Fato Relevante
Sobral, 29 de abril de 2005: Informamos ao mercado a reestruturação de nossa
gestão, com a criação de uma diretoria administrativa e de controladoria, que será
conduzida por Gelson L. Rostirolla. Para a diretoria financeira e de relações com
investidores foi eleito Marcus Peixoto.
Gelson L. Rostirolla está na Grendene há mais de 25 anos e acumulava ambas as
diretorias: administrativa e controladoria; e diretoria financeira e de relações com
investidores. Ele acumulou tais funções e foi fundamental no processo de abertura de
capital da Companhia. Em continuidade ao processo da Grendene como empresa listada,
passa a conduzir a diretoria administrativa e de controladoria.
Marcus Peixoto é engenheiro (ITA, 1993) e trabalhou como analista financeiro desde
1994. Foi analista de ações por quase uma década no Garantia / CSFB (1994-2003) e
desde dezembro de 2003 até a presente data, no Banco Pactual, de onde saiu para juntarse ao time da Grendene. É detentor da denominação CFA (Chartered Financial Analyst)
desde 1998.

A nova configuração otimiza a estrutura da Companhia e reitera a prioridade da Grendene
para com o mercado de capitais, trabalhando para uma contínua evolução das estruturas
de comunicação, transparência e sólida governança corporativa.
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A Grendene é a maior produtora de calçados do Brasil, com uma participação de mercado de 21% da
produção nacional (2004). O Brasil é o 3º maior produtor de calçados do mundo, atrás da China e da Índia.
Em 2004 a Grendene cresceu 20% suas vendas brutas, atingindo R$1.53 bilhão e 20% em volume de vendas,
vendendo 145 milhões de pares de calçados. Somos um dos doze maiores empregadores privados do País,
sendo o maior empregador do Estado do Ceará, com mais de 23 mil funcionários no final de 2004.
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