresarial pela Universidade Cândido Mendes – RJ
(2005) – Possui Certificado Nacional de Auditor Independente - CNAI, para atuar em auditorias de Companhias de Capital Aberto (CVM) e Instituições Financeiras (BACEN).
César Pereira Vanucci - 001.710.266-91
Bacharel em Direito e membro efetivo do conselho fiscal da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS, da Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. – ENCORPAR, da Companhia
Tecidos Santanense e da Springs Global Participações.
Danilo Achiles Savassi - 001.377.156-68
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Bacharel em Direito e membro suplente do conselho fiscal da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS, da Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. – ENCORPAR e da Springs Global
Participações S.A.
Fernando Valente Pimentel - 403.165.307-78
Economista, formado em Economia e Administração de Empresas com especialização e marketing pela Faculdade Cândido Mendes – Rio de Janeiro. Diretor Superintendente da ABIT - Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de Confecção desde 2005. Coordenador do Comitê Setorial de Índigo da ABIT. Coordenador do Comitê Setorial de Camisaria da ABIT. Atua no setor Têxtil e de confecção desde 1977, é membro
suplente do conselho fiscal da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS.
Ildeu da Silveira e Silva - 002.116.486-04
Bacharel em Direito e membro suplente do conselho fiscal da CIA. DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS, da EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A. – ENCORPAR e da
SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A..
João Martinez Fortes Júnior - 060.190.948-80
Contador e membro efetivo do conselho fiscal da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS e da Springs Global Participações S.A.
Marcos Antônio Rampazo Morales - 903.464.408-15
Bacharel em Marketing e membro suplente do conselho fiscal da CIA. DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS.
BRUNO GEBARA STEPHANO - 334.056.528-71
Formado em Direito. o Sr. Bruno atualmente é Conselheiro Fiscal Suplente da companhia.
Oíliam José - 003.099.156-00
Bacharel em Direito e membro efetivo do conselho fiscal da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS, da Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. – ENCORPAR e da Companhia
Tecidos Santanense.
ROMILDO GOUVEIA PINTO - 019.657.274-68
Economiário
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12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de
remuneração
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há comitê instalado na companhia
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e
controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Administrador do emissor ou controlada

Josué Christiano Gomes da Silva

493.795.776-72 COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 22.677.520/0001-76 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)
COTEMINAS

PRESIDENTE DO C.A e DIRETOR PRESIDENTE
Pessoa relacionada

Mariza Campos Gomes da Silva

056.610.046-05 COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 22.677.520/0001-76
COTEMINAS

Vice Presidente do C.A.
Observação

A família do Sr. Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente é controladora indireta da emissora e parentes em 1° e 2° graus dele participam
dos órgãos de administração das companhias controladas direta e indiretamente pela emissora.
Administrador do emissor ou controlada

Josué Christiano Gomes da Silva

493.795.776-72 COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 22.677.520/0001-76 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
COTEMINAS

PRESIDENTE DO C.A. E DIRETOR PRESIDENTE
Pessoa relacionada

Maria da Graça Campos Gomes da Silva

401.273.896-87 COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 22.677.520/0001-76
COTEMINAS

CONSELHEIRA DA ADMINISTRAÇÃO
Observação

A família do Sr. Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente é controladora indireta da emissora e parentes em 1° e 2° graus dele participam
dos órgãos de administração das companhias controladas direta e indiretamente pela emissora.
Administrador do emissor ou controlada

Josué Christiano Gomes da Silva

493.795.776-72 COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 22.677.520/0001-76 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
COTEMINAS

PRESIDENTE DO C.A. E DIRETOR PRESIDENTE
Pessoa relacionada

Patrícia Campos Gomes da Silva

958.037.426-00 COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 22.677.520/0001-76
COTEMINAS
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e
controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
CONSELHEIRA DA ADMINISTRAÇÃO
Observação

A família do Sr. Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente é controladora indireta da emissora e parentes em 1° e 2° graus dele participam
dos órgãos de administração das companhias controladas direta e indiretamente pela emissora.
Administrador do emissor ou controlada

Josué Christiano Gomes da Silva

493.795.776-72 COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 22.677.520/0001-76 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
COTEMINAS

PRESIDENTE DO C.A. E DIRETOR PRESIDENTE
Pessoa relacionada

Maria Cristina Gomes da Silva

563.631.416-72 COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 22.677.520/0001-76
COTEMINAS

CONSELHEIRA DA ADMINISTRAÇÃO
Observação

A família do Sr. Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente é controladora indireta da emissora e parentes em 1° e 2° graus dele participam
dos órgãos de administração das companhias controladas direta e indiretamente pela emissora.
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

493.795.776-72

Controle

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2010
Administrador do Emissor

Josué Christiano Gomes da Silva

Controlada Direta

PRESIDENTE DO C.A. E DIRETOR PRESIDENTE
Pessoa Relacionada

SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.

07.718.269/0001-57

O Sr. Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente do C.A. e Diretor Presidente da emissora é Diretor Presidente da controlada direta da emissora, Springs Global Participações S.A.
Observação

A família do Sr. Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente é controladora indireta da emissora e parentes em 1° e 2° graus dele participam
dos órgãos de administração das companhias controladas direta e indiretamente pela emissora.
Administrador do Emissor

Josué Christiano Gomes da Silva

493.795.776-72

Controle

Controlada Indireta

Presidente do C.A. e Diretor Presidente.
Pessoa Relacionada

COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

21.255.567/0001-89

Presidente do C.A. e Diretor Presidente.
Observação

A família do Sr. Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente é controladora indireta da emissora e parentes em 1° e 2° graus dele participam
dos órgãos de administração das companhias controladas direta e indiretamente pela emissora.
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
12.11
A controlada direta da emissora Springs Global Participações S.A. e as controladas
indiretas e as subsidiárias, possuem seguro para seus administradores.
Seguradora: Allianz Seguros
Apólice nº 03.10.0000053.00000
Limite: 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares)
Âmbito: Mundial
Coberturas:
Cobertura para reclamações no âmbito do Mercado de Capitais Brasileiro – Garantia
C.
Cobertura para acionistas vendedores e acionistas controladores no âmbito do
Mercado de Capitais Brasileiro.
Cobertura para IPO – Registro da Oferta Pública Primária e Secundária na CVM em
26 de julho de 2007 – Volume de Captação Total: R$ 544.350.000,00.
Cobertura apenas para as pessoas seguradas, exceto EUA e Canadá.
Reclamações por prejuízos causados por poluição ambiental, exceto EUA e Canadá.
Custos de defesa decorrentes de reclamações por danos corporais/materiais
causados por poluição ambiental, exceto EUA e Canadá.
Reclamações movidas pelo governo e por órgãos regulamentadores.
Recolhimento de depósitos recursais até a sentença transitada em julgado.
Recolhimento de depósitos recursais nos casos de aplicação de multas e demais
sanções em âmbito administrativo.
Representações relacionadas a procedimentos extrajudiciais.
Reclamações contra as pessoas seguradas relacionadas ao Dano Moral,
exclusivamente decorrentes dos atos de gestão dos conselheiros e diretores por
questões trabalhistas e, em qualquer esfera judicial, quando houver a
desconsideração da personalidade jurídica.
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Remuneração dos administradores

13.1. 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

A Companhia de Tecidos Norte de Minas - Coteminas (“Companhia”) e suas
controladas adotam uma política de remuneração única que estabelece as diretrizes
a serem observadas quanto à remuneração do pessoal-chave da sua administração.
Constitui pessoal-chave da administração da Companhia e suas controladas, para
fins da Política, os membros do conselho de administração, da diretoria estatutária e
não estatutária (“diretoria”) e do conselho fiscal (“Pessoal-Chave da Administração”).

a. objetivos da política ou prática de remuneração
A Política de Remuneração tem como objetivo principal alinhar os interesses do
Pessoal-Chave da Administração aos da Companhia e suas controladas, atribuindo
uma remuneração total compatível com as observadas nos mercados de atuação,
contribuindo não apenas para estimular, atrair e reter profissionais qualificados para
o desempenho de suas funções, mas também para a geração de valor aos acionistas.

b. composição da remuneração
i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles:
A remuneração do Pessoal-Chave da Administração da Companhia é constituída
pelos seguintes componentes: (a) remuneração fixa e (b) remuneração
variável.
(a) Remuneração fixa;
A remuneração fixa do Pessoal-Chave da Administração compõe parcela da
remuneração ordinária e é estabelecida com base nas responsabilidades e
atribuições do cargo, de acordo com as melhores práticas de mercado adotadas
por empresas dos mesmos setores de atuação da Companhia, empresas de
capital aberto de porte e características semelhantes ou que possuam
estratégias de remuneração total similares às da Companhia.
(b) Remuneração variável;
Parcela do Pessoal-Chave da Administração é elegível a remuneração variável
ordinária, representada por honorários complementares, pagos na forma de
bônus anuais, visando promover o maior interesse e alinhamento de seus
objetivos com os da Companhia. Os montantes atribuídos resultam de processo
de avaliação realizado com base em metas estabelecidas em contratos de
gestão.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária
ii. Qual a proporção de cada elemento na remuneração total:
Os membros do conselho fiscal e de administração podem receber até 12
salários; para os demais membros da administração (diretoria estatutária e não
estatutária), adicionalmente aos 12 salários anuais a Companhia também
oferece o décimo terceiro salário nos moldes da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT e plano de bônus anuais que podem variar de 1 a 3 salários
anuais, dependendo da performance da Companhia e de cada membro
individualmente.
iii. Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da
remuneração:
(a) Remuneração fixa;
O montante atribuído como remuneração fixa ordinária ao Pessoal-Chave da
Administração pode, a critério do conselho de administração, ser atualizado
monetariamente e revisto periodicamente para adequar-se às melhores práticas
de mercado.
(b) Remuneração variável;
Os montantes atribuídos como remuneração ordinária variável resultam de
processo de avaliação realizado com base em metas estabelecidas em comum
acordo, em processo de aprovação orçamentária.
A parcela de remuneração variável, acrescida da parcela de remuneração fixa,
constitui a remuneração ordinária total atribuída ao Pessoal-Chave da Administração.

iv. razões que justificam a composição da remuneração:
A remuneração atribuída ao Pessoal-Chave da Administração visa reconhecer as
responsabilidades do cargo de cada participante e as práticas de mercado. Em
relação à remuneração atribuída aos membros da diretoria, a proporção dos
respectivos componentes tem por objetivo promover o alinhamento de seus
interesses aos da Companhia, tanto no médio quanto no longo prazo, contribuindo
para a geração de valor aos acionistas.

c. principais indicadores de desempenho que são levadas em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
Os componentes da remuneração atribuída ao Pessoal-Chave da Administração são
baseados em indicadores de desempenho financeiro, operacional e de geração de
caixa.
d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
A evolução dos indicadores de desempenho é refletida na parcela variável da
remuneração atribuída aos membros da diretoria da Companhia. Os montantes
relativos a tal parcela resultam de processo de avaliação realizado com base em
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária
metas estabelecidas em quando da aprovação do orçamento da Companhia,
avaliados anualmente pelos órgãos da administração.

e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo
A Política de Remuneração alinha os interesses da Companhia aos do Pessoal-Chave
da Administração ao atribuir uma remuneração total e respectivos componentes
compatíveis com as melhores práticas observadas nos mercados de atuação da
Companhia e seus objetivos de curto, médio e longo prazos, bem como de geração
de valor para os acionistas.

f. existência de remuneração
controladores diretos ou indiretos

suportada

por

subsidiárias,

controladas

ou

Os membros da diretoria e alguns membros do conselho de administração da
Companhia exercem mandato concomitante em sociedades controladas, com
também nas sociedades que detêm o controle direto ou indireto da Companhia. As
parcelas relativas aos montantes da remuneração atribuída pela Companhia a seus
administradores, bem como os montantes atribuídos a tais administradores pelas
controladas e controladores diretos e indiretos e a remuneração consolidada
atribuída ao Pessoal-Chave da Administração, foram informados no item 13.15
adiante.

g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do
emissor
Não há previsão de remuneração ou benefícios vinculados a ocorrência de eventos
societários da Companhia, suas controladas e seus controladores.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2011 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

12,00

3,00

5,00

20,00

432.000,00

1.138.000,00

180.000,00

1.750.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

0,00

0,00

432.000,00

1.388.000,00

180.000,00

2.000.000,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2010 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

12,00

3,00

5,00

20,00

300.000,00

1.094.000,00

171.000,00

1.565.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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Descrição de outras
remunerações

Remuneração variável
Bônus

0,00

220.000,00

0,00

220.000,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

1.314.000,00

171.000,00

1.785.000,00

Descrição de outras
remunerações

Observação

Total da remuneração
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fiscal
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Remuneração variável no resultado do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2010 e a prevista para o exercício social corrente, do
conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho
fiscal.
Remuneração reconhecida no resultado do emissor
Exercício social findo em 31 de dezembro de 2010
R$ mil/ano
Conselho de
Conselho
administração
Diretoria
Fiscal
Total

a. Órgão da administração:
b. Número de membros:
c. Em relação ao bônus:
i. Valor mínimo previsto no plano de remuneração
ii. Valor máximo previsto no plano de remuneração
iii. Valor previsto no plano de remuneração caso as
metas estabelecidas fossem atingidas
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado
d. Em relação à participação no resultado:
i. Valor mínimo previsto no plano de remuneração
ii. Valor máximo previsto no plano de remuneração
iii. Valor previsto no plano de remuneração caso as
metas estabelecidas fossem atingidas
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado

a. Órgão da administração:

12

3

5

20

-

25
220

-

25
220

-

250
-

-

250
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Remuneração reconhecida no resultado do emissor
Exercício social findo em 31 de dezembro de 2011 – Previsão(*)
Conselho de
Conselho
administração
Diretoria
Fiscal
Total

b. Número de membros:
c. Em relação ao bônus:
i. Valor mínimo previsto no plano de remuneração
ii. Valor máximo previsto no plano de remuneração
iii. Valor previsto no plano de remuneração caso as
metas estabelecidas fossem atingidas
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado
d. Em relação à participação no resultado:
i. Valor mínimo previsto no plano de remuneração
ii. Valor máximo previsto no plano de remuneração
iii. Valor previsto no plano de remuneração caso as
metas estabelecidas fossem atingidas
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado

12

3

5

20

-

25
250

-

25
250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PÁGINA: 145 de 229

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
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13.4 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
A controlada indireta Springs Global U.S. Inc. (“SGUS”) administrava plano de
opções de compra de ações, o qual foi convertido, em 24 de janeiro de 2006, em um
plano equivalente porém com ações da controlada Springs Global Participações S.A.
(“SGPSA”). Naquela data, o plano de ações da controlada SGUS deixou de existir.
Das opções de ações emitidas pela SGPSA, 175.000 tinham direito a valorização
(appreciation right). Em 31 de dezembro de 2009, nenhuma ação tinha direito a
valorização. O direito à valorização permitia ao beneficiário receber, para cada opção
exercida, um pagamento em dinheiro (ou as ações da Companhia, se o funcionário
ainda estiver empregado na controlada SGUS, na data do exercício) no valor igual à
diferença entre o valor justo de mercado da ação da Companhia, como definido no
plano, e o preço exercido da opção. Durante o ano, a SGPSA efetuou avaliação do
valor justo dessas opções o que resultou em nenhum passivo a ser reconhecido.
Até a presente data, não há previsão de remuneração baseada em ações e nos 3
últimos exercícios nenhum executivo da Companhia e suas controladas teve
remuneração baseada em ações.
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13.5 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, na data de encerramento do último exercício social

Valores mobiliários detidos por membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária e do conselho
fiscal emitidos pela Companhia
Quantidade de
ações
Conselho de administração
Diretoria estatutária
Conselho fiscal

59.427
31.893
2
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13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária
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13.6 Remuneração baseada em ações reconhecida no resultado do
exercício social findo em 31 de dezembro de 2010 e a prevista para o
exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria
estatutária
Não houve remuneração baseada em ações reconhecida no resultado do exercício
findo em 31 de dezembro de 2010, como também não há previsão para o exercício a
se encerrar em 31 de dezembro de 2011
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13.7 Opções em aberto do conselho de administração e da diretoria
estatutária ao final do exercício social findo em 31 de dezembro de 2010.
Não há opções em aberto para quaisquer membros dos órgão da administração da
Companhia e suas controladas.
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conselho de administração e da diretoria estatutária
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13.8 Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada
em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2010.
Não houve opções exercidas ou ações entregues relativas à remuneração baseada
em ações.
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13.9 Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão
dos dados divulgados nos itens 13.6 a 13.8, tal como explicação do método
de precificação do valor das opções.
Não aplicável.
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administração e aos diretores estatutários
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13.10 Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos
membros do conselho de administração e aos diretores estatutários
fornecer as seguintes informações em forma de tabela:
Nenhum membro do conselho de administração ou da diretoria estatutária possuem
planos de previdência em vigor, que sejam custeados pela Companhia.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2010
Nº de membros

Conselho de Administração

31/12/2009

31/12/2010

Conselho Fiscal

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

3,00

3,00

12,00

12,00

5,00

5,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

44.000,00

52.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

9.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

26.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Observação
Diretoria Estatutária
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
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13.12 Descrição de arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros
instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização
para os administradores em caso de destituição do cargo ou de
aposentadoria, indicando quais as conseqüências financeiras para o
emissor.
Não há arranjos contratuais ou apólices de seguros ou outros instrumentos que
estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho
fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
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13.13 Percentual total da remuneração de cada órgão reconhecido no
resultado do emissor 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
Nenhum membro do conselho de administração, conselho fiscal ou diretoria que
sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos foi reconhecido,
devido ou pago pelo emissor.
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
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13.14 Valores reconhecidos no resultado do emissor 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.
Não há.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
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13.15 Valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou
indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor,
como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria
estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão,
especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos

a. Órgão da administração:
b. Número de membros:
c. Remuneração segregada em:
i. Remuneração fixa anual segregada em:
- Salário ou pró-labore
- Benefícios diretos e indiretos
- Remuneração por
participação em comitês
- Outros
ii. Remuneração variável anual segregada
em:
- Bônus
- participação nos resultados
- Remuneração por
participação em reuniões
- Comissões
- Outros
d. Valor da remuneração por órgão:

Remuneração reconhecida no resultado do emissor
Exercício social findo em 31 de dezembro de 2010
R$ mil/ano
Conselho de
Conselho
e.
administração
Diretoria
fiscal
Total
12

3

5

20

300
-

1.094
-

171
-

1.565
-

-

-

-

-

-

220
-

-

220
-

----------300
=======

---------1.314
======

---------171
======

---------1.785
======
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13.16 - Outras informações relevantes
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13.16 Outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.

PÁGINA: 158 de 229

14.1 - Descrição dos recursos humanos
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Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes
informações nos 3 últimos exercícios sociais

A evolução do quadro de empregados da Companhia em 2008, 2009 e 2010 está
descrita abaixo:
2008: 17.346
2009: 16.907
2010: 15.830

1
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos
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Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos
números divulgados no item 14.1 acima

Não houve nenhuma alteração.

1
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
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Versão : 1

Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor,
informando

Não há uma política de remuneração definida .

1
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
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14.4
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Descrever as relações entre o emissor e sindicatos

Não aplicável.

1
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
Ações ordinárias %

Acionista controlador

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Última alteração

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

ECOPAR - EMP. DE COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
16.561.003/0001-34

Não
361.590

Classe ação

Sim

0,830000%

170.670

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

TOTAL

31/12/2008
0,230000%

532.260

0,460000%

2.528.080

2,170000%

210.633

0,180000%

25.713.449

22,030000%

5.496.276

4,720000%

FARPAL AGROPASTORIL E PARTICIPAÇÕES LTDA.
23.879.182/0001-18

Não
1.717.446

Classe ação

3,950000%

Sim
810.634

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

TOTAL

23/12/2008
1,100000%

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA COMÉRCIO PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A.
25.329.301/0001-94

Não
5.228

Classe ação

0,010000%

Sim
205.405

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

TOTAL

31/12/2008
0,300000%

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA
Não
23.740.523
Classe ação

Sim

54,540000%

1.972.926

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

TOTAL

11/07/2007
2,700000%

ECONORTE - EMPRESA CONSTRUTORA NORTE DE MINAS
22.685.473/0001-02

Não
3.733.883

Classe ação
TOTAL

Sim

8,580000%

1.762.393

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

31/12/2008
2,410000%
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Acionista controlador

Última alteração

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

93,100000%

82.071.693

70,340000%

0,160000%

122.900

0,100000%

100,000000%

116.675.291

100,000000%

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

OUTROS
13.972.188
Classe ação

32,090000%

68.099.505

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

0,000000%

121.800

TOTAL
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:
1.100
Classe ação
TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

100,000000%

73.143.333

TOTAL
43.531.958
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

ECONORTE - EMPRESA CONSTRUTORA NORTE DE MINAS

22.685.473/0001-02

FARPAL AGROPASTORIL LTDA.
23.879.182/0001-18
13.950.000

46,500000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Sim

31/12/2008

0

0,000000

13.950.000

46,500000

Não

Sim

0

0,000000

300.000

1,000000

Não

Sim

31/12/2008

0

0,000000

300.000

1,000000

300.000

1,000000

João Gustavo Rebelo de Paula
692.239.806-82
300.000

1,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA COMÉRCIO. PARTICIPAÇÕES EMPREEENDIMENTOS S.A.
25.329.301/0001-94
300.000

1,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

LUIS DE PAULA FILHO
554.177.286-91
300.000

1,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Sim

0

0,000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

ECONORTE - EMPRESA CONSTRUTORA NORTE DE MINAS

22.685.473/0001-02

OUTROS
0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

30.000.000

99,550000

0

0,000000

30.000.000

100,000000

Não

Sim

31/12/2008

0

0,000000

15.150.000

TOTAL

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA
25.329.319/0001-96
15.150.000

50,050000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

50,500000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

ECOPAR - EMP. DE COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

16.561.003/0001-34

FARPAL AGROPASTORIL LTDA.
23.879.182/0001-18
2.500.000

50,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Sim

31/12/2008

0

0,000000

2.500.000

50,000000

OUTROS
0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

5.000.000

100,000000

0

0,000000

5.000.000

100,000000

Não

Sim

31/12/2008

0

0,000000

2.500.000

TOTAL

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA
25.329.319/0001-96
2.500.000

50,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

50,000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

FARPAL AGROPASTORIL E PARTICIPAÇÕES LTDA.

23.879.182/0001-18

ISABEL REBELLO DE PAULA
177.708.316-87
23

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

23

0,010000

6.970.974

20,000000

6.970.974

20,000000

23

0,010000

João Gustavo Rebelo de Paula
692.239.806-82
6.970.974

20,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

LUIS DE PAULA FILHO
554.177.286-91
6.970.974

20,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Luiz de Paula Ferreira
003.260.976-00
23

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Não

0

0,000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

FARPAL AGROPASTORIL E PARTICIPAÇÕES LTDA.

23.879.182/0001-18

MARIA CECILIA REBELLO DE PAULA
850.160.986-20
6.970.974

20,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

6.970.974

20,000000

6.970.974

20,000000

0,000000

6.970.974

19,980000

MARIA ISABEL REBELLO DE PAULA
850.151.136-68
6.970.974

20,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

MARIA JULIANA REBELLO DE PAULA
850.160.556-53
6.970.974

20,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS
0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

34.854.916

100,000000

0

0,000000

34.854.916

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA COMÉRCIO PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A.

25.329.301/0001-94

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
003.074.836-49
80.000

0,030000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

Não

Sim

8.177

0,000000

Não

Sim

0

0,000000

Não

Sim

139.962.245

49,980000

88.177

0,010000

20.000

0,100000

139.962.245

24,990000

22.444

0,010000

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72
20.000

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Maria da Graça Campos Gomes da Silva
401.273.896-87
0

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

Mariza Campos Gomes da Silva
056.610.046-05
0

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

Não

Sim

22.444

0,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA COMÉRCIO PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A.

25.329.301/0001-94

OUTROS
0

0,000000

0

0,000000

Não

Sim

0,000000

139.962.245

49,980000

0

0,000000

139.962.245

24,990000

Patrícia Campos Gomes da Silva
958.037.426-00
0
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA
05.514.717/0001-75
279.900.000

99,970000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

Não

Sim

31/12/2008

44.889

0,040000

279.944.889

49,900000

280.000.000

100,000000

560.000.000

100,000000

TOTAL
280.000.000

100,000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.
25.329.301/0001-94
23.009.122

95,870000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Sim

30/04/2009

0

0,000000

23.009.122

95,870000

OUTROS
990.878

4,130000

0

0,000000

990.878

4,130000

24.000.000

100,000000

0

0,000000

24.000.000

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

FARPAL AGROPASTORIL LTDA.

23.879.182/0001-18

ISABEL REBELLO DE PAULA
177.708.316-87
23

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

23

0,100000

6.970.974

20,000000

6.970.974

20,000000

23

0,100000

João Gustavo Rebelo de Paula
692.239.806-82
6.970.974

20,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

LUIS DE PAULA FILHO
554.177.286-91
6.970.974

20,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Luiz de Paula Ferreira
003.260.976-00
23

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Não

0

0,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

FARPAL AGROPASTORIL LTDA.

23.879.182/0001-18

MARIA CECILIA REBELLO DE PAULA
850.160.986-20
6.970.974

20,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

6.970.974

20,000000

6.970.974

20,000000

0,000000

6.970.974

19,800000

MARIA ISABEL REBELLO DE PAULA
850.151.136-68
6.970.974

20,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

MARIA JULIANA REBELLO DE PAULA
850.160.556-53
6.970.974

20,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS
0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

34.854.916

100,000000

0

0,000000

34.854.916

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

FARPAL AGROPASTORIL LTDA.

23.879.182/0001-18

ISABEL REBELLO DE PAULA
177.708.316-87
23

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

23

0,100000

6.970.974

20,000000

6.970.974

20,000000

23

0,100000

João Gustavo Rebelo de Paula
692.239.806-82
6.970.974

20,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

LUIS DE PAULA FILHO
554.177.286-91
6.970.974

20,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Luiz de Paula Ferreira
003.260.976-00
23

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Não

0

0,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

FARPAL AGROPASTORIL LTDA.

23.879.182/0001-18

MARIA CECILIA REBELLO DE PAULA
850.160.986-20
6.970.970

20,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

6.970.970

20,000000

6.970.974

20,000000

0,000000

6.970.974

19,800000

MARIA ISABEL REBELLO DE PAULA
850.151.136-68
6.970.974

20,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

MARIA JULIANA REBELLO DE PAULA
850.160.556-53
6.970.974

20,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS
0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

34.854.912

100,000000

0

0,000000

34.854.912

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

25.329.301/0001-94

Maria da Graça Campos Gomes da Silva
401.273.896-87
0

Não

Sim

139.962.245

49,980000

139.962.245

24,990000

0,030000

30.621

0,030000

130.621

0,030000

Não

Sim

0,000000

139.962.245

49,980000

139.962.245

24,990000

Não

Sim

30/04/2009

44.889

0,010000

279.944.889

49,990000

280.000.000

100,000000

560.000.000

100,000000

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

OUTROS
100.000

Patrícia Campos Gomes da Silva
958.037.426-00
0
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA
05.514.717/0001-75
279.900.000

99,970000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

TOTAL
280.000.000

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA COMÉRCIO. PARTICIPAÇÕES EMPREEENDIMENTOS S.A.

25.329.301/0001-94

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
003.074.836-49
80.000

0,020000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

Não

Não

8.177

0,000000

Não

Sim

0

0,000000

Não

Sim

139.962.245

49,950000

88.177

0,010000

20.000

0,100000

139.962.245

24,900000

22.444

0,100000

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72
20.000

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Maria da Graça Campos Gomes da Silva
401.273.896-87
0

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

Mariza Campos Gomes da Silva
056.610.046-05
0

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

Não

Não

22.444

0,100000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA COMÉRCIO. PARTICIPAÇÕES EMPREEENDIMENTOS S.A.

25.329.301/0001-94

OUTROS
0

0,000000

0

0,000000

Não

Sim

0,000000

139.962.245

49,950000

0

0,000000

139.962.245

24,900000

Patrícia Campos Gomes da Silva
958.037.426-00
0
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA
05.514.717/0001-75
279.900.000

99,980000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

Não

Sim

31/12/2008

44.889

0,000000

279.944.889

49,990000

280.000.000

100,000000

560.000.000

100,000000

TOTAL
280.000.000

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

05.514.717/0001-75

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72
38.990.512

81,600000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Sim

0

0,000000

38.990.512

81,600000

OUTROS
8.792.568

18,400000

0

0,000000

8.792.568

18,400000

47.783.080

100,000000

0

0,000000

47.783.080

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

25.329.319/0001-96

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
003.074.836-49
80.000

0,030000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

Não

Não

8.177

0,000000

Não

Sim

0

0,000000

Não

Sim

139.962.245

49,990000

88.177

0,020000

20.000

0,010000

139.962.245

24,990000

22.444

0,010000

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72
20.000

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Maria da Graça Campos Gomes da Silva
401.273.896-87
0

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

Mariza Campos Gomes da Silva
056.610.046-05
0

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

Não

Não

22.444

0,010000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

25.329.319/0001-96

OUTROS
0

0,000000

0

0,000000

Não

Sim

0,000000

139.962.245

49,990000

0

0,000000

139.962.245

24,990000

Patrícia Campos Gomes da Silva
958.037.426-00
0
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA
05.514.717/0001-75
279.900.000

99,970000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

Não

Sim

31/12/2008

44.889

0,010000

279.944.889

49,980000

280.000.000

100,000000

560.000.000

100,000000

TOTAL
280.000.000

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

25.329.319/0001-96

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
003.074.836-49
516.190

2,150000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Não

0

0,000000

516.190

Não

Não

23/12/2008

0

0,000000

23.009.122

95,870000

Não

Não

0

0,000000

43.208

0,180000

2,150000

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA COMÉRCIO. PARTICIPAÇÕES EMPREEENDIMENTOS S.A.
25.329.301/0001-94
23.009.122

95,870000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72
43.208

0,180000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS
431.480

1,800000

0

0,000000

431.480

1,800000

24.000.000

100,000000

0

0,000000

24.000.000

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA COMÉRCIO. PARTICIPAÇÕES EMPREEENDIMENTOS S.A.

25.329.301/0001-94

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
003.074.836-49
80.000

0,030000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

Não

Não

8.177

0,000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

139.962.245

49,990000

88.177

0,010000

20.000

0,010000

139.962.245

24,990000

22.444

0,010000

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72
20.000

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Maria da Graça Campos Gomes da Silva
401.273.896-87
0

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

Mariza Campos Gomes da Silva
056.610.046-05
0

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

Não

Não

22.444

0,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA COMÉRCIO. PARTICIPAÇÕES EMPREEENDIMENTOS S.A.

25.329.301/0001-94

OUTROS
0

0,000000

0

0,000000

Não

Não

0,000000

139.962.245

49,990000

0

0,000000

139.962.245

24,990000

Patrícia Campos Gomes da Silva
958.037.426-00
0
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA
05.514.717/0001-75
279.900.000

99,970000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

Não

Não

31/12/2008

44.889

0,020000

279.944.889

49,990000

280.000.000

100,000000

560.000.000

100,000000

TOTAL
280.000.000

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

05.514.717/0001-75

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72
38.990.512

81,600000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Sim

0

0,000000

38.990.512

81,600000

OUTROS
8.792.568

18,400000

0

0,000000

8.792.568

18,400000

47.783.080

100,000000

0

0,000000

47.783.080

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

05.514.717/0001-75

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72
38.990.512

81,600000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Sim

0

0,000000

38.990.512

81,600000

OUTROS
8.792.568

18,400000

0

0,000000

8.792.568

18,400000

47.783.080

100,000000

0

0,000000

47.783.080

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

05.514.717/0001-75

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72
38.990.512

81,600000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Não

0

0,000000

38.990.512

81,600000

OUTROS
8.792.568

18,400000

0

0,000000

8.792.568

18,400000

47.783.080

100,000000

0

0,000000

47.783.080

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

05.514.717/0001-75

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72
38.990.512

81,600000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Sim

0

0,000000

38.990.512

81,600000

OUTROS
8.792.568

18,400000

0

0,000000

8.792.568

18,400000

47.783.080

100,000000

0

0,000000

47.783.080

100,000000

TOTAL
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembléia

29/04/2011

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

5.621

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

5.492

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

235

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

13.916.236

31,960000%

Quantidade preferênciais (Unidades)

68.064.134

93,050000%

Total

81.980.370

70,260000%
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Caso o emissor deseje, inserir organograma dos acionistas do emissor,
identificando todos os controladores diretos e indiretos bem como os
acionistas com participação igual ou superior a 5% de uma classe ou
espécie de ações, desde que compatível com as informações
apresentadas nos itens 15.1 e 15.2

Vide itens 15.1 e 15.2.

1
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte
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Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do
emissor ou do qual o controlador seja parte, regulando o exercício do
direito de voto ou a transferência de ações de emissão do emissor,
indicar

A Companhia não possui acordo de acionistas.
a. partes

b. data de celebração

c. prazo de vigência

d. descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do
poder de controle

e. descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores

f.

descrição das cláusulas relativas
preferência para adquiri-las

à

transferência

de

ações

e

à

g. descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de
membros do conselho de administração

1
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

Formulário de Referência - 2011 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

15.6.

Informações sobre alterações relevantes nas participações
membros do grupo de controle e administradores do emissor

Versão : 1

dos

Não há.

1
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15.7 - Outras informações relevantes
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não aplicável

1
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações
com partes relacionadas
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16. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
16.1.

Descrição das regras, políticas e práticas da Companhia quanto à
realização de transações com partes relacionadas, conforme
definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto:

Os saldos referem-se a empréstimos com vencimentos de longo prazo. Os encargos,
para controladas e associadas, foram calculados de acordo com as taxas
equivalentes às praticadas pelo mercado financeiro (100% da variação do Certificado
de Depósito Interbancário – CDI para empresas sediadas no Brasil mais 1,375% e
LIBOR mais 3% a.a. para empresas sediadas no exterior).
A Companhia recebe comissão sobre aval de 1,3% a.a. de sua controlada indireta
Companhia Tecidos Santanense. Em 31 de dezembro de 2010 esse valor representa
R$406 (R$253 em 2009), já contemplados no quadro acima.
Conforme previsto no acordo de acionistas da controlada SGPSA, a controlada
indireta SGUS deve pagar, a cada ano, a título de prestação de serviços, livre de
despesas, o valor de US$1.491 mil ao acionista Heartland Industrial Partners, L.P. A
controlada CSA deve pagar o valor equivalente a US$3.500 mil à Companhia. Em
2010, foram provisionados a esse título R$2.588 (R$2.918 em 2009), sendo que o
saldo em aberto no valor de R$4.346 (R$2.596 e R$5.012 em 31 de dezembro e 1º
de janeiro de 2009 respectivamente) está consignado na rubrica “Outras contas a
pagar” no passivo circulante.
A acionista minoritária da SRPSA, Rossini Administradora de Bens Ltda., e a
controlada indireta MMartan firmaram contrato de locação do imóvel onde se situa o
parque fabril e escritórios da controlada indireta MMartan. Em 2010, foram pagos
R$2.400 (R$1.600 em 2009) sob essa rubrica. A avaliação do imóvel e respectivo
aluguel foram efetuados por empresa especializada e estão à preços de mercado.
Os valores pagos a diretores e pessoas chaves da Administração estão destacados
nas demonstrações do resultado, sob a rubrica “Honorários da administração” e
incluem os benefícios de longo prazo e pós-emprego existentes.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Wembley Sociedade Anônima

31/12/2010

20.373.000,00

20.373.000,00

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Controladora

Objeto contrato

Mutuo

47.404.000,00

47.404.000,00

SIM

0,000000

1.734.000,00

1.734.000,00

SIM

0,000000

24.000,00

24.000,00

SIM

0,000000

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Coteminas International Ltd.

31/12/2010

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
American Sportswear Ltda.

31/12/2010

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Oxford Com. e Partic. S.A.

31/12/2010

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Cantagalo General Grains S.A.

31/12/2010

3.565.000,00

3.565.000,00

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo

91.000,00

91.000,00

SIM

0,000000

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Fazenda do Cantagalo Ltda.

31/12/2010

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e
demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento
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compensatório adequado

16.3

Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações
mencionados no item 16.2 acima ocorridas no último exercício social

a. identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de

interesse

Não houve conflito de interesse.
b. demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas
ou o pagamento compensatório adequado
Não aplicável.

1
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
31/12/2009

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

43.531.958

73.143.333

116.675.291

Capital Subscrito
870.000.000,00
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17.2 - Aumentos do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve aumento de capital nos últimos três exercícios
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve operação de desdobramento, grupamento e bonificação.
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve nenhuma operação de resstruturação nos últimos três exercícios
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17.5 - Outras informações relevantes
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não aplicável.
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18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Tag along

80,000000

Direito a dividendos

Estatuto social:
Artigo 22 - O lucro líquido apurado em Balanço nos termos da Lei nº 6.404/76 será distribuído da
seguinte forma:
a)5% (cinco por cento) destinados ao Fundo de Reserva Legal até perfazer 20% (vinte por cento) do
Capital Social;
b)1/3 (um terço) para pagamento de dividendos aos acionistas possuidores de ações ordinárias e
preferenciais, com a inclusão do resultado da equivalência Patrimonial das Controladas;

Direito a voto

Sem Direito

Conversibilidade

Sim

Condição da conversibilidade e As ações preferenciais sem direito a voto adquirirão o exercício desse direito se a sociedade, pelo
efeitos sobre o capital-social
prazo de 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos mínimos previstos neste
Estatuto, direito que conservarão até o pagamento.
Direito a reembolso de capital

SIm

Descrição das características
do reembolso de capital

As ações preferenciais não darão direito de voto a seus titulares, e gozarão das seguintes
vantagens:
a)Prioridade no reembolso do capital, na hipótese de liquidação;

Restrição a circulação

Não

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

As ações preferenciais sem direito a voto adquirirão o exercício desse direito se a sociedade, pelo
prazo de 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos mínimos previstos neste
Estatuto, direito que conservarão até o pagamento.

Tag along

80,000000

Direito a dividendos

Segundo o Estatuto Social da emissora:
Artigo 22 - O lucro líquido apurado em Balanço nos termos da Lei nº 6.404/76 será distribuído da
seguinte forma:
a)5% (cinco por cento) destinados ao Fundo de Reserva Legal até perfazer 20% (vinte por cento) do
Capital Social;
b)1/3 (um terço) para pagamento de dividendos aos acionistas possuidores de ações ordinárias e
preferenciais, com a inclusão do resultado da equivalência Patrimonial das Controladas;

Direito a voto

Sem Direito

Conversibilidade

Sim

Condição da conversibilidade e As ações preferenciais sem direito a voto adquirirão o exercício desse direito se a sociedade, pelo
efeitos sobre o capital-social
prazo de 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos mínimos previstos neste
Estatuto, direito que conservarão até o pagamento.
Direito a reembolso de capital

Não

Restrição a circulação

Não

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

As ações preferenciais sem direito a voto adquirirão o exercício desse direito se a sociedade, pelo
prazo de 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos mínimos previstos neste
Estatuto, direito que conservarão até o pagamento.
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
18.2

Estatuto Social:

Artigo 9º. As ações em Tesouraria na sociedade não terão direito de voto enquanto
não forem novamente colocadas no mercado.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
18.3

Estatuto Social:

Artigo 6º - Uma vez satisfeitos os requisitos legais, as ações poderão ser
representadas
por
títulos múltiplos ou cautelas que, provisoriamente, as
substituam, os quais deverão ser assinados por dois diretores, sendo um deles o
Diretor Presidente, ou serem autenticadas com chancela mecânica, mediante
reprodução exata das assinaturas dos referidos Diretores.

Artigo 9º. As ações em Tesouraria na sociedade não terão direito de voto enquanto
não forem novamente colocadas no mercado.
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
Exercício social

31/12/2010

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2010

Ações

30/06/2010

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

837.061

6,20

4,93 R$ por Unidade

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

881.492

5,99

4,10 R$ por Unidade

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

1.628.604

5,00

4,30 R$ por Unidade

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

2.721.925

5,37

4,39 R$ por Unidade

31/03/2010

Ações

Preferencial

PNA

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

19.442.553

6,75

5,13 R$ por Unidade

30/06/2010

Ações

Preferencial

PNA

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

18.043.980

5,90

4,20 R$ por Unidade

30/09/2010

Ações

Preferencial

PNA

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

12.719.919

5,25

4,16 R$ por Unidade

31/12/2010

Ações

Preferencial

PNA

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

20.502.770

5,49

4,00 R$ por Unidade

Exercício social

31/12/2009

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2009

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

1.305.449

4,37

3,11 R$ por Unidade

30/06/2009

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

1.541.913

4,43

3,30 R$ por Unidade

30/09/2009

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

5.105.747

5,48

4,30 R$ por Unidade

31/12/2009

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

1.086.699

5,95

4,66 R$ por Unidade

31/03/2009

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

18.304.711

4,35

3,05 R$ por Unidade

30/06/2009

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

42.682.686

5,02

3,06 R$ por Unidade

30/09/2009

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

54.528.614

6,10

4,61 R$ por Unidade

31/12/2009

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

17.535.360

6,38

5,20 R$ por Unidade

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Bolsa

Ações

Ordinária

30/09/2010

Ações

31/12/2010
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
Exercício social

31/12/2008

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2008

Ações

30/06/2008

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

62.453

10,50

7,80 R$ por Unidade

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

1.679.345

9,79

7,30 R$ por Unidade

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

1.484.566

9,30

5,02 R$ por Unidade

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

1.930.406

6,25

2,80 R$ por Unidade

31/03/2008

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

48.915.144

10,33

7,27 R$ por Unidade

30/06/2008

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

109.158.987

9,25

7,36 R$ por Unidade

30/09/2008

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

26.380.528

8,05

4,65 R$ por Unidade

31/12/2008

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros

25.534.652

5,68

3,17 R$ por Unidade

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Bolsa

Ações

Ordinária

30/09/2008

Ações

31/12/2008
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18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há outros valores mobiliários emitidos pela companhia que não as ações
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
Formulário de Referência - 2011 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

18.6

Versão : 1

Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do
emissor são admitidos à negociação

As ações da Companhia são negociação na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores
Mercadorias e Futuros, sob o código “CTNM3” e “CTNM4”.

1
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros
18.7.

Não há.
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18.8 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do
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emissor
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Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor
ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e
controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

Não houve ofertas públicas de distribuição efetuadas nos últimos 3 exercícios sociais.
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18.9 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros
18.9.

Não houve.

PÁGINA: 213 de 229

Formulário de Referência - 2011 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

Versão : 1

19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Data delib.

Período
recomp.

Reservas e lucros
disp. (Reais)

Espécie

Classe

Qtde. prevista
(Unidades)

% rel. circ.

Qtde. adquirida
aprovadas
(Unidades)

PMP

Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
09/11/2010

09/11/2010 à
09/11/2011

0,00 Ordinária
Preferencial

1.343.480

10,000000

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

6.757.023

10,000000

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM n° 358/ 02, a Companhia de
Tecidos Norte de Minas – Coteminas (“Companhia”), vem informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração
da Companhia, realizada nesta data, autorizou à Diretoria Executiva da
sociedade, adquirir até 8.100.503 (oito milhões, cem mil e quinhentos e três)
ações nominativas de emissão da Companhia, sendo: 1.343.480 (um milhão,
trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta) ações ordinárias e
6.757.023 (seis milhões, setecentos e cinqüenta e sete mil e vinte e três ações
preferenciais), que corresponde a 10,00% de cada espécie das ações em
circulação: (i) o objetivo da operação é a manutenção das ações em tesouraria
para posterior alienação ou cancelamento, observadas as disposições das
Instruções CVM nºs 10/80 e 268/97 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM:
(ii) o total de ações da Companhia em circulação no mercado, é de 81.005.038
(oitenta e um milhões, cinco mil e trinta e oito) ações, sendo 13.434.801 (treze
milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e uma) ações ordinárias e
67.570.237 (sessenta e sete milhões, quinhentos setenta mil, duzentos e trinta e
sete) ações preferenciais; (iii) será utilizado a aplicação de recursos dentro do
limite do saldo da conta reserva de retenção de lucros; (iv) a presente autorização
vigorará pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar desta
data, ou seja até 09/11/2011; e (v) a operação de aquisição das ações será
realizada em Bolsa de Valores, a preço de mercado, com a intermediação das
seguintes instituições financeiras: Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos
e Valores Mobiliários, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3064 - 13º
andar, São Paulo-SP; e Itaú Corretora de Valores S.A., com endereço na Av.
Brigadeiro Faria Lima, 3.400 – 10º andar Itaim Bibi, São Paulo-SP.
São Paulo-SP, 10 de novembro de 2010.
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Dados não disponíveis.
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19.3 - Informações sobre valores mobiliários mantidos em tesouraria na data de encerramento do último exercício social

Valor mobiliário
Espécie ação

Ações
Classe ação

Ordinária
Preferencial

Preferencial Classe A

Descrição dos valores
mobiliários

Relação ações
em circulação
(%)

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado
de aquisição

Fator de cotação

1.100

5,04

R$ por Unidade

0,001357

121.800

6,83

R$ por Unidade

0,150361

Data aquisição
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19.4 - Outras informações relevantes
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não aplicável.

1
PÁGINA: 217 de 229

Formulário de Referência - 2011 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

Versão : 1

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

03/12/2010

Cargo e/ou função

Vide na seção " principais características"

Principais características
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS-COTEMINAS
MANUAL DA POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO
Sumário
I – Propósitos e Abrangência da Política de Negociação
II– Black-Out Period
III - Negociação através de Corretoras Credenciadas
IV - Restrições à Negociação na Pendência de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
Programas Individuais de Investimento
Obrigação de Indenizar
V - Vedação à Negociação em Períodos Especiais
VI - Vedação à Deliberação Relativa à Aquisição ou à Alienação de Ações de Emissão da
Própria Companhia
VII - Vedação à Negociação Aplicável a Ex-Administradores
VIII - Disposições Finais
1- Responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores no acompanhamento da Política
de Divulgação
2- Prazo de Validade e Alteração do Manual
3- Responsabilidade de Terceiros
Anexos:
Anexo I - Definições
Anexo II - Termo de Adesão ao Manual
I - Propósito e Abrangência da Política de Negociação
O presente Manual também tem por objetivo enunciar as diretrizes que regerão, de modo
ordenado e dentro dos limites estabelecidos por lei, a negociação de tais Valores Mobiliários,
nos termos da Instrução CVM nº 358/02. Tais regras também procuram preservar a
transparência nas negociações de Valores Mobiliários de emissão da Companhia.
As regras desta Política de Negociação definem períodos nos quais as pessoas que assinaram o
Termo de Adesão deverão, direta ou indiretamente, abster-se de negociar com Valores
Mobiliários de emissão da Companhia, de modo a evitar o questionamento com relação ao uso
indevido de Informações Relevantes não divulgadas ao público.
As restrições contidas nesta Política de Negociação não se aplicam às negociações realizadas
por fundos de investimento de que sejam cotistas as pessoas que assinaram o Termo de Adesão
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.
II – Black-out Period
Fica concedida ao Diretor de Relações com Investidores (“DRI”) a prerrogativa de determinar
períodos de tempo nos quais a Companhia, seus Acionistas Controladores, diretos ou indiretos,
os Administradores, os Conselheiros Fiscais, os Empregados e Executivos com acesso a
Informação Relevante e os integrantes dos demais Órgãos com Funções Técnicas ou
Consultivas da Companhia, devem abster-se de negociar Valores Mobiliários (o chamado BlackOut Period), observadas as disposições do item V abaixo desta Política de Negociação.
Aqueles que tenham firmado o Termo de Adesão deverão abster-se de negociar suas ações em
todos os períodos em que, devido à comunicação do Diretor de Relações com Investidores, haja
determinação de não-negociação (Black-Out Period). O DRI não está obrigado a motivar a
decisão de determinar o Black-out Period, que deverá ser tratada confidencialmente pelos seus
destinatários.
As mesmas obrigações serão aplicáveis a quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou
posição nas Sociedades Controladoras, tenha conhecimento de informação relativa a Ato ou
Fato Relevante sobre a Companhia, tenha firmado o Termo de Adesão.
III - Negociação através de Corretoras Credenciadas
Tendo em vista a assegurar padrões de negociação adequados com Valores Mobiliários da
Companhia, faz-se necessário informar que aqueles que aderirem a esta Política de Negociação
comprometem-se a aceitar a sistemática por ela adotada, na qual as negociações por parte
deles e da própria Companhia somente serão realizadas se intermediadas por Corretoras
Credenciadas, devidamente indicadas pelo DRI, por quem serão comunicadas as devidas
atualizações.
Aqueles que aderirem a esta Política de Negociação aceitam, ademais, que, para efeitos de
Black–Out Period, o DRI possui plenos poderes para, uma vez comunicadas as Corretoras,
suspender qualquer ordem de compra ou venda de ações, fazendo-as retornar ao
funcionamento normal sem necessidade de motivar sua decisão.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
Períodos de vedação e descrição
Vide nas principais características
dos procedimentos de fiscalização
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20.2 - Outras informações relevantes
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não aplicável.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação de
informações
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Normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pela
Companhia para assegurar que as informações a serem divulgadas
publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de maneira
precisa e tempestiva

A Companhia não possui normas, regimentos ou procedimentos internos para
assegurar que as informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas,
processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
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Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante adotada
pela Companhia, indicando os procedimentos relativos à manutenção
de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas

A Companhia não possui política de divulgação de ato ou fato relevante.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
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Informar os administradores responsáveis pela implementação,
manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de
informações

Não aplicável.
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21.4 - Outras informações relevantes
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Outras informações que a Companhia julga relevantes

Nào aplicável.
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22.1 - Aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios do emissor
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Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se
enquadre como operação normal nos negócios do emissor

Não houve operações de aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se
enquadre como operação normal nos negócios da Companhia.
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22.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
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Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do
emissor

Não houve alterações significativas na formao de condução dos negócios da
Companhia.
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22.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

Formulário de Referência - 2011 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

22.3

Versão : 1

Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas
controladas não diretamente relacionados com suas atividades
operacionais

Não houve contratos relevantes celebrados pela Companhia e suas controladas não
diretamente relacionados com suas atividades operacionais.
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22.4 - Outras informações relevantes
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não aplicável.
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