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Recursos Humanos

OBJETIVO
A presente Política de Remuneração, aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de
fevereiro de 2019 (“Política”), tem como objetivo estabelecer as diretrizes que deverão ser observadas e,
consequentemente, aplicadas para a fixação da remuneração e dos benefícios concedidos aos membros da
Diretoria Estatutária, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, quando instalado, e dos Comitês
Estatutários da Marisa Lojas S.A. (“Companhia”), de suas coligadas e/ou controladas (“Administradores”).
A presente Política considera a adoção de mecanismos de remuneração que pretendem atrair e reter os
profissionais com as competências e valores requeridos pela Companhia, e motivá-los a atingir resultados de
curto e longo prazo. A Companhia pretende promover compromissos com resultados sustentáveis ao longo do
tempo e viabilizar a execução de estratégias de crescimento e de seus planos de negócios.
APLICAÇÃO
Esta Política tem abrangência nacional e revoga e substitui quaisquer normas e/ou procedimentos
anteriormente estabelecidos em conflito com a presente.
Esta norma interna envolve a responsabilidade direta de:
 COMITÊ DE RECURSOS HUMANOS, por zelar pelo cumprimento do disposto na presente política.
 RECURSOS HUMANOS, por cumprir as diretrizes de remuneração ora estabelecidas para remunerar os
membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e Não estatutária, do Conselho Fiscal
(quando instalado) e dos Comitês Estatutários.
DISPOSIÇÕES
1.
CONCEITO E FIXAÇÃO
1.1.
Compete ao Comitê de Recursos Humanos avaliar a remuneração dos Administradores e recomendar ao
Conselho de Administração da Companhia montante correspondente à remuneração individual de cada órgão da
administração. O Conselho de Administração, por sua vez, deverá avaliar a recomendação feita pelo Comitê e
propor aos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral valor correspondente ao limite da
remuneração global anual dos Administradores, valor este que será avaliado e aprovado pelos acionistas no
âmbito da Assembleia. Uma vez estabelecido o limite global da remuneração, o Conselho de Administração,
assessorado pelo Comitê de Recursos Humanos, deliberará sobre a remuneração individual dos Administradores,
observado o disposto no item 3.2 abaixo.
1.1.1. A remuneração global dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração observará, em qualquer
caso, os limites estabelecidos pela Assembleia Geral da Companhia, nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
1.2.
O limite global da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado, será fixada
anualmente pela Assembleia Geral que os eleger, respeitadas as limitações previstas na legislação aplicável.
2.

REMUNERAÇÃO APLICÁVEL AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

2.1.

Conselho de Administração:
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2.1.1. Todos os membros do Conselho de Administração fazem jus a uma remuneração fixa, composta por até
12 (doze) parcelas mensais, cujo valor é determinado considerando especialmente as responsabilidades
assumidas pelos conselheiros, o tempo dedicado às funções exercidas, sua competência, reputação e serviços no
mercado.
2.1.2. A remuneração de cada um dos conselheiros poderá ser diferenciada, proporcionalmente e em
decorrência de responsabilidades adicionais assumidas, como a participação em Comitês da Companhia que
assessorem o Conselho de Administração, nos termos do item 4.4 abaixo.
2.1.3. A remuneração do Conselho de Administração reflete as práticas de mercado, verificadas por meio de
pesquisas de remuneração periódicas, realizadas por consultorias especializadas, tendo por foco a comparação
com empresas de mesmo porte da Companhia, a fim de alinhar a remuneração paga aos membros do seu
Conselho de Administração com as melhores práticas de mercado e manter a competitividade de sua estratégia
de remuneração.
2.1.4. Os membros do Conselho de Administração não fazem jus a nenhuma remuneração variável.
2.2.

Diretoria Estatutária e Não Estatutária:

2.2.1. Todos os membros da Diretoria Estatuária fazem jus a uma remuneração fixa composta por 12 (doze)
parcelas mensais, respeitados eventuais encargos legais, cujo valor é determinado considerando especialmente
o nível de complexidade e responsabilidade inerentes à função exercida e as práticas de mercado adotadas por
empresas do mesmo porte da Companhia.
2.2.2. A Diretoria Estatutária também faz jus ao recebimento de remuneração variável de curto e longo prazo.
A remuneração variável é calculada tendo como parâmetro os resultados esperados nos planos estratégicos e de
negócios da Companhia, conforme aprovado pelo Conselho de Administração.
2.2.2.1. A remuneração variável de curto prazo é determinada por múltiplos salariais que poderão ser
alavancados pelo desempenho individual de cada membro da Diretoria e pelo desempenho da Companhia e/ou
de sociedades por ela controladas. O desempenho individual considera elementos discricionários, metas
financeiras e projetos implementados pela Companhia, enquanto que o desempenho da Companhia considera
indicadores como o EBITDA, retorno sobre capital investido, Resultado Operacional Liquido – ROL, controle das
despesas administrativas e geração de caixa.
2.2.2.2. A remuneração variável de longo prazo considera os 2 (dois) planos de remuneração baseados em ações
atualmente em vigor da Companhia, quais sejam: (i) o plano de outorga de opções de compra de ações (“Plano
de Opção de Compra de Ações”); e (ii) o plano de incentivo de longo prazo com ações restritas (“Plano de Ações
Restritas”), conforme aprovados em Assembleia Geral realizada em 02 de dezembro de 2016.
2.2.2.3. O Conselho de Administração deverá implementar periodicamente programas de opção de compra de
ações e concessão de ações restritas, respeitados os termos do Plano de Opção de Compra de Ações e do Plano
de Ações Restritas, respectivamente, deliberando sobre os beneficiários dos programas, quantidade de opções
e/ou ações distribuídas, divisão da outorga em lotes, eventuais restrições pelo exercício das opções e/ou
distribuição, bem como deverá dispor sobre eventuais penalidades aplicáveis.
2.2.2.4. Uma vez lançado cada programa, o Conselho de Administração fixará os termos e as condições de cada
opção em contrato de outorga de opção de compra de ações, individualmente firmado entre a Companhia e cada
membro da Diretoria Estatutária.
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2.2.2.5. O Conselho de Administração, responsável pela administração dos Plano de Opção de Compra de Ações e
Plano de Ações Restritas, poderá a qualquer momento solicitar assessoria consultiva ao Comitê de Recursos
Humanos.
2.2.2.6. As ações entregues aos participantes terão os direitos estabelecidos pelo Plano de Opção de Compra de
Ações e Plano de Ações Restritas, nos respectivos programas de concessão de ações e contratos individuais
firmados entre a Companhia e cada participante, sendo certo que o participante não terá quaisquer dos direitos
e privilégios de acionista da Companhia, em especial no que diz respeito ao direito de recebimento de dividendos
e juros sobre capital próprio relativos às ações, até a data da efetiva transferência das ações.
2.2.3. Os membros da Diretoria Estatutária, ainda, poderão fazer jus ao recebimento de bônus por êxito
decorrente de atuação em projetos específicos que tenham sido relevantes para a Companhia. O pagamento de
bônus deverá ser analisado e recomendado pelo Comitê de Recursos Humanos ao Conselho de Administração,
que deverá aprova-lo respeitado o limite de remuneração global anual aprovado no âmbito da Assembleia Geral.
2.2.4. Adicionalmente, os Diretores Estatutários fazem jus ao recebimento de pacote de benefícios diretos e
indiretos, compatíveis com o mercado e aprovados pelo Conselho de Administração, tais como, mas não se
limitando a assistência médica e odontológica.
2.3.

Conselho Fiscal (quando instalado):

2.3.1. Os membros do Conselho Fiscal fazem jus a uma remuneração anual, fixada em assembleia geral e
composta por até 12 (doze) parcelas fixas mensais, na forma de honorários globais. A definição da remuneração
dos membros do Conselho Fiscal considera a dedicação de tempo esperada do profissional, a complexidade dos
negócios, a experiência e a qualificação necessárias ao exercício de suas funções.
2.3.2. Os membros do Conselho Fiscal não fazem jus a nenhuma remuneração variável.
2.4.

Comitês Estatutários:

2.4.1. Os membros dos Comitês Estatutários fazem jus a uma remuneração anual, composta por até 12 (doze)
parcelas fixas mensais, com exceção dos membros que acumularem cargos de Diretor Estatutário ou não da
Companhia, em função de que a remuneração percebida já comporta as atividades de aconselhamento nos
Comitês Estatutários. O valor da remuneração a ser percebida pelos membros de cada Comitê Estatuário será
definido pelo Conselho de Administração, considerando a função do Comitê de que participa e a sua qualificação
técnica de assessoramento.
2.4.2. Os membros dos Comitês Estatutários não fazem jus a nenhuma remuneração variável.
2.4.3. Eventuais exceções ao disposto neste item serão tratadas diretamente pelo Conselho de Administração,
com apoio do Comitê de Recursos Humanos, caso necessário.
3.

REVISÃO DOS ELEMENTOS DA REMUNERAÇÃO

3.1.
A Companhia, em conjunto com o Comitê de Recursos Humanos, procura manter a competitividade de
sua prática de remuneração, certificando-se de que está de acordo com as práticas de mercado. Para tanto, realiza
periodicamente pesquisas de mercado, com o apoio de consultorias especializadas, comparando suas práticas às
de outras empresas de referência no mercado que sejam do mesmo porte da Companhia.
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3.2.
Paralelamente, e quando julgado relevante, a Companhia busca ajustar a distribuição do montante global
da remuneração entre componentes fixos e variáveis, para garantir o alinhamento entre os interesses dos
Administradores e dos acionistas, a curto e longo prazo.
3.3.
Caberá ao Conselho de Administração, assessorado pelo Comitê de Recursos Humanos, avaliar a
adequação da presente Política e realizar alterações sempre que necessário, considerando o disposto neste item
5.
4.

PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO

4.1.
Todos os elementos da remuneração dos Administradores da Companhia fortalecem o alinhamento entre
os interesses destes com os dos acionistas da Companhia.
4.2.
O elemento fixo da remuneração dos administradores é determinado em função da complexidade e nível
de responsabilidade das funções exercidas na Companhia e da prática de mercado, objetivando recompensar o
desempenho esperado das equipes na busca de altos níveis de comprometimento e entrega.
4.3.
Na remuneração variável de curto prazo, para garantir a diferenciação e a meritocracia, são também
levados em conta indicadores individuais de desempenho, sendo estes em parte discricionário, e, em parte,
atrelados a metas financeiras e projetos da Companhia.
4.4.
Por sua vez, o pagamento da remuneração variável de longo prazo, leva em conta a performance
individual dos Administradores e o desempenho das ações da Companhia no mercado de capitais, alinhando seus
objetivos.
4.5.
Ainda, o pagamento de bônus remunera o êxito decorrente de atuação em projetos específicos que
tenham sido relevantes para a Companhia.
5.

DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1.
As disposições constantes da presente Política não conferirão, em nenhuma hipótese, a qualquer Diretor
Estatutário, membro do Conselho de Administração, Conselho Fiscal ou membro de qualquer Comitê Estatutário,
o direito de permanecer em seu cargo até que expire seu mandato, ou de interferir na faculdade da Companhia
de removê-lo, nem lhe assegura o direito de ser reeleito para o respectivo cargo.
5.2.
A Companhia também se reserva o direito, a qualquer momento, de revisar, modificar, alterar ou revogar
esta Política, especialmente no caso de qualquer alteração essencial ou relevante nas leis ou aos regulamentos
aplicáveis à Companhia.
5.3.
Os casos omissos serão decididos pelo Conselho de Administração da Companhia assessorado pelo
Comitê de Recursos Humanos.
5.4.
A presente Política entra em vigor quando de sua aprovação pelo Conselho de Administração, e
permanecerá vigorando por prazo indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário.
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