Farroupilha, 29 de julho de 2013.
Ao Sr. Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
São Paulo – SP
Assunto:

Matéria veiculada no Jornal Valor Econômico de 26 de julho de 2013.
Solicitação de esclarecimentos
Oficio/ BM&FBOVESPA GAE 3027-13

A Grendene S.A., vem, respeitosamente, perante V.Sras. em atenção ao oficio acima referenciado,
emitido por essa autarquia em 26 de julho de 2013, apresentar os esclarecimentos solicitados
sobre o teor da notícia veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 26/07/2013.
Julga-se importante reiterar que esta administração busca, consistentemente, adotar as melhores
práticas de divulgação de informações sobre a empresa buscando a transparência, clareza e
equidade em todos os contatos com investidores, imprensa e público em geral.
Neste sentido, informamos que após a divulgação de resultados referentes ao 2T13 atendemos a
veículos da imprensa entre os quais Jornal Valor Econômico e Agência Estado, que geraram a
matéria referida em seu Ofício de 26 de julho de 2013, GAE 3027-13 no jornal Valor Econômico e
adicionalmente matérias nos sites do Valor Econômico e Agência Estado, que reproduzimos em
anexo. Em nosso entender as informações divulgadas já eram de conhecimento público e estão
coerentes com as divulgações anteriores da empresa cujos trechos destacamos a seguir.
Em 28 de fevereiro de 2013 publicamos press release referente aos resultados de 2012 e
anunciamos entre outros investimentos uma expansão de capacidade de 40 milhões de pares/ano,
correspondente a 20% de nossa capacidade instalada, conforme texto que reproduzimos abaixo:
“Fabricação
Após as melhorias e modernizações feitas em nossas instalações produtivas que resultaram
em melhorias significativas de margens e um ajuste no portfólio de produtos, tanto no
mercado interno quanto externo que tem nos garantido crescimento robusto e com sólidas
margens decidimos retomar o projeto de ampliação da capacidade instalada.
O ganho de competitividade vem acompanhado do ganho de market share o que aliado a um
consumo em recuperação nos permite antecipar continuidade no crescimento. A forte
demanda por nossos produtos apresentada em 2012 continua neste início de 2013 exigindo
que operemos à plena capacidade no primeiro semestre, que, conforme sabido, não é o
período de maior consumo do ano.
Desta forma, antecipamos que será necessária capacidade adicional para atender a
demanda esperada no segundo semestre, período tradicional de maior demanda do ano.
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A nova fábrica será construída em nosso site no município de Sobral, Ceará e deverá agregar
uma capacidade instalada adicional de aproximadamente 40 milhões de pares/ano.
Estimamos que este investimento, incluindo pavilhão industrial, instalações, máquinas e
equipamentos, será de aproximadamente R$ 60 milhões e estará totalmente operacional no
segundo semestre de 2013, em condições de atender a demanda esperada para o final do
ano e, que, quando operando a plena capacidade, irá gerar cerca de 4.500 empregos
diretos.”
Os grifos foram acrescentados agora.
Claramente divulgamos que o motivo principal que nos levou a tomar a decisão de investimento
era o de atender uma demanda maior esperada já em 2013.
Adicionalmente, neste mesmo documento afirmamos:
“No 4T12 mantivemos o ritmo de crescimento .....” e também “Os resultados no início de
2013 vêm se mostrando animadores e, a Administração mantém prudente otimismo com as
perspectivas de crescimento do mercado interno de calçados ....”
Além disso, quando falamos da Política de Dividendos dissemos:
“Pelas razões acima e a forte demanda por nossos produtos, que continua neste inicio de
2013, o que inclusive levou a aprovação de novos investimentos, conforme divulgado em
nosso Press Release de resultado de 2012, os dividendos referentes ao exercício de 2013
estimamos serem superiores ao montante distribuído referente ao exercício de 2012.”
Também no Relatório da Administração, publicado em 05/03/2013, afirmamos:
“O ganho de competitividade vem acompanhado do ganho de market share o que aliado a um
consumo em recuperação nos permite antecipar continuidade no crescimento. A forte demanda
por nossos produtos apresentada em 2012 continua neste início de 2013 exigindo que operemos à
plena capacidade no primeiro semestre, que, conforme sabido, não é o período de maior consumo
do ano.
Desta forma, antecipamos que será necessária capacidade adicional para atender a demanda
esperada no segundo semestre, período tradicional de maior demanda do ano.
A nova fábrica será construída em nosso site no município de Sobral, Ceará e deverá agregar uma
capacidade instalada adicional de aproximadamente 40 milhões de pares/ano.”

Nossa receita bruta em 2012 versus 2011 cresceu 27,8% e no 4T12 versus 4T11, 31,2%.
Observamos que, em todas estas comunicações manifestamos a nossa expectativa de demanda
maior pelos nossos produtos em 2013 e que estávamos mantendo um ritmo forte de crescimento.
Em 25 de abril, quando divulgamos os resultados referentes ao 1T13 afirmamos:
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“No 1T13 a Grendene manteve o ritmo forte que vem apresentando nos últimos trimestres
...”
E também:
“No ano de 2013, tomando-se como base o primeiro semestre, os volumes devem crescer.”
No 1T13 nossa Receita Bruta cresceu 21,8%.
Destacamos que continuamos a utilizar a expessão “ritmo de crescimento forte” e manifestar
expectativa de volumes maiores em 2013.
Em 25 de julho de 2013, portanto, um dia antes da publicação da referida matéria no jornal Valor
Econômico, divulgamos os resultados do 2T13 onde voltamos a enfatizar:
“No 2T13 a Grendene manteve o ritmo forte que vem apresentando nos últimos trimestres...”
E:
“No ano de 2013, tomando-se como base o primeiro semestre, os volumes devem
crescer................... Apesar disso continuamos confiantes de obter resultados anuais em
valores absolutos superiores ao ano de 2012.”
No 2T13 nossa Receita Bruta cresceu 22,3%, e no 1S13 22%.
Em todas estas publicações e divulgações públicas afirmamos a) estar mantendo o ritmo de
crescimento, b) que esperamos números absolutos em 2013 maiores que de 2012 e c)
mantivemos nossas metas de longo prazo (de 2008 a 2015). Também em todas elas nossa receita
bruta cresceu em relação ao período anterior em aproximadamente 20%.
O caráter repetitivo destas afirmações se deve a que, de fato, nada aconteceu no mercado que
tenha modificado significativamente nossas expectativas desde o começo do ano, quando
tomamos a decisão de ampliar a capacidade de produção instalada em 20%, e agora, quando
divulgamos os resultados do 1S13.
Questionados pela imprensa se prevemos uma diminuição de ritmo de crescimento afirmamos
que: “não temos nenhum elemento (inclusive citando a questão de estoques no varejo) que nos
façam prever uma diminuição de ritmo”. Obviamente, se olharmos o retrospecto recente e
mantivermos o ritmo de crescimento até o final do ano o crescimento de nossa Receita Bruta será
de aproximadamente 20%. Este é um crescimento perfeitamente possível para a companhia mas
de forma nenhuma assegurado. Como já afirmamos, as metas de longo prazo foram mantidas e
adotamos metas de longo prazo justamente porque nosso setor é sujeito a variações provocadas
por variáveis econômicas fora de nosso controle. Entretanto, o fato de não termos motivos hoje
para prever uma redução no ritmo de crescimento não implica que não possam surgir motivos no
futuro. Por isso, em nosso press release do 2T13 falamos em cautela:
“Nos dois últimos anos o consumo de calçados no Brasil caiu, mas ainda assim fomos
capazes de obter fortes ganhos de market share, o que confirmamos neste 2T13. Entretanto,
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isto nos aconselha cautela já que os ganhos de market share não podem crescer de forma
contínua. Assim, manteremos muita atenção na evolução da demanda no mercado
interno”.
Concluindo, afirmamos sim que teremos uma expansão de capacidade de produção ao redor de
20% (a capacidade de produção é sempre aproximada porque depende do mix de produção) e os
investimentos para isso foram mantidos, expansão esta já anunciada em 28 de fevereiro de 2013;
afirmamos que estamos mantendo o ritmo de crescimento no ano (reiterado em diversos press
releases anteriores) e até o momento não vemos nenhum motivo para reduzir este ritmo;
afirmamos que mantivemos nossas metas de longo prazo (mencionado na matéria da Agência
Estado e não mencionado na matéria do Valor); e, sim, nosso ritmo de crescimento da receita
bruta nos períodos recentes foi em torno de 20% e, se mantivermos este ritmo até o final do ano
(o que não afirmamos embora seja possível) teremos uma expansão na Receita Bruta de
aproximadamente 20%.
Acreditamos que em nossas publicações, audioconferências e reuniões públicas com investidores,
bem como contatos com investidores e imprensa mantivemos um padrão uniforme e consistente
transmitindo a visão atual da administração da empresa sobre as perspectivas de nossos negócios,
destacando aspectos positivos e negativos com igual peso e alertando sempre para os riscos a que
estão sujeitas quaisquer expectativas sobre o futuro.
A Grendene S.A. esforça-se em ser transparente e divulgar adequadamente suas informações, de
forma clara e confiável. Esperamos ter esclarecido devidamente as questões solicitadas pelo Ofício
GAE 3027-13 e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, bem como estamos
receptivos a sugestões de melhoria.

Atenciosamente,

Farroupilha, RS, 29 de Julho de 2013.

Francisco Olinto Velo Schmitt
Diretor de Relações com Investidores
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Calçados Mas alta no preço da
resina plástica pressiona margens

Grendene
prevê manter
expansão ao
redor de 20%
Marina Falcão
De São Paulo
As vendas da fabricante de calçados Grendene na segunda metade do ano devem crescer no
mesmo ritmo do primeiro semestre, segundo o diretor financeiro da companhia Francisco
Schmitt. De janeiro a junho, a expansão foi de mais de 20%, sobre
igual intervalo de 2012. No entanto, a alta no preço da resina
plástica, uma das principais matérias-primas da calçadista, deve
comprometer o avanço das margens, disse o executivo ao Valor.
No segundo trimestre, a Grendene registrou lucro líquido de
R$ 66,2 milhões, alta de 11,2% em
relação ao mesmo período do ano
passado. A receita líquida da companhia, na mesma comparação,
avançou 21,4%, para R$ 401,1 milhões. No período, foram produzidos 40,6 milhões de pares de calçados, volume 23,9% maior.
Com essa performance, a companhia, dona das marcas Melissa,
Ipanema e Rider, conseguiu ga-

nhar participação de mercado
no Brasil, afirmou Schmitt.
O resultado operacional da
Grendene subiu 72,3%, para R$
55,5 milhões, com ganho de quatro pontos percentuais na margem. O desempenho financeiro,
por outro lado, foi mais fraco, sacrificado por três motivos: menor
quantidade de caixa aplicado, redução da rentabilidade das aplicações por causa do juro médio inferior e, principalmente, impacto
das operações de hedge cambial.
Juntos, esses fatores resultaram no recuo, quase pela metade, da receita financeira líquida
da companhia no segundo trimestre. O fenômeno justificou
a queda de 1,5 ponto percentual na margem líquida em relação a um ano antes.
Para Schmitt, o resultado da
companhia no segundo trimestre foi “bom”, dada as condições
da economia. “O mês de junho,
por conta das manifestações, teve uma menor quantidade de
dias úteis de venda, mas conseguimos ter um forte desempe-

Bebidas
Letícia Casado
De São Paulo

Schmitt, da Grendene, que registrou avanço de 21,4% na receita e de 11,2% no lucro líquido no segundo trimestre

nho em receita no total do trimestre”, afirmou.
Segundo o executivo, o cenário
econômico do início do ano para
agora piorou. “Já estivemos mais
otimistas”, afirma, ressaltando que
o ritmo de elevação das vendas do
segundo semestre deve se manter
em linha com o do primeiro.
Schmitt diz que a recuperação

Unilever tem alta de dois
dígitos nas vendas no país
Desempenho
Adriana Meyge
De São Paulo
Apesar da desaceleração da economia brasileira, a Unilever registrou alta de dois dígitos nas vendas
no segundo trimestre no país, informou ontem o executivo-chefe
global da multinacional, Paul Polman. Atrás dos Estados Unidos, o
Brasil é o segundo maior mercado
da fabricante anglo-holandesa de
produtos de beleza, limpeza e alimentos. Em 2012, a operação comandada pelo argentino Fernando Fernandez cresceu 14%.
Polman citou, em conferência
com analistas, os desempenhos
no Brasil da linha de produtos
para o cabelo TRESemmé, dos
caldos e temperos Knorr, dos sorvetes Magnum e do negócio de
lava-roupas, no qual a companhia atua com as marcas Omo,

Surf e Brilhante, entre outras.
O executivo disse que a Unilever
continua a ter 70% do mercado de
produtos para lava-roupas no Brasil, apesar da concorrência de itens
cujos preços chegam a ser 30% menores. Segundo ele, as batalhas
competitivas “estão ganhas”. “Nós
sabemos o que fazer”, afirmou.
Os países emergentes, que representam cerca de 60% da receita
da Unilever, cresceram 10,3% no
primeiro semestre, enquanto os
países desenvolvidos recuaram
1,3%. Segundo Polman, a companhia enfrenta a perda de fôlego
das economias emergentes com
lançamentos e cita os novos limpadores Cif e Vim no Brasil.
Na América Latina, a receita da
companhia cresceu 12,6% de janeiro a junho, com alta de 5% no volume vendido. A América do Norte,
no entanto, apresentou queda de
0,9% no faturamento no período.
Segundo Polman, a desvaloriza-

PepsiCo
vende
menos no
Brasil

ção de moedas em países emergentes nos últimos meses foi
maior do o esperado. “Temos que
trabalhar com isso, mas o lado
bom é que ter as marcas mais fortes nesses mercados nos permite lidar com isso melhor do que nossos
concorrentes”, afirmou. As moedas enfraquecidas em países como
o Brasil produziram uma perda de
3,2% na receita da Unilever no primeiro semestre — efeito que pode
se aprofundar ainda mais e chegar
a 4,5% ao longo do ano.
No mundo, a receita líquida subiu apenas 0,4% na primeira metade do ano, para € 25,5 bilhões. O
crescimento orgânico foi de 5%. O
lucro líquido aumentou 14,3% no
semestre, em relação a igual período de 2012, para € 2,43 bilhões.
Segundo o Ibope Media, a Unilever foi a companhia que mais
investiu em publicidade no primeiro semestre no Brasil, ultrapassando a Casas Bahia, dez anos

da demanda americana e a alta
do dólar estão inflacionando o
preço da resina plástica, que é
bastante utilizadas na construção civil. Por causa disso, a Grendene deve ter dificuldade de ampliar a margem operacional no
segundo semestre. A previsão de
Schmitt é de estabilidade ou suave retração no indicador em rela-

ção a um ano antes. “O nosso segundo semestre de 2012 foi muito forte. A base de comparação é
elevada”, disse o executivo.
Além disso, em setembro ou
outubro, a companhia começa a
operação da nova fábrica em Sobral (CE), o que, segundo Schmitt, sempre acaba levando a
uma pressão de custos.

.

Os 20 maiores anunciantes

Investimentos publicitários feitos no primeiro semestre
Ranking Ranking Anunciantes
2012
2013
2
1
#
4
3
9
12
13
5
17
19
11
15
16
6
#
7
21
#
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Unilever Brasil
Casas Bahia
Genomma
Ambev
Caixa
Volkswagen
Fiat
Petrobras
Sky Brasil
Hypermarcas
Reckitt Benckiser
Vivo
Bradesco
Grupo Pão de Açúcar
General Motors
Renault do Brasil
Cervejaria Petrópolis
Banco do Brasil
L’Oréal
Coca-Cola

Jan-jun 2012
Jan-jun 2013
(em R$ milhões) (em R$ milhões)
1.464
1.685
214,9
793,3
796,5
477,2
416,7
416,1
777,9
404,1
351,6
447,8
405,8
404,7
539,9
233,9
484,9
342,3
242,3
317,9

2.242
1.593
1.269
961,6
710,8
662,7
587,8
575,2
548,8
496,4
481,9
468,3
435,0
434,6
404,6
398,4
390,3
379,7
376,4
360,2

Fonte: Ibope Media. # Não classificado entre os 30 maiores anunciantes em 2012

após ter perdido a liderança do
ranking (ver tabela). De acordo
com o levantamento, os gastos
da multinacional (sem considerar descontos) chegou a R$ 2,24
bilhões no trimestre.
A companhia inaugura em se-

tembro um centro de distribuição em Pouso Alegre (MG), onde
já tem uma fábrica. A Unilever
também anunciou este ano a
construção de sua décima fábrica no país, em Aguaí (SP), prevista para 2015.

O volume das bebidas vendidas pela PepsiCo no Brasil caiu
“dois dígitos” no segundo trimestre deste ano frente a igual
período de 2012, informou a
companhia ontem em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa vende no Brasil marcas como Pepsi, Lipton e Gatorade. A
Pepsico não informa qual bebida
perdeu venda.
“O volume na América Latina recuou refletindo queda de dois dígitos no Brasil e de um dígito alto
na Argentina, e foi parcialmente
compensado por aumento de dois
dígitos na Venezuela”, informa o
relatório de resultados da empresa. No México, o volume comercializado de bebidas ficou estável. Tal
segmento é o principal negócio da
companhia, concorrente direta da
Coca-Cola.
Na América Latina, o recuo foi
de 1%. Ou seja, a queda do Brasil,
de dois dígitos, foi superior ao verificado no resto da América Latina.
Considerando todo o continente americano, a venda de bebidas recuou 3,5% em volume, e a
receita caiu 2%, para US$ 5,26 bilhões, em comparação com o segundo trimestre de 2012.
A marca de salgadinhos Elma
Chips é o carro-chefe da divisão de
alimentos da PepsiCo no país. Nessa área, a empresa se saiu melhor
no trimestre e conseguiu aumentar o volume dos alimentos vendido no país em “um dígito médio”.
O volume total de alimentos da PepsiCo na América Latina cresceu
1% e a receita avançou 9%, para US$
2,11 bilhões, no trimestre.
Considerando os primeiros seis
meses do ano, o volume de bebidas
vendidas no Brasil caiu “um dígito
alto”. Na América Latina, tal conta
ficou estável, impactado pela queda no país, informa o documento.
Considerando todo o continente (incluindo EUA e Canadá), a
venda de bebidas recuou 3% em
volume, e a receita caiu 1% em seis
meses, para US$ 9,68 bilhões, em
comparação com 2012.
Já em alimentos, o volume vendido no Brasil cresceu “um dígito
baixo” no período.
Na América Latina, as vendas de
alimentos cresceram 1% em volume e 9% em receita, para US$ 3,49
bilhões no semestre.
A PepsiCo informou que a depreciação de algumas moedas —
incluindo o real — em relação ao
dólar é um dos riscos para o negócio que podem afetar a empresa no
futuro. Além do real, a companhia
cita o bolívar venezuelano, o rublo
russo e o peso egípcio. O impacto
da desvalorização dessas moedas
foi parcialmente compensado pela valorização do peso mexicano.

Processo de seleção da Casa da Moeda gera polêmica
Rastreamento
Francisco Góes
Do Rio
Um chamamento público feito pela Casa da Moeda do Brasil
(CMB) para contratar a tecnologia do selo rastreável, aplicado a
produtos como bebidas e cigarros, abriu uma discussão entre
empresas privadas e a própria
CMB. O edital desse chamamento
público, lançado no fim de 2012,
busca identificar empresas com
capacidade técnica e financeira
para instalar sistemas de controle e rastreamento de produtos industrializados em fábricas pelo
país. O serviço vem sendo prestado à CMB pela multinacional suí-

ça Sicpa em contrato que termina em 18 de dezembro de 2013.
Companhias que atuam nesse
mercado dizem haver indicações
de que o contrato com a Sicpa
pode ser renovado sem licitação.
As informações são de que o
contrato com a Sicpa para o rastreamento de bebidas poderá ser
renovado com base em artigo da
Lei 8.666 que permite dispensar a
licitação. A “inexigibilidade de licitação” poderá ser confirmada como resultado da demora da CMB
de concluir a seleção de novos fornecedores via chamamento público, dizem empresas interessadas
no contrato. A Casa da Moeda estaria demorando para fazer visitas
técnicas aos fornecedores credenciados. Haveria, no entender de al-

gumas empresas, a intenção deliberada de adiar o processo. A CMB,
detentora do monopólio de impressão e cunhagem de cédulas,
selos e moedas no país, nega.
O presidente em exercício da
CMB, Marcone Leal, disse que o
chamamento público para o selo
rastreável é “estratégico” para a Casa da Moeda como maneira de encontrar alternativas de fornecedores. Leal afirmou que a CMB trabalha para fazer a licitação. Mas reconheceu que se a concorrência for
adiante e uma terceira empresa
ganhar será preciso fazer contrato
temporário com a Sicpa para evitar
uma descontinuidade na operação do selo rastreável.
O selo é impresso em mercadorias como bebidas e cigarros

para efeito de fiscalização da Receita Federal e cabe à Casa da
Moeda aplicá-lo nos produtos.
Para isso, a CMB subcontra um
fornecedor, no caso a Sicpa, que
instala os sistemas junto às linhas de produção nas fábricas.
Estimativas de mercado, não
confirmadas por Leal, indicam
que os valores dos contratos em
vigência do selo rastreável chegariam a R$ 1,6 bilhão por ano,
dos quais 70% ficariam com Sicpa e 30% com a CMB. Leal afirmou que é interessante aumentar a participação de empresas
no processo do selo. “Mas não
pode haver ruptura que comprometa a qualidade do sistema.”
A Sicpa tem seus sistemas instalados em mais de 1,1 mil linhas

de produção, disse Leal. Segundo
informações de mercado, a empresa fechou os primeiros contratos de controle e rastreamento de produção com a CMB na
área de tabaco. Em 2008, acertou
com a CMB o desenvolvimento
do controle e da produção de bebidas por cinco anos, contrato
que vence em dezembro. Procurada, a Sicpa não se pronunciou.
Leal disse ainda que a Casa da
Moeda está em fase de credenciamento das propostas apresentadas. A partir de agora, segundo
ele, está prevista uma fase de avaliação prática dessas propostas.
Ele afirmou que houve recursos
administrativos que atrasaram o
processo. No dia 17 deste mês, a
CMB indeferiu recurso de uma

das seis empresas que haviam entregue envelopes no chamamento público, a Decatron.
Das seis empresas, apenas três
foram credenciadas: Sicpa, Valid
e Arjowiggs. A Valid, que tem capital aberto na BM&FBovespa,
disse que tem interesse que a licitação seja realizada independentemente de quem seja o vencedor. “Realizamos investimentos
de R$ 10 milhões para desenvolver um projeto-piloto que possa
ser verificado e aprovado pela
Casa da Moeda”, disse José Roberto Mauro, presidente da Valid. Segundo ele, a empresa está há algumas semanas aguardando os
técnicos da Casa da Moeda, mas
ainda não teve a confirmação da
visita ao projeto-piloto.

Grendene registra alta de 11,2% no lucro líquido do trimestre
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Grendene registra alta de 11,2% no lucro líquido do
trimestre
Por Mariana Falcão

SÃO PAULO - A fabricante de calçados Grendene registrou lucro líquido de R$ 66,2 milhões no segundo trimestre, alta
de 11,2% em relação ao mesmo período do ano passado.
A receita líquida da companhia, na mesma comparação, avançou 21,4%, para R$ 401,1 milhões.
O resultado operacional subiu 72,3%, para R$ 55,5 milhões, com ganho de 4 pontos percentuais na margem. Os custos
aumentaram 20% e as despesas operacionais 8,4%, ambos em proporção menor que as vendas.
O desempenho financeiro da companhia, no entanto, piorou, o que justifica a queda de 1,5 ponto percentual na margem
líquida.
No segundo trimestre, a Grendene teve uma receita financeira líquida de R$ 19,1 milhões, 48% a menos do que o apurado
um ano antes.
Em conversa com o Valor, o diretor financeiro da Grendene, disse que o pior desempenho financeiro ocorreu por três
motivos: menor volume de caixa aplicado, recuo da rentabilidade das aplicações com a queda do juro médio e,
principalmente, operações de hedge cambial.
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