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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Rudimar Dall Onder

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Alceu Demartini de Albuquerque

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

Nome do responsável:

Rudimar Dall’Onder

Cargo do responsável

Diretor Presidente

O diretor acima qualificado, declara que:

a. reviu 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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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores

- Declaração do Diretor de Relações com Investidores
Nome do responsável:

Alceu Demartini de Albuquerque

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

O diretor acima qualificado, declara que:

a. reviu 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.

________________________________
Alceu Demartini de Albuquerque

PÁGINA: 3 de 238

Formulário de Referência - 2021 - GRENDENE S.A.

Versão : 9

2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

471-5

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Ernst & Young Auditores Independentes S/S

CPF/CNPJ

61.366.936/0011-05

Data Início

01/01/2017

Descrição do serviço contratado

Revisão dos ITR's (controladora e Consolidado) e auditoria anual de balanço da Controladora e Consolidado.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Para o exercício encerrado em 31/12/2018 - R$427,1 mil, referente a serviços de auditoria prestados e R$111,3 mil referente a
outros serviços relativos assessoria e inovação tecnológica, correspondente a 21% do total dos serviços de auditoria externa.
Para o exercício encerrado em 31/12/2019, R$ 412.2 mil, referente a serviços de auditoria prestados e R$186,9 mil para
outros serviços que se referem a assessorias fiscais, tributárias e Incentivo de Inovação Tecnológica. Adicionalmente, neste
exercício, houve pagamento de honorários relativos ao processo Grendene contra Eletrobrás sobre empréstimo compulsório
iniciado em 2001, no montante de R$ 652,2 mil.
Para o exercício encerrado em 31/12/2020 R$ 477.824,48, referente a serviços de auditoria prestados e R$300.115,87 para
outros serviços relativos a Assessoria e Inovação Tecnológica. Adicionalmente, neste exercício, houve pagamento de
honorários relativos a revisão de: débito tributário, denúncia espontânea e credito fiscal, referente ao processo de exclusão do
ICMS da base do PIS e da COFINS, no montante de R$ 105.000,00.

Justificativa da substituição

-

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

-

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

CPF

Endereço

Américo F. Ferreira Neto

01/01/2017

045.379.898-58

Avenida Nilo Peçanha, 2900, 9º andar, Chácara das Pedras, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP 91330001, Telefone (51) 32045500, e-mail: americo.f.neto@br.ey.com

Guilherme Ghidini Neto

13/07/2018

727.640.400-59

Avenida Nilo Peçanha, 2900, 9º andar, Chácara das Pedras, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP 91330001, Telefone (51) 32045500, e-mail: guilherme.ghidini@br.ey.com
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2.3 - Outras Informações Relevantes

Não existem outras informações relevantes.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2020)

Exercício social (31/12/2019)

Exercício social (31/12/2018)

Patrimônio Líquido

4.230.169.040,70

4.006.699.906,30

3.465.042.037,46

Ativo Total

4.675.706.695,17

4.526.181.515,82

3.860.756.650,37

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

1.896.785.373,46

2.071.033.879,80

2.333.451.766,39

Resultado Bruto

874.454.718,53

944.522.608,97

1.106.123.690,55

Resultado Líquido

405.205.580,69

819.217.543,72

585.529.816,72

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

901.502.510

901.790.000

900.255.000

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

4,692354

4,443052

3,848956

Resultado Básico por Ação

0,449400

0,908400

0,650100

Resultado Diluído por Ação

0,45

0,91

0,65
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3.2 - Medições Não Contábeis

Conciliação do EBIT/EBITDA *(R$ milhares)
Lucro líquido do exercício ajustado

2018

2019**

2020

585.530

478.789

468.598

-

340.428

(63.392)

585.530

819.217

405.206

30.311

124.552

33.406

(158.878)

(374.408)

(137.413)

456.963

569.361

301.199

-

(233.809)

70.955

456.963

335.552

372.154

65.761

77.222

88.049

522.724

646.583

389.248

-

(233.809)

70.955

522.724

412.774

460.203

Margem EBIT

19,6%

27,5%

15,9%

Margem EBIT ajustado

19,6%

16,2%

19,6%

Margem EBITDA

22,4%

31,2%

20,5%

Margem EBITDA ajustado

22,4%

19,9%

24,3%

Efeito não recorrente
Lucro líquido do exercício ajustado
Tributos sobre o lucro
Resultado financeiro líquido
EBIT
Efeito não recorrente
EBIT ajustado
Depreciação e amortização
EBITDA
Efeito não recorrente
EBITDA ajustado

* Demonstração conforme Instrução CVM nº 527, de 04 de outubro de 2012.
** 2019 (reapresentado).
A Grendene tem divulgado desde a abertura de capital o EBITDA (das iniciais em inglês – Earnings Before Interests, Taxes,
Depreciation and Amortization), também conhecido como LAJIDA (iniciais da sigla em português). O EBITDA não é uma medida
de acordo com princípios e práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”), não representa o fluxo de caixa para os períodos
apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido como indicador do desempenho operacional da
Companhia ou como substituto para o fluxo de caixa como indicador de liquidez.
Por ser uma Companhia de baixa intensidade de capital, a diferença entre o lucro operacional antes dos efeitos financeiros,
também conhecido como EBIT, e o EBITDA, é muito pequena, correspondente ao valor da depreciação, por isso a Grendene
entende que o EBIT reflete melhor o desempenho operacional da Companhia, sendo esta a medida de desempenho utilizada
internamente pela administração.
Chamamos ainda a atenção para o fato de que, com adoção da nova prática contábil, tanto o EBITDA quanto o EBIT, estão
considerados a valor presente, já que as receitas foram ajustadas a valor presente e que passamos a divulgar a demonstração
conforme Instrução CVM nº 527, de 04 de outubro de 2012.
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

A Companhia reapresentou as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019, contemplando os impactos no resultado
e patrimônio líquido da controladora e consolidado no valor de R$324.263 mil (vide detalhamento na nota explicativa 2.e). Esses
ajustes foram apresentados retroativamente em conformidade com o CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e
Retificação de Erro e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis.
Não ocorreram eventos subsequentes que possam alterar substancialmente as demonstrações contábeis de 31/12/2020.
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

a. Regras sobre retenção de lucros
Nos exercícios de findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020:
Segundo o Estatuto Social da Grendene, Artigo 32. Os acionistas fazem jus a dividendo obrigatório anual equivalente a, no
mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes valores:
a. 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, até que ela atinja os limites fixados em lei; e
b. importância destinada à formação de reservas para contingências, e reversão dessas reservas que tenham sido formadas
em exercícios anteriores na forma prevista no Artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações.
§1º. O pagamento do dividendo de que trata este artigo limita-se ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido
realizado, e a diferença é registrada como reserva de lucros a realizar na forma prevista no Artigo 197 da Lei das Sociedades
por Ações. Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados, se não tiverem sido absorvidos por prejuízos
em exercícios subsequentes, devem ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização.
§2º. A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar parcela do lucro líquido para a constituição
e/ou manutenção de reserva de lucros estatutária denominada “Reserva para Aquisição de Ações”, que terá por finalidade
resgate, recompra ou aquisição de ações de sua própria emissão inclusive para cumprimento de suas obrigações de entregar
ações aos participantes do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela mesma, que exercerem suas
opções. A Reserva para Aquisição de Ações poderá ser formada com até 100% do lucro líquido que remanescer após as
deduções legais e estatutárias, e cujo saldo terá um limite máximo de 20% do Capital Social. Ao final do exercício, o eventual
saldo remanescente não utilizado desta reserva poderá ser utilizado, com o mesmo propósito, para o exercício seguinte se
assim entender necessário a administração, mediante aprovação da Assembleia Geral, e, caso não utilizado total ou
parcialmente, o referido saldo será revertido para o pagamento de dividendos. Na forma prevista no Artigo 198 da Lei das
Sociedades por Ações, a destinação dos lucros para constituição da Reserva para Aquisição de Ações não poderá ser aprovada
em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório.
§3º. Os lucros remanescentes têm a destinação que for aprovada pela Assembleia Geral, de acordo com a proposta formulada
pela Diretoria, observando-se os preceitos legais aplicáveis, notadamente o art. 202, §6°, da Lei n° 6.404/76.
Ainda de acordo com o Artigo 35. A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a
reserva de incentivos fiscais, de acordo com Art. 195-A da Lei 6.404/76, modificado pela Lei 11.638/07, a parcela do lucro
líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo
do dividendo obrigatório.
Nos anos de 2018, 2019 e 2020 a Companhia destinou todo valor recebido a título de subvenção para investimentos para
reserva de incentivos fiscais conforme facultado pela lei e pelo estatuto.
Valores de retenção de lucros
Destinação do resultado do exercício
Lucro líquido do exercício (a)
Destinação:
Reserva de incentivos fiscais subvenção para investimentos (b)
Reserva legal (c)
Base de cálculo do dividendo obrigatório (a + b + c = d)
Reserva para aquisição de ações (Stock Options) (e)
Dividendos propostos pela administração (d + e = f)

2020
405.205.580,69

2019 reapresentado
819.217.543,91

2018
585.529.816,72

(174.122.030,13)
(11.554.177,53)
219.529.373,03
219.529.373,03

(254.503.221,42)
(28.235.716,12)
536.478.606,37
536.478.606,37

(237.154.837,02)
(17.418.748,98)
330.956.230,72
(15.880.000,00)
315.076.230,72

Valores das retenções de lucros
% em relação aos lucros totais declarados

185.676.207,66
45,8%

282.738.937,54
34,5%

270.453.586,00
46,2%

Distribuição dos dividendos propostos pela administração:
Dividendo obrigatório – 25% (g)
Dividendo em excesso ao mínimo obrigatório do exercício (h)
Juros sobre capital próprio (JCP) (i)
Total dos dividendos distribuído aos acionistas (g + h + i = j)

54.882.343,26
54.647.029,77
110.000.000,00
219.529.373,03

134.119.651,59
272.358.954,78
130.000.00,00
536.478.606,37

82.739.057,68
102.337.173,04
130.000.000,00
315.076.230,72

PÁGINA: 9 de 238

Formulário de Referência - 2021 - GRENDENE S.A.

Versão : 9

3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

b. Regras sobre distribuição de dividendos
Segundo o Artigo 33. do Estatuto a empresa poderá, por deliberação do Conselho de Administração, pagar aos seus
acionistas juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório de que trata o Artigo 32, integrando
tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos.
Também, de acordo com Parágrafo Único deste artigo do estatuto, por deliberação do Conselho de Administração, a
Companhia pode pagar aos seus acionistas dividendos à conta de lucros acumulados de exercícios sociais anteriores.
Parágrafo Único. Os dividendos não vencem juros e se não reclamados por qualquer acionista no prazo de 3 (três) anos da
data da deliberação de sua distribuição reverterão em favor da Companhia.

c. Periodicidade das distribuições de dividendos
Segundo o Artigo 34 do seu estatuto a Companhia poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou em períodos menores
e declarar, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, por conta do
total a ser distribuído ao término do respectivo exercício, observadas as limitações previstas em lei. Os dividendos assim
declarados constituem antecipação do dividendo obrigatório a que se refere o Artigo 32.
Nos anos de 2018, 2019 e 2020 a Companhia declarou e pagou os dividendos trimestralmente.

d. Restrições às distribuições de dividendos
De acordo com o artigo 32, parágrafo §1º. O pagamento do dividendo de que trata este artigo limita-se ao montante do lucro
líquido do exercício que tiver sido realizado, e a diferença é registrada como reserva de lucros a realizar na forma prevista no
Artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações.
e. Se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informando órgão
responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de
computadores onde o documento pode ser consultado
A política de destinação de resultados foi aprovada na Ata de Reunião do Conselho de Administração, item 5.3, em 13 de
fevereiro de 2014. A Política da Companhia é distribuir trimestralmente como dividendos a totalidade dos Lucros que não tem
como origem os incentivos fiscais, após a constituição das Reservas Legais e Estatutárias.
A política pode ser encontrada na internet no endereço: http://ri.grendene.com.br/PT/Governanca-Corporativa/EstatutoPoliticas-Regimentos .
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2020

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2019

Exercício social 31/12/2018

405.205.580,69

819.217.543,91

585.529.816,72

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

54,200000

65,500000

53,800000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

10,100000

23,600000

18,200000

Dividendo distribuído total

219.529.373,03

536.478.606,37

315.076.230,72

Lucro líquido retido

185.676.207,66

282.738.937,54

270.453.586,00

12/04/2021

12/04/2021

15/04/2019

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Dividendo Obrigatório
Ordinária

21.521.546,57

18/11/2020

Ordinária

88.007.826,46

12/05/2021

36.765.755,22

22/05/2019

13.434.184,62

08/05/2019

Ordinária

93.811.759,02

19/11/2019

Ordinária

15.380.529,76

21/08/2019

Ordinária

19.740.983,30

20/05/2020

Ordinária

260.779.579,07

Ordinária

12/05/2021
90.731.045,64

23/05/2018

Ordinária

33.685.929,15

22/08/2018

Ordinária

47.225.071,31

21/11/2018

130.000.000,00

08/05/2019

Juros Sobre Capital Próprio
Ordinária

110.000.000,00

12/05/2021

110.000.000,00

20/05/2020
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

em R$
a. Lucros retidos
b. Reserva de lucros estatutária para aquisição de ações

31/12/2018
15.880.000,00

31/12/2019

31/12/2020
-

-
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3.7 - Nível de Endividamento
Exercício Social

31/12/2020

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
445.537.655,07

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
0,10532384
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2020)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Quirografárias

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

351.029.249,25

93.223.368,83

1.285.036,99

0,00

445.537.655,07

351.029.249,25

93.223.368,83

1.285.036,99

0,00

445.537.655,07

Observação
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3.9 - Outras Informações Relevantes

Para melhor entendimento do item 3.5 – Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
A Companhia adotou como Política de Dividendos desde a abertura de capital, em 2004, a distribuição de 100% do lucro
contábil, lembrando que os incentivos fiscais que a Companhia tem direito não integravam este lucro líquido até 2007, sendo
registrados diretamente no Patrimônio Líquido da Companhia até o advento da Lei 11.638/2007. A partir de então, segundo lhe
facultava a medida provisória 449/08, posteriormente Lei 11.941/09, a empresa passou a excluir estes valores, referentes aos
incentivos fiscais da base de dividendos assim como proceder sua exclusão no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR –
sempre de acordo com estes dispositivos legais.
Em 14 de maio de 2009 a Grendene divulgou através de Fato Relevante a deliberação adotada pelo Conselho de Administração
da Companhia em reunião realizada naquele dia, que a partir daquela data, os dividendos antecipados passariam a ser
distribuídos e pagos aos acionistas trimestralmente.
Dos lucros auferidos no ano base de 2010, a Companhia deduziu da base dos dividendos o valor dos incentivos fiscais conforme
previsto na Lei nº 11.638/2007, do art. 195-A da Lei nº 6.404/76* e Lei 11.941, de 27 de maio de 2009 - art.18, informado no item
3.5 (Lucro líquido retido) e contabilizado em Reservas de Incentivos Fiscais, não oferecendo à tributação com base no inciso II
(excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos,
reconhecido no exercício, para fins de apuração do lucro real).
*Lei nº 11.638/2007, do art. 195-A da Lei nº 6.404/76, que dispõe: Reserva de Incentivos Fiscais - Art. 195-A - A assembleia
geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido
decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do
dividendo obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei).
Na Reunião do Conselho de Administração de 24 de fevereiro de 2011, foi aprovada a alteração da política de distribuição de
dividendos a partir dos resultados do exercício social de 2011.
Após minuciosa análise sobre as questões legais decorrentes das alterações na legislação, a Companhia decidiu a partir de
2011, sem prejuízo da manutenção do integral cumprimento de todos os compromissos relativos à concessão dos incentivos
fiscais e após analisar suas necessidades de investimento elevar a distribuição de dividendos do resultado, ainda que tenha que
oferecer à tributação uma parcela dos recursos destinados a este pagamento, conforme prevê a Lei. A partir da Nova Política de
Dividendos o percentual de dividendos passa a ser analisado e definido anualmente pela administração conforme a necessidade
de recursos para investimentos, oportunidades de negócios ou para fazer frente a outros compromissos da Companhia, podendo
ser alterado anualmente se a Administração da empresa entender conveniente.
Em 2011 o percentual definido de distribuição total de dividendos (payout) foi de aproximadamente de 75% do Lucro Líquido do
Exercício após a constituição de reservas legais.
A Nova Política de Dividendos foi amplamente divulgada em Fato Relevante divulgado em 24 de fevereiro de 2011. A
Companhia manteve a política de distribuição trimestral dos dividendos.
Para 2012 o percentual definido de distribuição de dividendos (payout) também foi de aproximadamente de 75% do Lucro
Líquido do Exercício após a constituição de reservas legais da mesma forma que o adotado em 2011.
Para o exercício de 2013, em função de investimentos adicionais ao habitual (CAPEX) a Companhia definiu o percentual de
distribuição de dividendos (payout) em aproximadamente 65% do Lucro Líquido do Exercício após a constituição de reservas
legais, conforme divulgado em Fato Relevante de 28 de fevereiro de 2013.
Para os exercícios de 2014 a 2020 conforme fato relevante divulgado no dia 13 de fevereiro de 2014, tendo em vista a edição da
Medida provisória nº 627 de 11 de novembro de 2013, convertida em Lei nº 12.973 em 13 de maio de 2014, a Companhia
decidiu alterar a Política de Dividendos não fazendo destinação diversa de incentivos fiscais para comporem a base de
dividendos, como vinha fazendo, e distribuir como dividendos a totalidade dos Lucros que não tem como origem os incentivos
fiscais, após a constituição das Reservas Legais e Estatutárias (Não há mais definição de payout).
A Grendene mantém a política de distribuição trimestral dos dividendos.
Adicionalmente, a Companhia possui um Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações (Stock Option) instituído e com
Regulamento aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária em 14 de abril de 2008 e aditivos. Para que os participantes do
plano possam exercer suas opções, a Companhia adquire suas próprias ações no mercado e as entrega posteriormente aos
participantes ao preço de exercício. Com este objetivo específico, a Companhia constitui Reserva de Lucros para aquisição de
ações aprovada pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral Ordinária.
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

A Grendene é uma empresa de grande porte dentro do seu mercado de atuação – desenvolvimento, fabricação e venda de
calçados – estando entre as maiores do mundo e sendo responsável pela fabricação de cerca de 1% do consumo mundial de
calçados e 19% do consumo brasileiro. A empresa atua em todos estados da federação, presente em aproximadamente 65.000
pontos de venda e exporta para mais de 100 países. Em 2020 nossos produtos foram vendidos para 119 milhões de consumidores
no Brasil e 26 milhões de consumidores nos diversos países para os quais exportamos. Desta forma, a maioria dos riscos que
enfrentamos são de natureza macroeconômica, ligados ao nível geral de atividade econômica e particularmente ao desempenho
do setor de bens de consumo, para os quais temos limitada capacidade de proteção.
Nossos negócios, nossa situação financeira e os resultados de nossas operações podem ser adversa e materialmente afetados
por quaisquer dos riscos aqui relacionados e ainda em função de outros riscos que não conseguimos antever atualmente. O preço
de mercado das ações da Grendene pode cair devido a quaisquer destes riscos, sendo que há possibilidade de perda de parte ou
de todo o capital nela investido. Riscos adicionais, que são atualmente desconhecidos ou irrelevantes também podem ter um efeito
adverso em nossos negócios e no investimento em nossas ações.
a) Ao emissor:
Podemos não ser bem sucedidos em implementar nossa estratégia de crescimento.
No mercado doméstico, nossa principal área de atuação, já temos uma participação relevante ao mesmo tempo que enfrentamos
concorrentes fortes que dificultam a conquista de participação ainda maior no total dos calçados consumidos no país. Além disso,
o crescimento da população é pequeno (abaixo de 1% a.a.) e o crescimento de consumo no futuro deverá estar associado a uma
maior renda média disponível para o consumidor. Já no mercado internacional enfrentamos intensa competição, diferentes efeitos
nas taxas de câmbio entre as moedas dos países onde estão localizados os fabricantes concorrentes e as moedas onde estão
localizados os maiores mercados de consumo e barreiras alfandegárias ou de outra natureza, impostas por países para proteger
seus mercados locais de consumo contra fornecedores localizados em outros países. Como parte de nossa estratégia de
crescimento, nós procuramos posicionar melhor nossas marcas próprias, expandir nossas vendas no mercado local e internacional
e elevar nosso desempenho operacional, inclusive por meio da obtenção de novos incentivos fiscais. Nós pretendemos manter
nossa estratégia de crescimento, com a utilização de ações de marketing e esforços de promoção, lançamento contínuo de novos
produtos, crescimento de nossas vendas no mercado interno e expansão de nossa produção e exportações. Nós poderemos não
ser capazes de implementar satisfatoriamente nossas estratégias de crescimento, inclusive em função de barreiras tarifárias e/ou
não tarifárias nos países para os quais exportamos nossos produtos. Se nós falharmos em implementá-las, nossa taxa de
crescimento poderá diminuir ou nossos resultados operacionais poderão ser reduzidos, o que poderá ter um efeito adverso para
a Grendene.
Podemos não ser bem sucedidos em gerenciar nosso crescimento.
Nosso desempenho futuro irá depender de nossa capacidade de gerenciar o crescimento de nossas operações domésticas e
internacionais, mediante a identificação de tendências de moda e lançamento de produtos desejáveis a custo acessível,
conjuntamente com a melhora de nossos sistemas de controles financeiros e operacionais, nossa infraestrutura e nosso sistema
de informações, assim como a contratação de mão de obra qualificada de marketing, design e produção e aumento de nossa
capacidade produtiva. Não podemos assegurar que nossa capacidade de gerenciamento do nosso crescimento será bem sucedida
ou que não interferirá adversamente na estrutura já existente. Caso não sejamos capazes de gerenciar nosso crescimento de
forma satisfatória, poderemos perder nossa participação no mercado (market share), o que poderá ter um efeito adverso para a
Grendene.
Nossas vendas e rentabilidade poderão ser adversamente afetadas se nossos investimentos em propaganda e marketing,
incluindo nossos licenciamentos, não produzirem os efeitos pretendidos para aceitação e consumo de nossos produtos.
Considerando que a demanda de nossos consumidores por calçados é altamente influenciada pela imagem de nossas marcas,
nossos negócios requerem investimentos substanciais em propaganda e marketing, incluindo o licenciamento de marcas e nomes
de celebridades nacionais e internacionais e personagens infantis conhecidos nacional e internacionalmente. Caso tais
investimentos não atinjam os efeitos por nós pretendidos no sentido de elevar a aceitação e consumo de nossos produtos ou,
ainda, caso não sejamos capazes de manter e contratar novos licenciamentos, nossas vendas e rentabilidade podem ser
adversamente afetados.
O desligamento ou perda dos serviços de pessoas estratégicas para a Companhia pode afetar adversamente os nossos
negócios.
Nosso desempenho depende, em grande parte, de esforços e da capacidade dos principais executivos, que ocupam posição
estratégica em nossa estrutura e orientam vários aspectos da condução de nossos negócios. A perda dos serviços ou o falecimento
de qualquer de tais executivos poderá ter um efeito adverso para a Grendene. Nosso sucesso e crescimento futuro dependem,
ainda, de nossa habilidade em identificar, atrair e manter em nossos quadros outros funcionários e administradores qualificados.
O mercado em que atuamos é competitivo e nós não podemos assegurar que teremos sucessos em atrair e manter tais
funcionários e administradores.
Caso nossas marcas venham a ser utilizadas indevidamente por nossos concorrentes ou caso sejamos impedidos de
utilizar nossas marcas, nossos resultados poderão ser adversamente afetados.
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Nossas marcas e o design de nossos produtos estão constantemente sujeitos à utilização indevida e violação, por terceiros, de
nossos direitos de propriedade intelectual. Há produtos falsificados e produtos que infringem os nossos direitos de propriedade
intelectual nos mercados em que atuamos e em outros mercados. Nem sempre temos sucesso, especialmente em outros países,
em combater a falsificação de nossos produtos e a infração de nossos direitos de propriedade intelectual. A falsificação de nossos
produtos e a utilização indevida de nossas marcas pode não apenas nos causar efeitos adversos em nossas vendas, como atingir
a integridade de nossas marcas próprias em função de sua associação com produtos de menor qualidade.
Adicionalmente, embora tenhamos o registro da grande maioria de nossas marcas e patentes, não podemos assegurar que nossos
concorrentes não venham a alegar que estamos violando seus direitos de propriedade intelectual. Nessa hipótese, caso sejamos
impedidos de fabricar determinado produto ou utilizar determinada marca, isso poderá ter um efeito adverso para a Grendene.
O desligamento ou perda dos serviços de sistemas pode afetar adversamente os nossos negócios.
Para operar eficientemente a Companhia depende dos seus sistemas de informática e telecomunicações e o mau funcionamento
ou perda de operacionalidade destes sistemas, ainda que temporariamente, podem afetar negativamente nossos negócios.
Os sistemas da Companhia e de suas controladas são todos informatizados. Para prevenir problemas, mantemos plano de
contingência que prevê recuperar toda a base de dados e retomar normalmente a operação em um prazo inferior a quarenta e oito
horas (disaster recovery). A base de operação da empresa está fundamentada na continuidade de processos computacionais,
através de serviços que trabalham em paralelo, com capacidade de auto reinicialização e operação concentrada em parte do
ambiente, permitindo evitar paradas críticas com tempos de recuperação que possam impactar nos negócios.
A base de dados é replicada em tempo real, atualizada em dois datacenters, localizadas em ambientes físicos distintos, utilizando
comunicação em rede de fibras independentes da rede convencional de departamentos e usuários. Todos ambientes foram
implantados e operam com resiliência “ativa-ativa” (dois ambientes ativos em paralelo), com os conceitos de alta disponibilidade e
de virtualização.
Toda a rede de comunicação de dados entre as unidades é redundante, e atendida por duas operadoras, que necessariamente
devem comprovar que os trajetos de comunicação físicos não se cruzam ou interligam. As redes de comunicação funcionam
também no princípio “ativo-ativo”, tendo no caso de ocorrência de parada, priorização de tráfego. A rede interna em cada localidade
também é redundante com links de fibra em anel, garantido alta disponibilidade e desempenho, com seleção automática da melhor
rota.
Pratica-se monitoramento em tempo real dos principais ativos computacionais, seja software, hardware ou telecom, garantindo
antecipação dos problemas e independência de sermos avisados sobre problemas. As manutenções preventivas e preemptivas
são efetuadas a partir de calendário pré-estabelecido e monitorado, a parte do fluxo normal de manutenções de TI. Recentemente,
modernizamos nossos sistemas de gerenciamento de ambientes em datacenters, aumentando o número de sensores e
interligando aos sistemas de monitoramento de câmeras da área de segurança patrimonial.
Não obstante estes cuidados, poderão em caso de rara exceção, ocorrer situações em que sejamos incapazes de restaurar os
serviços na velocidade e na qualidade estabelecidos para uma operação eficiente de nossas atividades.
Nossas operações podem ser adversamente afetadas por problemas em nossas fábricas, instalações ou meios de
transporte.
A Grendene desenvolve produtos novos em grande quantidade, basicamente através de equipe própria de design localizada no
município de Farroupilha, no Rio Grande do Sul e para tanto utiliza sistemas avançados informatizados e ferramentas de
colaboração. As matrizes para a injeção dos calçados são fabricadas em Farroupilha, no estado do Rio Grande do Sul e são
enviadas para nossas diversas fábricas localizadas nos municípios de Fortaleza, Sobral e Crato no estado do Ceará e Teixeira de
Freitas na Bahia. As matérias primas são adquiridas por equipe também localizada no município de Farroupilha, no Rio Grande
do Sul e entregues diretamente em nossas fábricas por transportadoras independentes. Uma vez fabricados os produtos são
despachados para os centros de consumo em todo o Brasil, mas com expressivo volume concentrado no sudeste brasileiro. O
transporte de produtos prontos e de matérias primas no território nacional é feito no modal rodoviário e no caso das exportações
de produtos e importações de matéria prima no modal marítimo, principalmente através do porto de Pecém localizado no Ceará.
A ocorrência de sinistros como incêndios e outros acidentes podem causar danos às instalações e aos estoques, interrompendo
a produção e a distribuição de produtos. A falta de energia, água e combustíveis por parte das concessionárias de serviços públicos
e das distribuidoras, bem como greves, piquetes e bloqueios logísticos, também podem comprometer a fabricação dos produtos.
Para os tipos que julga possíveis de sinistros a Companhia possui seguros contratados e/ou planos de contingência que minimizam
os riscos mencionados.
Ainda assim, não é possível prever que no futuro não ocorra nenhum sinistro que possa provocar a paralisação de alguma das
fábricas ou dos meios de transporte impedindo o recebimento de matéria prima e/ou o despacho de produtos para nossos clientes.
Somos titulares de benefícios fiscais federais e estaduais e a suspensão, o cancelamento ou a não renovação de tais
benefícios podem afetar adversamente nossos resultados.
A indústria de calçados no mundo inteiro goza de diferentes incentivos fiscais e estímulos governamentais, que são importantes
para a capacidade das empresas competirem eficazmente e nas suas decisões de localização de fábricas. Também no Brasil
estes incentivos existem especialmente para fábricas localizadas na região nordeste, onde está a maior parte dos fabricantes
nacionais.
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Segundo nossa estratégia, fabricamos 100% de nossos produtos no Brasil em estados da região nordeste, e desde o final da
década de 90, a Companhia é titular de incentivos fiscais estaduais, tendo hoje 11 (onze) de suas unidades contempladas com
incentivos concedidos pelos estados do Ceará (10 unidades fabris) e Bahia (uma unidade fabril). Somos titulares de benefícios
fiscais federais e estaduais que nos garantem isenção ou redução do imposto de renda, bem como a restituição de parte do valor
por nós recolhido ao Estado do Ceará a título de ICMS e o aproveitamento de créditos presumidos de ICMS no estado da Bahia.
A Companhia possui incentivos fiscais federais para todas as unidades industriais sediadas no Nordeste do Brasil, com incentivos
concedidos pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Tais incentivos, federais e estaduais, consistem
na transferência de recursos a título de contrapartida dos respectivos governos para os investimentos da Companhia na
construção, instalação e modernização de novas unidades industriais nos respectivos estados ou regiões. A concessão de tais
incentivos é realizada somente após a Companhia comprovar a realização dos investimentos previstos em projetos aprovados
pelos respectivos governos, nos termos das leis que autorizam os respectivos governos a conceder subvenções para a realização
de tais investimentos.
Mesmo se tratando de incentivos fiscais concedidos em função do atendimento a determinadas condições e por prazo certo – os
quais, segundo a legislação brasileira, não podem ser suprimidos unilateralmente pelos governos concedentes antes do transcurso
do prazo de concessão – a Companhia poderá vir a sofrer a suspensão do direito ao recebimento dos mesmos, ou até seu
cancelamento, caso descumpra algumas exigências que devem ser obedecidas durante seu prazo de fruição, tais como: (i)
aplicação de recursos em valor suficiente para a implantação/modernização da atividade objeto do investimento; (ii) manutenção
de suas operações dentro da regularidade fiscal, especialmente pagando os tributos sem atrasos; e (iii) apresentação, anualmente,
de certos documentos e relatórios às autoridades competentes. O não cumprimento de tais obrigações pode resultar na suspensão
ou no cancelamento de tais incentivos fiscais, podendo até obrigar a Companhia e suas Controladas a devolverem o valor dos
incentivos recebidos, acrescido de encargos, o que pode vir a ter um efeito adverso relevante para a Companhia.
Os benefícios fiscais na esfera estadual, no estado do Ceará, preveem um mecanismo de concessão de financiamentos. A
concessão de tais financiamentos depende da existência de recursos no Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará – FDI.
Não podemos garantir que o FDI terá recursos à disposição para nos serem repassados. A inexistência de recursos do FDI poderá
ter um efeito adverso para a Grendene.
Adicionalmente, não podemos assegurar que o procedimento atualmente adotado pela Companhia junto ao Bradesco S.A. no que
diz respeito ao recolhimento do ICMS será mantido no futuro ou, ainda, caso venha a ser alterado, que será adotado um
procedimento que contemple condições favoráveis à Companhia.
Em 01 de setembro de 2016, entrou em vigor o Decreto n° 32.013 de 16 de agosto de 2016 do estado do Ceará, que instituiu o
Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). O mesmo é composto por recursos oriundos de depósitos efetuados pelas empresas
beneficiárias de incentivos e benefícios fiscais já concedidos, ou que vierem a ser concedidos pelo estado, no âmbito do ICMS.
Em contrapartida os prazos dos incentivos fiscais serão prorrogados pelo dobro do prazo em que se der esta contribuição. Os
estabelecimentos beneficiários por meio de incentivos e benefícios fiscais deverão realizar o depósito de 10% sobre o valor do
respectivo incentivo ou benefício utilizado em cada período de apuração do ICMS ao FEEF. Se porventura tenha havido aumento
nominal na arrecadação do ICMS em um patamar igual ou superior a 10% do mesmo período (mês) de apuração do ano anterior
o contribuinte fica dispensado do recolhimento deste encargo. Com a entrada em vigor da lei nº 16.699 de 17 de dezembro de
2018 e do Decreto Estadual nº 32.913 de 27 de dezembro de 2018, fica mantido o FEEF com os seguintes percentuais: 9% para
o ano de 2019 e 7% para o ano de 2020, mas em função da COVID-19 foi suspenso por 90 dias (Decreto do Estado do Ceará nº
33.534/20 de 31 de março de 2020). Concretamente esta contribuição significa uma redução de incentivos afetando negativamente
os resultados da Companhia.
Além disso, não podemos assegurar que os benefícios fiscais estaduais serão efetivamente mantidos até o final de seus prazos
de vigência ou, ainda, no caso dos benefícios fiscais estaduais e federais, que seremos capazes de renová-los, em condições
favoráveis, após expirado seu prazo atual de vigência ou obter novos benefícios fiscais após encerrado o prazo de vigência dos
benefícios fiscais de que a Companhia atualmente é titular. Caso os benefícios fiscais estaduais de que somos titulares venham a
ser questionados judicialmente por terceiros, incluindo, a título exemplificativo, o Ministério Público, outros Estados e novos
governantes do Estado do Ceará, e a decisão judicial final nos seja desfavorável, poderemos ter os benefícios fiscais cancelados
e/ou sermos cobrados pelo valor objeto da isenção, redução e/ou financiamento concedidos até a data de tal decisão (respeitado
o prazo prescricional e decadencial), conforme o caso, o que poderá ter um efeito adverso para a Grendene.
Adicionalmente, existem projetos em trâmite no Congresso Brasileiro objetivando ampla reforma tributária no Brasil que vem sendo
discutida há muito tempo. Nesses projetos existem propostas para a total extinção de incentivos fiscais estaduais, mesmo que
preservando os atualmente concedidos até seu prazo final. Caso tais projetos venham a se transformar em alteração da
Constituição Brasileira ou de leis tributárias, desaparecerão as oportunidades para a obtenção de novos incentivos fiscais
estaduais, pelo menos nos moldes dos atualmente fruídos pela Companhia. Nessa hipótese, nossa geração de caixa também
poderá sofrer um efeito adverso relevante.
Além disso, não podemos assegurar que as alterações tributárias a serem aprovadas no âmbito desta reforma não sejam
desfavoráveis aos negócios da Companhia, que as propostas para a manutenção dos incentivos fiscais já concedidos até o final
do prazo de concessão sejam incorporadas à legislação e que as propostas de redução das alíquotas interestaduais sejam
adotadas conforme as propostas que estão sendo discutidas. Todas estas propostas e projetos em discussão no Congresso podem
ser alterados antes de serem transformadas em Lei e podem se tornar desfavoráveis aos negócios da Grendene.
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O preço de nossas matérias primas é volátil e uma oscilação brusca e inesperada nos preços de nossas matérias-primas
poderá ter um efeito adverso para a Grendene.
Nossas principais matérias primas são a resina de PVC e os óleos plastificantes. Tais matérias primas são consideradas
commodities e os preços dos produtos vendidos no Brasil são fixados tomando por referência os preços no mercado internacional
e de acordo com a oscilação da oferta e da procura. Historicamente, os mercados internacionais de produtos petroquímicos
passaram por períodos alternados de oferta limitada, o que acarretou aumento dos preços, seguidos por expansão na capacidade
de produção, resultando em excesso de oferta e diminuição dos preços.
Nós não temos e não teremos controle sobre os fatores que afetam a flutuação da cotação de tais commodities e alterações
bruscas e inesperadas na cotação das mesmas, bem como oscilações na oferta e demanda por tais produtos, podem impactar
diretamente o preço de nossas matérias-primas e insumos o que poderá ter um efeito adverso para a Grendene.
b) A seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle:
Continuamos a ser controlados pelo acionista controlador, cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais
acionistas.
Os acionistas controladores possuem ações representativas, em conjunto, de aproximadamente 70% do capital votante da
Companhia.
As ações detidas pelo acionista Alexandre Grendene Bartelle está sujeita a um acordo de acionistas datado de 06 de outubro de
2004 e aditivos. Enquanto o Sr. Alexandre Grendene Bartelle controlar a Companhia, ele terá o direito de, sem que seja necessário
o consentimento dos demais acionistas:
• Eleger a maioria do nosso conselho de administração e destituir conselheiros;
• Controlar nossa administração e nossas políticas;
• Determinar o resultado de grande parte de nossas operações societárias ou de outras matérias submetidas à apreciação dos
acionistas, inclusive fusões, consolidações e a venda da totalidade ou de parte substancial de nossos ativos;
• Determinar políticas de distribuição de dividendos, respeitado o dividendo mínimo obrigatório previsto em lei.
O interesse do acionista Alexandre Grendene Bartelle pode diferir daquele dos demais acionistas da Companhia.
c) A seus acionistas:
Não podemos assegurar a existência de um mercado ativo e líquido para nossas Ações e podem ocorrer limitações na
possibilidade de venda e compra de nossas Ações.
Nosso free float é de aproximadamente 30,0% e estamos classificados como uma empresa middle cap com valor de mercado de
aproximadamente R$7,6 bilhões em 31 de dezembro de 2020. Não podemos prever em que medida uma conjuntura desfavorável
das economias nacional e internacionais, com possível fuga de capitais do mercado acionário brasileiro, afetará a liquidez de
nossas ações no futuro e nem em que medida este fator pode provocar a queda no valor das nossas ações. Visando minimizar
este risco a Grendene mantém um programa de Relações com Investidores bastante ativo, que, dentre várias ações, inclui a
realização de non deal road shows junto a investidores locais e internacionais com o objetivo de mantê-los bem informados sobre
o setor em que a Companhia atua e, no caso de investidores internacionais, a respeito da conjuntura econômica brasileira.
Também para mitigar este risco, a Grendene contratou a BTG Corretora para atuar como Formador de Mercado das suas ações.
R$
Average daily total volume (ADTV)

2018

2019
6.980.415

2020
9.793.669

14.917.884

A venda de um número significativo de nossas Ações por parte dos acionistas controladores pode afetar de maneira
adversa o seu preço.
A venda por nossos acionistas de uma quantidade significativa de ações, ou a percepção de que isso possa vir a acontecer, pode
afetar de maneira adversa o preço de mercado de nossas Ações.
d) A suas controladas e coligadas:
As empresas controladas e coligadas atuam no mesmo setor (Consumo: Calçados) e, portanto, estão sujeitas aos mesmos riscos
da Grendene. Entretanto, observamos que estas operações são muito pequenas em relação ao tamanho da Grendene.
e) A seus fornecedores:
Nossa cadeia de suprimentos é formada por diversos fornecedores, nacionais e estrangeiros, tanto de materiais primas quanto de
outras mercadorias, em especial máquinas e equipamentos utilizados em nossas linhas de produção. Em geral concentramos o
nosso abastecimento em poucos fornecedores para cada tipo de matéria-prima, buscando com isso, aumentar nossa
representatividade na receita dos respectivos fornecedores, em consequência, obter preços competitivos, bem como produtos e
materiais desenvolvidos por encomenda com características próprias. Tendo em vista que nossas principais matérias-primas são
consideradas commodities produzidas em diversas regiões do mundo, acreditamos que embora o nosso abastecimento seja
adversamente afetado no caso de uma interrupção em um de nossos fornecedores locais poderemos mitigar estes efeitos
recorrendo ao fornecimento internacional. A Grendene tem porte e experiência suficientes para adotar esta solução.
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f) A seus clientes:
A inadimplência por parte dos clientes ou o não recebimento, por parte da Companhia podem afetar negativamente as
receitas da Companhia.
Esse risco advém da possibilidade da Companhia não receber valores decorrentes de operações de vendas. Para atenuar esse
risco, a Companhia adota como prática a análise detalhada da situação patrimonial e financeira de seus clientes, o estabelecimento
de um limite de crédito e o acompanhamento permanente do seu saldo devedor. Além disso, este risco é naturalmente mitigado
pela grande diluição de créditos sendo que não existem clientes que individualmente representem mais que 5% do total de contas
a receber de clientes ou das receitas da Companhia.
O desempenho deficiente de representantes comerciais pode afetar negativamente nossas vendas
Todas as vendas efetuadas no Brasil são realizadas por meio de representantes comerciais, incluindo as vendas realizadas para
grandes redes varejistas e lojas especializadas. Mantemos relações estritamente comerciais com nossos representantes, os quais
são pessoas jurídicas independentes cujos vendedores não são nossos empregados. Eles atuam em áreas específicas,
determinadas em contrato, e pela prestação de tais serviços recebem comissões baseadas no total de vendas efetuadas em sua
área de atuação. Nossos representantes comerciais não estão sujeitos a controle de horário de trabalho ou qualquer subordinação
hierárquica a empregados da Grendene, suportam todos os custos inerentes às suas atividades.
Estes representantes cumprem um papel fundamental em nosso processo de vendas e sua atuação deficiente pode afetar
adversamente nossas receitas. Quando existe a necessidade de substituí-los em função de desempenho insatisfatório podem
ocorrer litígios que gerem custos para a Grendene.
No mercado externo, as vendas de nossos produtos são efetuadas por meio de subsidiárias nos Estados Unidos, Reino Unido, e
na Itália, que atuam como agentes ou como distribuidoras de nossos produtos, conforme o caso. Nos demais países, usualmente
a venda de nossos produtos é feita por meio de distribuidores. Também neste caso, quando existe a necessidade de substituí-los
em função de desempenho insatisfatório podem ocorrer litígios e demandas por indenizações que gerem custos para a Grendene.
A Companhia está sujeita a reclamações de consumidores e a recall de produtos, o que poderia afetar negativamente sua
imagem, bem como ter um impacto relevante em seus custos, negócios e resultados, acarretando um efeito adverso para
a Companhia.
A Companhia e suas Controladas produzem e vendem bens de consumo, o que a sujeita à Lei do Consumidor. Caso a Companhia
ou suas Controladas venham a ser responsabilizadas em algum processo de responsabilidade civil relacionado aos seus produtos
ou venha a realizar algum recall de seus produtos, isto poderia impactar negativamente sua lucratividade por um período,
dependendo: (i) do volume do produto no mercado; (ii) da reação dos concorrentes; e (iii) da reação dos seus consumidores
acarretando, inclusive, custos relevantes de recall, explicações na mídia e com advogados, bem como possíveis pagamentos de
indenizações. Mesmo que a Companhia não seja responsabilizada em uma ação judicial, a publicidade negativa que poderia vir a
ser gerada em relação aos seus produtos e à sua qualidade poderia afetar adversamente sua reputação perante atuais e futuros
consumidores, assim como sua imagem corporativa e de suas marcas, o que acarretaria um efeito adverso para a Companhia,
seus negócios e resultados.
g) Aos setores da economia nos quais o emissor atue:
A indústria calçadista é sensível à queda no poder aquisitivo dos consumidores e ciclos econômicos desfavoráveis. Caso
as condições econômicas no Brasil e nos demais países que importam nossos produtos venham a se deteriorar, muitos
de nossos clientes podem reduzir significativamente suas compras e podem não ser capazes de pagar em tempo hábil
os produtos que adquirirem.
Historicamente, o mercado calçadista esteve sujeito a variações cíclicas e queda de desempenho quando há redução dos gastos
por parte dos consumidores. Muitos fatores afetam o nível de gastos de nossos consumidores no mercado calçadista, incluindo:
• Condições gerais dos negócios;
• Taxas de juros;
• Renda dos consumidores e em menor proporção a disponibilidade de crédito ao consumidor;
• Tributos; e
• Confiança dos consumidores nas condições econômicas futuras.
A compra de nossos produtos pode sofrer queda durante períodos de recessão, pandemia e pode, ainda, sofrer declínio em outras
circunstâncias em que a renda do consumidor venha a ser menor. Condições econômicas adversas nos mercados em que atuamos
poderão reduzir nossas vendas e ter um efeito adverso para a Grendene. (ver item 4.2 neste formulário - variações em nossas
atividades e resultados versus indicadores de inflação, câmbio e crescimento econômico).
A indústria calçadista é altamente competitiva e podemos perder nossa posição no mercado em determinadas
circunstâncias.
A indústria calçadista é altamente competitiva e possui baixas barreiras a entrada de novos competidores. Os principais fatores
que influenciam a competição nesta indústria incluem o preço, a qualidade do produto, o design do produto, a imagem e o prestígio
da marca e a capacidade de atender clientes em tempo hábil. Nós competimos com diversos concorrentes nacionais e
internacionais, alguns deles com acesso a significativos recursos financeiros e cujas marcas são dotadas de reconhecimento pelos
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consumidores. Um grande sucesso de marketing, uma grande campanha promocional ou uma grande inovação tecnológica
apresentada por um de nossos concorrentes poderá afetar negativamente nossa posição no mercado. Não podemos garantir que,
nesta hipótese, seremos capazes de reagir a tempo e de forma satisfatória ou que as pressões geradas pela competição não terão
um efeito adverso para a Grendene.
Alterações não previstas nas preferências dos consumidores, costumeiras na indústria calçadista, poderão ter um efeito
adverso para a Grendene.
A indústria calçadista está sujeita a rápidas alterações nas preferências de nossos consumidores. A demanda dos consumidores
por nossos produtos é significativamente influenciada pela imagem das marcas, pela receptividade dos consumidores e,
eventualmente, pelas condições climáticas. Nossas iniciativas para fortalecer nossas marcas, que incluem a realização de
pesquisas de mercado, lançamentos de produtos novos e inovadores, nossas parcerias para licenciamentos, utilização de
acessórios e um ativo planejamento de marketing podem não ser bem sucedidas. Também não podemos garantir que os
consumidores irão continuar tendo boa receptividade aos nossos produtos ou que iremos responder rápido o bastante às
alterações nas preferências dos consumidores. Se não conseguirmos introduzir no mercado produtos que tenham boa aceitação
entre os consumidores, nossas vendas poderão diminuir, o que terá um efeito adverso para a Grendene.
A Grendene opera há mais de 50 anos no setor de calçados e demonstrou larga experiência no sucessivo lançamento de produtos
e marcas de sucesso. Entretanto, ocasionalmente alguma coleção de produtos não é bem sucedida, pois não temos como antever
com precisão o gosto dos consumidores, se as tendências de moda que incorporamos aos nossos produtos conquistarão os
clientes, as condições econômicas que irão prevalecer quando os novos produtos chegarem ao mercado e que produtos os
concorrentes lançarão para disputar os mesmos clientes que nossos produtos pretendem atender. Quando nossas coleções em
determinada estação do ano não desempenham bem em relação aos concorrentes os resultados da Grendene são afetados
negativamente.
A inflação e as ações do governo para combatê-la podem contribuir significativamente para a incerteza econômica no
Brasil e afetar negativamente os negócios da Companhia.
O Brasil já passou por períodos de alta inflação no passado. Desde a implantação do Plano Real em 1994, a inflação anual, medida
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), diminuiu significativamente.
Se o Brasil sofresse altos níveis de inflação novamente, poderia haver desaceleração da taxa de crescimento econômico do país,
o que levaria a uma menor demanda pelos produtos da Companhia no Brasil. Provavelmente, a inflação também aumentaria
alguns dos custos e despesas da Companhia, especialmente o da mão de obra, vinculado ao reajuste do salário mínimo, que
talvez não possam ser repassados aos consumidores imediatamente, levando à redução de nossas margens de lucro e receita
líquida. Além disso, a alta inflação diminui a renda disponível dos consumidores para o consumo discricionário afetando
negativamente a demanda de calçados e geralmente conduz a taxas de juros internas mais altas, o que pode reduzir ainda mais
esta renda do consumidor na atual conjuntura de endividamento mais elevado da população brasileira.
A inflação também pode prejudicar o interesse dos investidores pelos mercados de capitais, o que pode reduzir o preço das ações
em geral, inclusive da Grendene. Pressões inflacionárias também podem levar à adoção de políticas governamentais de combate
à inflação, com possíveis impactos adversos para os negócios da Companhia. (aspectos quantitativos destes riscos estão descritos
no item 4.2 deste formulário)
Variações cambiais entre o dólar americano e a moeda brasileira podem diminuir a capacidade de exportação da Grendene
Os resultados operacionais da Companhia são impactados pelas variações entre o real, e o dólar americano sendo beneficiados
com a desvalorização do real frente ao dólar e prejudicados com a apreciação do real frente ao dólar. Basicamente a apreciação
do real frente ao dólar reduz a competitividade de nossos produtos nos mercados internacionais e reduz nossas margens de
exportação. Nos últimos anos, aproximadamente 20% de nossas receitas são provenientes de exportação.
h) À regulação dos setores em que o emissor atue:
Alterações nas leis e regulamentos ambientais podem afetar de maneira adversa os negócios da indústria calçadista.
As empresas da indústria calçadista, incluindo a Companhia, estão sujeitas a uma rigorosa legislação ambiental nas esferas
federal, estadual e municipal no tocante, dentre outros, à eliminação de resíduos sólidos e descartes de efluentes líquidos,
industriais e sanitários. Tais indústrias necessitam de autorizações de agências governamentais para algumas de suas atividades.
Na hipótese de violação ou não cumprimento de tais leis, regulamentos, licenças e autorizações, as indústrias podem sofrer
sanções administrativas, tais como multas ou revogação de autorizações, ou ficarem sujeitas a sanções criminais (inclusive seus
administradores). Podem, ainda, ser obrigadas a arcar com substanciais gastos ambientais corretivos. As agências
governamentais ou outras autoridades podem também editar novas regras mais rigorosas ou buscar interpretações mais restritivas
das leis e regulamentos existentes, que podem obrigar as indústrias do setor calçadista, incluindo a Companhia, a gastar recursos
adicionais na adequação ambiental. Qualquer ação neste sentido por parte das agências governamentais poderá afetar de maneira
negativa os negócios da indústria calçadista e ter um efeito adverso para a Grendene.
O pedido de renovação intempestivo de licenças ambientais e a ausência de seguro para a cobertura de danos ambientais
pode ter um efeito adverso para a Grendene.
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Todas as nossas operações são caracterizadas como potencial poluidor médio, conforme a Resolução Conama nº 237/1997 e Lei
10.165 de 27 de dezembro de 2000, entretanto, nossas plantas industriais requerem a obtenção e manutenção de licenças
ambientais para operarem. A falha em obter estas licenças ou de mantê-las atualizadas pode nos sujeitar a penalidades
administrativas podendo nos casos extremos chegar até à interdição se não sanarmos quaisquer deficiências apontadas por
órgãos reguladores.
Uma vez que na avaliação da administração os processos industriais das unidades da Grendene possuem em sua maioria
aspectos ambientais de baixa significância, sendo que os aspectos mais significativos possuem os devidos controles operacionais
e a principal matéria-prima é 100% reciclável – as sobras de PVC são integralmente reaproveitadas no processo produtivo – e
todas as unidades fabris possuem monitoramento e controle de requisitos legais e adotam processos de controle de emissão de
efluentes e emissões atmosféricas, e de redução de resíduos sólidos, não contratamos seguro para cobertura de danos ambientais
que possam eventualmente ser causados pela operação de cada uma de nossas plantas industriais. Na hipótese de ocorrência
de sinistros envolvendo danos ambientais, poderemos estar obrigados a gastar recursos substanciais para aplicação de medidas
ambientais corretivas, bem como suportar penalidades na esfera administrativa e judicial, o que poderá ter um efeito adverso para
a Grendene.
Relação de licenças mantidas:
Unidade
Crato -CE
Crato -CE
Farroupilha - RS
Farroupilha - RS
Fortaleza – CE
Fortaleza -CE
Sobral -CE
Sobral -CE

Número da licença ou certificado
LO nº 045/2020
Certificado técnico federal - Registro nº 339795
LO nº 07105/2020
Certificado técnico federal - Registro nº 71447
LO nº 183/2018
Certificado técnico federal - Registro nº 339782
LO nº 450/2019
Certificado técnico federal - Registro nº 69684

Órgão Emissor
Prefeitura Crato-CE
IBAMA
FEPAM - RS
IBAMA
SEMACE - CE
IBAMA
SEMACE - CE
IBAMA

Tipo de Licença ou certificado
Licença Ambiental de Operação
Certificado de regularidade do IBAMA
Licença Ambiental de Operação
Certificado de regularidade do IBAMA
Licença Ambiental de Operação
Certificado de regularidade do IBAMA
Licença Ambiental de Operação
Certificado de regularidade do IBAMA

Vigência
30/12/2021
20/04/2021
23/11/2025
24/06/2021
19/04/2022
18/04/2021
14/08/2027
04/06/2021

Alterações nas leis tributárias podem afetar de maneira adversa os negócios da indústria calçadista.
Todos os nossos produtos são fabricados no Brasil em nossas fábricas localizadas na região Nordeste, principalmente no estado
do Ceará. Mantemos no Brasil aproximadamente 18 mil funcionários e, portanto, sujeitos à complexa legislação trabalhista
brasileira.
Esta região tem sérios problemas climáticos que dificultam a atividade primária o que ocasionou, historicamente, grandes
problemas sociais e um atraso no desenvolvimento econômico relativamente a outros estados do país. Para minorar estes
problemas o governo federal e os governos estaduais mantêm políticas de incentivos fiscais para incentivar a industrialização da
região, e a Grendene preenche os requisitos para receber estes incentivos e é titular dos mesmos, que são importantes para os
seus resultados.
Grande parte de nossa receita (cerca de 80%) é obtida no mercado nacional e, portanto, sujeita à não menos complexa legislação
tributária brasileira e finalmente, a maior parte do consumo de calçados no Brasil ocorre na região sudeste (eixo Rio de Janeiro –
São Paulo – Minas Gerais) e os produtos embarcados para outros estados (estados diferentes daqueles onde são fabricados) são
sujeitos a legislações que regulam a tributação interestadual.
Alterações nas normas e legislação tributária, trabalhista, previdenciária e relativa aos incentivos fiscais podem afetar
negativamente a demanda e os custos no setor calçadista e para os negócios da Grendene.
i) Aos países estrangeiros onde o emissor atue:
Medidas restritivas impostas por países importadores para conter o comércio de calçados podem afetar os negócios da
Companhia, aumentando o custo de seus produtos ou reduzindo sua capacidade de exportação.
A Companhia é uma produtora de calçados que abastece o mercado interno brasileiro e vários mercados no exterior. As
exportações da Companhia enfrentam a concorrência de outros produtores de calçados e as restrições impostas pelos países
importadores na forma de cotas, impostos sobre mercadorias, tarifas ou aumentos nas taxas de importação. Qualquer desses
fatores podem aumentar os custos dos produtos e torná-los menos competitivos ou impedir que a Companhia os venda nesses
mercados. Não há garantia de que os países importadores não irão impor cotas, impostos sobre mercadorias, ou tarifas, nem de
que não aumentarão as taxas de importação.
Em 2020 a Grendene foi responsável por 27,7% do total de pares de calçados exportados pelo Brasil (26,9% em 2019 e 35,7%
em 2018) e seus produtos são comercializados em mais de 100 países nos cinco continentes. Qualquer mudança relevante no
ambiente político/econômico de um desses países, ou da região onde eles se localizam, pode afetar as vendas nesses locais.
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No curso normal dos nossos negócios, estamos expostos a vários riscos gerais que são inerentes às nossas atividades, que
podem influenciar nossos resultados operacionais, nossa situação financeira ou nossas perspectivas futuras, já que alterações
na conjuntura econômica do Brasil, como as políticas fiscais, cambiais, monetárias, entre outras que serão adotadas pela atual
ou futura administração do Governo Federal, poderão prejudicar as nossas atividades através, por exemplo, da desaceleração
econômica, aumento de juros, aumento da inflação e aumento da percepção de riscos em outros países.
O modelo de negócios adotado pela Grendene contempla a atuação em mercados afetados pela moda onde a Companhia,
como diferencial competitivo, apresenta regularmente uma grande quantidade de modelos novos a cada período. Cada modelo
ofertado pela Companhia faz parte de uma coleção cuja vida média é em torno de 90 a 180 dias. Desta forma a cada trimestre a
Grendene apresenta novas coleções, propondo ao mercado uma nova base de preços (para cada nova coleção) o que mitiga o
efeito da inflação sobre os mesmos. Neste modelo de negócios, quaisquer alterações de custos são repassadas para os preços
finais sempre que a demanda por estes produtos e o poder de compra dos consumidores permitirem. Assim sendo, a inflação
afeta nosso resultado, afetando a renda que o consumidor tem disponível para o consumo de nossos produtos. Nossos
principais insumos são commodities cujos preços têm como referência o dólar americano no mercado internacional.
A taxa de câmbio influencia os nossos custos na medida em que afetam os preços em reais destas commodities quando seu
preço é traduzido para o real. Entretanto esta não é uma relação linear, uma vez que o preço das commodities em dólar flutua de
acordo com a oferta e demanda no mercado internacional (quando o real se valoriza o preço das commodities em reais fica mais
barato, entretanto nestes casos geralmente também acontece variação no preço das commodities em dólar compensando uma
parte deste efeito). Por outro lado, a taxa de câmbio afeta as nossas exportações, uma vez que os nossos custos na sua grande
maioria são em reais.
As taxas de juros não afetam diretamente o resultado operacional da Companhia, somente o resultado financeiro. A Companhia
mantém um saldo expressivo de caixa e equivalentes e aplicações financeiras (CP e LP) que em 31 de dezembro de 2020 era
em torno de R$2,0 bilhões. Estes recursos basicamente estão aplicados no mercado financeiro rendendo juros a taxas próximas
da SELIC. Quaisquer variações nas taxas de juros praticados no mercado afetarão a remuneração destes recursos.
O quadro a seguir apresenta as variações para os itens nele demonstrados:
Variações v.s. ano anterior
Variação % da receita líquida
Variação % do lucro operacional (EBIT)
Variação % do lucro líquido
Variação receita bruta por par no mercado interno
Variação receita bruta por par no mercado externo (em reais)
Variação receita bruta por par no mercado externo (em USD)
Variação receita bruta total por par (em reais)
Variação CPV médio total por par (em reais)
Variação cambial (taxa final em 31 de dezembro)
Variação cambial (taxa média anual)
IGP-M
IPCA amplo
Crescimento real do PIB (Brasil)
Número Total de pares vendidos
Variação no número Total de pares vendidos
Número de pares vendidos no mercado interno
Variação no número de pares vendidos no mercado interno
Número de pares exportados
Variação no número de pares exportados

2018
3,6%
(1,9%)
(11,4%)
(1,9%)
17,5%
2,5%
2,6%
5,7%
17,1%
14,5%
7,6%
3,7%
1,1%
173.017
1,0%
132.513
4,9%
40.504
(9,9%)

2019
(11,0%)
(22,6%)
(15,5%)
0,9%
6,7%
(1,1%)
2,0%
5,4%
4,0%
8,0%
7,3%
4,3%
1,1%
150.863
(12,8%)
120.001
(9,4%)
30.862
(23,8%)

2020
(8,4%)
(47,1%)
(50,5%)
(3,4%)
(4,0%)
(26,7%)
(3,6%)
(5,9%)
16,2%
17,3%
23,1%
3,1%
(4,1%)
145,408
(3,6%)
119.429
(0,5%)
25.979
(15,8%)

Fonte: BACEN, FGV, IBGE e Grendene.
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Instrumentos Financeiros
Os principais instrumentos financeiros utilizados pela companhia e que podem estar expostos aos riscos de mercado estão
descritos a seguir:
Caixa e equivalentes – Caixa e equivalentes incluem os numerários em espécie, depósitos bancários sem a incidência de juros
e aplicações financeiras de liquidez imediata, com possibilidade de resgaste de três meses ou menos, a contar da data de
aquisição, e com risco insignificante de mudança de valor.
Aplicações financeiras – As aplicações financeiras são registradas pelo valor de aquisição acrescido dos rendimentos
auferidos até as datas dos balanços, os quais se aproximam de seu valor justo e não excedem o seu valor de mercado ou de
realização.
Empréstimos e financiamentos – Estão demonstrados pelos valores de contratação, acrescidos dos encargos pactuados que
incluem juros e atualização monetária ou cambial incorridos. Após reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado
utilizando o método da taxa efetiva de juros.
Em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020, os valores dos principais instrumentos financeiros da Companhia e de suas
controladas estão assim demonstrados:
Em milhares de reais
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes
Aplicações financeiras (*)
Derivativos
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos

2018

2019

2020

16.562
1.960.396
843

18.072
2.110.385
1.371

19.162
1.981.710
559

152.927

95.192

9.821

(*) A Companhia mensura seus instrumentos financeiros ao custo amortizado e ao valor justo por meio do resultado, de acordo com o
nível 1 de hierarquia, ou seja, avaliados por preços cotados (sem ajustes) em mercados ativos, para ativos ou passivos idênticos.

Instrumentos Financeiros Derivativos
A Companhia e suas controladas mantêm operações com os seguintes instrumentos financeiros derivativos:
Operações de instrumentos derivativos cambiais
A estratégia de contratação destas operações tem como objetivo a proteção das receitas de vendas e ativos financeiros da
Companhia e de suas controladas sujeitas à exposição cambial. Estes instrumentos são utilizados com a finalidade específica
de proteção, cujo portfólio consiste, na venda de dólares dos Estados Unidos futuro, mediante instrumentos financeiros
destinados a este fim, tais como: contrato de venda na BM&F e ACE (Adiantamentos de cambiais entregues).
Nas operações de contrato de venda na BM&F o impacto sobre o fluxo de caixa da Companhia e de suas controladas ocorre
mediante a apuração de ajustes da cotação do dólar dos Estados Unidos até a liquidação dos contratos.
Para reduzir a exposição cambial líquida de seus negócios, a administração da Companhia determina que os gestores poderão
negociar contratos futuros de vendas de USD, exclusivamente na BM&F até o limite máximo dado pela soma dos seguintes
itens: (i) saldos bancários em moeda estrangeira mantidos no exterior; (ii) aplicações financeiras mantidas no exterior; (iii) saldo
de contas a receber (denominados em USD) de câmbios a contratar; (iv) até 25% das projeções de exportações anuais
equivalente a aproximadamente 90 dias de exportações previstas (normalmente correspondente a pedidos em carteira e
negociações de vendas em andamento), menos (a) saldos de fornecedores mantidos em moeda estrangeira, (b) importações em
andamento, e (c) ACC (Adiantamento de contrato de câmbio).
Os riscos são monitorados diariamente e administrados através de controles internos, que visam demonstrar os limites de
exposição e adequá-los à política de gestão de riscos da Companhia.
As operações de proteção cambial junto à BM&F, são realizadas através de corretoras especializadas, com garantias
específicas. O valor da garantia é de R$59.410 em 31 de dezembro de 2020 (R$56.908 em 2019), constituído por aplicações
financeiras da Companhia em títulos públicos, observando-se limites e exposições ao risco de câmbio, conforme definido na
política de gestão de riscos de suas contrapartes.
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No quadro abaixo são demonstradas as posições verificadas em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, com os valores
nominais e de mercado.
Valor de Referência (notional) – US$
2018
2019
2020
Contratos Futuros:
Compromissos de Venda

53.500

50.000

Valor de Referência – R$
2018
2019
2020

34.500

207.504

201.122

Saldo a Receber (Pagar) – R$
2018
2019
2020

178.700

843

1.371

559

É importante salientar que estas operações estão associadas ao recebimento das vendas e a ativos financeiros em moeda
estrangeira, os quais estão igualmente relacionados à variação da cotação do câmbio, compensando eventuais ganhos ou
perdas apuradas. O saldo a receber apresentado em 31 de dezembro de 2020 no valor de R$559 (R$1.371 em 2019), está
classificado na conta de títulos a receber.
Análise de sensibilidade
Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos indexadores das aplicações financeiras e dos empréstimos que a Companhia
possuía exposição na data base de 31 de dezembro de 2020, foram definidos três cenários diferentes, e preparada uma análise
de sensibilidade às oscilações dos indicadores desses instrumentos. Com base na projeção do indexador de cada contrato para
o ano de 2020 (cenário provável), sendo que a partir deste foram calculadas variações decrescentes de 25% e 50% para
aplicações financeiras e crescentes de 25% e 50%, respectivamente, para empréstimos. Os cenários são elaborados
desconsiderando o provável fluxo de caixa de pagamentos de empréstimos e resgates de aplicações.
Os rendimentos oriundos das aplicações financeiras bem como as despesas financeiras provenientes dos empréstimos e
financiamentos da Companhia são afetados pelas variações de taxas ou indicadores, tais como CDI, IPCA e TJLP.
No quadro a seguir são apresentadas as posições em aberto em 31 de dezembro de 2020, com os valores nominais e juros de
cada instrumento contratado, a saber:

Fator de risco
Aplicações financeiras de renda fixa
Redução do CDI
Redução do IPCA

% a.a.
1,9000%
4,3111%

Financiamentos – Provin e Proapi
Aumento da TJLP

Cenários de sensibilidade
Provável
Possível
Valor contábil
∆ 25%

Saldo em
31/12/2020
1.379.946
282.820

4,5500%

9.821

28.978
28.252

Remoto
∆ 50%

23.900
25.207

(447)

(559)

18.817
22.161
(670)

Análise de sensibilidade de variações na taxa de câmbio
A Companhia projetou o impacto das operações destinadas à proteção de taxa de câmbio em três cenários, considerando que
as operações seriam liquidadas, na posição com vencimento em 31 de janeiro de 2021, conforme demonstrado a seguir:
Cenários de sensibilidade

Fator de risco
Derivativos contratados - Hedge
Aumento do dólar

Posição
vendida em
USD

Cotação

34.500

5,1797

Saldo em
31/12/2020

Provável
Valor contábil

178.700

559

Possível
∆ 25%
(44.674)

Remoto
∆ 50%
(89.351)

Análise de sensibilidade de variações no preço das ações
A Companhia projetou o impacto das operações destinadas à proteção de risco das aplicações financeiras em renda variável
das ações listadas na bolsa de valores, em três cenários, considerando que as operações seriam liquidadas, na posição com
vencimento em 31 de dezembro de 2020, conforme demonstrado a seguir:

Fator de risco
Aplicações financeiras de renda variável
Redução no preço das ações

Quantidade de
ações
8.443.200

Preço médio
30,3696

Saldo em
31/12/2020
256.417

Cenário de sensibilidade
Possível
Remoto
∆ 25%
∆ 50%
(64.104)

(128.208)
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A Companhia é parte em processos judiciais e administrativos de natureza trabalhista, cível, ambiental e tributária, decorrentes do
curso normal de suas atividades, os quais não estão sob sigilo e são considerados relevantes para a Companhia.
Periodicamente a companhia revisa o quadro de contingências classificando-as por probabilidade de perda como: provável;
possível; e, remota, mediante avaliação do seu departamento jurídico e de seus assessores jurídicos externos
Os critérios de relevância adotados pela Grendene, para divulgação de informações dos processos aqui detalhados levou em
consideração: (i) a opinião dos assessores jurídicos externos e internos, mediante a análise da probabilidade de êxito ou perda da
ação, sua complexidade e o posicionamento dos tribunais; (ii) os potenciais impactos de uma decisão favorável ou desfavorável
sobre o seu patrimônio; (iii) a sua capacidade financeira e os seus negócios, ou de suas controladas; e (iv) os potenciais riscos à
imagem da Companhia e suas controladas.
Provisões - Risco de perda provável
Para as contingências consideradas como perda provável pelos assessores jurídicos da companhia, foram constituídas provisões
para riscos, em montante suficiente para cobrir perdas classificadas como prováveis em decisões desfavoráveis.
As movimentações das provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais estão demonstradas a seguir:

Saldos em 31/12/2018
Adições
Realizações
Reversões
Saldos em 31/12/2019
Circulante
Não Circulante
Saldos em 31/12/2019
Adições
Realizações
Reversões
Correção monetária
Saldos em 31/12/2020
Circulante
Não Circulante

Consolidado
Trabalhistas
Fiscais
1.494
2.399
1.992
345
(1.567)
(1.094)
(444)
1.475
1.650
1.094
1.650
381
1.475
1.650
1.518
(1.677)
(141)
(473)
(60)
1.175
1.117
929
1.117
246
-

Cível

Total
150
36
(150)
36
36
36
810
(36)
810
772
38

4.043
2.373
(2.811)
(444)
3.161
2.780
381
3.161
2.328
(1.713)
(614)
(60)
3.102
2.818
284

Trabalhistas: Referem-se em sua maioria a reclamações apresentadas por ex empregados, por suposto descumprimento de
normas trabalhistas, referentes a verbas indenizatórias, adicionais de insalubridade e verbas entendidas como devidas por
responsabilidade subsidiária.
Fiscais: Referem-se ao PIS/COFINS-Importação, sobre serviços recebidos do exterior.
Cível: Refere-se à indenização em ação relativa à propriedade intelectual.
Passivos contingentes - Risco de perda possível
Os processos relacionados na classificação de perda possível são assim classificados em decorrência de incertezas geradas
quanto ao seu desfecho. São processos administrativos e ação judiciais de natureza trabalhista, fiscal, cível e ambiental que ainda
dependem de verificação, análise de fatos, estabelecimento de jurisprudência ou que não apresentam aspectos concretos para
probabilidade de perda. Para os processos classificados com perda possível não há provisão constituída.
A composição e estimativa apresenta-se a seguir:
(R$ milhares)
Trabalhistas
Fiscais
Cíveis
Ambientais
Total

31/12/18

31/12/19
3.311
522
32.542
500
36.875

31/12/20
2.212
8.577
29.154
500
40.443

2.472
12.263
28.612
722
44.072
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As ações trabalhistas classificadas como perda possível referem-se em sua maioria a reclamações apresentadas por ex
empregados da Companhia e suas controladas, por suposto descumprimento de normas trabalhistas, referentes a verbas
indenizatórias e adicionais de insalubridade.
As ações fiscais classificadas como perda possível referem-se a notificações fiscais de lançamentos de débitos, referentes à (i)
contribuição previdenciária sobre seguro de vida coletivo disponibilizado para os empregados (R$541); (ii) glosa de compensação
de crédito presumido de IPI, apurado a título de ressarcimento relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– COFINS e ao Programa de Integração Social – PIS (R$7.470); (iii) glosa em compensação de COFINS decorrente de
recolhimento a maior que o devido (R$1.219); (iv) glosa de compensação do saldo negativo de IRPJ com débito de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (R$941); (v) glosa de compensação com créditos apurados no Reintegra com débitos da COFINS
(R$1.392) e; (vi) suposta utilização indevida de créditos de ICMS de energia elétrica (R$700).
As ações cíveis referem-se a ações indenizatórias de ex-representantes comerciais (R$18.376), ação indenizatória de ex-cliente
alegando suposto contrato de distribuição (R$6.000), ações anulatórias de autuação fiscal por suposto descumprimento das
normas de consumo (R$3.567) e ações indenizatórias diversas (R$669).
Os processos ambientais relacionados como perda possível se referem a autos de infração por suposto descumprimento de
condicionantes em licença ambiental.
Além disso, em 31/12/2020, a Companhia figurava no polo passivo dos seguintes processos, tidos como relevantes por nossos
assessores jurídicos:
a) Juízo

Processo nº 0312770-12.2015.8.05.0001
27ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Civ. e Comerciais – Salvador

b) Instância
c) Data de instauração

3ª Instância
09/01/2009

d) Partes no processo

Autor: José dos Santos Gomes Barros, JS Comércio e Representações Ltda. E Sun Flower
Comércio e Representações Ltda. Ré: Grendene S/A

e) Valores, bens ou direitos
R$18.000.000,00 (estimado em 31/12/2020)
envolvidos
f) Principais fatos

Trata-se de reclamatória trabalhista que posteriormente foi redistribuída para Justiça Comum em
07/05/2015, o autor requer o pagamento de Indenização por Dano Moral, Diferença de Comissões,
Restituição de Valores Descontados e Lucros Cessantes. Em decisão de primeiro grau o juíz da 16ª
Vara de Relação de Consumo de Salvador julgou improcedente os pedidos do autor. Apresentado
recurso de apelação por ambas as partes em análise ao mesmo o Tribunal de Justiça da Bahia em
fevereiro de 2017, reverteu parcialmente a sentença para julgar parcialmente procedente os pedidos
do autor. Em maio de 2017 houve apresentação de Recurso Especial por parte da Companhia ao
Superior Tribunal de Justiça o qual em análise ao mesmo acolheu os argumentos da Grendene e
deu parcial provimento ao recurso determinando o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
para dar prosseguimento ao feito abrindo as partes nova oportunidade de provas. O autor
apresentou recurso de Agravo Interno da referida decisão, que teve provimento negado. Desta
decisão o autor apresentou Embargos de Declaração que foram rejeitados. Transitada em julgado
a decisão o processo retornou a vara de origem com nova oportunidade para apresentação de
provas. Processo aguarda realização de perícia técnica.

g) Chance de perda

Perda Possível.

h) Análise do impacto em
caso de perda do processo
i) Valor provisionado

Na hipótese de perda da companhia o impacto estará limitado ao valor da ação na liquidação de
sentença e honorários sucumbenciais.
Não há provisão.

a) Juízo

Processo nº 2016.14731-9
ADMINISTRATIVO – Contencioso Administrativo Tributário SEFAZ / CE

b) Instância
c) Data de instauração

1ª Instância
16/08/2016

d) Partes no processo
Autor: SEFAZ / CE. Ré: Grendene S/A
e) Valores, bens ou direitos
R$4.801.913,14 em 31/12/2020
envolvidos
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4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

Processo nº 2016.14731-9
f) Principais fatos

g) Chance de perda

Trata-se de Impugnação Administrativa de auto de infração fiscal lançado por falta de recolhimento
de ICMS. Alega o ente estatal que a companhia se utilizou de fórmula imprópria para apuração do
FDI (Fundo de Desenvolvimento Industrial), reduzindo o imposto devido. A Companhia apresentou
impugnação ao auto de infração que foi julgada improcedente, mantendo o lançamento. A empresa
apresentou Recurso Ordinário que foi parcialmente provido, remetendo os autos para perícia.
Aguarda designação de Perito.
Perda Remota.

h) Análise do impacto em
caso de perda do processo

Na hipótese de perda da companhia o impacto será significativo, a companhia deverá além de
recolher os valores indicados no auto de infração, com seus acréscimos legais, modificar o modo
de apuração do FDI (Fundo de Desenvolvimento Industrial) para os próximos períodos.

i) Valor provisionado

Não há provisão.
Processo nº 13312.0008181/2009-49

a) Juízo
b) Instância

ADMINISTRATIVO – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RFB
2ª Instância Administrativa

c) Data de instauração
d) Partes no processo

04/03/2009
Autor: RFB. Ré: Grendene S/A

e) Valores, bens ou direitos
R$6.411.358,72 em 31/12/2020
envolvidos
f) Principais fatos
Trata-se de Impugnação Administrativa de auto de lançamento fiscal onde a RFB negou a
homologação de crédito presumido de IPI apurado em ressarcimento relativo a COFINS e ao PIS.
A Companhia apresentou Manifestação de Inconformidade ao auto de lançamento que foi julgada
improcedente, mantendo o lançamento. A empresa apresentou Recurso Voluntário que não foi
provido. Aguarda-se a cientificação da decisão.
g) Chance de perda
Perda Possível.
h) Análise do impacto em
caso de perda do processo
i) Valor provisionado

Na hipótese de perda da companhia o impacto será limitado ao valor atualizado da autuação fiscal.
Não há provisão.

A companhia também move o processo abaixo, os qual seus assessores jurídicos entendem como relevante para o negócio,
figurando como polo ativo nos mesmos:
Processo nº 0801051-16.2016.4.05.8103
a) Juízo
b) Instância

18ª Vara Federal de Sobral / CE
2ª Instância

c) Data de instauração
d) Partes no processo

07/11/2016
Autor: Grendene S.A. / Réu: Delegado da Secretaria da Receita Federal em Sobral – CE

e) Valores, bens ou direitos
R$6.743.637,00 (estimados no ajuizamento)
envolvidos
f) Principais fatos
Trata-se de Mandado de Segurança objetivando a inexigibilidade de recolhimento do IR por remessas
ao exterior para pagamento de serviços quando mantido tratado internacional de dupla tributação.
Em agosto de 2017 o processo foi julgado procedente em primeira instância, sendo apresentado
recurso de apelação pela União. Em julgamento da apelação realizado em 05/02/2019 foi mantida a
sentença de procedência. Apresentado Recurso Especial pela União, aguarda-se remessa e
julgamento.
g) Chance de perda

Possível êxito

h) Análise do impacto em Na hipótese de perda da companhia não haverá impacto em seus resultados, visto que não houve
caso de perda do processo interrupção no recolhimento do imposto.
i) Valor provisionado
Não há provisão.

PÁGINA: 28 de 238

Formulário de Referência - 2021 - GRENDENE S.A.

Versão : 9

4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam
Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais cujas partes contrárias sejam administradores ou ex-administradores,
controladores ou ex-controladores ou investidores da Companhia ou de suas controladas.
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4.5 - Processos Sigilosos Relevantes

Não há processos sigilosos relevantes em que a Companhia ou suas controladas sejam parte.
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos relevantes em conjunto na
Companhia e nem em suas controladas.
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4.7 - Outras Contingências Relevantes

Não há outras contingências relevantes da Companhia e nem de suas controladas.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados

A Grendene é uma empresa brasileira com ações negociadas somente no Novo Mercado da B3.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão
que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política
A administração considera os riscos descritos no item 4.1 em grande parte riscos inerentes ao seu modelo de negócios para os
quais não tem política formal de gerenciamento. O gerenciamento destes riscos provavelmente implicaria em custos muito
elevados na forma de restrições ao aproveitamento de oportunidades de investimento no setor e no país. Não obstante, para
alguns destes riscos são adotadas medidas de mitigação já descritas no item 4.1, quando aplicáveis.

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:
i. Os riscos para os quais se busca proteção
não aplicável aos riscos descritos em 4.1.
ii. Os instrumentos utilizados para proteção
não aplicável aos riscos descritos em 4.1
iii. A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos
não aplicável aos riscos descritos em 4.1

c. A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada.
Não aplicável aos riscos descritos em 4.1.
Informamos adicionalmente que a Companhia não mantém estrutura organizacional específica para gerenciamento de riscos.
Não possui comitês de qualquer natureza (nem de auditoria, nem de riscos, nem de remuneração, não possui o cargo de Diretor
de Compliance nem órgão independente de auditoria interna). Também não adota formalmente os princípios recomendados pelo
COSO e por ser listada apenas no Brasil, no Novo Mercado na B3 e não está sujeita às determinações da Lei Sarbanes-Oxley.
Não obstante a inexistência de uma política formal de gerenciamento destes riscos, eles foram, inicialmente, amplamente
identificados em 2004, quando a empresa foi listada no segmento do Novo Mercado da B3, e divulgados no prospecto de
abertura de capital. A partir de 2008, quando adotou as normas IFRS e a Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009
instituiu o formulário de referência esta identificação dos riscos e procedimentos de gestão passaram a ser atualizadas
anualmente no próprio formulário de referência, que é revisado pela diretoria e submetido para apreciação dos Conselho de
Administração e Conselho Fiscal. Além disso, a Companhia apresenta em conjunto com suas demonstrações financeiras a nota
explicativa de Instrumentos Financeiros e Gestão de Risco Financeiro - conforme determinado pela Instrução Normativa da CVM
475/08, que é revisada pela auditoria independente, pela diretoria e aprovada no Conselho de Administração, em conjunto com
as demonstrações financeiras para então ser submetida para aprovação na Assembleia Geral Ordinária.
Em Reunião do Conselho de Administração de 27 de maio de 2019, a Grendene aprovou a criação de um Comitê de
Investimentos, o qual terá por atribuição principal definir as modalidades de investimento da Companhia. Foi deliberado ainda, a
possibilidade de a Companhia investir em outras modalidades de investimentos, em instrumentos financeiros de crédito privado,
inclusive permutas financeiras imobiliárias, a serem definidas pelo Comitê de Investimentos.
O Conselho de Administração em reunião de 13 de fevereiro de 2020 aprovou a Política de partes relacionadas que tem por
objetivo estabelecer regras e consolidar os procedimentos a serem observados pela Grendene S.A. e seus Administradores, de
modo a assegurar que as decisões, envolvendo partes relacionadas e situações com potencial conflito de interesses, sejam
tomadas com plena independência e absoluta transparência tendo em vista os interesses da Grendene e de seus acionistas.
Esta Política foi estabelecida com base na legislação vigente, práticas e regulamentos da Companhia, da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) e B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), especialmente a Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”).
Em Reunião do Conselho de Administração de 29 de abril de 2021, foi aprovado o Código de Conduta, a criação do Comitê de
Ética e o Regimento Interno do Comitê de Ética. O Comitê de Ética deverá incentivar o respeito, o cumprimento da conduta
alinhada às regras internas da Companhia, em conformidade com as leis e os padrões éticos da sociedade, que também
orientam as nossas relações internas e externas como colaboradores, empregados, terceiros e administradores da Grendene.
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5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo,
o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma
política.
O Conselho de Administração da Companhia em sua reunião de 24 de fevereiro de 2022, aprovou a Política de Gerenciamento
de Riscos Corporativos, a qual prevê a identificação, avaliação e monitoramento dos riscos.
b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado:
A Companhia é bastante conservadora com riscos não inerentes ao seu negócio principal, motivo pelo qual os riscos de mercado
são identificados e eliminados ou reduzidos significativamente.
i.
Riscos para os quais se busca proteção
A Companhia é exposta ao risco de crédito e risco de mercado relacionado a mudanças adversas nas taxas de juros, taxas de
câmbio e risco de preço de commodities. Buscamos proteção contra tais riscos, conforme descrito no item “ii”.
ii.

Estratégia de proteção patrimonial (hedge)

Em Reunião do Conselho de Administração de 27 de maio de 2019, a Grendene aprovou a criação de um Comitê de Investimentos,
o qual tem por atribuição principal definir as modalidades de investimento da Companhia. Foi deliberado ainda, a possibilidade de
a Companhia investir em outras modalidades de investimentos, em instrumentos financeiros de crédito privado, inclusive permutas
financeiras imobiliárias, a serem definidas pelo Comitê de Investimentos.
A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros, cujos riscos são administrados através de estratégias de posições
financeiras e sistemas de limite de exposição dos mesmos.
Risco de crédito: O Grupo está exposto ao risco de crédito em suas atividades operacionais decorrente do contas a receber de
clientes e de contrapartes em investimentos financeiros, incluindo depósitos em bancos e instituições financeiras, transações
cambiais e outros instrumentos financeiros.
Entre os procedimentos adotados para minimizar os potenciais riscos financeiros e comerciais, destacamos: a seletividade das
instituições financeiras; análise dos créditos concedidos a clientes; o estabelecimento de limites de vendas. Não há clientes que
individualmente representem mais que 5% do total do contas a receber da Companhia em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.
Os critérios de gestão de riscos da Companhia e de suas controladas, para as aplicações financeiras, estabelecem que os recursos
financeiros disponíveis devem ser mantidos, substancialmente em bancos de primeira linha (assim considerados os 10 maiores
bancos por ativos do país) títulos públicos ou títulos privados, como por exemplo, debêntures, certificados de recebíveis
imobiliários, títulos de crédito, entre outros, que buscam remuneração atrelada a uma cesta de indicadores como: CDI, taxas préfixadas ou corrigidos por índices de inflação.
As oportunidades de investimento de maior risco (aquelas com títulos privados), são avaliadas pelo comitê de investimentos criado
para este fim e que, segundo política da Companhia, pode destinar até R$850 milhões de reais para este tipo de investimento.
Caixa e equivalentes e aplicações financeiras - A exposição da Companhia aos riscos de contraparte em instituições financeiras
está demonstrada a seguir:
Consolidado (em milhares de reais)
Caixa e equivalentes
Aplicações financeiras
Total

2018
16.562
1.960.396
1.976.958

2019
18.072
2.110.385
2.128.457

2020
19.162
1.981.710
2.000.872

Caixa e equivalentes incluem os numerários em espécie, depósitos bancários sem a incidência de juros e aplicações financeiras
de liquidez imediata, com possibilidade de resgaste de três meses ou menos, a contar da data de aquisição, e com risco
insignificante de mudança de valor.
As aplicações financeiras estão representadas por operações de Certificados de Depósitos Bancários (CDB), Debêntures
(Operações Compromissadas), Letras Financeiras (LFIN), Títulos do Governo (NTN-B), Letra de Arrendamento Mercantil (LAM)
e Fundo de Investimento Multimercado (composto de ações).
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5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

Contas a receber – decorrem diretamente das operações comerciais da Companhia, estão registrados pelos seus valores
originais, sujeitos a atualizações cambiais e monetárias, perdas estimadas para liquidações duvidosas, descontos por
pontualidade estimados e ajustes a valor presente.
A exposição do risco de crédito com clientes está demonstrada a seguir:
Consolidado (em milhares de reais)
Contas a receber de clientes
Consolidado (em milhares de reais)
Títulos a vencer
Títulos vencidos até 30 dias
Títulos vencidos de 31 até 60 dias
Títulos vencidos de 61 até 90 dias
Títulos vencidos há mais de 91 dias
Soma
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Descontos por pontualidade estimados
Ajustes a valor presente – AVP
Total

2018

2019
944.214

2018

908.297
2019

961.287
13.205
2.902
484
13.044
990.922
(4.519)
(32.037)
(10.152)
944.214

921.508
21.091
1.893
2.051
16.615
963.158
(14.050)
(31.484)
(9.327)
908.297

2020
1.162.538
2020
1.164.888
12.693
1.889
4.840
66.252
1.250.562
(25.651)
(55.955)
(6.418)
1.162.538

Mais detalhes vide nota explicativa - Contas a receber de clientes das respectivas Demonstrações financeiras.

Risco da taxa de juros: Esse risco advém da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas por conta de flutuações nas
taxas de juros que aumentem as suas despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos, ou reduzir o ganho com
suas aplicações. A Companhia monitora continuamente a volatilidade das taxas de juros do mercado.
Com objetivo de reduzir os possíveis impactos advindos de oscilações em taxas de juros, a Companhia e suas controladas adotam
a política de manter seus recursos aplicados em instrumentos atrelados a uma cesta de indicadores como CDI, taxas pré-fixadas
ou corrigidos pela inflação, o que garante redução dos impactos advindos de oscilações em taxas de juros de mercado.
Risco de taxas de câmbio: Esse risco está atrelado à possibilidade de alteração nas taxas de câmbio, afetando a despesa
financeira (ou receita) e o saldo passivo (ou o ativo) de contratos que tenham como indexador uma moeda estrangeira. Além de
contas a receber de clientes originado por exportações a partir do Brasil, aplicações financeiras e investimentos no exterior se
constituem um hedge natural, para proteger a Companhia das oscilações cambiais. Para o saldo entre ativos e passivos sujeitos
ao risco da variação cambial a Companhia e suas controladas avaliam sua exposição cambial e contratam se necessário,
instrumento financeiro derivativo adicional, como forma de proteção.
Em 31 de dezembro de 2020, não ocorreram transações desta natureza. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía
adiantamentos de contrato de exportação de US$16.551 mil e US$29.835 mil em 2018, o qual era compatível com as vendas
programadas para o mercado externo no vencimento dos contratos. Não há outros financiamentos e empréstimos contratados ou
indexados a qualquer moeda estrangeira.
Risco de preço das commodities: Esse risco está relacionado à possibilidade de oscilação no preço das matérias-primas e demais
insumos utilizados no processo de produção. Em função de utilizar commodities como matéria prima, a Companhia poderá ter
seus custos dos produtos vendidos afetado por alterações nos preços internacionais destes materiais. Para minimizar esse risco,
a Companhia monitora permanentemente as oscilações de preço nos mercados nacional e internacional e quando for o caso,
utiliza-se da formação de estoques estratégicos para manter suas atividades comerciais.
Os limites máximos de exposição cambial líquida de seus negócios os gestores poderão negociar contratos futuros de vendas de
USD na BM&F até o limite máximo dado pela soma dos seguintes itens: (i) saldos bancários em moeda estrangeira mantidos no
exterior; (ii) aplicações financeiras mantidas no exterior; (iii) saldo de contas a receber (denominados em USD) de câmbios a
contratar; (iv) até 25% das projeções de exportações anuais equivalente a aproximadamente 90 dias de exportações previstas
(normalmente correspondente a pedidos em carteira e negociações de vendas em andamento), menos (a) saldos de fornecedores
mantidos em moeda estrangeira, (b) importações em andamento, e (c) ACC (Adiantamento de contrato de câmbio).
Os riscos são monitorados diariamente e administrados através de controles internos, que visam demonstrar os limites de
exposição e adequá-los à política de gestão de riscos da Companhia.
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5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

As operações de proteção cambial junto à BM&F, são realizadas através de corretoras especializadas, com garantias específicas.
O valor da garantia é de R$59.410 em 31 de dezembro de 2020 (R$56.908 em 2019 e R$54.835 em 31 de dezembro de 2018),
constituído por aplicações financeiras da Companhia em títulos públicos, observando-se limites e exposições ao risco de câmbio,
conforme definido na política de gestão de riscos de suas contrapartes.
É importante salientar que estas operações estão associadas ao recebimento das vendas e a ativos financeiros em moeda
estrangeira, os quais estão igualmente relacionados à variação da cotação do câmbio, compensando eventuais ganhos ou perdas
apuradas. Os saldos a receber no valor de R$559 em 31 de dezembro de 2020; R$1.371 em 31 de dezembro de 2019 e R$843
em 31 de dezembro de 2018, estão classificados na conta de títulos a receber.
iii.

Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

Os instrumentos utilizados para proteção consistem, na venda de dólares futuro dos Estados Unidos, mediante instrumentos
financeiros destinados a este fim, tais como: contrato de venda na BM&FBOVESPA, contratos de ACC (Adiantamentos de contrato
de câmbio) e ACE (Adiantamentos de cambiais entregues).
As operações de proteções cambiais são usualmente efetuadas junto à BM&FBOVESPA através de corretoras especializadas,
realizadas sem margeamento. A garantia é normalmente constituída por aplicações financeiras da Companhia em títulos públicos,
observando-se limites e exposições ao risco de câmbio, conforme definido na política de gestão de riscos de suas contrapartes.
iv.

Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Para reduzir a exposição cambial líquida de seus negócios, a administração da Companhia determina que os gestores poderão
negociar contratos futuros de vendas de USD, exclusivamente na BM&F até o limite máximo dado pela soma dos seguintes itens:
(i) saldos bancários em moeda estrangeira mantidos no exterior; (ii) aplicações financeiras mantidas no exterior; (iii) saldo de
contas a receber (denominados em USD) de câmbios a contratar; (iv) até 25% das projeções de exportações anuais equivalente
a aproximadamente 90 dias de exportações previstas (normalmente correspondente a pedidos em carteira e negociações de
vendas em andamento), menos (a) saldos de fornecedores mantidos em moeda estrangeira, (b) importações em andamento, e
(c) ACC (Adiantamento de contrato de câmbio).Estes riscos são monitorados diariamente e administrados através de controles
internos, que visam demonstrar os limites de exposição e adequá-los à política de gestão de riscos da Companhia.
v. Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são
esses objetivos
Não utilizamos instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial.
vi.

Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos

A estrutura organizacional dos processos de gerenciamento de riscos da Companhia utiliza como parâmetro as diretrizes
estabelecidas pelo Comitê de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway (Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission) – COSO, especialmente no que diz respeito ao fluxo de identificação, avaliação, tratamento e
monitoramento dos Riscos aos quais a Companhia e suas controladas estão expostas.
c.

Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

Uma vez avaliados os riscos e revisados/ implantados os controles internos, o processo passará por ciclos de monitoramento,
com o objetivo de verificar a eficácia dos controles internos e, por consequência, a avaliação dos riscos.
Os riscos e os controles internos definidos serão consolidados em uma matriz de riscos e matriz de controles internos da
Grendene, visando facilitar o monitoramento e sua gestão.
Em relação aos riscos, a empresa, periodicamente, realizará revisões, podendo alterar o grau do risco, bem como incluir novos
riscos detectados (riscos emergentes). Nesta etapa, deve-se identificar alterações nos ambientes externos e internos e aprimorar
a análise de eventos e o processo de avaliação de riscos.
Em relação aos controles internos, o monitoramento será realizado por meio de testes com base na matriz de controles internos
da empresa (definindo amostras e coletando evidências dos controles internos), de acordo com calendário preestabelecido.
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Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:
a. Principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e
as providências adotadas para corrigi-las.
A Companhia possui sistemas integrados de gestão (software de gestão) que uma vez parametrizados garantem razoável
padronização nas suas transações e nos registros das mesmas. Para garantir integridade aos seus sistemas a companhia
mantém um rígido controle dos acessos aos mesmos e da rastreabilidade das transações. O controle das senhas de acesso e
dos perfis de usuários é sistematicamente avaliado pelos gestores e submetido a testes pela auditoria externa.
Os relatórios internos de gestão e o acompanhamento sistemático de indicadores e resultados pelos gerentes responsáveis,
acompanhados pelos diretores, proporcionam um ambiente de controle razoavelmente seguro.
A Administração é responsável pelo estabelecimento e manutenção de controles internos adequados relativos aos relatórios
financeiros da Companhia.
Na avaliação da administração a Companhia mantém controles internos adequados sobre os relatórios financeiros e busca seu
contínuo aperfeiçoamento.
b. As estruturas organizacionais envolvidas.
A diretoria da empresa composta pelo diretor presidente, diretor vice-presidente e diretor financeiro e de relações com
investidores em conjunto com os diretores não estatutários e os gerentes subordinados a eles são os responsáveis pelo
acompanhamento dos indicadores e resultados dos principais processos de negócios da companhia. A Diretoria Financeira –
principal área responsável pelas demonstrações financeiras – é composta por uma gerência de controladoria sul, gerência de
crédito e jurídica, gerência de tesouraria e gerência de controladoria nordeste, principais responsáveis pela elaboração de
relatórios financeiros, e pela adoção das boas práticas de controle interno e observação das normas contábeis aplicáveis. A
Diretoria Estatutária, coordenada pelo seu presidente é responsável pelo estabelecimento, revisão e manutenção das políticas e
controles internos da Companhia, bem como pelo gerenciamento de riscos relevantes e execução do plano anual de auditoria,
incluindo os aspectos relacionados à preparação e revisão das demonstrações financeiras, reportando-se ao Conselho de
Administração.
c. Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo
das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento.
O acompanhamento sistemático dos indicadores de negócio e relatórios financeiros é efetuado pela diretoria. Os diretores
participam das reuniões do Conselho de Administração sendo arguidos pelos mesmos sobre os resultados.
O Diretor financeiro e de relações com investidores participa das reuniões do Conselho Fiscal respondendo a suas questões e
dando encaminhamento para as sugestões e recomendações recebidas. Também participa regularmente das reuniões com os
auditores independentes para avaliação dos seus trabalhos.
Os gestores recebem relatórios regulares (diários, semanais, mensais e trimestrais) sobre os indicadores e resultados de
negócios. Mensalmente os resultados são analisados, comparados com as expectativas e resultados obtidos em igual período
do ano anterior e apresentados em reunião entre gerentes e diretores para discussão.
O resultado de todos os trabalhos previstos no exercício é reportado por meio de relatórios ao Conselho de Administração,
Diretores e Gerentes envolvidos e são acompanhadas em bases mensais.
d. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e
encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do
registro e do exercício da atividade de auditoria independente.
Os auditores independentes conduziram os trabalhos de auditoria e avaliaram o sistema contábil e de controles internos da
Companhia em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020,
2019 e 2018 com objetivo de determinar a natureza, oportunidade e extensão da aplicação dos procedimentos de auditoria, mas
não para fins de expressar uma opinião específica sobre esses controles internos.
Em seu relatório circunstanciado referente a estes trabalhos relativos a 31 de dezembro de 2020 os auditores identificaram o que
em sua opinião configura uma deficiência significativa de controles internos, relacionada ao reconhecimento da receita de venda
de produtos, cuja entrega do produto não ocorre necessariamente na mesma data da emissão da fatura. A norma contábil “CPC
47 / (IFRS 15) Receita de contrato com clientes” determina que a entidade deve reconhecer a receita quando seja provável que
venha a receber a contraprestação a qual tem direito em troca dos bens que foram transferidos aos clientes, entre outros
critérios. Os auditores independentes sugerem que a administração aprimore seus procedimentos, registrando as receitas de
venda, bem como os respectivos custos e despesas relacionadas, apenas quando da transferência da propriedade das
mercadorias aos clientes, para que os valores contábeis reflitam de forma mais fidedigna as normas de contabilidade vigentes.
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e. Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor
independente e sobre as medidas corretivas adotadas.
Na reunião de avaliação do relatório a Administração fez os comentários a seguir:
1) Toda a produção da companhia é feita após o recebimento de pedidos dos produtos, isto é, a companhia programa todo
sistema de produção de acordo com os pedidos recebidos;
2) A companhia produz diariamente e embarca grande quantidade de produtos já encomendados pelos seus clientes,
podendo ultrapassar em um único dia o despacho de mais de um milhão de pares de calçados;
3) Estes produtos são agrupados conforme os pedidos e transportados por centenas de caminhões de transportadoras
independentes que deverão entregar os mesmos em todas as regiões do país, para cerca de 70 mil clientes diferentes e
aproximadamente 145 mil pontos de venda.
4) Não existem concentrações de pedidos em clientes e conforme já afirmado nenhum cliente representa mais que 4% da
receita da companhia, sendo que pedidos individuais representam ainda menos;
5) Individualmente, cada pedido ou mesmo cada carga transportada por um caminhão representa valor insignificante sobre
o total de receitas da companhia e, portanto o risco de algum eventual sinistro ou fato que impeça a entrega dos
produtos afetar esta receita é igualmente insignificante. Na avaliação da administração, a probabilidade de alguma parte
significativa da receita reconhecida não se concretizar é imaterial. Além disso, todas as cargas estão seguradas;
6) Conforme demonstrado aos auditores todos os pedidos eram existentes na data do embarque, os produtos foram
embarcados e não houve devoluções significativas ou recusa de recebimento dos mesmos por parte dos clientes;
7) As faturas correspondentes a estes pedidos foram liquidadas pelos clientes nos prazos de vencimento, sem a ocorrência
de inadimplência ou atrasos anormais;
8) Todos os impostos sobre estas receitas foram reconhecidos e pagos.

Tendo em vista estas características e a irrelevância dos impactos que estes valores teriam sobre os resultados da Companhia,
a Administração avaliou o custo x benefício de implementar controles internos adicionais necessários para o controle destes
efeitos os quais não seriam vantajosos e nada agregariam à qualidade das informações.
Entretanto, a companhia introduziu várias modificações em seu processo para reduzir a possibilidade de ocorrerem situações
como a identificada pelos auditores, tais como a renegociação com vários clientes nos termos de transportes (fretes),
especialmente clientes internacionais, priorização de embarques para clientes com maior tempo de transporte e
aperfeiçoamentos no processo de embarque. Ainda assim vai continuar aprimorando seu sistema de controle para melhor
evidenciar todos os pontos destacados.
De acordo com a avaliação da Administração, as demais deficiências reportadas pelos auditores não apresentam probabilidade
ou magnitude com relação a distorções que possam surgir nas demonstrações financeiras.

PÁGINA: 39 de 238

Formulário de Referência - 2021 - GRENDENE S.A.

Versão : 9

5.4 - Programa de Integridade

a.

Se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e
ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:
Sim, possui. A Grendene conta com Código de Conduta desde 1 de dezembro de 2008, o qual foi revisado e aprovado pelo
Conselho de Administração em 29 de abril de 2021. A nova versão estabelece os princípios éticos e as normas de conduta que
devem orientar as relações internas e externas da Companhia. As diretrizes estabelecidas no Código de Conduta aplicam-se e
devem ser observadas por todos os colaboradores, independentemente das atribuições e responsabilidades.
É esperado que o colaborador que tiver conhecimento ou identificar violações a qualquer aspecto do Código de Conduta, das
Políticas da Grendene, da Legislação e Regulamentações aplicáveis a Companhia reportem imediatamente a situação. Se
desejado, a denúncia poderá ser feita de forma anônima ao Canal de Ética, que pode ser utilizado pelo público interno e externo.
O Canal de Ética é operado por uma empresa terceirizada, especializada nesse segmento.
Website: www.linhaetica.com.br/etica/grendene
E-mail: grendene@linhaetica.com.br
Telefone: 0800-208-0048
Caixa postal: 79518, CEP 04711-904, São Paulo, SP.
O Canal de Ética garante a confidencialidade das informações, preservando a identidade dos Colaboradores envolvidos.
Em conjunto com a aprovação do Código de Conduta em 29 de abril de 2021, foi criado um Comitê de Ética que analisará todas
as dúvidas e denúncias realizadas pelo Canal de Ética, deliberando sobre os casos de comprovada infração.
A íntegra do Código de Conduta pode ser consultada no site da CVM e da B3 e de relações com investidores da Companhia:
(http://ri.grendene.com.br/PT/Governanca-Corporativa/Codigo-de-Conduta)
I.

Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo
emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas.
Ver resposta acima (5.4 letra “a”).

II.

As estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e
procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do
emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes.
Ver resposta acima (5.4 letra “a”).

III.

Se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

•

Se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange
também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados.
Sim, se aplica a todos os colaboradores, independentemente das atribuições e responsabilidades.

•

Frequência com que os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados
em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema.
O Código de Conduta prevê treinamentos periódicos, mas não determina a frequência.

•

Sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o
documento onde essas sanções estão previstas.
O Colaborador que violar uma conduta, prática, ou política da Grendene, bem como legislação ou regulamentação
aplicável à Companhia, ou permitir que um subordinado o faça, estará sujeito a ação disciplinar, que poderá ser
advertência, suspensão, desligamento ou encerramento da relação contratual com a Grendene.

•

Órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede
mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.
O Código de Conduta foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em sua reunião de 29 de abril
de 2021. O documento pode ser consultado no sistema de Informações periódicas (IPE) da CVM e da B3 e no site
da Companhia (http://ri.grendene.com.br/PT/Governanca-Corporativa/Codigo-de-Conduta).

b.

Se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
Sim, a Grendene possui Canal de denúncia.
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•

Se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
O Canal de denúncias (“Canal de Ética”) é operado por uma empresa terceirizada, especializada nesse segmento.

•

Se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados
Sim, está aberto ao recebimento de denúncias de terceiros.

•

Se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé
Sim, há mecanismos que garantem o anonimato e a proteção.

•

Órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias
O Comitê de Ética é o responsável pela apuração das denúncias realizadas através do Canal de Ética e deliberar sobre os
casos de comprovada infração.

c.

Se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de
vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas.
Sim, a Companhia adota procedimentos visando identificar vulnerabilidades e riscos.

d.

Caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de
fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse
sentido
Não se aplica. O Código de Conduta disciplina as relações dos colaboradores com o Poder Público.
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O ano de 2020 foi marcado por uma crise sanitária e econômica sem precedentes na história recente. A pandemia do novo
coronavírus atingiu a humanidade de forma extrema, impactando países, empresas e a sociedade como um todo.
Medidas de isolamento social (que incluíram o fechamento do comércio, a interrupção da produção industrial e o fechamento de
fronteiras), jamais vistas por nenhum de nós, foram adotadas globalmente, como alternativa para conter o avanço do vírus,
paralisando as atividades econômicas no mundo todo, causando efeitos na produção industrial, no comércio, no emprego e na
renda.
Observamos um choque simultâneo de oferta, por meio da quebra de cadeias globais de produção, e de demanda, com as famílias
parando de consumir ou comprando menos, quer seja por queda da renda ou por medo de recessão.
Diante deste cenário desafiador, respondemos rapidamente para nos adaptarmos ao contexto gerado pela Covid-19, priorizando
a saúde e a integridade dos nossos colaboradores e a continuidade dos nossos negócios, apoiando fornecedores e clientes,
cumprindo assim a responsabilidade que acreditamos ter perante a sociedade.
Com o apoio de parceiros, produzimos e distribuímos, voluntariamente, um volume superior a 4,5 milhões de itens de proteção
para profissionais da saúde e da segurança em mais de 270 municípios do Brasil.
O agravamento da pandemia, contudo, a partir de meados de fevereiro de 2021, trouxe de volta restrições à circulação e à abertura
das lojas físicas, e impactou a confiança do consumidor e, consequentemente, enfraqueceu a demanda por nossos produtos,
principalmente em março de 2021, devido ao endurecimento das referidas restrições.
Nesse contexto, continuamos a nos apoiar em nossas convicções e estratégias - focando na saúde e segurança de nossos
colaboradores, fortalecendo nossas marcas, investindo no digital e no direct to consumer e apoiando nossos fornecedores,
parceiros, clientes e comunidades - ao mesmo tempo em que gerimos a Grendene com prudência para administrar as elevadas
incertezas que permanecem no ambiente de negócios.
Em fevereiro de 2021, comemoramos 50 anos de história, durante os quais enfrentamos inúmeras crises domésticas e
internacionais, das quais sempre emergimos mais fortes como empresa. Estamos confiantes de que o desfecho será o mesmo
para a atual crise sanitária e econômica que vivemos.
Enquanto empresa, continuamos a navegar pela pandemia da Covid-19, permanecendo focados em iniciativas e estratégias que
agregam valor à Companhia, incluindo o investimento em nossos colaboradores, o fortalecimento de nossas marcas, o
investimento em ferramentas e recursos digitais, a diversificação de geografias, de categorias, de produtos e de canais de
distribuição, entre outros.
O relaxamento das medidas restritivas observado recentemente, permitindo a reabertura gradual do comércio físico, nas diversas
regiões do país, ainda que com horários reduzidos, aponta para um cenário de retomada da atividade econômica. Porém,
esperamos que as vendas continuem a ser adversamente impactadas durante o 2T21.
À medida em que a vacinação avança no Brasil e no exterior e a confiança do consumidor retorna, estamos mais confiantes do
que nunca de que sairemos da pandemia mais fortes como empresa, aptos para prosseguir com a trajetória de crescimento
sustentável da Grendene.
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a) Gestão de capital
A Administração tem por objetivo assegurar a continuidade dos negócios da Companhia, protegendo o capital das mudanças e
condições econômicas, a fim de apoiar a redução de custos de capital e maximizar o retorno aos acionistas. Para manter ou
ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode adequar a política de pagamento dos dividendos, efetuar captações de
empréstimos e emissão de valores mobiliários no mercado financeiro, dentre outros.
A política de baixo nível de alavancagem da Companhia, é monitorada através do índice de alavancagem financeira, conforme
demonstrado abaixo.
Consolidado (em milhares de reais)

2018

Empréstimos e financiamentos
Contratos de Arrendamento
(-) Caixa e equivalentes
Dívida líquida

2019

152.927
(16.562)
136.365

Patrimônio líquido
Índice de alavancagem financeira

2020

95.192
79.973
(18.072)
157.093

3.465.042
3,9%

9.821
90.956
(19.162)
81.615

4.006.699
3,9%

4.230.168
1,9%

Em 31 de dezembro de 2020, o índice de alavancagem reduziu em comparação à 31 de dezembro de 2019 e 2018, principalmente
em decorrência da liquidação de financiamentos de ativos fixos e empréstimos, os quais objetivam os adiantamentos de contrato
de câmbio referentes às exportações.
Apresentamos a exposição da Companhia ao risco de crédito e risco de liquidez:
b) Risco de liquidez
A Companhia mantém saldos em aplicações financeiras passíveis de resgate a qualquer momento para cobrir eventuais
descasamentos entre a data de maturidade de suas obrigações contratuais e sua geração de caixa, o que torna os riscos de
liquidez inexpressivos na opinião da administração.
O risco de encurtamento nos recursos destinados para pagamento de dívidas (substancialmente empréstimos e financiamentos)
pode ser avaliado conforme demonstração a seguir:
Consolidado (em milhares de reais)
Financiamento ativo fixo
Financ. – Proapi e Provin
Capital de giro e ACE

Até um ano
10.727
115.586
126.313

2018
De 1 a 9
anos
20.681
5.933
26.614

Total
31.408
5.933
115.586
152.927

Até um ano
10.352
56
66.702
77.110

2019
De 1 a 9
anos
10.341
7.741
18.082

Total
20.693
7.797
66.702
95.192

Até um ano
577
577

2020
De 1 a 9
anos
9.244
9.244

Total
9.821
9.821

2018
2019
2020
Projeção incluindo juros futuros Projeção incluindo juros futuros Projeção incluindo juros futuros
Consolidado (em milhares de reais)
De 1 a 9
De 1 a 9
De 1 a 9
Até um ano
Total
Até um ano
Total
Até um ano
Total
anos
anos
anos
Financiamento ativo fixo
11.811
21.566
33.377
11.008
10.570
21.578
Financ. – Proapi e Provin
7.170
7.170
59
9.018
9.077
594
10.501
11.095
Capital de giro e ACE
117.368
117.368
67.389
67.389
129.179
28.736
157.915
78.456
19.588
98.044
594
10.501
11.095

Contas a pagar – decorrem diretamente das operações comerciais da Companhia, estão registrados pelos seus valores originais,
sujeitos a atualizações cambiais e monetárias, quando aplicável.
Consolidado (em milhares de reais)
Fornecedores
Comissões a pagar

2018

2019
42.095
45.897

2020
45.636
45.191

94.460
59.710

A posição de ativos líquidos e valores a receber de clientes já foram demonstrados no item Risco de Crédito descrito
anteriormente.
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Informamos que a integra da Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos da Grendene S.A., aprovada na Reunião do Conselho
de Administração de 24 de fevereiro de 2022 está disponível para consulta nos sites da CVM, B3 e no site de relações com
investidores da Companhia.
Comissão de Valores Mobiliários – http://www.cvm.gov.br
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – http://www.b3.com.br
Grendene – Relações com Investidores – http://ri.grendene.com.br
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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

25/02/1971

Forma de Constituição do Emissor

Constituída sob a forma de sociedade empresária limitada e transformada em
sociedade por ações em 26/11/1979.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

26/10/2004
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Plásticos Grendene Ltda foi constituída em 25 de fevereiro de 1971, originalmente sob a forma de sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, com o objetivo de operar no ramo de industrialização de plásticos em geral. Na época da constituição
da Companhia, suas atividades estavam voltadas para a fabricação de embalagens plásticas para garrafões de vinho, uma
inovação num mercado que até então apenas produzia tais embalagens em vime.
Em 1976 a Companhia ampliou suas atividades iniciando a fabricação de peças de plástico para máquinas e implementos
agrícolas e, em seguida, se tornou fornecedora de componentes para calçados, tais como solados e saltos. Foi pioneira na
utilização da poliamida (nylon) como matéria-prima para a fabricação de tais componentes. Em 1979, já com a denominação
social de Grendene S.A., lançou as primeiras sandálias com a marca Nuar e no mesmo ano as sandálias da marca Melissa.
Em busca de condições mais competitivas em termos de custo de mão de obra e das vantagens decorrentes de incentivos
fiscais, houve a migração da produção da serra gaúcha no Rio Grande do Sul, inicialmente para a capital do Ceará, Fortaleza
(1990) e gradualmente foram sendo construídas fábricas em pleno agreste do Estado, em Sobral (1993), que passou a ser a
sede social e Crato (1997), em condições bastante diversas em termos de cultura, adversas em termos de clima, infraestrutura
mínima à época e com mão de obra local não especializada na indústria de calçados e menos ainda na indústria específica de
calçados injetados, que utilizam equipamentos sofisticados e automatizados. Em 2007 mais uma nova fábrica entrou em
produção no sul da Bahia, em Teixeira de Freitas, a MHL Calçados Ltda.
Ao longo dos anos a Companhia desenvolveu marcas próprias reconhecidas e de sucesso, como: Melissa, Rider, Grendha,
Ipanema, Ilhabela, Zaxy, Cartago, Pega Forte, Zizou e Grendene Kids. Além disso, a utilização de marcas de terceiros e
licenciamentos de celebridades e personagens do universo infanto-juvenil como: Gisele Bündchen, Shakira, Ivete Sangalo, Paula
Fernandes, Xuxa, Guga Kuerten, Mormaii, Hot Wheels, Barbie, Hello Kitty, Liga da Justiça, LOL, Star Wars, NBA, Lady Bug, Ben
10, Homem Aranha e as principais licenças da Disney contribuíram para os bons resultados da Grendene.
A Grendene é totalmente integrada, com capacidade instalada total de 250 milhões de pares/ano em suas cinco unidades
industriais, compostas por 11 fábricas de calçados, uma matrizaria, um centro de distribuição e uma fábrica de PVC para
consumo próprio.
Em linha com a estratégia da Companhia de ampliar e fortalecer o relacionamento da marca com os seus clientes e
consumidores, a marca Melissa conta com três lojas conceito “Galeria Melissa”, uma em São Paulo, uma em New York e uma
em Londres, um Showroom em Milão, que assumiu a gestão e distribuição dos produtos da marca na Itália e com uma rede de
franquias de mais de 340 lojas “Clube Melissa” no Brasil e uma unidade própria do “Clube Melissa” em Los Angeles, na
Califórnia, Estados Unidos, até 31 de dezembro de 2020.
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial

Não houve pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia.
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6.6 - Outras Informações Relevantes

Desdobramento de ações
Em 23 de abril de 2018, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou o desdobramento de ações ordinárias de emissão da
Companhia (SPLIT), passando cada ação ordinária a ser representada por três ações pós-desdobro, passando assim de
300.720.000 ações ordinárias nominativas para 902.160.000 de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Eventos Societários
O principal evento societário envolvendo a Grendene S.A. no período de 2018 a 2020 está descrito a seguir:
Alienação – A3NP Indústria e Comércio de Móveis S.A. (A3NP)
Empresa constituída no Brasil, em 15 de maio de 2013, cuja atividade era a industrialização, comércio, importação e exportação
de móveis, peças e armações de acrílico, polipropileno, policarbonato, copolímero de polietileno termoplástico, ligas metálicas de
alumínio, madeira maciça e outros materiais, para uso doméstico, industrial e comercial, bem como artefatos decorativos, utensílios
em geral e vestuário. A Grendene detinha 100% do capital Social.
A A3NP foi alienada, conforme contrato de compra e venda em 21 de fevereiro de 2018.
Não existem outras informações relevantes.
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7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

A Grendene é uma das maiores produtoras mundiais de calçados. Possui tecnologia proprietária e exclusiva na produção de
calçados para os públicos feminino, masculino e infantil e é totalmente integrada, com capacidade instalada de 250 milhões de
pares/ano (800.000 pares/dia) em suas cinco unidades industriais, compostas por 11 fábricas de calçados, centro de
distribuição, matrizaria e fábrica de PVC para consumo próprio na produção de calçados; com uma logística de distribuição que
atinge desde distribuidores a varejistas tradicionais e não tradicionais em todo o território nacional e no exterior.
A Companhia vende seus produtos por meio de representantes comerciais, distribuidores, exportações diretas e via subsidiárias
no exterior, Grendene USA, Inc. (EUA), Grendene UK Limited (Reino Unido) e Grendene Italy S.R.L. (Itália) atingindo
aproximadamente 45 mil pontos de venda no exterior e 65 mil no mercado brasileiro, além de uma área de vendas separada e
distribuição seletiva para a marca Melissa. As receitas são obtidas principalmente pela comercialização de produtos no mercado
interno (cerca de 80% da Receita Bruta) sendo o restante (cerca de 20% da Receita Bruta) fruto de exportações para mais de
100 países.
Em linha com a estratégia da Companhia de ampliar e fortalecer o relacionamento da marca com os seus clientes e
consumidores, a marca Melissa conta com três lojas conceito “Galeria Melissa”, uma em São Paulo, uma em New York e uma
em Londres, um Showroom em Milão, que assumiu a gestão e distribuição dos produtos da marca na Itália e com uma rede de
franquias de mais de 340 lojas “Clube Melissa” no Brasil e uma unidade própria do “Clube Melissa” em Los Angeles, na
Califórnia, Estados Unidos), até 31 de dezembro de 2020.

PÁGINA: 49 de 238

Formulário de Referência - 2021 - GRENDENE S.A.

Versão : 9

7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

A Companhia não é uma sociedade de economia mista.
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7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais

a.

Produtos e serviços comercializados:
Calçados

b.

Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor

Em milhares de reais
Mercado interno
Mercado externo
Receita líquida de vendas

c.

2018
1.685.716
647.736
2.333.452

% RL
72,2%
27,8%
100,0%

2019
1.548.369
522.665
2.071.034

% RL
74,8%
25,2%
100,0%

2020
1.486.913
409.872
1.896.785

% RL
78,4%
21,6%
100,0%

2020
273.756
131.450
405.206

% LL
67,6%
32,4%
100,0%

Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da Companhia

Em milhares de reais
Mercado interno
Mercado externo
Lucro líquido do exercício

2018
341.155
244.375
585.530

% LL
58,3%
41,7%
100,0%

2019
615.796
203.421
819.217

% LL
75,2%
24,8%
100,0%
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7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

a. Características do processo de produção
O processo produtivo é diferenciado, com um parque fabril moderno, produção em escala e verticalizada, representando um
diferencial competitivo no mercado. A Companhia sempre desenvolveu seus calçados para serem produzidos pelo processo de
injeção de termoplásticos. É uma tecnologia proprietária, desenvolvida em mais de 40 anos de experiência, que inclui o
desenvolvimento próprio de matrizes, a formulação de PVC na própria fábrica e a produção automatizada de calçados, com a
fusão do cabedal e dos componentes ao solado do calçado durante o processo de injeção. A produção da totalidade do PVC –
principal matéria prima – na própria fábrica permite desenvolver, com maior flexibilidade e sem depender de terceiros, formulações
específicas para cada tipo de componente e cada tipo de calçado. Possibilita também corrigir rapidamente eventuais problemas
identificados na matéria prima durante o processo produtivo. As máquinas e os equipamentos, adquiridos de fornecedores, são
adaptados e montados pela equipe da Grendene de acordo com especificações próprias e mantidas como segredo industrial.
Com isso, a produção torna-se mais econômica, rápida, diferenciada e de melhor qualidade, com grande volume em curto espaço
de tempo, enquanto a maior parte dos concorrentes utiliza produção manufaturada (montagem), que é a forma tradicional de
produzir calçados. Assim, no caso da Companhia, é possível criar rapidamente modelos diferenciados ou retirar modelos do
mercado, respondendo às tendências da moda e à aceitação dos produtos pelos consumidores.
O resultado dessa estrutura de produção é um calçado de alta qualidade, com elevada competitividade em custo, gerando retorno
atrativo para a Companhia e seus parceiros.
Eventuais problemas de fornecimento de energia são evitados pela manutenção de geradores próprios.
Produção anual de calçados x capacidade instalada
Grendene (milhões de pares)
Produção anual

2018

Capacidade Instalada

2019

2020

173

151

145

250

250

250

b. Características do processo de distribuição
A Grendene possui um sistema de logística que permite uma distribuição nacional e internacional em diferentes canais de vendas.
Atende o mercado brasileiro por meio de representantes comerciais e o mercado externo, tanto por meio das subsidiárias no
exterior ( Grendene USA, Inc. (Estados Unidos), Grendene UK Limited (Reino Unido) e Grendene Italy S.R.L. (Itália), quanto por
meio de distribuidores e de exportações diretas para grandes clientes. A distribuição dos produtos fica a cargo de transportadoras
terceirizadas.
Atua em mais de 100 países, com uma base de aproximadamente 65.000 pontos de venda no Brasil e 45.000 no exterior.
c. Características dos mercados de atuação
O Brasil que já foi o maior fabricante mundial de calçados, na década de 1970 – onde existem atividades de manufatura no setor
há mais de 150 anos – caracterizado por empresas pequenas (pouco mais de 6 mil fabricantes) intensivas em mão de obra, ocupa
hoje o quarto lugar no ranking dos produtores detendo importante participação no segmento de calçados que alia qualidade e
design a preços competitivos.
Dados gerais da indústria
Aproximadamente 5,6 mil empresas produtoras de calçados
Geração de cerca de 247.400 empregos diretos
Brasil é o 4º maior Produtor Mundial
Exportação: 93,8 milhões de pares em 2020, 115,2 milhões de pares em 2019 e 113,5 milhões de pares em 2018, para mais
de 140 países.
Fonte: Relatório setorial: Indústria de calçados do Brasil 2021 - Abicalçados
Produção Brasileira de Calçados e Consumo Aparente (milhões de pares)
Brasil
Produção

2018

2019
931,7

2020
935,5

763,7

Importação

26,6

28,2

21,0

Exportação

113,5

115,2

93,8

Consumo aparente

844,8

848,5

691,0

4,1

4,0

3,3

Consumo per capita (pares)
Fonte: Relatório setorial: Indústria de calçados do Brasil 2021 - Abicalçados
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País

Produção 2019
(Milhões de pares)

Principais países produtores de
calçados em 2019

China

11.662

Índia

3.037

Vietnã

1.566

Brasil

936

Indonésia

854

Nigéria

436

Paquistão

276

México

273

China

Índia

Vietnã

Tailândia

242

Brasil

Indonésia

Outros

Itália

179

Outros

2.942

Total

22.403

19,4%
3,8%
4,2%

52,1%

7,0%
13,6%

Os cinco principais países produziram 17,6 bilhões de
pares, equivalente a 79,9% da produção mundial.

I. Participação em cada um dos mercados
A Companhia e suas controladas possuem um único segmento de negócio: a produção e comercialização de calçados para o
mercado interno e externo.
Em função de produzir unicamente calçados, para fins contábeis e gerenciais, a Companhia está organizada em uma única
unidade de negócio. Os produtos da Companhia, embora sejam destinados a diversos públicos (masculino, feminino, infantil e de
massa) não são controlados e gerenciados pela administração como segmentos independentes, sendo os resultados da
Companhia acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada.
As vendas consolidadas no mercado interno e externo estão assim representadas:
Vendas brutas (Em milhares de reais)
Mercado interno

2018
2.167.999

2019
1.979.515

2020
1.903.565

Mercado externo
Soma

656.996
2.824.995

533.786
2.513.301

431.232
2.334.797

As informações de vendas brutas no mercado externo, por segmento geográfico, foram elaboradas a partir do país de origem da
receita, ou seja, tendo por base as vendas realizadas pela controladora no Brasil e por meio das controladas diretas e indiretas no
exterior (Grendene USA, Inc., Grendene Italy S.R.L., Grendene UK, Limited. nos Estados Unidos, Itália e Reino Unido,
respectivamente), e podem ser assim demonstradas:
Vendas brutas mercado externo a partir do: (Em milhares de reais)

2018

2019

2020

Brasil
Estados Unidos

603.693
39.344

483.958
36.129

388.759
31.406

9.454
4.505

8.652
5.047

8.628
2.439

656.996

533.786

431.232

Itália
Reino Unido
Soma

As vendas são pulverizadas e são equilibradamente distribuídas em cada mercado de atuação: nacional e internacional. O
mercado nacional representa entre 70% e 80% das receitas. Não há clientes que individualmente representem mais que 5% das
vendas.
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Em milhares de pares
Consumo total aparente mundial de calçados (pares)

2018

2019

2020

20.200.000

20.300.000

16.600.000

173.017

150.863

145.408

0,9%

0,7%

0,9%

Consumo aparente de calçados no Brasil (pares)

844.802

848.463

691.062

Vendas no mercado Interno (pares)

132.513

120.001

119.429

Vendas totais da Grendene (pares)
Participação Grendene (%) no Consumo Global

Participação Grendene (%) no mercado interno
Consumo aparente mundial de calçados (exceto Brasil)
Exportações de calçados do Brasil (pares)
Vendas no mercado externo (pares)
Participação Grendene (%) no consumo aparente mundial de calçados
Participação Grendene (%) nas exportações brasileiras de calçados

15,7%

14,1%

17,3%

19.355.198

19.451.537

15.908.938

113.498

115.214

93.767

40.504

30.862

25.979

0,2%

0,2%

0,2%

35,7%

26,8%

27,7%

Fonte: Relatório Setorial da Indústria de Calçados do Brasil 2021 (Abicalçados) e Grendene

II. Condições de competição nos mercados
A maioria dos concorrentes do mercado internacional estão localizados na Ásia, especialmente na China, maior produtor mundial
de calçados e maior exportador.
O Brasil é o quarto maior produtor de calçados, importa uma proporção relativamente pequena de seu consumo e vem perdendo
posições nas exportações estando em 11º lugar pelas últimas estimativas. Os maiores competidores no mercado interno são locais
onde temos cerca de meia dúzia de empresas grandes e médias (considerando o setor de calçados) e muitos pequenos
concorrentes.
O Brasil é o principal mercado dos produtos da Grendene, sendo responsável por 80% da receita bruta e 20% dos calçados
vendidos em 2020. A Grendene se faz presente em todos os Estados do país e está corretamente posicionada nos mercados em
atua.
Os diferenciais competitivos da Grendene são a força das marcas (Melissa, Rider, Grendha, Ipanema, Zaxy, Cartago, Pega Forte
e Grendene Kids), licenciamentos, capacidade de inovação e marketing, processo produtivo diferenciado, sólida estrutura de
capital e forte geração de caixa.
d. Eventual sazonalidade
A Companhia tem maior demanda de venda de calçados durante os meses de setembro a dezembro de cada ano, que coincide
com as vendas relacionadas com festas de final de ano. Entre maio e julho temos menor demanda por nossos produtos em função
do inverno na região Sul e Sudeste do Brasil.
e. Principais insumos e matérias primas
As nossas principais matérias primas e insumos são a resina de PVC e os óleos plastificantes.
I. Descrição das relações mantidas com fornecedores inclusive se está sujeita a controle ou regulamentação
governamental
Na Grendene observamos especificações rigorosas para a escolha de nossos fornecedores, baseados não somente na qualidade
e preço, mas também na reputação e situação financeira. Os termoplásticos e óleos plastificantes, nossas principais matérias
primas, são regulados por diversas legislações e/ou normas técnicas.
São exigências dos mercados brasileiro, norte-americano e europeu o atendimento às legislações que tratam de substâncias
químicas restritas nestes mercados. Os órgãos/legislações nesses mercados são:

•
•
•

Brasil: IPT
Estados Unidos: CPSIA – Consumer Product Safety Improvement Act
Comunidade Européia: REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
A aquisição dos demais insumos e das matérias primas não está sujeita a controle ou regulamentação governamental.
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II. Eventual dependência de poucos fornecedores
Embora a Grendene adquira grande parte de suas necessidades de resinas termoplásticas da Braskem S.A julgamos que não
temos uma relação de dependência deste ou de qualquer outro fornecedor A escala de produção da Grendene permite que se
pesquise no mundo inteiro a matéria prima, comprá-la em grandes quantidades e negociar um preço competitivo (Ver item 4
Fatores de Risco).
Entretanto, a Braskem é a única empresa nacional capaz de atender as necessidades da Grendene de resinas e uma dificuldade
simultânea nesta empresa e na possibilidade de importação de matéria prima pode afetar nossa capacidade de produzir.
III. Eventual volatilidade em seus preços
A matéria prima básica adquirida no mercado é a resina de PVC, cujo preço é definido no mercado internacional em função do
equilíbrio entre oferta e demanda (Ver item 4 Fatores de Risco).
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7.4 - Clientes Responsáveis Por Mais de 10% da Receita Líquida Total

Não temos concentração de vendas e isoladamente nenhum cliente é responsável por mais de 5% da receita líquida.
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a. Necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com a
administração pública para obtenção de tais autorizações
A atividade de fabricação de calçados não requer autorizações governamentais específicas, exceto as licenças ligadas a fatores
ambientais e de localização (regras municipais de zoneamento, alvarás etc.).
A Companhia possui licenças de funcionamento de todas as suas unidades.
b. Política ambiental e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental
Acreditamos que moda sustentável vai além de produtos de menor
impacto ambiental. A jornada do Desenvolvimento Sustentável na
Grendene está relacionada a diversos aprendizados e descobertas
relacionadas a comportamentos e atitudes que impactam positiva ou
negativamente alguns indicadores. Esta caminhada é desenvolvida
com experimentações e análises aprofundadas sobre qual é o melhor
caminho a ser seguido.
Buscamos soluções para reduzir desperdícios, oportunizar uma
economia circular, garantir mais eficiência nos processos, e contribuir
para o bem-estar de funcionários e das comunidades onde nossas
fábricas estão inseridas.
Publicamos a Política de Desenvolvimento Sustentável em 2019, com
o objetivo de organizar as ações realizadas até então, projetar as
futuras ações e estipular as diretrizes para a criação de um futuro em
que queremos viver.
A Política se baseia nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU e uma série de metas relacionadas à evolução dos padrões
globais de qualidade de vida e da atividade produtiva até 2030. A
Grendene usa como direcionadores de sua política oito objetivos:

As ações relacionadas a estes objetivos se dão em três pilares: valorização e respeito às pessoas, operações ecoeficientes e
produtos de menor impacto.
Os tópicos a seguir, trazem informações sobre nossos indicadores de energia, resíduos e água.
O ano de 2020 foi desafiador em nossas operações em função da pandemia de Covid-19, mas ainda assim continuamos firmes
nas entregas da nossa jornada de Desenvolvimento Sustentável, direcionada pela Política de Desenvolvimento Sustentável.
Economia Circular
Com o olhar no nosso futuro e no futuro do planeta, temos o compromisso de cuidar constantemente da forma como fabricamos
nossos produtos e gerenciamos nossas operações e materiais. Nesse contexto, a Economia Circular auxilia na criação de um
modelo próspero para um mundo mais sustentável.
Na Economia Circular, os produtos já utilizados ou reutilizados, que não possuem mais a possibilidade de uso, são transformados
em algo novo. Ou seja, o objetivo é que os materiais continuem sendo reutilizados ao invés de serem descartados de forma
inadequada, evitando que eles tenham como único destino final os aterros sanitários.
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Desde outubro de 2019, os mais de 340 Clubes e todas as Galerias Melissa
recebem produtos que não têm mais condições de uso, doação ou troca, com
o objetivo de dar o melhor destino para esses calçados: a reciclagem. Um
ano depois, em comemoração ao lançamento do programa, nasceu a
Melissa Flox M, produzida a partir de produtos que foram recolhidos.
O processo de fabricação envolveu várias etapas após o acolhimento dos
produtos, como a logística para enviar os calçados de volta para as fábricas,
a separação dos pares por cores e componentes e a moagem e lavagem dos
materiais para serem utilizados na produção das novas Melissas.
Em 2020, a marca Rider lançou a sua primeira coleção de menor impacto: o
Programa Rider R4. A partir da ideia de que é possível fazer algo novo a
partir do design sustentável e circular, quatro produtos ícones foram
recriados, baseados no conceito dos 4Rs – Reduzir, Reutilizar, Reciclar e
Recriar o futuro. Os modelos são veganos, produzidos com até 82% de
material reciclado a partir de resíduos da fábrica e de garrafas PET.
Acompanhando todos esses novos produtos, firmamos uma parceria entre Rider e Melissa. Agora, os produtos Rider que não têm
condições de troca, reuso ou doação, também serão acolhidos por todos os Clubes Melissa.
Fatos relevantes ao mercado
No mês de junho de 2020, publicamos nosso primeiro Relatório de Sustentabilidade Grendene, segundo as diretrizes da Global
Reporting Initiative (GRI). Um grande marco para Companhia. Neste relatório, tivemos a oportunidade de contar os resultados de
nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e nossos planos para chegar em um futuro muito mais sustentável.
As nossas marcas Melissa e Ipanema receberam destaque no Índice de Transparência da Moda Brasil, divulgado pelo
movimento Fashion Revolution Brasil.
O Índice revelou em que nível 40 grandes marcas e varejistas do mercado brasileiro divulgam dados sobre suas políticas, práticas
e impactos sociais ambientais. A avaliação levou em consideração quesitos como: condições de trabalho, igualdade racial e de
gênero, emissões de GEE (gases do efeito estufa), descarte de resíduos, reciclagem e circularidade, entre outros.
Em 2020, começamos a quantiﬁcar as nossas emissões de gases de efeito estufa e publicamos nosso primeiro Inventário de
Emissões de CO2 Equivalente.
Pela primeira vez, participamos do Questionário do CDP (sigla em inglês para Projeto de Divulgação de Carbono), que divulga
dados ambientais de empresas a pedido de grupos de investidores e clientes. A sua missão é estabelecer uma economia próspera
que funcione a longo prazo para as pessoas e para o planeta. Nesse primeiro ano, obtivemos classiﬁcação C em Mudanças
Climáticas. Fomos avaliados pelas nossas emissões de gases através do consumo de energia elétrica, combustíveis, gases
refrigerantes, entre outros.
Os tópicos a seguir, trazem informações sobre nossos indicadores de energia, resíduos e água.
A partir de 2020, os dados apresentados são referentes aos resultados globais da Companhia, por este motivo estamos
reapresentando os dados de 2018 e 2019. Incluímos os aspectos administrativos e de desenvolvimento nos indicadores de
desempenho ambiental.
Eficiência energética – a partir do monitoramento e controle de processos, junto a gestão dos indicadores industriais,
conseguimos um resultado de 3,7% menor em 2020 no kWh/Par. Isto equivale a uma redução anual de 3.425MWh,
correspondendo a 196,24tCO2* equivalente evitado.
Consumo de energia elétrica
Consumo anual (kWh)
Consumo de energia (kWh/par)

2018
115.269.454
0,664

2019
100.756.580
0,670

2020
92.127.784
0,646

Var. 2020/2019
(8,6%)
(3,7%)

Com a responsabilidade de utilizar energia livre de carbono, geramos em nossa usina fotovoltaica instalada na unidade de Sobral
(CE), no período de junho de 2018 a dezembro de 2020, 3.879MWh, volume que corresponde a emissão evitada de 267,98tCO2*
equivalente.
*Base de cálculo: Inventário nacional de emissões equivalentes de CO2, conforme matriz energética atual. Média simples de janeiro a novembro de 2020.
(Disponível em: https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/clima/textogeral/emissao_despacho.html. Acesso em: 19/01/2020).
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7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

Gestão de resíduos – Nossa principal matéria-prima, o PVC, é de uso contínuo e 100% reciclável e dispomos de tecnologia
própria para reciclagem. Os resíduos industriais não reaproveitados são encaminhados para reciclagem externa ou
coprocessamento (aproveitamento energético), resultando em zero resíduos industriais destinados à aterros.
Devido à pandemia da COVID 19, fizemos a inclusão de novos procedimentos relacionados à higiene e cuidado de nossos
funcionários. Conforme decretos municipais, substituímos os secadores de mãos elétricos por papel toalha em todas as unidades.
Em nossos refeitórios o modelo de alimentação passou a ser entregue em embalagens individuais. Ainda contribuindo com as
medidas com foco no combate ao vírus, tivemos o descarte diário de panos para higienização dos postos de trabalho e ferramentas.
Todas as ações resultaram em um ótimo controle da dissipação do Covid-19 nas nossas unidades, mas em contrapartida tivemos
um impacto de 32% sobre o aumento dos resíduos comuns gerados por funcionário.
Em 2020, tivemos o desenvolvimento de um novo polímero em nossos produtos e até a estabilização do processo temos um
impacto sobre a geração deste material.
2018

2019
9,21

Resíduos (gramas / par)

2020
9,27

9,37

Var. 2020/2019
1,08%

Consumo de água – nossas operações industriais estão em uma região árida, o que reforça a nossa ação para aumentar a
disponibilidade de água e consequentemente reduzir o impacto da nossa pegada hídrica.

a) Reutilizamos mais de 88 milhões de litros de efluente. A água de reuso é utilizada nas descargas dos vasos sanitários, e
irrigação da área verde e jardins da empresa;
b) No momento, contamos com uma das menores pegadas hídricas na produção de calçados;
c) Cerca de 75% do consumo de água destina-se a uso humano.
Meta Alcançada
Em dezembro de 2020, atingimos a meta de 100% de reuso de água em nossas operações industriais. A partir deste volume
de reuso, aumentamos a disponibilidade hídrica nas comunidades onde estamos inseridos.
Ano passado, também melhoramos nosso sistema de monitoramento de dados de consumo de água. Investimos em sistemas IoT
(Internet das coisas), para reporte de informação instantânea. Um dos maiores benefícios deste sistema é a identificação das
variações de consumo fora do previsto e tomada de ação com agilidade.

Consumo de água potável (litros / par)

2018

2019

2020

1,58

1,67

1,74

Var.
2020/2019
4,2%

Auditorias e Certificações em Desenvolvimento Sustentável nas operações

Regularmente somos auditados pela Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX), que
atesta as boas práticas em toda a nossa cadeia de produção. Na última auditoria, realizada em
outubro de 2020, fomos reconhecidos com o selo Ouro da ABVTEX, que representa a nota
máxima nesse processo.

Nesse ano também fomos auditados pela SMETA (sigla em inglês para Auditoria de
Produção e Comércio Ético), uma das auditorias de ética e responsabilidade social
de maior reconhecimento mundial. O bom desempenho nessas auditorias atesta o
nosso compromisso com todos, com práticas éticas de trabalho e uma produção
responsável e de melhor impacto para o planeta, para as pessoas e para o negócio.
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7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

VEGAN: Todos os calçados Grendene são registrados pela Vegan Society com o selo Vegan.
O selo é reconhecido mundialmente e é outorgado pela Vegan Society (com sede no Reino
Unido) que é a responsável pelo registro dos produtos veganos em todo o mundo. O selo
comprova que os calçados Grendene não contêm nenhum componente de origem animal em
sua composição e que não realizamos testes em animais.

Mais informações: http://www.grendene.com.br/sustentabilidade
Os gastos (investimentos e despesas) em gestão ambiental foram:
R$ Milhões

2018

2019

2020

Investimentos e despesas em gestão ambiental

6,2*

3,8

3,6

* Instalação do Sistema Fotovoltaico na unidade de Sobral, o valor total referente a este investimento foi de R$3,4 milhões.
c. Patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para o desenvolvimento das
atividades
Ao final de 2020, a Companhia detinha o registro definitivo 613 marcas no Brasil (e mais 40 pedidos de registro) e 925 registros
de marcas no exterior, em 143 países (4 pedidos de registro em andamento).
Registros
Marcas
Desenhos industriais

Total
1.538
130
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

a. Receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação na receita líquida total do
emissor
A Grendene fabrica 100% de seus produtos no Brasil e, portanto todas as receitas obtidas de outros países se dão via
exportação. Não existem receitas de exportação atribuídas a clientes com sede no Brasil. Nossos clientes nestes países são
distribuidores que revendem os produtos para o setor de varejo nos mercados locais. Estes distribuidores são empresas
independentes geralmente com sede nos países em que atuam.
As vendas no mercado nacional são efetuadas por meio de representantes comerciais, com uma base de aproximadamente
65.000 pontos de venda. Não há clientes que individualmente representem mais do que 5% das vendas.
Em milhares de reais
Mercado Interno
Receita líquida de vendas

2018
1.685.716
2.333.452

% RL
72,2 %
100,0%

2019
1.548.369
2.071.034

% RL
74,8 %
100,0%

2020
1.685.716
1.896.785

% RL
72,2%
100,0%

b. Receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita líquida total do
emissor
As exportações são realizadas para mais de 100 países e são bastante pulverizadas, com uma base de aproximadamente
45.000 pontos de venda, não havendo dependência significativa de nenhum cliente, país ou moeda. Não há clientes que
individualmente representem mais do que 5% das vendas.
c.

Receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total do emissor

Em milhares de reais
Exportação
Receita líquida de vendas

2018
647.736
2.333.452

% RL
27,8 %
100,0%

2019
522.665
2.071.034

% RL
25,2 %
100,0%

2020
647.736
1.896.785

% RL
27,8 %
100,0%
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

A Grendene está sujeita às normas aduaneiras e Leis nos mais de 100 países para os quais exporta. A imposição de cotas ou
tarifas de importação por parte destes países podem afetar nossas exportações para estes mercados.
Como nossos produtos utilizam como matérias primas principais compostos químicos – resinas de PVC e óleos plastificantes
estamos também sujeitos às regras locais para a importação de produtos que utilizem como insumos compostos químicos.
As normas internacionais mais abrangentes são:

•
•

Estados Unidos: CPSIA – Consumer Product Safety Improvement Act.
Comunidade Européia: REACH - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.
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7.8 - Políticas Socioambientais

a.

Emissor divulga informações sociais e ambientais

Sim, as informações estão disponíveis no Relatório da Administração e no Relatório de Sustentabilidade.

b.

Metodologia seguida na elaboração das informações

Foi utilizada como referência a metodologia de comunicação de resultados financeiros e não financeiros da Global Reporting
Initiative (GRI).

c.

Informações são auditadas ou revisadas por entidade independente

As informações divulgadas não foram auditadas ou revisadas por entidade independente.

d.

Página na rede mundial de computadores onde as informações podem ser encontradas

As informações podem ser encontradas no site: https://www.grendene.com.br/sustentabilidade/

O Relatório de Sustentabilidade está disponível para download através do link:
https://www.grendene.com.br/sustentabilidade/dados

Outras informações podem ser obtidas no site de Relações com Investidores: http://ri.grendene.com.br, no Relatório da
Administração e Demonstrações Financeiras: http://ri.grendene.com.br/PT/Informacoes-Financeiras/Relatorio-da-Administracao
e no Formulário de Referência: http://ri.grendene.com.br/PT/Informacoes-Financeiras/Arquivos-CVM.
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7.9 - Outras Informações Relevantes

Incentivos Fiscais
A Grendene goza de incentivos fiscais federais e estaduais relativo às suas atividades localizadas no Estado do Ceará (Vide
item 4.1 – a). Os prazos de vencimento e valores dos financiamentos ligados ao PROVIN e PROAPI podem ser visualizados no
item 10.1.i.
a) PROVIN
Prazos de vencimentos deste benefício
Unidades industriais

Incentivo

%

Prazos de vencimentos

%

Prazos de vencimentos

Sobral – CE

PROVIN - ICMS

81%

Até Fev/2019

75%

Mar/2019 até Abr/2025

Crato – CE

PROVIN - ICMS

81%

Até Set/2022

75%

Out/2022 até Abr/2025

Fortaleza – CE

PROVIN - ICMS

81%

Até Abr/2025

b) Imposto de Renda
Prazos de vencimentos deste benefício
Unidades industriais

% Redução do imposto

Prazos de vencimentos

Sobral – CE

75%

Até Dez/2023

Crato – CE

75%

Até Dez/2026

Fortaleza – CE

75%

Até Dez/2030

c) PROAPI
Prazo de vencimento deste benefício
Unidade industrial

Incentivo

Prazos de vencimentos

Sobral – CE

PROAPI – EXPORTAÇÃO

Até Mar/2017

Todas as demais informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens anteriores.
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8.1 - Negócios Extraordinários

Não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos negócios da
Companhia e que não tenham sido mencionadas no item 15.7 deste Formulário.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia.
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais

Desde a constituição da Companhia não foi celebrado nenhum contrato relevante com suas controladas que não fosse
diretamente relacionado com suas atividades operacionais.

PÁGINA: 67 de 238

Formulário de Referência - 2021 - GRENDENE S.A.

Versão : 9

8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens anteriores.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

A Grendene possui 11 fábricas de calçados, distribuídas no Estado do Ceará, nas cidades de Sobral (6), Fortaleza (2), Crato (1),
no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Farroupilha (1) e no Estado da Bahia, na cidade de Teixeira de Freitas (1), além
de, uma fábrica de PVC e centros de distribuição em Sobral (1) e Fortaleza (1) no Ceará, uma matrizaria em Farroupilha/RS.
Além das unidades industriais, mantemos em São Paulo, New York e em Londres três lojas conceito “Galeria Melissa” com o
objetivo de fortalecer ainda mais a marca, um Showroom da Melissa em Milão, que assumiu a gestão e distribuição dos produtos
da marca na Itália, através da subsidiária Grendene Italy S.R.L. e uma rede de franquias de mais de 340 lojas “Clube Melissa” no
Brasil e uma unidade própria do “Clube Melissa” em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, até 31 de dezembro de 2020.
Importante salientar que os investimentos mais relevantes da companhia estão no capital de giro e que a totalidade dos ativos
não circulantes corresponde a uma parcela relativamente pequena do ativo total. Além disso, individualmente o maior ativo não
circulante é formado por aplicações financeiras de longo prazo (Títulos mantidos até o vencimento).
Em milhares de R$
Ativo Total (AT)

2018

2019

2020

3.860.756

4.526.181

4.675.706

930.443

1.791.687

1.472.832

Aplicações financeiras de longo prazo (APL)

411.482

796.047

498.004

Imobilizado, Intangível e outros

518.961

995.640

974.828

13,4%

22,0%

20,8%

Ativo não circulante (ANC)

% Imobilizado, Intangível e outros / AT
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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

Equipamentos de Informática

Brasil

CE

Sobral

Própria

Equipamentos de Informática

Brasil

CE

Fortaleza

Própria

Equipamentos de Informática

Brasil

CE

Crato

Própria

Equipamentos de Informática

Brasil

RS

Farroupilha

Própria

Equipamentos de Informática

Brasil

BA

Teixeira de Freitas

Própria

Prédios e Instalações - Galeria Melissa

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

Prédios e Instalações - Galeria Melissa

Estados Unidos

NY

New York

Alugada

Prédios e Instalações - Galeria Melissa

Grã-Bretanha (Reino
Unido, UK)

Prédios e Instalações - Showroom Melissa

Itália

Milão

Alugada

Prédios e Instalações

Brasil

CE

Sobral

Própria

Prédios e Instalações

Brasil

CE

Fortaleza

Própria

Prédios e Instalações - Clube Melissa

Estados Unidos

Prédios e Instalações

Brasil

CE

Crato

Própria

Prédios e Instalações

Brasil

RS

Farroupilha

Própria

Prédios e Instalações

Brasil

BA

Teixeira de Freitas

Própria

Máquinas e Equipamentos

Brasil

CE

Sobral

Própria

Máquinas e Equipamentos

Brasil

CE

Fortaleza

Própria

Máquinas e Equipamentos

Brasil

CE

Crato

Própria

Máquinas e Equipamentos

Brasil

RS

Farroupilha

Própria

Máquinas e Equipamentos

Brasil

BA

Teixeira de Freitas

Própria

Alugada

Alugada
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Pega Forte

Até 2029

Os principais eventos que podem causar a perda dos direitos de A perda dos direitos implica em prejuízos
uso da marca: a) não renovação dos direitos a cada 10 anos; b) econômicos pela: a) perda do investimento
sofrer oposição de terceiros; c) Não utilização do uso da marca. realizado pela Companhia para consolidar a
marca; b) perda do direito de uso da marca; c)
perda da relação e do vínculo estabelecido entre a
marca, empresa e produtos.

Marcas

Galeria Melissa

Até 2029

Os principais eventos que podem causar a perda dos direitos de A perda dos direitos implica em prejuízos
uso da marca: a) não renovação dos direitos a cada 10 anos; b) econômicos pela: a) perda do investimento
sofrer oposição de terceiros; c) Não utilização do uso da marca. realizado pela Companhia para consolidar a
marca; b) perda do direito de uso da marca; c)
perda da relação e do vínculo estabelecido entre a
marca, empresa e produtos.

Marcas

Melissa

Até 2030

Os principais eventos que podem causar a perda dos direitos de A perda dos direitos implica em prejuízos
uso da marca: a) não renovação dos direitos a cada 10 anos; b) econômicos pela: a) perda do investimento
sofrer oposição de terceiros; c) Não utilização do uso da marca. realizado pela Companhia para consolidar a
marca; b) perda do direito de uso da marca; c)
perda da relação e do vínculo estabelecido entre a
marca, empresa e produtos.

Marcas

ZiZou

Até 2024

Os principais eventos que podem causar a perda dos direitos de A perda dos direitos implica em prejuízos
uso da marca: a) não renovação dos direitos a cada 10 anos; b) econômicos pela: a) perda do investimento
sofrer oposição de terceiros; c) Não utilização do uso da marca. realizado pela Companhia para consolidar a
marca; b) perda do direito de uso da marca; c)
perda da relação e do vínculo estabelecido entre a
marca, empresa e produtos.

Marcas

Cartago

Até 2024

Os principais eventos que podem causar a perda dos direitos de A perda dos direitos implica em prejuízos
uso da marca: a) não renovação dos direitos a cada 10 anos; b) econômicos pela: a) perda do investimento
sofrer oposição de terceiros; c) Não utilização do uso da marca. realizado pela Companhia para consolidar a
marca; b) perda do direito de uso da marca; c)
perda da relação e do vínculo estabelecido entre a
marca, empresa e produtos.

Marcas

Rider

Até 2030

Os principais eventos que podem causar a perda dos direitos de A perda dos direitos implica em prejuízos
uso da marca: a) não renovação dos direitos a cada 10 anos; b) econômicos pela: a) perda do investimento
sofrer oposição de terceiros; c) Não utilização do uso da marca. realizado pela Companhia para consolidar a
marca; b) perda do direito de uso da marca; c)
perda da relação e do vínculo estabelecido entre a
marca, empresa e produtos.

Marcas

Grendene

Até 2029

Os principais eventos que podem causar a perda dos direitos de A perda dos direitos implica em prejuízos
uso da marca: a) não renovação dos direitos a cada 10 anos; b) econômicos pela: a) perda do investimento
sofrer oposição de terceiros; c) Não utilização do uso da marca. realizado pela Companhia para consolidar a
marca; b) perda do direito de uso da marca; c)
perda da relação e do vínculo estabelecido entre a
marca, empresa e produtos.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Grendene Kids

Até 2026

Os principais eventos que podem causar a perda dos direitos de A perda dos direitos implica em prejuízos
uso da marca: a) não renovação dos direitos a cada 10 anos; b) econômicos pela: a) perda do investimento
sofrer oposição de terceiros; c) Não utilização do uso da marca. realizado pela Companhia para consolidar a
marca; b) perda do direito de uso da marca; c)
perda da relação e do vínculo estabelecido entre a
marca, empresa e produtos.

Marcas

Grendha

Até 2028

Os principais eventos que podem causar a perda dos direitos de A perda dos direitos implica em prejuízos
uso da marca: a) não renovação dos direitos a cada 10 anos; b) econômicos pela: a) perda do investimento
sofrer oposição de terceiros; c) Não utilização do uso da marca. realizado pela Companhia para consolidar a
marca; b) perda do direito de uso da marca; c)
perda da relação e do vínculo estabelecido entre a
marca, empresa e produtos.

Marcas

Ipanema

Até 2028

Os principais eventos que podem causar a perda dos direitos de A perda dos direitos implica em prejuízos
uso da marca: a) não renovação dos direitos a cada 10 anos; b) econômicos pela: a) perda do investimento
sofrer oposição de terceiros; c) Não utilização do uso da marca. realizado pela Companhia para consolidar a
marca; b) perda do direito de uso da marca; c)
perda da relação e do vínculo estabelecido entre a
marca, empresa e produtos.

Marcas

Zaxy

Até 2026

Os principais eventos que podem causar a perda dos direitos de A perda dos direitos implica em prejuízos
uso da marca: a) não renovação dos direitos a cada 10 anos; b) econômicos pela: a) perda do investimento
sofrer oposição de terceiros; c) Não utilização do uso da marca. realizado pela Companhia para consolidar a
marca; b) perda do direito de uso da marca; c)
perda da relação e do vínculo estabelecido entre a
marca, empresa e produtos.

Marcas

Mel Dreamed by
Melissa

Até 2029

Os principais eventos que podem causar a perda dos direitos de A perda dos direitos implica em prejuízos
uso da marca: a) não renovação dos direitos a cada 10 anos; b) econômicos pela: a) perda do investimento
sofrer oposição de terceiros; c) Não utilização do uso da marca. realizado pela Companhia para consolidar a
marca; b) perda do direito de uso da marca; c)
perda da relação e do vínculo estabelecido entre a
marca, empresa e produtos.

Marcas

Nuar

Até 2030

Os principais eventos que podem causar a perda dos direitos de A perda dos direitos implica em prejuízos
uso da marca: a) não renovação dos direitos a cada 10 anos; b) econômicos pela: a) perda do investimento
sofrer oposição de terceiros; c) Não utilização do uso da marca. realizado pela Companhia para consolidar a
marca; b) perda do direito de uso da marca; c)
perda da relação e do vínculo estabelecido entre a
marca, empresa e produtos.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

A3NP Indústria e
Comércio de Móveis
S.A.

15.761.916/0001-31

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

SP

São Paulo

Descrição das atividades
desenvolvidas

Industrialização, comercialização,
importação e exportação de móveis e
complementos a partir do plástico.

Participação do emisor
(%)

100,000000

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Em 21 de fevereiro de 2018, foi aprovada em Ata de Reunião da Diretoria a alienação da Controlada A3NP Indústria e Comércio de Móveis S.A. Na mesma data foi celebrado o contrato de compra e venda de ações cedendo e transferindo a
totalidade de sua participação no Capital Social da Companhia.
Grendene UK Limited

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Grã-Bretanha
(Reino Unido,
UK)

Exportação, importação e comercialização
de varejo e atacado de produtos
Grendene e de terceiros na Inglaterra.

100,000000

Exportação, importação e comercialização
de varejo e atacado de produtos
Grendene e de terceiros na Inglaterra

100,000000

Exportação, importação e comercialização
de varejo e atacado de produtos
Grendene e de terceiros na Inglaterra.

100,000000

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

12.152.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Grendene UK Limited é uma sociedade constituída e organizada sob as leis do Reino Unido e funciona como agente de vendas e distribuidora de nossos produtos.
Grendene UK Limited

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Grã-Bretanha
(Reino Unido,
UK)
Valor mercado

31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

6.248.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Grendene UK Limited é uma sociedade constituída e organizada sob as leis do Reino Unido e funciona como agente de vendas e distribuidora de nossos produtos.
Grendene UK Limited

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Grã-Bretanha
(Reino Unido,
UK)
Valor mercado
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Valor contábil 31/12/2020

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

12.708.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Grendene UK Limited é uma sociedade constituída e organizada sob as leis do Reino Unido e funciona como agente de vendas e distribuidora de nossos produtos.
Grendene USA, Inc

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Estados Unidos

Distribuição de calçados para as maiores
redes de varejo e demais varejistas dentro
dos EUA, representante de vendas dentro
dos EUA para fabricantes de calçados.

100,000000

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

26.601.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Grendene USA, Inc é uma sociedade constituída e organizada sob as leis do Estado de Delaware nos Estados Unidos e funciona como agente de vendas e distribuidora de nossos produtos no mercado norte-americano.
Grendene USA, Inc

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Estados Unidos

Distribuição de calçados para as maiores
redes de varejo e demais varejistas dentro
dos EUA, representante de vendas dentro
dos EUA para fabricantes de calçados.

100,000000

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

27.941.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Grendene USA, Inc é uma sociedade constituída e organizada sob as leis do Estado de Delaware nos Estados Unidos e funciona como agente de vendas e distribuidora de nossos produtos no mercado norte-americano.
Grendene USA, Inc

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Estados Unidos

Distribuição de calçados para as maiores
redes de varejo e demais varejistas dentro
dos EUA, representante de vendas dentro
dos EUA para fabricantes de calçados.

100,000000

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

26.225.000,00
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Grendene USA, Inc é uma sociedade constituída e organizada sob as leis do Estado de Delaware nos Estados Unidos e funciona como agente de vendas e distribuidora de nossos produtos no mercado norte-americano.
MHL Calçados Ltda

07.512.861/0001-06

-

Controlada

Brasil

BA

Teixeira de Freitas

Industrialização, comercialização,
exportação e importação de: a) calçados e
artigos de vestuário em geral; b)
componentes e partes para calçados e
artigos de vestuário em geral; c) matrizes
e moldes para o setor de calçados, artigos
de vestuário e plásticos em geral; PVC,
resinas, óleos plastificantes, EVA e
demais matérias primas e insumos
utilizados na fabricação de calçados e
artigos do vestuário em geral; acessórios,
brindes, materiais promocionais
associados aos produtos produzidos pela
sociedade; (ii) a prestação de serviços,
inclusive na área de informática, para
processamento de dados, inclusive para
terceiros; (i); (iii) a importação de
máquinas industriais e respectivos
acessórios, bem como equipamentos,
ferramentas especiais e aparelhos
relacionados com o objeto social da
sociedade; (iv) a participação no capital de
outras sociedades, no Brasil ou exterior,
como sócia, quotista ou acionista,
inclusive mediante aplicação de recursos
próprios ou de incentivos fiscais.

99,990000

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

14.088.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
É uma sociedade constituída com o mesmo objeto social da controladora Grendene S.A. O investimento nesta Companhia tem por objetivo, o aumento da competitividade dos produtos, especialmente naqueles cujo impacto do frete nos custos é
relevante, e por razões de logística, está produzindo calçados em uma região bem mais próxima dos grande centros consumidores.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

MHL Calçados Ltda

07.512.861/0001-06

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

BA

Teixeira de Freitas

Descrição das atividades
desenvolvidas

Industrialização, comercialização,
exportação e importação de: a) calçados e
artigos de vestuário em geral; b)
componentes e partes para calçados e
artigos de vestuário em geral; c) matrizes
e moldes para o setor de calçados, artigos
de vestuário e plásticos em geral; PVC,
resinas, óleos plastificantes, EVA e
demais matérias primas e insumos
utilizados na fabricação de calçados e
artigos do vestuário em geral; acessórios,
brindes, materiais promocionais
associados aos produtos produzidos pela
sociedade; (ii) a prestação de serviços,
inclusive na área de informática, para
processamento de dados, inclusive para
terceiros; (i); (iii) a importação de
máquinas industriais e respectivos
acessórios, bem como equipamentos,
ferramentas especiais e aparelhos
relacionados com o objeto social da
sociedade; (iv) a participação no capital de
outras sociedades, no Brasil ou exterior,
como sócia, quotista ou acionista,
inclusive mediante aplicação de recursos
próprios ou de incentivos fiscais.

Participação do emisor
(%)

99,990000

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

12.245.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
É uma sociedade constituída com o mesmo objeto social da controladora Grendene S.A. O investimento nesta Companhia tem por objetivo, o aumento da competitividade dos produtos, especialmente naqueles cujo impacto do frete nos custos é
relevante, e por razões de logística, está produzindo calçados em uma região bem mais próxima dos grande centros consumidores.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

MHL Calçados Ltda

07.512.861/0001-06

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

BA

Teixeira de Freitas

Descrição das atividades
desenvolvidas

Industrialização, comercialização,
exportação e importação de: a) calçados e
artigos de vestuário em geral; b)
componentes e partes para calçados e
artigos de vestuário em geral; c) matrizes
e moldes para o setor de calçados, artigos
de vestuário e plásticos em geral; PVC,
resinas, óleos plastificantes, EVA e
demais matérias primas e insumos
utilizados na fabricação de calçados e
artigos do vestuário em geral; acessórios,
brindes, materiais promocionais
associados aos produtos produzidos pela
sociedade; (ii) a prestação de serviços,
inclusive na área de informática, para
processamento de dados, inclusive para
terceiros; (i); (iii) a importação de
máquinas industriais e respectivos
acessórios, bem como equipamentos,
ferramentas especiais e aparelhos
relacionados com o objeto social da
sociedade; (iv) a participação no capital de
outras sociedades, no Brasil ou exterior,
como sócia, quotista ou acionista,
inclusive mediante aplicação de recursos
próprios ou de incentivos fiscais.

Participação do emisor
(%)

99,990000

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

13.016.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
É uma sociedade constituída com o mesmo objeto social da controladora Grendene S.A. O investimento nesta Companhia tem por objetivo, o aumento da competitividade dos produtos, especialmente naqueles cujo impacto do frete nos custos é
relevante, e por razões de logística, está produzindo calçados em uma região bem mais próxima dos grandes centros consumidores.
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9.2 - Outras Informações Relevantes

Nossas principais propriedades intelectuais são nossas marcas, tais como: Melissa, Rider, Grendha, Ipanema, Zaxy, Cartago,
Pega Forte e Grendene Kids.
Além das marcas próprias, atuamos através de licenciamentos de nomes e marcas de celebridades nacionais e internacionais e
personagens infantis conhecidos nacional e internacionalmente.
A Companhia detém o registro definitivo das patentes industriais de maior importância para seu processo produtivo, além de
patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais em fase de registro no Brasil e no exterior (vide item 7.5.c).
A Grendene é titular, ainda, de nomes de domínio no Brasil e nos Estados Unidos com relação aos nomes de grande parte de
suas principais marcas.
As empresas controladas mencionadas no item 9.1.c. são de capital fechado e avaliadas pelo método de equivalência
patrimonial.
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

a.

Na opinião da administração a empresa está em sólida situação econômica e financeira. Os saldos mantidos em caixa,
equivalentes de caixa e/ou aplicações financeiras trazem tranquilidade que a Companhia tem plenas condições de honrar
todos os seus compromissos financeiros de curto e longo prazo. Condições financeiras e patrimoniais gerais

No aspecto econômico, a Companhia tem demonstrado capacidade de obter lucros mesmo em cenários adversos remunerando
o capital investido de forma que consideramos adequada e distribuindo dividendos que excedem os dividendos mínimos
obrigatórios há 17 anos, desde que foi listada no Novo Mercado em 2004.
Os dados que evidenciam as condições financeiras e patrimoniais gerais da Grendene referentes aos exercícios de 2018, 2019 e
2020 estão demonstrados nos quadros a seguir e complementadas pelos itens 10.1.b, 10.1.c, 10.1.d, 10.1.e, 10.1.f, 10.1.g, 10.1.h
e 10.2.
Ano
(Em milhares de
reais)
2018
2019
2020

Patr. líquido1 inicial
3.087.479
3.341.108
3.632.679

Lucro líquido
controladora

Dividendos

585.530
819.217
405.206

Re-investimento

315.076
536.479
219.530

Retorno s/ Patr.
líquido

270.454
282.738
185.676

Patr. líquido1 final

19,0%
24,5%
11,2%

3.341.108
3.632.679
4.082.020

1) Patrimônio líquido ajustado com a exclusão do saldo de dividendos a pagar.
Liquidez
Liquidez geral
Liquidez corrente
Liquidez seca

2018

2019

Rentabilidade
Margem líquida
Margem líquida recorrente
Margem bruta
Margem Ebit
Margem Ebit recorrente

2018

Em milhares de reais
Empréstimos e financiamentos (CP e LP)
Caixa e equivalentes e aplicações financeiras (CP e LP)

2018
152.927
1.976.958

8,6
8,0
7,2

2020
7,7
6,5
5,8

9,3
9,1
8,2

2019
25,1%
25,1%
47,4%
19,6%
19,6%

2020
39,6%
23,1%
45,6%
27,5%
16,2%

21,4%
24,7%
46,1%
15,9%
19,6%

2019

2020

95.192
2.128.457

9.821
2.000.872

Ativos

31/12/2018

31/12/2019

14,8%

31/12/2020

22,5%

24,3%

46,3%
28,6%

51,8%

56,6%
23,9%

31,2%

Caixa e equivalentes e aplicações financeiras
Capital de giro (sem caixa e equivalentes e aplicações financeiras)
Ativo não circulante
b.

Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:

A Companhia possui uma estrutura de capital que não depende de capitais de terceiros para condução dos negócios. A Grendene
realiza seus investimentos tanto fixos, quanto em capital de giro com recursos próprios.
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Exigível: Passivo circulante + passivo não circulante

31/12/2018

31/12/2019

4,0% 6,3%

31/12/2020

2,1% 9,4%

0,2% 9,3%

88,5%

89,7%

90,5%

Exigível – Financeiro
Exigível – Operacional
Patrimônio líquido consolidado
Todas as ações emitidas pela Grendene são ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal e não possuem previsão de
resgate.
i.

Hipóteses de resgate

Não se aplica, pois a Grendene não tem ações resgatáveis emitidas.
ii.

Fórmula de cálculo do valor de resgate

Não se aplica, pois a Grendene não tem ações resgatáveis emitidas.

c.

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Grendene mantém confortável e sólida situação financeira tendo plenas condições de honrar com todos os seus
compromissos.

R$ milhões

3.000

1.977

2.128

2.001

1.824

2.033

1.991

(153)

(95)

(10)

31/12/18

31/12/19

31/12/20

2.000

1.000
0
(1.000)

Empréstimos e financiamentos (CP e LP)
Caixa e equivalentes e aplicações financeiras (CP e LP)
Caixa líquido
Em milhares de reais
Ativo Circulante
Ativo Não circulante
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Patrimônio Líquido Consolidado

2018
2.930.313
930.443
366.909
28.805
3.465.042

2019
2.734.494
1.791.687
420.813
98.669
4.006.699

2020
3.202.874
1.472.832
351.029
94.509
4.230.168

Como pode ser evidenciado pelo balanço patrimonial da Companhia e demonstrado no quadro acima, o caixa da Companhia
(Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras) é superior a todo exigível de curto e de longo prazo o que torna improvável
que qualquer situação econômico-financeira externa afete sua capacidade de pagar seus compromissos.
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

d.

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

A Grendene detém significativa posição de caixa líquido (saldo de caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras menos
empréstimos de curto e longo prazo), apresenta forte e regular geração de caixa operacional e tem capacidade de financiar suas
operações e investimentos atuais com recursos próprios. Entretanto, a empresa poderá recorrer a fontes de financiamento sempre
que os custos destes recursos sejam suficientemente baixos no julgamento de sua administração para gerarem valor aos seus
acionistas.

e.

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

A Grendene não tem deficiências de liquidez, não teve deficiências no passado e não tem previsão que esta situação possa
ocorrer. O seu capital de giro e investimentos são financiados com recursos próprios.

f.

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

i.

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Os empréstimos e financiamentos estão demonstrados pelos valores de contratação, acrescido dos encargos pactuados que
incluem juros e atualização monetária ou cambial incorridos. Após reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado
pelo método da taxa efetiva de juros.
Em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 o endividamento bancário apresentava a seguinte composição:
Consolidado
Moeda Nacional
Ativo fixo
Proapi - Provin
Moeda Estrangeira
Capital de giro – ACE

Indexadores

Taxas de juros (a.a)

Pré-fixado
TJLP

4,31% e 4,12%
4,55%

Dólar +

3,87%, 2,30% e 3,36%

2018

Total dos empréstimos e financiamentos
(-) Total do passivo circulante
Total do passivo não circulante

2019

2020

31.408
5.933
37.341

20.693
7.797
28.490

9.821
9.821

115.586
115.586
152.927
(126.313)
26.614

66.702
66.702
95.192
(77.110)
18.082

9.821
(577)
9.244

Apresentamos a seguir a abertura das parcelas de empréstimos e financiamentos de longo prazo em 31 de dezembro de 2020:
Vencimentos
Financiamentos bancários
Proapi
Provin
Total

2022
4.551
606
5.157

Parcelas de longo prazo
2023
1.685
1.685

2024

2025
1.117
1.117

Total
397
888
1.285

4.948
4.296
9.244

Financiamento – Ativo Fixo
Em 2014 a Companhia contratou financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. através do FNE – Fundo Constitucional
do Nordeste destinado a aquisição de bens e serviços para construção de planta industrial. A liberação dos recursos ocorreu de
forma parcelada durante o exercício de 2014 e 2015 (saldo de R$20,7 milhões em 2019, R$31,0 milhões em 2018). Os demais
financiamentos em ativo fixo foram contratados para aquisição de equipamentos industriais (R$0,4 milhão em 2018).
Financiamento – Capital de giro – ACE
A Companhia tomou empréstimos para suas operações de exportação na modalidade ACE (Adiantamentos de Cambiais
Entregues). Estas operações consistem em adiantar o valor correspondente em reais de exportações embarcadas.
Financiamentos – Proapi e Provin
A Companhia goza de incentivos fiscais relativamente às suas atividades localizadas no Estado do Ceará, por meio da obtenção
de financiamento concedido através do FDI – Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará, por intermédio do agente financeiro
estabelecido por este fundo. Os referidos financiamentos são baseados no ICMS devido (Provin) e pelos produtos exportados
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(Proapi – este benefício já foi extinto, mas ainda existem saldos a receber e financiamentos a pagar), apurados mensalmente. Os
financiamentos devem ser liquidados no prazo de 36 e 60 meses após a sua liberação.
É entendimento da Administração da Companhia que o registro do benefício de redução dos valores devidos se dê no momento
da obtenção dos financiamentos, por assim refletir com maior adequação o regime de competência do exercício, uma vez que o
custo do ICMS e das exportações, referentes às operações incentivadas também estão sendo registrados concomitantemente aos
benefícios.
Em 31 de dezembro de 2020, estão registrados no passivo circulante e não circulante, as parcelas não incentivadas desses
financiamentos no valor de R$9,2 milhões (R$7,8 milhões em 2019 e R$5,9 milhões em 2018).
No âmbito do Programa Proapi, os financiamentos eram concedidos com base em 11% do valor FOB exportado com prazo de 60
meses para pagar, sobre os quais incidem juros de TJLP. No vencimento do financiamento a Companhia pagava 10% do valor do
saldo devedor do financiamento, sendo os restantes 90% abonados, representando um incentivo líquido de 9,9% do valor FOB
exportado vigente até março de 2017.
Garantias
As garantias vinculadas aos empréstimos e financiamentos são as seguintes: a) alienação fiduciária de máquinas e equipamentos
adquiridos; b) terrenos e prédios; e c) garantia fidejussória prestada por aval dos acionistas controladores da Companhia. As
garantias existentes são pelos valores financiados.
ii.
Outras relações de longo prazo com instituições financeiras
A Companhia não apresenta obrigações de longo prazo com instituições financeiras que não obrigações relacionadas às
operações acima.
iii.
Grau de subordinação entre as dívidas
Não há grau de subordinação entre as dívidas.
iv.
Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas
dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle
societário
Não existem restrições impostas a Companhia em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, distribuição
de dividendos, alienação de ativos, emissão de novos valores mobiliários e alienação de controle societário.
g.

Limites de utilização dos financiamentos já contratados

Não existem financiamentos contratados e não utilizados.
h.

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 da
Companhia foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei n° 6.404/76), bem como, de acordo com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Não existem alterações significativas nas demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia, na opinião da Administração,
nos exercícios de 2018 e 2020. As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 foram reapresentadas, para correção
e reconhecimento do saldo de ativo contingente. Esses ajustes foram apresentados retroativamente em conformidade com o CPC
23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações
Contábeis.
Descrição das principais contas do Balanço patrimonial consolidado
Considerações sobre as principais contas do Ativo
Caixa e equivalentes e aplicações financeiras
O caixa e equivalentes e aplicações financeiras de curto e longo prazo, totalizaram em 31 de dezembro de 2018 - R$1.977,0
milhões, 31 de dezembro de 2019 - R$2.128,5 milhões e em 31 de dezembro de 2020 - R$2.000,9 milhões. As disponibilidades
são representadas por depósitos bancários sem a incidência de juros. As aplicações financeiras classificadas como valores
equivalentes de caixa estão representadas por investimentos de curto prazo, com vencimento de três meses ou menos, a contar
da data de aquisição.
As aplicações financeiras compreendem os Certificados de Depósitos Bancários (CDB), Debêntures (Operações
Compromissadas), Letras Financeiras (LFIN) e Títulos do Governo (NTN) e são classificadas em “Títulos ao valor justo por meio
do resultado” e “Títulos mantidos até o vencimento”, conforme a estratégia de investimentos da Companhia.
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Demonstramos a seguir a geração de caixa da Companhia em:
Em milhares de R$
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (a)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento (b)
Caixa líquido consumido / gerado nas aplicações financeiras
Caixa líquido consumido por investimentos e ativos fixos
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento (c)
Redução / Aumento no caixa e equivalentes (a + b + c)

31/12/2018
483.835
(147.862)
(75.596)
(72.266)
(349.530)
(13.557)

31/12/2019
426.826
(58.657)
(6.226)
(52.431)
(366.659)
1.510

31/12/2020
108.886
210.404
288.325
(77.921)
(318.200)
1.090

O caixa e equivalentes e aplicações financeiras (Curto e longo prazo) representavam em 31 de dezembro de 2020 - 42,8% do
Ativo Total (47,0% em 2019 e 51,2% em 2018).
Contas a receber de clientes e Estoques
As rubricas, Contas a receber de clientes e Estoques totalizaram R$1.232,3 milhões em 31 de dezembro de 2018, R$1.185,4
milhões em 31 de dezembro de 2019 e R$1.478,9 milhões em 31 de dezembro de 2020.
Em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020, os prazos médios de recebimento praticados para o mercado interno são de 96, 107
e 118 dias, respectivamente, e para o mercado externo 84, 82 e 76 dias, respectivamente.
Patrimônio líquido
Abaixo apresentamos a evolução do Patrimônio líquido consolidado da Companhia.
Patrimônio líquido consolidado - Em milhares de R$
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Lucro líquido do exercício
Diferenças cambiais sobre controladas no exterior
Aquisição de ações em tesouraria
Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra
Despesas com plano de opções de compra ou subscrição de ações
Dividendos distribuídos
Juros sobre o capital próprio distribuído
Juros sobre o capital próprio imputado aos dividendos
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Lucro líquido do exercício
Diferenças cambiais sobre controladas no exterior
Aquisição de ações em tesouraria
Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra
Despesas com plano de opções de compra ou subscrição de ações
Dividendos distribuídos
Juros sobre o capital próprio distribuído
Juros sobre o capital próprio imputado aos dividendos
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Lucro líquido do exercício
Diferenças cambiais sobre controladas no exterior
Aquisição de ações em tesouraria
Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra
Despesas com plano de opções de compra ou subscrição de ações
Dividendos distribuídos
Dividendos mínimo obrigatório
Juros sobre o capital próprio distribuído
Juros sobre o capital próprio imputado aos dividendos
Saldos em 31 de dezembro de 2020

Evolução - R$
3.217.609
585.530
5.709
(35.148)
6.050
6.564
(191.272)
(110.500)
(19.500)
3.465.042
819.217
1.794
(3.928)
6.660
(4.307)
(159.393)
(110.500)
(16.500)
4.006.699
405.206
11.848
(16.079)
5.543
1.574
(41.262)
(33.361)
(93.500)
(16.500)
4.230.168
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Capital de Giro
O capital de giro está demonstrado a seguir:
Em milhares de R$
Capital de giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante)
Capital de giro / Ativo total
Capital de giro / Receita líquida de vendas

31/12/2018
2.563.404
66,4%
109,9%

31/12/2019
2.313.681
51,1%
111,7%

31/12/2020
2.851.845
61,0%
150,4%

Descrição das principais contas da Demonstração do resultado consolidado
Vide item 10.2, letra “a”.
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a.

Resultados das operações do emissor, em especial:

i.

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Receita bruta de vendas
O bom desempenho da receita bruta no segundo semestre (aumento de 20,1%), não foi suficiente para recuperar as perdas
ocasionadas pela pandemia de Covid-19 no primeiro semestre de 2020 (queda de 47,4%). Com isso, a queda no ano da receita
bruta foi de 7,1% ante 2019. No mercado interno a queda foi menor, de 3,8%, mesmo com a recuperação da economia
observada no segundo semestre, principalmente pelo bom desempenho do comércio varejista. Na exportação, já esperávamos
um ano desafiador, e registramos queda de 19,2% vs. 2019, em função do agravamento da pandemia em diversas regiões do
mundo, no segundo semestre, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Nesse período tivemos fraco desempenho e
maior concentração de embarques aos países da América Latina, que consomem mais produtos básicos.
R$ milhões
Receita bruta consolidada
Mercado interno
Exportação
Exportação em US$

2018
2.825,0
2.168,0
657,0
179,8

2019
2.513,3
1.979,5
533,8
135,3

2020
2.334,8
1.903,6
431,2
83,6

Var. % 2020/2019
(7,1%)
(3,8%)
(19,2%)
(38,2%)

Milhões de pares
Volumes
Mercado interno
Exportação

2018

2019
150,9
120,0
30,9

2020
145,4
119,4
26,0

Var. % 2020/2019
(3,6%)
(0,5%)
(15,8%)

R$
Receita bruta por par
Mercado interno
Exportação
Exportação em US$

2018
16,33
16,36
16,22
4,44

16,66
16,50
17,30
4,39

2020
16,06
15,94
16,60
3,22

Var. % 2020/2019
(3,6%)
(3,4%)
(4,0%)
(26,7%)

2018
2.825,0
2.168,0
657,0
(491,6)
(385,3)
(106,3)
2.333,4

2019
2.513,3
1.979,5
533,8
(442,3)
(345,2)
(97,1)
2.071,0

2020
2.334,8
1.903,6
431,2
(438,0)
(332,5)
(105,5)
1.898,8

Var. % 2020/2019
(7,1%)
(3,8%)
(19,2%)
(1,0%)
(3,7%)
8,7%
(8,4%)

173,0
132,5
40,5
2019

Receita líquida de vendas
R$ milhões
Receita bruta de vendas
Mercado interno
Exportação
Deduções das vendas
Devoluções e impostos s/vendas
Descontos concedidos a clientes
Receita líquida de vendas

Custo dos produtos vendidos
Em 2020, o CPV foi impactado principalmente em decorrência do aumento do preço da resina, que se acentuou no segundo
semestre de 2020. O custo do CPV por par caiu 5,9%, 0,9 p.p. superior a queda da receita líquida por par (5,0%). Nos últimos 3
anos o (CAGR) do CPV total ficou negativo em 3,9% a.a.
Entendemos que a disciplina nos custos é fator fundamental em nossos resultados.
R$ milhões
Custo dos produtos vendidos
R$ por par
Custo dos produtos vendidos/par

2018
1.227,3
2018
7,09

2019
1.126,5
2019
7,47

2020
1.022,3
2020
7,03

Var. % 2020/2019
(9,2%)
Var. % 2020/2019
(5,9%)

Lucro bruto
Em 2020, o lucro bruto apresentou queda de 7,4%. Os esforços para aumentar a produtividade em conjunto com as alterações
no mix e no portfólio de produtos permitiram manter a margem bruta estável (em torno dos 46%).
R$ milhões
Lucro bruto
Margem bruta

2018
1.106,1
47,4%

2019

2020
944,5
45,6%

874,5
46,1%

Var. % 2020/2019
(7,4%)
0,5 p.p.
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Despesas operacionais (DVG&A)
Despesas com vendas
As despesas comerciais da Companhia são predominantemente variáveis na forma de fretes, licenciamentos, comissões,
publicidade e marketing mantendo-se ao longo do período entre 22% e 26% da receita líquida de vendas.
R$ milhões
Despesas com vendas
% da receita líquida de vendas

2018

2019
560,7
24,0%

2020
530,8
25,6%

431,8
22,8%

Var. % 2020/2019
(18,6%)
(2,8 p.p.)

Despesas gerais e administrativas (DG&A)
As despesas gerais e administrativas mantiveram o percentual sobre a receita líquida de cerca de 4%, ainda acima do indicador
que temos perseguido, mas variando abaixo da inflação.
R$ milhões
Desp. gerais & administrativas
% da receita líquida de vendas

2018

2019
92,6
4,0%

2020
87,6
4,2%

77,5
4,1%

Var. % 2019/2018
(11,6%)
(0,1 p.p.)

Despesas não recorrentes (Covid-19)
A Administração da Companhia e suas controladas, está acompanhando os possíveis impactos do COVID-19 nos seus
negócios. A Companhia não vislumbra riscos à continuidade de seus negócios, tampouco às estimativas e julgamentos
contábeis.
Dentre as ações tomadas ao longo de 2020 para minimizar os impactos causados pela Covid-19 destacamos: i) Concessão de
férias coletivas por 21 dias a partir de 23 de março de 2020 para todas as unidades localizadas no Brasil, com retorno em abril,
na unidade do Sul, com redução de jornada e salários em 50% e em maio, para as unidades do Nordeste, com redução de
jornada e salários em 70%. As atividades da Companhia foram normalizadas, em todas as unidades do Brasil, a partir de 13 de
julho de 2020, respeitando os decretos Municipais e Estaduais vigentes, assim como o Modelo de Distanciamento Controlado do
Estado do Rio Grande do Sul e o Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais do Estado
do Ceará; (ii) Prorrogação por 30 dias dos recebíveis do mercado interno com vencimentos entre 23 de março de 2020 a 17 de
abril de 2020, sem encargos. No decorrer no 2° trimestre houveram negociações pontuais, incluindo os recebíveis do mercado
externo, que foram tratadas e analisadas de acordo com a necessidade de cada cliente; (iii) Análise dos investimentos
financeiros, não identificando-se desvalorizações subsequentes; e (iv) Confirmação da continuidade dos investimentos em
empreendimentos imobiliários, não existindo previsões de atrasos, tampouco, riscos de não se realizarem.
Contudo, mesmo diante das ações citadas anteriormente, tivemos impactos nos resultados. Os custos fixos incorridos no
segundo trimestre correlacionando à relevante queda nos níveis de produção da Companhia, foram considerados custos de
ociosidade. Adicionalmente a Companhia incorreu em despesas com doações e medidas de proteção com o objetivo de
combater a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) visando garantir a segurança dos seus colaboradores, clientes,
lojistas, fornecedores e sociedade. No quadro a seguir detalhamos esses efeitos nos resultados da Companhia e suas
controladas:
Controladora
Custos de ociosidade
Doações
Despesas com medidas de proteção
Total

Consolidado
(44.120)
(1.502)
(2.110)
(47.732)

(44.393)
(1.502)
(2.085)
(47.980)

Resultado financeiro líquido
A Companhia detém uma sólida posição de caixa, e os resultados financeiros são uma parte importante do lucro líquido da
empresa. As operações com câmbio têm por objetivo o hedge principalmente de recebíveis das exportações. A Grendene nestas
operações é vendedora da moeda americana, e o resultado à longo prazo das mesmas tem como objetivo ser muito perto de
zero.
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Em 2020, o resultado financeiro líquido foi positivo em R$137,4 milhões, 22,8% menor que o obtido em 2019 (resultado
recorrente). O item que mais contribuiu foi o resultado de instrumentos financeiros de renda variável, conforme demonstrado no
quadro a seguir:
Resultado financeiro (R$ milhares)
Rendimentos de aplicações financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras
Result. de instrumentos financeiros de renda variável
Resultado de instrumentos financeiros de renda variável
Resultado financeiro câmbio
Resultado operações de derivativos cambiais - BM&F
Receitas operações de derivativos cambiais - BM&F
Despesas operações de derivativos cambiais - BM&F
Resultado variação cambial
Receitas com variação cambial
Despesas com variação cambial
Resultado de outros ativos financeiros - SCPs
Resultado de outros ativos financeiros - SCPs
Outras operações financeiras
Juros ativos
Juros recebidos de clientes
Despesas de financiamentos
Pis e Cofins sobre receitas financeiras
Outras receitas / despesas financeiras
Receita de ajuste a valor presente
Ajustes a valor presente
Resultado financeiro líquido

2018
135.499
135.499
(18.599)
(19.804)
62.052
(81.856)
1.205
75.213
(74.008)
(11.830)
7.213
2.110
(10.445)
(6.949)
(3.759)
53.808
53.808
158.878

2019 reapresentado
144.839
144.839
5.169
6.377
53.975
(47.598)
(1.208)
54.209
(55.417)
181.930
214.770
2.128
(9.007)
(16.024)
(9.937)
42.470
42.470
374.408

2020
83.806
83.806
76.418
76.418
(52.864)
(67.346)
64.331
(131.677)
14.482
109.033
(94.551)
8.020
8.020
(5.883)
11.370
1.937
(7.891)
(4.902)
(6.397)
27.916
27.916
137.413

Var. % 2020/2019
(42,1%)
(42,1%)
19,2%
176,6%
101,1%
70,6%
(94,7%)
(9,0%)
(12,4%)
(69,4%)
(35,6%)
(34,3%)
(34,3%)
(63,3%)

Conciliação do Resultado financeiro (R$ milhares)
Resultado financeiro líquido contábil

2018
158.878

2019 reapresentado
374.408

2020
137.413

Var. % 2020/2019
(63,3%)

Efeito não recorrente
Resultado financeiro líquido recorrente

158.878

(196.336)
178.072

137.413

100,0%
(22,8%)

Lucro líquido do exercício
Em 2020, o lucro líquido recorrente foi de R$468,6 milhões, queda de 2,1% vs. 2019. A recuperação dos negócios no segundo
semestre de 2020, não foi capaz de amenizar os efeitos negativos causados pelo Covid-19 nos negócios da Companhia durante
o primeiro semestre de 2020.
No período de 2018 a 2020, o lucro líquido recorrente recuou 16,8% a.a. (CAGR), principalmente pela queda das receitas de
vendas e dos volumes, aumento dos custos e pela menor contribuição do resultado financeiro no lucro líquido.
Lucro líquido (R$ milhares)
Lucro líquido do exercício
Efeito não recorrente

2018
585.530
-

Lucro líquido do exercício recorrente

585.530
25,1%
25,1%

Margem líquida
Margem líquida recorrente

2019 (reapresentado)
819.217
(340.428)

2020
405.206
63.392

Var. % 2020/2019
(50,5%)
(118,6%)

478.789

468.598

(2,1%)

39,6%
23,1%

21,4%
24,7%

(18,2 p.p.)
1,6 p.p.

Em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em novembro de 2020, foi aprovada a proposta apresentada
pela Diretoria, inclusive com a avaliação favorável do Conselho Fiscal de reconhecimento contábil da apropriação do saldo
remanescente dos Créditos PIS/COFINS no valor total de R$450.124 mil (valor divulgado em 30/09/2020), que será atualizado
até a data do encerramento das Demonstrações Financeiras, procedendo, nesta data, o recolhimento dos tributos dele
decorrentes.
Desta forma, as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 foram reapresentadas, para correção e reconhecimento
do saldo de ativo contingente em questão. Esses ajustes estão apresentados retroativamente em conformidade com o CPC 23 –
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações
Contábeis.
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b.

Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e
introdução de novos produtos e serviços

Nossas receitas operacionais são impactadas por modificações nos volumes de pares vendidos, na receita bruta por par e pela
taxa de câmbio na exportação. O impacto dos itens mencionados pode ser observado nas tabelas abaixo:
Receita bruta
(R$ milhares)

2018

Mercado interno R$
Exportação R$
Exportação US$
Total

2019

2.167.999
656.996
179.777
2.824.995

Volume de vendas
(milhares de pares)

2018

Mercado interno
Exportação
Total

2019

132.513
40.504
173.017

Receita bruta por par (em
R$)

2018

Mercado interno R$
Exportação R$
Exportação US$
Total

1.979.515
533.786
135.304
2.513.301

120.001
30.862
150.863
2019

16,36
16,22
4,44
16,33

16,50
17,30
4,39
16,66

Var. 2019-2018
R$
(188.484)
(123.210)
(44.473)
(311.694)

%
(8,7%)
(18,8%)
(24,7%)
(11,0%)

Var. 2019-2018
R$
(12.512)
(9.642)
(22.154)

%
(9,4%)
(23,8%)
(12,8%)

Var. 2019-2018
R$
%
0,14
0,9%
1,08
6,7%
(0,05)
(1,1%)
0,33
2,0%

2020
1.903.565
431.232
83.639
2.334.797
2020
119.429
25.979
145.408
2020
15,94
16,60
3,22
16,06

Var. 2020-2019
R$
%
(75.950)
(3,8%)
(102.554) (19,2%)
(51.665) (38,2%)
(178.504)
(7,1%)
Var. 2020-2019
Pares
%
(572)
(0,5%)
(4.883) (15,8%)
(5.455)
(3,6%)
Var. 2020-2019
R$
%
(0,56)
(3,4%)
(0,70)
(4,0%)
(1,17) (26,7%)
(0,60)
(3,6%)

Variação em reais da receita bruta de vendas de calçados no mercado interno e na exportação,
em função dos volumes e da receita bruta por par
2018 – 2019
Variação de Volume MI a receita bruta por par do ano
anterior – (12.512 x R$16,36)
Variação de Volume ME a receita bruta por par do ano
anterior – (9.642 x R$16,22)

(R$204.704)

Var. receita a valores por par 2019

(R$361.102)

(R$156.398)

2019 – 2020
Variação de Volume MI a receita bruta por par do ano
anterior – (572 x R$16,50)
Variação de Volume ME a receita bruta por par do
ano anterior – (4.883 x R$17,30)
Var. receita a valores por par 2020

(R$9.436)
(R$84.456)
(R$93.892)

Variação em reais da receita bruta de vendas de calçados no mercado interno e na exportação,
em função dos volumes e da receita bruta por par
2018 – 2019
Var. rec. bruta par – MI – (R$0,14 x 120.001)
Var. rec. bruta par – ME – (R$1,08 x 30.862)
Var. receita volumes 19
Total

R$16.220
R$33.188
R$49.408
(R$311.694)

2019 – 2020
Var. rec. bruta par – MI – (R$0,56 x 119.429)
Var. rec. bruta par – ME – (R$0,70 x 25.979)
Var. receita volumes 20
Total

(R$66.514)
(R$18.098)
(R$84.612)
(R$178.504)

Variação em dólares da receita bruta de vendas de calçados na exportação,
em função dos volumes e receita bruta por par
2018 – 2019
Volume ME – (9.642 x US$4,44)
Var. receita a valores por par 19

(US$42.796)
(US$42.796)

2019 – 2020
Volume ME – (4.883 x US$4,39)
Var. receita a valores por par 20

Variação em dólares da receita bruta de vendas de calçados na exportação,
em função dos volumes e receita bruta por par
2018 – 2019
2019 – 2020
Var. rec. bruta par – ME – (US$0,05 x 30.862)
(US$1.677) Var. rec. bruta par – ME – (US$1,17 x 25.979)
Var. receita volumes 19
(US$1.677) Var. receita volumes 20
Total
US$(44.473) Total

(US$21.408)
(US$21.408)

(US$30.257)
(US$30.257)
(US$51.665)

O modelo de negócios adotado pela Grendene contempla a atuação em mercados afetados pela moda onde a Companhia,
como diferencial competitivo, apresenta regularmente uma grande quantidade de modelos novos a cada período. Cada modelo
ofertado pela Companhia faz parte de uma coleção cuja vida média é em torno de 90 a 180 dias. Desta forma em um ano típico
entre 95% e 98% da receita provém de novos produtos. Os produtos são essencialmente fabricados sob pedido de clientes.
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10.2 - Resultado Operacional E Financeiro

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 cada trimestre a Grendene apresenta novas coleções, propondo ao mercado uma nova base de preços (para cada nova
coleção). Neste modelo de negócios, quaisquer alterações de custos são repassadas para os preços finais sempre que a
demanda por estes produtos e o poder de compra dos consumidores permitirem. Assim sendo, a inflação afeta nosso resultado
indiretamente, afetando a renda que o consumidor tem disponível para o consumo de nossos produtos. Nossos principais
insumos são commodities cotadas em dólar no mercado internacional.
A taxa de câmbio influencia os nossos custos na medida em que afeta os preços em reais destas commodities quando seu preço
é traduzido para o real. Entretanto esta não é uma relação linear, uma vez que o preço das commodities em dólar flutua de
acordo com a oferta e demanda no mercado internacional (quando o real se valoriza o preço das commodities em reais fica mais
barato, entretanto nestes casos geralmente também acontece variação no preço das commodities em dólar compensando uma
parte deste efeito). Por outro lado, a taxa de câmbio afeta positivamente as nossas receitas de exportações, geralmente
contribuindo positivamente para as margens uma vez que os nossos custos na sua grande maioria são em reais.
As taxas de juros não afetam diretamente o resultado operacional da Companhia, somente o resultado financeiro. A Companhia
mantém um saldo expressivo de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras (CP e LP) que em 31 de dezembro de
2020 era de R$2.000,9 milhões (R$2.128,5 milhões em 2019 e R$1.977,0 milhões em 2018). Estes recursos basicamente estão
aplicados no mercado financeiro rendendo juros a taxas próximas da Selic. Quaisquer variações nas taxas de juros praticados
no mercado afetarão a remuneração destes recursos.
Indiretamente a elevação dos juros pode afetar o poder de compra de nossos consumidores.
O quadro a seguir apresenta as variações para os itens nele demonstrados:

Receita bruta por par – MI – R$

R$16,36

R$16,50

Var. %
2019/2018
0,9%

R$15,94

Var. %
2020/2019
(3,4%)

Receita bruta por par – ME – R$
Receita bruta por par – ME – US$

R$16,22
US$4,44

R$17,30
US$4,39

6,7%
(1,1%)

R$16,60
US$3,22

(4,0%)
(26,7%)

Receita bruta total – R$
CPV por par – R$
Taxa R$ / US$ (Final)

R$16,33
R$7,09
R$3,8748

R$16,66
R$7,47
R$4,0307

2,0%
5,4%
4,0%

R$16,06
R$7,03
R$5,1967

(3,6%)
(5,9%)
28,9%

Taxa R$ / US$ (médio)
IGP-M
IPCA amplo

R$3,6545

R$3,9451

8,0%
7,3179%
4,3060%

R$5,1558

30,7%
23,1391%
4,5173%

2018

INCC-M
IBOVESPA

2019

4,1%
31,6%

2020

8,7%
2,9%
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10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações
Financeiras

a.

Introdução ou alienação de segmento operacional

Em 2018, 2019 e 2020, não houve introdução ou alienação de segmento operacional em nossas atividades que tenha causado ou
se espera que venha a causar efeito relevante nas demonstrações financeiras ou resultados da Companhia.
b.

Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

No exercício de 2018, a Grendene alienou a empresa A3NP Indústria e Comércio de Móveis S.A., conforme contrato de compra e
venda de 21 de fevereiro de 2018.
Em 2019 e 2020 não constituímos, adquirimos ou alienamos participação societária que tenha causado efeito relevante nas
demonstrações financeiras ou resultados da Companhia.
c.

Eventos ou operações não usuais

Em 2018, 2019 e 2020, não ocorreram quaisquer eventos ou operações não usuais com relação à Companhia e/ou suas atividades.
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10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer
do Auditor

a.

Mudanças significativas nas práticas contábeis

Dentre as políticas contábeis apresentadas em 31 de dezembro de 2019, as que sofreram alterações, são decorrentes de
atualização de normas contábeis que passaram a vigorar a partir 1° de janeiro de 2020, não apresentando impacto significativo
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia foram elaboradas com base nas práticas contábeis
adotadas no Brasil e normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), observando as diretrizes contábeis emanadas da
legislação societária (Lei n° 6.404/76), bem como, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS)
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e
correspondem às utilizadas pela Companhia na sua gestão.
Normas e interpretações de normas ainda não vigentes
Em 2020, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu revisões das seguintes normas vigentes:
Normas

Natureza da mudança

IAS 1 /CPC 26 e IAS 8/ CPC 23 – Definição de
material

Modifica à definição de “material”, esclarecendo aspectos da aplicação da materialidade nas
informações divulgadas.

Revisão do Pronunciamento Técnico n° 15 CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48

Alterações dos pronunciamentos técnicos em decorrência da "Reforma da Taxa de Juros de
Referência", e descontinuidade do uso da LIBOR como taxa de referência após 2021.

Revisão do Pronunciamento Técnico n° 16 –
IFRS 16 / CPC 6

Concede benefícios em contrato de arrendamento relacionado à Covid-19 para arrendatários.

As alterações foram avaliadas pela Administração da Companhia, e não tiveram impactos relevantes em suas demonstrações
financeiras.
As normas, revisões e interpretações emitidas pelo IASB, mas ainda não adotadas até a data da emissão das demonstrações
financeiras, estão apresentadas a seguir:
Normas

Natureza da mudança

Vigência

IFRS 17 /CPC 50 – Contratos de seguro

A IFRS 17 substitui a IFRS 4/CPC11 – Contratos de seguro. O objetivo da alteração é
assegurar que uma entidade forneça informações relevantes que representem de forma
fidedigna a essência desses contratos, por meio de um modelo de contabilidade
consistente.

01/01/2023

IAS 1 - Classificação de passivos como
circulante ou não circulante

Especifica os requisitos para classificar o passivo como circulante ou não circulante.

01/01/2023

De acordo com a avaliação da Administração, o IFRS 17/CPC 50 não se aplica ao Grupo. Adicionalmente, a Companhia não
espera que a adoção do IAS 1 tenha impacto em suas demonstrações financeiras individuais e consolidada.
Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião da Administração, ter
impacto significativo no resultado ou no patrimônio divulgado pela Companhia.
b.

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião da Administração, ter
impacto significativo no resultado ou no patrimônio divulgado pela Companhia.
c.

Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Correção e reapresentação em decorrência do registro dos créditos tributários de PIS/Cofins das demonstrações financeiras de
31 de dezembro de 2019.
O Parecer dos Auditores Independentes, emitido com ênfase menciona que conforme nota explicativa 2.e), às demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, em decorrência do registro dos créditos tributários de PIS e Cofins oriundos de decisão
judicial transitada em julgado em 13 de fevereiro de 2019, que concedeu à Companhia o afastamento da exigência da inclusão
do ICMS na base de cálculo da contribuição para o PIS e a Cofins, e de outras reclassificações conforme descrito na referida
nota explicativa, os valores correspondentes referentes ao exercício anterior, apresentados para fins de comparação, foram
ajustados e estão sendo reapresentados para refletir essas correções como previsto na NBC TG 23 (IAS 8) - Práticas Contábeis,
Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro.
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10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer
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Base para opinião com ênfase
Conforme evidenciado na nota explicativa 2.e), em fevereiro de 2019, a Companhia obteve decisão judicial transitada em julgado
lhe concedendo o afastamento da exigência da inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição para o PIS e a Cofins, e lhe
garantindo, dessa forma, o direito à compensação dos valores recolhidos no período de abril de 2002 a fevereiro de 2019. Em
setembro de 2019, a Companhia obteve a habilitação desse crédito perante a Receita Federal do Brasil. Desta forma, a
Companhia registrou crédito tributário de PIS e Cofins, no valor total de R$462.831 mil, incluindo principal e atualização
monetária, os quais foram mensurados considerando julgamentos e premissas da administração, bem como o processo de
mensuração de tais créditos envolveu um volume relevante de operações.
Consideramos esse tema como um principal assunto de auditoria em razão da relevância dos valores envolvidos e da existência
de julgamento crítico da administração, amparada pela opinião de assessores jurídicos e tributários, na mensuração dos
impactos decorrentes da ação transitada em julgado, bem como quanto a capacidade de realização do referido crédito tributário.
Nossos procedimentos de auditoria envolveram, dentre outros: o entendimento do processo da administração para mensuração
e reconhecimento dos créditos tributários, em conjunto com nossos especialistas tributários; a análise, com auxílio de nossos
especialistas tributários e legais, da documentação relativa à decisão judicial transitada em julgado, bem como das opiniões
legais emitidas em conexão com o tema; a realização de testes de recálculo do crédito apurado pela Companhia em bases
amostrais, incluindo a análise da documentação suporte dos itens selecionados para teste documental, em conjunto com a
realização de procedimentos analíticos substantivos de auditoria; a análise da estimativa de recuperação dos créditos tributários
preparada pela administração; e a revisão das divulgações efetuadas pela Companhia sobre o assunto nas notas explicativas.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que estão consistentes com a avaliação da administração,
consideramos aceitáveis os critérios e premissas utilizados para mensuração e reconhecimento dos referidos créditos tributários
adotados pela administração, assim como as respectivas divulgações na nota explicativa 2.e), no contexto das demonstrações
financeiras, individuais e consolidadas, tomadas em conjunto.
Opinião da Administração sobre o Parecer dos Auditores Independentes emitido com ênfase
A Administração com base nas informações apresentadas pelos auditores sobre os resultados de auditoria e esclarecimentos
recebidos no decorrer do exercício, declara que revisou, discutiu e concordou com o conteúdo e conclusão expressa no Parecer
dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia e empresas controladas (Consolidado)
emitido com ênfase, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Reapresentado).
Conforme mencionado na nota explicativa 2.e), em 13 de fevereiro de 2019, transitou em julgado acórdão do TRF da 5ª Região
que concedeu mandado de segurança em favor da Companhia, determinando que o ICMS não componha a base de cálculo
para incidência do PIS e da Cofins, reconhecendo o direito ao crédito. Tendo em vista que a ação foi ajuizada em 2007, os
valores a recuperar retroagiram à competência de abril de 2002.
No entanto, no entendimento da Administração, havia certa insegurança a respeito de qual valor de ICMS deveria ser excluído
da base de cálculo do PIS e da Cofins para fins de determinação do valor do crédito a ser compensado ou restituído, em
especial se seria levado em consideração apenas o ICMS efetivamente pago nas operações ou o ICMS destacado nas notas
fiscais de vendas, uma vez que a decisão reconheceu o direito da Companhia em excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da
Cofins, mas não foi explícita em relação ao ICMS a ser excluído, se o destacado nas notas fiscais de vendas ou o efetivamente
pago.
Dando prosseguimento às etapas processuais necessárias para compensação de valores de impostos pagos a maior, a
Companhia realizou o protocolo de seu procedimento administrativo de habilitação prévia junto à Receita Federal do Brasil,
pleiteando valor atualizado até 31 de dezembro de 2019 de R$496.035, calculados considerando o ICMS destacado nas notas
fiscais de vendas, de acordo com a melhor interpretação da administração e de seus assessores jurídicos, pedido este que foi
deferido em 19 de setembro de 2019.
Desta forma, em 30 de setembro de 2019, a Companhia e seus administradores optaram por uma postura conservadora quanto
ao reconhecimento do referido crédito e apropriaram contabilmente, conforme a solução de consulta interna número 13/2018COSIT, o valor dos créditos no montante R$51.258 de PIS e da Cofins referentes à exclusão do ICMS efetivamente pago nas
operações e não o valor dos créditos relativos ao ICMS destacado nas notas fiscais de vendas, considerando o restante da
pretensão, como um ativo contingente.
Ao longo dos últimos meses a Companhia revisou os seguintes fatos: (i) Tribunais Regionais Federais, inclusive o TRF da 5ª
Região, com jurisdição sobre a Companhia, tem decidido que o ICMS destacado nas notas fiscais de vendas deve ser excluído
da base de cálculo do PIS/Cofins; (ii) Projeto de Lei que instituiu a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços –
CBS; e, principalmente, (iii) Risco de caducidade dos créditos, que de acordo com o artigo 103 da IN RFB 1.717/17, o prazo para
a apresentação do pedido de compensação dos referidos créditos, inclusive aqueles relativos ao valor do ICMS destacado nas
notas fiscais de vendas, expiram ao final de 5 anos a partir da data do trânsito em julgado.
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Diante deste cenário, entendeu-se necessário reavaliar as premissas que nortearam os procedimentos contábeis e fiscais
adotados. Como parte de seu processo de reavaliação do tratamento contábil a ser dispensado à matéria, a Companhia obteve
opinião legal junto a seus assessores jurídicos, onde foram abordados aspectos relativos as questões pendentes de julgamento
pelo STF, os possíveis efeitos dos embargos de declaração e o valor do ICMS a ser excluído, dentre outros.
Após análise detalhada do tema, chegou-se à conclusão de que há argumentos sólidos para embasar o reconhecimento da
integralidade dos Créditos do PIS e da Cofins calculados sobre o montante destacado de ICMS nas notas fiscais de vendas.
Desta forma, à luz do que prescreve o CPC 25, considerou-se que o ativo não é contingente, uma vez que a entrada de
benefícios econômicos é praticamente certa, inclusive já tendo sido iniciadas as compensações, bem como o valor em referência
foi mensurado com razoável confiabilidade.
A Administração tem expectativa de que o crédito fiscal, cujo saldo atualizado em 31 de dezembro de 2020 totaliza R$462.831,
líquido das compensações já realizadas, seja compensado até 2024.
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10.5 - Políticas Contábeis Críticas

A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da Administração no processo de aplicação das políticas contábeis, para a
contabilização de certos ativos, passivos, receitas e despesas.
Estimativas e exercício do julgamento são revisitados de maneira contínua e os resultados deste processo são reconhecidos
tempestivamente e em quaisquer períodos futuros afetados. Os resultados efetivos podem divergir dessas estimativas quando
de sua efetiva realização.
As informações sobre julgamentos, estimativas e premissas contábeis que podem resultar em efeitos significativos sobre os
valores reconhecidos nas demonstrações financeiras, estão apresentados nas devidas notas explicativas divulgadas em
04/03/2021, disponíveis nos websites da CVM – Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br), da B3 – Brasil, Bolsa,
Balcão (http://www.b3.com.br), e de Relações com Investidores da Companhia (http://ri.grendene.com.br), relacionadas a seguir:
Notas
Nota 6
Nota 7
Nota 8
Notas 11 e 12
Nota 14
Nota 17
Nota 19
Nota 21

Natureza
O valor justo da mensuração das aplicações em outros ativos financeiros;
As perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa, descontos por pontualidade estimados e as taxas e prazos aplicados na
determinação dos ajustes a valor presente;
As perdas estimadas para estoques obsoletos;
A seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e intangível e perdas por redução ao valor recuperável;
As provisões para riscos trabalhistas, fiscais, cíveis e ambientais e os ativos contingentes;
O imposto de renda e contribuição social diferidos;
As análises de sensibilidade de instrumentos financeiros; e
O valor justo da mensuração do plano de opções de compra e subscrição de ações.
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10.6 - Itens Relevantes Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

a.
i)

Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial
(off-balance sheet itens), tais como:
Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não Aplicável
ii)

Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando
respectivos passivos

Não Aplicável
iii)

Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não Aplicável
iv)

Contratos de construção não terminada

Não Aplicável
v)

Contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não Aplicável

b.

Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

A Companhia não mantém quaisquer operações, contratos, obrigações ou outros tipos de compromissos com sociedades
controladas não consolidadas ou outras operações passíveis de gerar um efeito relevante, presente ou futuro, em sua situação
financeira e/ou mudanças em sua situação financeira, receitas ou despesas, resultados operacionais, liquidez, gastos com
capital ou recursos de capital que não estejam registrados em seu balanço patrimonial.
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10.7 - Comentários Sobre Itens Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

Não existem outros itens relevantes que não estejam evidenciados em nossas demonstrações financeiras.
a.

Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas
financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não Aplicável
b.

Natureza e o propósito da operação

Não Aplicável
c.

Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da
operação

Não Aplicável
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10.8 - Plano de Negócios

a.

Investimentos, incluindo:

i)

Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

Em 2018, 2019 e 2020 os maiores investimentos foram em manutenção de prédios industriais, reposição do ativo imobilizado e
aquisição de novos equipamentos para modernização do parque fabril e nos diversos projetos para melhorar a eficiência da
companhia.
A composição dos investimentos está demonstrada no quadro a seguir:
R$ milhões

2018

Investimentos (em imobilizado e intangível)

2019
72,3

2020
52,4

Var. % 2020/2019
73,2

39,6%

Em 2021 nossa previsão é investir um valor em torno de R$100 milhões na manutenção de nossa capacidade produtiva.
As descrições quantitativas e qualitativas dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos estão descritas nos itens
10.8.b e 10.8.c.
ii)

Fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia tem condições de fazer todos os investimentos com recursos próprios.
iii)

Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não há desinvestimentos relevantes em andamento e não há desinvestimentos previstos.

b.

Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam
influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor.

Não temos previsão de aquisição de plantas industriais, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar
materialmente a nossa capacidade produtiva.

c.

Novos produtos e serviços, indicando:

A Grendene atua no setor de calçados com fortes componentes de moda e seu modelo de negócios se assemelha ao que é
conhecido no mercado como “fast fashion”, que consiste no lançamento de muitos produtos num ano compondo diversas coleções.
Desta forma o portfólio de produtos da Grendene é inteiramente renovado a cada 90 a 180 dias.
Para garantir o sucesso e aceitação destas coleções a Grendene acompanha continuamente o mercado mantendo estreita
comunicação com os pontos de venda e realiza pesquisas de mercado junto a consumidores alvo sobre suas propostas de
lançamentos. Também faz parte deste esforço a participação em muitas feiras nacionais e internacionais onde as reações dos
compradores relativas aos produtos podem ser observadas e testadas.
i)

Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

A Grendene não divulga pesquisas em andamento pelas características de seu negócio, mas mostra o resultado na forma de
produtos nos lançamentos, que geralmente ocorrem durante a participação em feiras e eventos.
ii)

Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços
R$ milhões

Investimento em P&D de novos produtos

iii)

2018

2019
54,7

2020
54,3

Var. % 2020/2019
46,3

(14,7%)

Projetos em desenvolvimento já divulgados

Vide item 10.8.b e 10.8.c.
iv)

Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não distinguimos estes gastos dos apresentados no item 10.8.c.ii.
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10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante

Não existem outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido
identificados ou comentados nos demais itens desta seção.
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11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas

A Companhia não faz mais projeções ou divulgação de premissas.
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11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas

A partir de 2019 a companhia não faz mais projeções ou divulgação de premissas.
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a.

atribuições de cada órgão

A Companhia é administrada pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal e pela Diretoria na forma da lei e do Estatuto
Social. Os conselheiros são eleitos pela Assembleia Geral e os diretores são eleitos pelo Conselho de Administração.

Ao Conselho de Administração compete conforme art.21 do Estatuto Social:
a) eleger e destituir os diretores e fixar suas atribuições, incluindo o Diretor de Relações com Investidores;
b) aprovar o regimento interno da Companhia, se for o caso;
c) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e de qualquer sociedade controlada pela Companhia (“Controlada”);
d) aprovar um Plano de Negócios para a Companhia e suas Controladas e quaisquer investimentos ou despesas de capital que
não estejam incluídas em tal Plano, se for o caso;
e) fiscalizar a gestão dos diretores, examinando, a qualquer tempo, as atas, livros e papéis da Companhia e de suas Controladas,
solicitando informações sobre contratos celebrados, ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos;
f) convocar Assembleia Geral, nos termos do Artigo 9º acima, sempre que necessário ou exigido por lei e nos termos deste Estatuto
Social;
g) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria e demonstrações financeiras anuais
e/ou intermediárias e propor a destinação do lucro líquido de cada exercício;
h) deliberar sobre a emissão de ações ou bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado;
i) autorizar a aquisição pela Companhia de ações de emissão da Companhia para manutenção em tesouraria e/ou posterior
alienação;
j) deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real, e de notas promissórias para
distribuição pública nos termos da Instrução CVM 134;
k) nomear e destituir os auditores independentes da Companhia;
l) autorizar a captação de empréstimos ou financiamentos em valor agregado superior a R$300.000.000,00 (trezentos milhões de
reais), considerado o período dos 3 (três) meses anteriores ao respectivo negócio, pela Companhia ou qualquer Controlada;
m) autorizar a alienação ou oneração de bens do ativo permanente da Companhia ou qualquer Controlada, em valor agregado
superior a R$360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de reais), considerando o período dos 3 (três) meses anteriores ao
respectivo negócio;
n) autorizar a prestação de garantias reais ou pessoais de qualquer natureza pela Companhia ou qualquer controlada em valor
agregado superior a R$360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de reais), considerando o período dos 3 (três) meses
anteriores ao respectivo negócio;
o) autorizar a realização de atos que importem em renúncia de direitos pela Companhia ou qualquer controlada em valor agregado
superior a R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), considerando o período dos 3 (três) meses anteriores ao
respectivo negócio;
p) fixar as condições gerais e autorizar a celebração de contratos de qualquer natureza entre a Companhia e qualquer Controlada
e Coligada, seus administradores, seus acionistas controladores e, ainda, entre a Companhia e sociedade(s) controladas e
coligadas dos administradores e dos acionistas controladores, assim como com qualquer outras sociedades que com qualquer
destas pessoas integre um mesmo grupo de fato ou de direito, que atinjam, individual ou conjuntamente, no período de um ano,
valor igual ou superior a 1% sobre o patrimônio líquido da Companhia;
q) pronunciar-se sobre os assuntos que a Diretoria lhe apresentar para sua deliberação ou a serem submetidos à Assembleia
Geral;
r) deliberar sobre a suspensão das atividades da Companhia e qualquer controlada;
s) avocar, a qualquer tempo, o exame de qualquer assunto referente aos negócios da Companhia e suas Controladas que não
estejam na esfera de competência privativa da Assembleia Geral;
t) definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas, para a preparação do laudo de
avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de Companhia aberta ou saída do Novo Mercado;
u) aprovar a contratação da instituição depositária prestadora dos serviços de ações escriturais; e
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v) Manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as
ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do
edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública
de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua
titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar
pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM.
Parágrafo Único - Os valores mencionados nas letras “l”, “m”, “n” e “o” acima serão corrigidos anualmente a partir de 07 de abril
de 2014, pelo índice do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha a substituí-lo.

A Diretoria compete à representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele.
Conforme art.26 do Estatuto Social, salvo conforme disposto no Artigo 27, a representação ativa e passiva da Companhia, em
juízo ou fora dele, deve ser exercida individualmente pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Vice-Presidente ou (a) por 02 (dois)
diretores em conjunto, (b) por um diretor em conjunto com um procurador com poderes especiais e específicos ou (c) por dois
procuradores com tais poderes. As procurações outorgadas pela Companhia devem ser assinadas individualmente pelo Diretor
Presidente ou pelo Diretor Vice-Presidente, ou por 02 (dois) diretores em conjunto, ou um Diretor em conjunto com um procurador
e devem conter poderes específicos e prazo de vigência não superior a 2 (dois) anos (ressalvada a outorga de poderes da cláusula
ad judicia et extra que a Diretoria venha a autorizar em cada caso).
Também, conforme art.27 do Estatuto Social, sem prejuízo do disposto no Artigo 26, a Companhia pode ser representada por
01 (um) diretor ou, ainda, por 01 (um) procurador com poderes específicos e especiais, inclusive para outorga de procuração, nos
termos do Artigo 26 acima, agindo isoladamente, nas seguintes hipóteses:
a. em assuntos de rotina perante os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades de economia mista,
inclusive, mas não se limitando ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), administrado pela Caixa Econômica Federal, Secretaria da Receita Federal incluindo Inspetorias, Delegacias e Agências
da Receita Federal, Secretarias das Fazendas Estadual(is) e/ou Municipal(is), Juntas Comerciais Estaduais, Instituto Nacional de
Propriedade Industrial, Banco Central do Brasil, SECEX, Banco do Brasil S.A., Comissão de Valores Mobiliários, IBAMA e demais
órgãos ambientais, Departamento de Aviação Civil (DAC) e Infraero, Bolsas de Valores e de Mercadorias, Sudene/Adene,
Sudam/Adam, Bancos Estatais e de Desenvolvimento, Instituições Financeiras de Crédito e de Investimentos;
b. na cobrança e recebimento de créditos a favor da Companhia;
c. na assinatura de correspondência sobre assuntos rotineiros; e
d. na representação da Companhia nas Assembleias gerais de suas Controladas.

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Companhia, com as atribuições e poderes que a lei lhe confere, é composto de 03 (três) membros titulares
e suplentes de igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, dentre pessoas residentes no País, desde que
preencham os requisitos legais para o cargo.
§1º

O Conselho Fiscal funciona de maneira não permanente, instalando-se, apenas, quando assim decidir a Assembleia Geral,
obedecida sempre as disposições previstas em lei e no Estatuto Social.

§2º

O Conselho Fiscal elege seu Presidente na primeira reunião e funciona de acordo com regimento interno aprovado na
Assembleia Geral que deliberar sobre sua instalação, se for o caso.

§3º

As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas sempre por maioria absoluta de votos e serão lavradas, em forma de
Ata, no livro próprio e assinadas por todos os presentes.

§4º

A Assembleia Geral fixará os honorários do Conselho Fiscal, quando em funcionamento, observada sempre às disposições
previstas em lei.

§5º

A posse dos membros do Conselho Fiscal é condicionada à previa subscrição do Termo de Anuência dos membros do
Conselho Fiscal a que se refere o Regulamento de Listagem do Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos
legais aplicáveis.
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Comitês
Comitê de Gestão do Programa de Stock Option
Este comitê segue as diretrizes estabelecidas pelo Regulamento de Plano de Outorga de Opções de Compra ou Subscrição de
Ações da Grendene, que tem por objetivo estabelecer regras para que determinados executivos da Companhia possam adquirir
ações de sua emissão, visando, com isso, reforçar os níveis de atração, retenção e motivação de talentos, bem como alinhar
interesses de executivos aos dos acionistas na geração de resultados e criação sustentável de valor.

Comitê de Investimentos
Este comitê, que conta com um regimento interno próprio aprovado pelo Conselho de Administração, tem como atribuições avaliar
as propostas de investimentos financeiros ofertadas à Grendene dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administração,
notadamente em investimentos diversos, não lastreados em instituições financeiras e/ou governo federal, bem como pelo Estatuto
Social da Companhia e emitir recomendações para o Presidente da Grendene quanto à aprovação das operações apresentadas
e analisadas.

Comitê de Partes Relacionadas
Este comitê, que conta com um regimento interno próprio aprovado pelo Conselho de Administração, tem como atribuições
analisar as transações entre Partes Relacionadas e situações com potencial conflito de interesses, de acordo com o estabelecido
na Política para Transações com Partes Relacionadas, aprovada pelo Conselho de Administração, assegurando a igualdade e a
transparência, de modo a garantir aos acionistas, aos investidores e outras partes interessadas, que a Companhia se encontra de
acordo com as melhores práticas de Governança Corporativa.

Comitê de Ética
Este comitê, que conta com um regimento interno próprio aprovado pelo Conselho de Administração. O Comitê de Ética deverá
agir em estrita conformidade com a missão, visão, valores e diretrizes da Grendene, além de conduzir seus trabalhos de acordo
com as boas práticas de governança corporativa alinhado ao Código de Conduta da Companhia. O Comitê de Ética incentivará o
respeito, o cumprimento da conduta alinhada às regras internas da companhia, em conformidade com as leis e os padrões éticos
da sociedade, que também orientam as nossas relações internas e externas como colaboradores, empregados, terceiros e
administradores da Grendene.

Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria da Grendene é um órgão interno, de caráter permanente e não estatutário, de assessoramento vinculado
diretamente ao Conselho de Administração, submetido à legislação e à regulamentação aplicáveis e às regras de seu Regimento.
Compete ao Comitê de Auditoria, entre outras matérias: a) Opinar sobre (i) as condições para contratação dos serviços do auditor
independente; e (ii) contratação e destituição dos serviços de auditoria independente; b) Assegurar a independência dos auditores
independentes, recebendo destas informações periódicas sobre qualquer atividade que possa colocar tal independência em risco;
c) Receber relatórios regulares do auditor independente sobre assuntos e atualizações na legislação contábil e de auditoria de
práticas em vigor de tempos em tempos; d) Receber anualmente do auditor independente a confirmação escrita de sua
independência frente à Companhia, bem como informações sobre os serviços adicionais de qualquer classe prestados pelo auditor
independente ou pelas pessoas ou entidades vinculadas a este, conforme regulamentação aplicável; e) Emitir anualmente, antes
da emissão dos relatórios de auditoria, um relatório sobre a independência do auditor independente. Este relatório deverá tratar,
em todos os casos, da prestação de serviços adicionais citada no parágrafo anterior; f) Servir de canal de comunicação entre o
Conselho de Administração e o auditor independente, de quem o Comitê irá receber informações regulares sobre o plano de
auditoria e os resultados de sua execução; g) Avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras; h) Acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos, de riscos e de compliance da
Companhia; i) Avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, promovendo seu gerenciamento, de acordo com a
Política de Gerenciamento de Riscos da Grendene; j) Avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou
aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas; e k)Possuir
meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à
companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do
prestador e da confidencialidade da informação.
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b.

Data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês.

Conselho fiscal foi instalado em 12/04/2021. A companhia teve o conselho fiscal instalado nos três últimos exercícios (2018, 2019
e 2020).
Os comitês foram criados em:
- Comitê de Gestão do Programa de Stock Option: 12/02/2015;
- Comitê de Investimentos: 27/05/2019
- Comitê de Partes Relacionadas: 13/08/2020;
- Comitê de Ética: 29/04/2021;
- Comitê de Auditoria: 24/02/2022.

c.

Mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê

Entendemos que a avaliação do Conselho de Administração e Conselho Fiscal deva ser feita pelos acionistas que os elegeram.
Não temos conhecimentos se esta avaliação é feita e no caso de ser feita quais critérios ou mecanismos são adotados.
A avaliação de desempenho da Diretoria é realizada pelo Conselho de Administração da Companhia, com base no resultado geral
da empresa e no seu acompanhamento das atividades dos diretores ao longo do ano. Esta avaliação não é formal (escrita)
constituindo em comentários sobre os resultados, metas atingidas e recomendações dos Conselheiros a cada diretor.
Os Comitês, não estatutários, de Gestão do Programa de Stock Option, de Investimentos, de Partes Relacionadas e de Ética não
possuem avaliação de desempenho. A Companhia não tem outros comitês de gestão.

d.

Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais.

Ver item “a” Diretoria.

e.

Mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração, dos comitês e da diretoria.

- Conselho de Administração
ver item 10 c.

- Diretoria
ver item 10 c.

- Conselho Fiscal
vide item 10 c.

- Comitês
vide item 10 c.
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a. Prazo de convocação
A primeira convocação deve ser feita com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência da data marcada para realização da
Assembleia Geral, contado tal prazo da publicação do primeiro anúncio de convocação, do qual constará além do local, data e
hora da assembleia, a ordem do dia. Caso a Assembleia Geral não se realize após a primeira convocação, será publicado novo
anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias.
b. Competências
A Assembleia Geral que for convocada e instalada de acordo com a legislação aplicável e as disposições do Estatuto Social tem
poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar todas as resoluções que julgar convenientes à
sua defesa e desenvolvimento.
c. Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos
acionistas para análise
- Físico:

Avenida Pedro Grendene, 131, CEP 95180-052, Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul.

- Eletrônico: http://ri.grendene.com.br
d. Identificação e administração de conflitos de interesses
No caso de interesse conflitante com a matéria da ordem do dia, segundo a legislação brasileira, o acionista é vedado em proferir
o seu voto. Nesse sentido, na Companhia essa regra se aplica, não se admitindo o voto, regra geral, dos acionistas que tenham
conflito com a matéria constando na ordem do dia.
e.

Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

A solicitação de procurações segue os requisitos legais e regulatórios.
f. Formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas, indicando se o emissor exige ou
dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução juramentada e se o emissor admite
procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
A Companhia não permite procurações por meio eletrônico. A Companhia dispensa a autenticação e o reconhecimento de firma
dos documentos referidos item 12.2.G.II.
O acionista pessoa física poderá ser representado, nos termos do artigo 126, §1º, da Lei das S.A., por procurador constituído há
menos de 1 (um) ano, que seja acionista, advogado, instituição financeira ou administrador da Companhia.
O acionista pessoa jurídica poderá ser representado, nos termos do artigo 126, §1º, da Lei das S.A. e consoante a orientação do
Ofício-Circular CVM/SEP/Nº 01/2017, por seus representantes legais ou por procurador devidamente constituído, de acordo com
os atos constitutivos da sociedade e com as regras do Código Civil. Dessa forma, no caso de acionistas pessoas jurídicas, não há
necessidade de esse procurador ser acionista, administrador da Companhia ou advogado.
g. Formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados diretamente à companhia,
indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização e consularização
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância, por meio do envio diretamente à Companhia, deverá encaminhar
os seguintes documentos aos cuidados do Departamento de Relação com Investidores, no endereço da Sede Administrativa da
Companhia, na Avenida Pedro Grendene, 131, CEP 95180-052, Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul.
(i)
(ii)

via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido, rubricado e assinado; e
cópia dos seguintes documentos:
para pessoas físicas: documento de identidade com foto do acionista;
para pessoas jurídicas: último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que
comprovem a representação legal do acionista; e documento de identidade com foto do representante legal.
para fundos de investimento: último regulamento consolidado do fundo; estatuto ou contrato social do seu administrador
ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes
de representação; e documento de identidade com foto do representante legal.
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A Companhia não exigirá a tradução juramentada de documentos que tenham sido originalmente lavrados em língua portuguesa
ou inglesa ou que venham acompanhados da respectiva tradução nessas mesmas línguas. Serão aceitos os seguintes
documentos de identidade, desde que com foto: RG, RNE, CNH, Passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente
reconhecidas.
Segundo o Art. 21-B da Instrução CVM nº 481/2009, o boletim de voto à distância será recebido até 7 (sete) dias antes da
assembleia. Os boletins recebidos após a data estabelecida serão desconsiderados pela Companhia.
h. Se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de participação a
distância
A Companhia disponibiliza o endereço de e-mail: dri@grendene.com.br para recebimento do boletim de voto a distância e os
pedidos de participação a distância.
i. Instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou candidatos a
membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância
Caso o acionista queira incluir propostas de deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração ou do
conselho fiscal no boletim de voto à distância, será necessário apresentar tais propostas por meio de correspondência enviada
aos cuidados do Departamento de Relação com Investidores, no endereço da sede administrativa da Companhia na Avenida
Pedro Grendene, 131, CEP 95180-052, Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com os documentos pertinentes à
proposta, ou por meio do endereço eletrônico dri@grendene.com.br, nos prazos estabelecidos pela regulamentação vigente.
j. Se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar
comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A Companhia não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar comentários
dos acionistas sobre as pautas das assembleias.
k. Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a distância
Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que estejam depositadas em depositária central poderão transmitir
as instruções de voto para preenchimento do boletim de voto a distância por meio dos seus respectivos agentes de custódia, caso
esses prestem esse tipo de serviço.
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12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração

O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, cinco e, no máximo, sete membros efetivos, dos quais no mínimo 20%
(vinte por cento) deverão ser Conselheiros Independentes, tal como definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado. O
mandato dos conselheiros é unificado, de no máximo 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Os atuais membros do Conselho
de Administração da Companhia são os seguintes:
Membro

Cargo

Data de eleição
06/07/2020

Alexandre Grendene Bartelle

Presidente

Pedro Grendene Bartelle

Vice Presidente

06/07/2020

Maílson Ferreira da Nóbrega

Conselheiro

06/07/2020

Oswaldo de Assis Filho

Conselheiro

06/07/2020

Renato Ochman

Conselheiro

06/07/2020

Walter Jansen Neto

Conselheiro Independente

06/07/2020

Bruno Alexandre Licarião Rocha

Conselheiro Independente

06/07/2020

a. Frequência das reuniões
O Conselho de Administração reúne-se, ordinariamente, 4 (quatro) vezes por ano, e, extraordinariamente, sempre que convocado
pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente ou por deliberação da maioria dos seus membros ou, ainda, por solicitação da Diretoria.
Em 2020, as reuniões do Conselho de Administração da Companhia foram realizadas nas datas abaixo indicadas:
2020
13/02/2020
12/03/2020
25/03/2020
14/04/2020
14/05/2020
15/07/2020
13/08/2020
29/10/2020
25/11/2020
b. Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do direito
de voto de membros do conselho
Não há restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto.

c. Regras de identificação e administração de conflitos de interesses
Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, qualquer membro do Conselho de Administração da Companhia está
proibido de votar em qualquer Assembleia ou reunião do Conselho, ou de atuar em qualquer operação ou negócios nos quais
tenha interesses conflitantes com os da Companhia. A identificação e administração dos conflitos de interesses são de
responsabilidade dos membros do Conselho de Administração.
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem

A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do conselho fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem,
perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada
com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na
Lei das Sociedades por Ações, no estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo
Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do
mercado de valores mobiliários em geral, além daquelas constantes do Regulamento de Listagem, do Regulamento de
Arbitragem, do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Rudimar Dall Onder

14/08/1956

Pertence apenas à Diretoria

24/02/2022

3 anos

7

254.626.870-87

Engenheiro Mecânico

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

24/02/2022

Sim

0.00%

Alceu Demartini de Albuquerque

24/04/1979

Pertence apenas à Diretoria

24/02/2022

3 anos

2

955.578.490-68

Administrador de Empresas

12 - Diretor de Relações com
Investidores

24/02/2022

Sim

0.00%

Gelson Luis Rostirolla

14/02/1953

Pertence apenas à Diretoria

24/02/2022

3 anos

7

148.411.429-91

Administrador de Empresas

11 - Diretor Vice Presidente/
Superintendente

24/02/2022

Sim

0.00%

Walter Janssen Neto

04/04/1956

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

25/04/2022

2 anos

9

248.808.509-00

Conselheiro

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

25/04/2022

Sim

100.00%

Bruno Alexandre Licarião Rocha

18/02/1979

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

25/04/2022

2 anos

2

278.107.688-08

Conselheiro

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

25/04/2022

Sim

100.00%

Alexandre Grendene Bartelle

23/01/1950

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

25/04/2022

2 anos

10

098.675.970-87

Industrial

20 - Presidente do Conselho de
Administração

25/04/2022

Sim

100.00%

Diretor Administrativo Financeiro, Membro
do Comitê de Investimentos e Membro do
Comitê de Partes Relacionadas

Membro do Comitê de Investimentos,
Membro do Comitê de Partes
Relacionadas e Membro do Comitê de
Ética

Não ocupa outras funções no emissor.

Não ocupa outras funções no emissor.

Membro do Comitê de Auditoria

Presidente do comitê de gestão do
programa de stock option e membro do C
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Maílson Ferreira da Nóbrega

14/05/1942

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

25/04/2022

2 anos

10

043.025.837-20

Economista

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

25/04/2022

Sim

100.00%

Oswaldo de Assis Filho

11/02/1950

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

25/04/2022

2 anos

10

761.798.778-15

Administrador de Empresas e
Economista

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

25/04/2022

Sim

100.00%

Pedro Grendene Bartelle

23/01/1950

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

25/04/2022

2 anos

10

098.647.840-72

Industrial

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

25/04/2022

Sim

100.00%

Renato Ochman

21/02/1960

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

25/04/2022

2 anos

10

375.739.690-15

Advogado

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

25/04/2022

Sim

100.00%

Não ocupa outras funções no emissor.

Não ocupa outras funções no emissor.

Membro do comitê de gestão do programa
de stock option e membro do Comitê de
Investimentos

Membro do comitê de gestão do programa
de stock option.
Experiência profissional / Critérios de Independência
Rudimar Dall Onder - 254.626.870-87
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Formação: Engenharia Mecânica (1981) pela Universidade de Caxias do SUL (UCS). Iniciou suas atividades na Companhia em 1979 e ocupou diversas posições até assumir a função de Diretor Industrial e
Comercial em 1987.
Em 18 de agosto de 2004 foi eleito Diretor Industrial e Comercial estatutário e em 25 de Abril de 2013 foi eleito Diretor Presidente e acumulou a função de Diretor Industrial e Comercial até 07 de abril de 2014,
quando houve reforma do Estatuto Social e o cargo estatutário de Diretor Industrial e Comercial deixou de existir.

O Sr. Rudimar Dall Onder declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Alceu Demartini de Albuquerque - 955.578.490-68
Formação: Master of Business Administration. University of Illinois, conclusão julho 2019. Pós-graduado em Relações Internacionais. FGV, conclusão em 2004. Graduado em Ciências Contábeis. Unip, conclusão em
2016. Graduado em Administração Financeira e Comércio Exterior. University of South Carolina, menção honrosa conclusão em 2002. Gestão de Negócios na Era Digital – Fundação Dom Cabral, 2018
Nos últimos anos o Sr. Alceu Albuquerque ocupou as funções de gerente de finanças corporativas do Banco Cooperativo Sicredi (2010 a 2019) e após como diretor do Banco Mercantil do Brasil S.A. (2019 a 2020).
O Sr. Alceu Demartini Albuquerque declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Gelson Luis Rostirolla - 148.411.429-91
Formação: Administração de Empresas (1977) e Ciências Contábeis (1979) pela UNOESC – Universidade do Oeste Catarinense, em Chapecó - SC.
Iniciou suas atividades na Grendene S.A. em 1980 e nos últimos anos ocupou diversas posições na diretoria da Companhia: Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores - Entre
18/08/2004 e 28/04/2005, Diretor Administrativo e de Controladoria - Entre 29/04/2005 e 25/04/2013 e Diretor Financeiro - Entre 10/05/2007 e 25/04/2013.
Em 25 de abril de 2013 o Sr. Gelson Luis Rostirolla foi eleito Diretor Vice Presidente.
O Sr. Gelson Luis Rostirolla declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Walter Janssen Neto - 248.808.509-00
Membro do Conselho de Administração desde 18/12/2006.
Formação: Economia e Contabilidade; Pós-graduado em Economia Industrial pela Universidade Federal de SC; e com MBA Executive pela Wharton School da Universidade da Pennsylvania.
Possui certificação de Conselheiro Profissional pelo NACD (National Association of Corporate Directors) dos USA; Especialização em Governança Corporativa pelas Universidades de Stanford Law School, Chicago
Business School e Wharton School; É membro do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
Foi executivo do Grupo WEG de Santa Catarina por 31 anos, onde teve a oportunidade de exercer diversos cargos executivos nas áreas de Suprimentos, Finanças e Vendas. Foi diretor Superintendente de Unidade
de Negócios, diretor de RH e Marketing Corporativo e mais recentemente presidente das operações do grupo WEG nos USA, além de ser membro do Conselho de Administração de várias empresas Brasileiras.

Conselheiro independente conforme critério estabelecido pelo art. 16 do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão.
O Sr. Walter Janssen Neto declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Bruno Alexandre Licarião Rocha - 278.107.688-08

PÁGINA: 111 de 238

Formulário de Referência - 2021 - GRENDENE S.A.

Versão : 9

Advogado, formado em direito pela Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo) em 2002. – Membro independente do Conselho de Administração da Too Seguros S.A. e sócio fundador do Grupo Exes
que atua na gestão de recursos de terceiros e na estruturação e execução de transações nos mercados financeiros e de capitais. Advogado de formação, até junho de 2014 atuou como co-head do Departamento
Jurídico da América Latina do Grupo BTG Pactual. Tornou-se sócio do Grupo BTG Pactual em 2009, tendo ingressado neste grupo em 1999. Nos anos 2007 e 2008 afastou-se do BTG Pactual e atuou como Foreing
Associate no escritório nova iorquino Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. É membro da Ordem dos Advogados do Brasil e habilitado pela Comissão de Valores Mobiliários para prestar serviços de
Administrador de Carteira de Valores Mobiliários.
Conselheiro independente conforme critério estabelecido pelo art. 16 do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão.
O Sr. Bruno Alexandre Licarião Rocha declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam
ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Alexandre Grendene Bartelle - 098.675.970-87
Fundador da Companhia e Presidente do Conselho de Administração desde 18 de agosto de 2004.
Formação: Bacharel em Direito, pela Universidade de Caxias do Sul/RS.
O Sr. Alexandre Grendene Bartelle, foi um dos responsáveis pelo crescimento da companhia, com o desenvolvimento de conceitos, tecnologia, produtos e design inovadores. Ocupou o cargo de diretor Presidente
até 25 de Abril de 2013.

O Sr. Alexandre Grendene Bartelle declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Maílson Ferreira da Nóbrega - 043.025.837-20
Membro do Conselho de Administração desde 18 de agosto de 2004.
Formação: Economia pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB).
O Sr. Maílson Ferreira da Nóbrega iniciou sua carreira no Banco do Brasil S.A., onde exerceu a chefia da área de crédito rural e industrial de agência na Paraíba.
Após quatorze anos no Banco do Brasil, assumiu a chefia da Coordenadoria de Assuntos Econômicos do Ministério da Indústria e do Comércio (1977) e, posteriormente, da Coordenadoria de Assuntos Econômicos
do Ministério da Fazenda (1979).
Ocupou por duas vezes o cargo de secretário-geral do Ministério da Fazenda e, entre 1988 e 1990, foi ministro da Fazenda, em cuja qualidade presidiu vários órgãos, incluindo o Conselho Monetário Nacional
(CMN), o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e o Conselho de Política Fazendária (Confaz).
Participa de diversas organizações sociais e empresariais, sendo membro do Conselho de Administração de uma série de empresas no Brasil e no exterior.
Atuou, ainda, como representante do governo brasileiro em vários eventos e órgãos internacionais.
É autor de vários livros e de artigos sobre a economia brasileira, publicados no Brasil e no exterior.
O Sr. Maílson Ferreira da Nóbrega declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Oswaldo de Assis Filho - 761.798.778-15

PÁGINA: 112 de 238

Formulário de Referência - 2021 - GRENDENE S.A.

Versão : 9

Membro do Conselho de Administração desde 18 de agosto de 2004.
Formação: Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) (1973). É Mestre em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo.
Entre 1978 e 1983, foi diretor do Banco Mercantil de São Paulo.
Entre 1984 e 1991, foi sócio da Planibanc Corretora de Valores e entre 1992 e 1994 foi sócio da Convenção Corretora de Valores.
Em 1994, assumiu a Vice-Presidência do Banco Itamarati, posição que ocupou até 1996.
Entre 1996 e 1997, foi vice-presidente do Banco de Crédito Nacional (BCN) e, em 1998, tornou-se sócio do Banco Pactual S.A. até 2006. Ocupou a posição de Vice Chairman no UBS Pactual de 2006 até 2009.
Atualmente é Sócio e Diretor Executivo do Banco BTGPactual.

O Sr. Oswaldo de Assis Filho declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Pedro Grendene Bartelle - 098.647.840-72
Fundador da Companhia. Vice-Presidente do Conselho de Administração desde 18 de agosto de 2004.
Formação: Bacharel em Direito, pela Universidade de Caxias do Sul/RS.
O Sr. Pedro Grendene Bartelle, foi um dos responsáveis pelo crescimento da companhia, com o desenvolvimento de conceitos, tecnologia, produtos e design inovadores. Ocupou o cargo de diretor Vice Presidente
até 25 de Abril de 2013.

O Sr. Pedro Grendene Bartelle declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Renato Ochman - 375.739.690-15
Membro do Conselho de Administração desde 18 de agosto de 2004.
Formação: Advogado, Bacharel em Direito pela PUC/RS. Mestre em Direito Comercial pela PUC/SP; Pós Graduado em Direito Comercial pela PUC/SP.
Sócio do escritório de advocacia Ochman, Real Amadeo Advogados Associados com escritórios em São Paulo/SP e Porto Alegre/RS, escritório especializado em Direito Societário e Mercado de Capitais; na área
consultiva, contencioso societário e civil; abertura de capital de companhias; emissões de valores mobiliários, estruturação de sucessão familiar, dentre outros.
Professor convidado de cursos da GVLaw/Fundação Getúlio Vargas/SP. Membro do Conselho da Escola Graduada de São Paulo - Graded School e membro da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo e
Rio Grande do Sul.
O Sr. Renato Ochman declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Rudimar Dall Onder - 254.626.870-87
N/A
Alceu Demartini de Albuquerque - 955.578.490-68
N/A
Gelson Luis Rostirolla - 148.411.429-91
N/A
Walter Janssen Neto - 248.808.509-00
N/A
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Bruno Alexandre Licarião Rocha - 278.107.688-08
N/A
Alexandre Grendene Bartelle - 098.675.970-87
N/A
Maílson Ferreira da Nóbrega - 043.025.837-20
N/A
Oswaldo de Assis Filho - 761.798.778-15
N/A
Pedro Grendene Bartelle - 098.647.840-72
N/A
Renato Ochman - 375.739.690-15
N/A
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Membro do Comitê (Efetivo)

18/02/1979

25/04/2022

2 anos

24/02/2022

1

100.00%

23/09/1946

25/04/2022

2 anos

24/02/2022

1

100.00%

27/02/1953

25/04/2022

2 anos

24/02/2022

1

100.00%

14/08/1956

13/08/2020

2 anos

13/08/2020

1

100.00%

03/03/1975

13/08/2020

2 anos

13/08/2020

1

100.00%

04/11/1987

28/04/2022

3 anos

28/04/2022

2

100.00%

27/02/1953

28/04/2022

3 anos

28/04/2022

1

100.00%

23/01/1950

28/04/2022

3 anos

28/04/2022

2

100.00%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Bruno Alexandre Licarião Rocha

Comitê de Auditoria

278.107.688-08

Conselheiro

Membro do Conselho de Administração.
João Carlos Sfreddo

Comitê de Auditoria

008.936.920-34

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Membro do Comitê (Efetivo)

Contador

Não ocupa outros cargos/funções no emissor.
Herculano Aníbal Alves

Comitê de Auditoria

463.463.178-49

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Membro do Comitê (Efetivo)

Economista

Membro do Comitê de Investimentos
Rudimar Dall Onder

Outros Comitês

254.626.870-87

Comitê de Partes Relacionadas

Membro do Comitê (Efetivo)
Engenheiro Mecânico

Diretor Presidente, Diretor Administrativo Financeiro, Membro do Comitê de Investimentos
Rafael Vieira Grazziotin

Outros Comitês

699.623.670-34

Comitê de Partes Relacionadas

Membro do Comitê (Efetivo)
Advogado

Não ocupa outros cargos/funções no emissor.
André de Camargo Bartelle

Outros Comitês

354.047.748-94

Comitê de Investimentos

Membro do Comitê (Efetivo)
Engenheiro

Não ocupa outros cargos/funções no emissor.
Herculano Aníbal Alves

Outros Comitês

463.463.178-49

Comitê de Investimentos

Membro do Comitê (Efetivo)
Economista

Membro do Comitê de Auditoria
Pedro Grendene Bartelle

Outros Comitês

098.647.840-72

Comitê de Investimentos

Membro do Comitê (Efetivo)
Industrial

Vice Presidente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Gestão do Programa de Stock Option
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Membro do Comitê (Efetivo)

23/01/1950

12/02/2015

Indeterminado

12/02/2015

1

100.00%

21/02/1960

12/02/2015

Indeterminado

12/02/2015

1

100.00%

23/01/1950

28/04/2022

3 anos

28/04/2022

2

100.00%

10/06/1978

28/04/2022

3 anos

28/04/2022

2

100.00%

14/08/1956

28/04/2022

3 anos

28/04/2022

2

100.00%

23/01/1950

12/02/2015

indeterminado

12/02/2015

1

100.00%

24/04/1979

28/04/2022

3 anos

28/04/2022

3

100.00%

21/09/1984

29/04/2021

Indeterminado

29/04/2021

1

100.00%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Pedro Grendene Bartelle

Outros Comitês

098.647.840-72

Gestão do Programa de Stock
Option

Industrial

Vice presidente do Conselho de Administração e membro do Comitê de Investimentos
Renato Ochman

Outros Comitês

375.739.690-15

Gestão do Programa de Stock
Option

Membro do Comitê (Efetivo)
Advogado

Membro do Conselho de Administração
Alexandre Grendene Bartelle

Outros Comitês

098.675.970-87

Comitê de Investimentos

Membro do Comitê (Efetivo)
Industrial

Presidente do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Gestão do Programa de Stock Options.
Rodrigo Geraldi Arruy

Outros Comitês

250.333.968-97

Comitê de Investimentos

Membro do Comitê (Efetivo)
Engenheiro Civil

Não ocupa outros cargos/funções no emissor
Rudimar Dall Onder

Outros Comitês

254.626.870-87

Comitê de Investimentos

Membro do Comitê (Efetivo)
Engenheiro Mecânico

Diretor Presidente e Membro do Comitê de Partes Relacionadas
Alexandre Grendene Bartelle

Outros Comitês

098.675.970-87

Gestão do Programa de Stock
Option

Presidente do Comitê
Industrial

Presidente do Conselho de Administração e membro do Comitê de Investimentos
Alceu Demartini de Albuquerque

Outros Comitês

955.578.490-68

Comitê de Investimentos

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador de Empresas

Diretor de Relações com Investidores, membro do Comitê de Partes Relacionadas, Membro do comitê de Ética
Taisa Sandoli Rossetto

Outros Comitês

048.484.099-18

Comitê de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)
Engenheira Ambiental

Coordenadora Desenvolvimento Sustentável
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Membro do Comitê (Efetivo)

22/12/1978

29/04/2021

Indeterminado

29/04/2021

1

100.00%

24/04/1979

29/04/2021

Indeterminado

29/04/2021

1

100.00%

24/04/1979

13/08/2020

2 anos

13/08/2020

1

100.00%

05/12/1971

29/04/2021

Indeterminado

29/04/2021

1

100.00%

03/11/1966

29/04/2021

Indeterminado

29/04/2021

1

100.00%

01/11/1969

29/04/2021

Indeterminado

29/04/2021

1

100.00%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Giuliano Fornazier

Outros Comitês

953.950.830-49

Comitê de Ética

Administrador de Empresas

Coordenador de Recursos Humanos
Alceu Demartini de Albuquerque

Outros Comitês

955.578.490-68

Comitê de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador de Empresas

Diretor de Relações com Investidores, Membro do Comitê de Investimentos, Membro do Comtê de Partes Relacionadas
Alceu Demartini de Albuquerque

Outros Comitês

955.578.490-68

Comitê de Partes Relacionadas

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador de Empresas

Diretor de Relações com Investidores, Membro do Comitê de Investimentos, Membro do Comitê de Ética
Andre Luis Pinto

Outros Comitês

143.881.928-56

Comitê de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador de Empresas

Diretor de Recursos Humanos
Luiz Carlos Schneider

Outros Comitês

429.255.920-15

Comitê de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)
Contador

Gerente de Divisão de Controladoria
Sandro Alberto dos Santos Braido

Outros Comitês

583.026.110-34

Comitê de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador Análise de
Sistemas

Gerente Divisão Tecnologia Informação
Experiência profissional / Critérios de Independência
Bruno Alexandre Licarião Rocha - 278.107.688-08
Advogado, formado em direito pela Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo) em 2002. – Membro independente do Conselho de Administração da Too Seguros S.A. e sócio fundador do Grupo
Exes que atua na gestão de recursos de terceiros e na estruturação e execução de transações nos mercados financeiros e de capitais. Advogado de formação, até junho de 2014 atuou como co-head do
Departamento Jurídico da América Latina do Grupo BTG Pactual. Tornou-se sócio do Grupo BTG Pactual em 2009, tendo ingressado neste grupo em 1999. Nos anos 2007 e 2008 afastou-se do BTG Pactual e
atuou como Foreing Associate no escritório nova iorquino Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. É membro da Ordem dos Advogados do Brasil e habilitado pela Comissão de Valores Mobiliários para prestar
serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários.
Conselheiro independente conforme critério estabelecido pelo art. 16 do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão.
O Sr. Bruno Alexandre Licarião Rocha declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam
ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
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João Carlos Sfreddo - 008.936.920-34
Formação: Bacharel em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com pós graduação, extensão e aperfeiçoamento – auditoria externa – pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, em convênio com o IAIB e IBMEC.
Possui mais de 30 anos de experiência na área tributária e de auditoria, em clientes dos setores de varejo, químico e petroquímico, energia elétrica, instituições financeiras e manufatura.
De 1982 a 2009 atuou com Sócio de Impostos na empresa Ernst & Young (Consultoria Tributária).
O Sr. João Carlos é membro da Câmara Júnior, membro fundador do IBEF – Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças e foi Vice Presidente da ADVB – Associação de Dirigentes de Vendas do Brasil durante
duas gestões.
O Sr. João Carlos Sfreddo declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Herculano Aníbal Alves - 463.463.178-49
Herculano Aníbal Alves - 463.463.178-49
Formação: Graduação em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Pós-graduação em Administração Financeira pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio
Vargas (EAESP/FGV) e Mestrado em Finanças e Investimentos pela EAESP/FGV. Possui certificações: Financial Seminary Analyst (CFA), Anbima (CGA) e Gestor de Carteira credenciado pela CVM. É consultor de
renda variável da BRAM – Bradesco Asset Management S.A. DTVM, desde maio de 2014 e diretor da BRAM US, desde setembro de 2011. Também atuou como Diretor de Renda Variável da BRAM – Bradesco
Asset Management S.A. DTVM (Jul/2001 a Abr/2014), Administrador de Renda Variável da Bradesco Templeton Ltda (Jun/1998 a Jun/2001), Diretor de Renda Variável do Banco ABN AMRO S.A. (Fev/1995 a
Jun/1998) e Administrador de Carteiras do Banco Unibanco S.A. (out/92 a jan/95). O Sr. Herculano Aníbal Alves declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para
o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Rudimar Dall Onder - 254.626.870-87
Rudimar Dall Onder - 254.626.870-87
Formação: Engenharia Mecânica (1981) pela Universidade de Caxias do SUL (UCS). Iniciou suas atividades na Companhia em 1979 e ocupou diversas posições até assumir a função de Diretor Industrial e
Comercial em 1987.
Em 18 de agosto de 2004 foi eleito Diretor Industrial e Comercial estatutário e em 25 de Abril de 2013 foi eleito Diretor Presidente e acumulou a função de Diretor Industrial e Comercial até 07 de abril de 2014,
quando houve reforma do Estatuto Social e o cargo estatutário de Diretor Industrial e Comercial deixou de existir.

O Sr. Rudimar Dall Onder declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Rafael Vieira Grazziotin - 699.623.670-34
O Sr. Rafael Vieira Grazziotin, advogado graduado pela Universidade de Caxias do Sul, com pós graduação em Direito Público pela mesma Universidade. Professor Universitário das disciplinas de Direito
Empresarial por mais de 10 (dez) anos. Advogado militante na área de direito societário. Sócio responsável pela área societária do escritório Casali, Grazziotin e Missaglia Advogados Associados desde 1998.
Membro da Comissão Especial da Advocacia Corporativa da OAB/RS.
O Sr. Rafael Vieira Grazziotin declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
André de Camargo Bartelle - 354.047.748-94
O Sr. André de Camargo Bartelle, formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP em 2010. Iniciou sua carreira na área de crédito do BTG Pactual. É membro do bloco de controle da
Grendene S.A. e exerce o cargo de 1º Vice Presidente do Conselho de Administração Vulcabras|Azaleia S.A. (desde 2017).
Pedro Grendene Bartelle - 098.647.840-72
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Pedro Grendene Bartelle - 098.647.840-72
Fundador da Companhia. Vice-Presidente do Conselho de Administração desde 18 de agosto de 2004.
Formação: Bacharel em Direito, pela Universidade de Caxias do Sul/RS.
O Sr. Pedro Grendene Bartelle, foi um dos responsáveis pelo crescimento da companhia, com o desenvolvimento de conceitos, tecnologia, produtos e design inovadores. Ocupou o cargo de diretor Vice Presidente
até 25 de Abril de 2013.

O Sr. Pedro Grendene Bartelle declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Renato Ochman - 375.739.690-15
Membro do Conselho de Administração desde 18 de agosto de 2004.
Formação: Advogado, Bacharel em Direito pela PUC/RS. Mestre em Direito Comercial pela PUC/SP; Pós Graduado em Direito Comercial pela PUC/SP.
Sócio do escritório de advocacia Ochman, Real Amadeo Advogados Associados com escritórios em São Paulo/SP e Porto Alegre/RS, escritório especializado em Direito Societário e Mercado de Capitais; na área
consultiva, contencioso societário e civil; abertura de capital de companhias; emissões de valores mobiliários, estruturação de sucessão familiar, dentre outros.
Professor convidado de cursos da GVLaw/Fundação Getúlio Vargas/SP. Membro do Conselho da Escola Graduada de São Paulo - Graded School e membro da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo
e Rio Grande do Sul.
O Sr. Renato Ochman declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Alexandre Grendene Bartelle - 098.675.970-87
Alexandre Grendene Bartelle - 098.675.970-87
Fundador da Companhia e Presidente do Conselho de Administração desde 18 de agosto de 2004.
Formação: Bacharel em Direito, pela Universidade de Caxias do Sul/RS.
O Sr. Alexandre Grendene Bartelle, foi um dos responsáveis pelo crescimento da companhia, com o desenvolvimento de conceitos, tecnologia, produtos e design inovadores. Ocupou o cargo de diretor Presidente
até 25 de Abril de 2013.

O Sr. Alexandre Grendene Bartelle declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Rodrigo Geraldi Arruy - 250.333.968-97
O Sr. Rodrigo Geraldi Arruy, diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da Nova Milano, graduou-se em Engenharia Civil pela Fundação Álvares Penteado (FAAP), em dezembro de
2001, e concluiu MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGVSP), em julho de 2008, possuindo a Certificação de Gestora ANBIMA (“CGA”), vigente por prazo indeterminado. O Sr. Rodrigo
Geraldi Arruy foi autorizado pela CVM para prestar os serviços de administrador de carteiras de valores mobiliários em março de 2012, conforme Ato Declaratório CVM n.º 12.191, de 02 de março de 2012. O Sr.
Rodrigo Geraldi Arruy atua na Nova Milano desde sua constituição, em 2010, atuando como seu diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários desde março de 2012. Ademais, participa
nos comitê de investimento dos diversos Fundos geridos pela Nova Milano, bem como nas empresas investidas por tais Fundos, tal como na Even Construtora e Incorporadora S.A. (“Even”), na qual atua como
membro do Conselho de Administração desde 2015, tendo sido eleito membro do Conselho de Administração da Even em 29 de abril de 2019, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021.
Alceu Demartini de Albuquerque - 955.578.490-68
Alceu Demartini de Albuquerque - 955.578.490-68
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Alceu Demartini de Albuquerque - 955.578.490-68
Formação: Master of Business Administration. University of Illinois, conclusão julho 2019. Pós-graduado em Relações Internacionais. FGV, conclusão em 2004. Graduado em Ciências Contábeis. Unip, conclusão
em 2016. Graduado em Administração Financeira e Comércio Exterior. University of South Carolina, menção honrosa conclusão em 2002. Gestão de Negócios na Era Digital – Fundação Dom Cabral, 2018
Nos últimos anos o Sr. Alceu Albuquerque ocupou as funções de gerente de finanças corporativas do Banco Cooperativo Sicredi (2010 a 2019) e após como diretor do Banco Mercantil do Brasil S.A. (2019 a 2020).
O Sr. Alceu Demartini Albuquerque declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Taisa Sandoli Rossetto - 048.484.099-18
Graduação em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), conclusão 2012. Sua atuação profissional nos últimos anos teve como o cargo de Especialista Meio Ambiente I no
período de 2012 a 2014, Especialista Meio Ambiente II no período de 2015 a 2020 e atualmente exerce o cargo de Coordenadora Desenvolvimento Sustentável.
A Sra. Taisa Sandoli Rossetto declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Giuliano Fornazier - 953.950.830-49
Pós-graduação em Gestão de Pessoas pela Faculdade dos Imigrantes, conclusão em 2007. Graduação em Administração de Empresas pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), conclusão em 2004. Sua atuação
profissional nos últimos anos teve como cargo o de Supervisor de Recursos Humanos no período de 2007 a 2015 e atualmente exerce o cargo de Coordenador de Recursos Humanos.
O Sr. Giuliano Fornazier declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Andre Luis Pinto - 143.881.928-56
Graduação em Administração de Empresas pelo Centro Universitário do Instituto Social da Bahia (FSBA), conclusão 2009.
Sua atuação profissional nos últimos anos teve como cargo o de Gerente Departamento de Recursos Humanos no período de 2016 a 2018. Gerente de Divisão Recursos Humanos no período de 2018 a 2020 e
atualmente exerce o cargo de Diretor de Recursos Humanos.
O Sr. Andre Luis Pinto declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Luiz Carlos Schneider - 429.255.920-15
Mestre em Ciências Contábeis com ênfase em Controladoria e Finanças pela Unisinos, conclusão em 2012. Especialização em Gestão Estratégica de Custos pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), conclusão
em 2006. Graduação em Ciências Contábeis pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), conclusão em 2003. Sua atuação profissional nos últimos anos teve como cargo o de Contador no período de 2006 a 2015 e
atualmente exerce a o cargo de Gerente de Divisão de Controladoria.
O Sr. Luiz Carlos Schneider declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Sandro Alberto dos Santos Braido - 583.026.110-34
Master of Business Administration Gestão e Liderança de Pessoas pela Unisinos, conclusão 2016. Master of Business Administration Tecnologia da Informação pela Unisinos, conclusão em 2012. Pós-graduação
em Gestão Empresarial pelo CESF, conclusão em 2010. Graduação em Administração – Análise de Sistemas pelo CESF, conclusão em 2007.
Sua atuação profissional nos últimos anos teve como cargo o de Coordenador de Sistemas TI no período de 2003 a 2018, Coordenador de TI no período de 2018 a 2019, Gerente Departamento TI no período 2019
a 2020 e atualmente exerce o cargo de Gerente de Divisão TI.
O Sr. Sandro Alberto Dos Santos Braido declara que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que
possam ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Bruno Alexandre Licarião Rocha - 278.107.688-08
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N/A
João Carlos Sfreddo - 008.936.920-34
N/A
Herculano Aníbal Alves - 463.463.178-49
Herculano Aníbal Alves - 463.463.178-49
N/A
Rudimar Dall Onder - 254.626.870-87
Rudimar Dall Onder - 254.626.870-87
N/A
Rafael Vieira Grazziotin - 699.623.670-34
N/A
André de Camargo Bartelle - 354.047.748-94
N/A
Pedro Grendene Bartelle - 098.647.840-72
Pedro Grendene Bartelle - 098.647.840-72
N/A
Renato Ochman - 375.739.690-15
N/A
Alexandre Grendene Bartelle - 098.675.970-87
Alexandre Grendene Bartelle - 098.675.970-87
N/A
Rodrigo Geraldi Arruy - 250.333.968-97
N/A
Alceu Demartini de Albuquerque - 955.578.490-68
Alceu Demartini de Albuquerque - 955.578.490-68
Alceu Demartini de Albuquerque - 955.578.490-68
N/A
Taisa Sandoli Rossetto - 048.484.099-18
N/A
Giuliano Fornazier - 953.950.830-49
N/A
Andre Luis Pinto - 143.881.928-56
N/A
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Luiz Carlos Schneider - 429.255.920-15
N/A
Sandro Alberto dos Santos Braido - 583.026.110-34
N/A
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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

Pedro Grendene Bartelle

098.647.840-72 Grendene S.A.

89.850.341/0001-60 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

098.675.970-87 Grendene S.A.

89.850.341/0001-60

098.675.970-87 Grendene S.A.

89.850.341/0001-60 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

098.647.840-72 Grendene S.A.

89.850.341/0001-60

098.647.840-72 Grendene S.A.

89.850.341/0001-60 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

685.957.430-53 Grendene S.A.

89.850.341/0001-60

098.647.840-72 Grendene S.A.

89.850.341/0001-60 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Vice Presidente do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente do Conselho de Administração
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Pedro Grendene Bartelle
Vice Presidente do Conselho de Administração
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Pedro Grendene Bartelle
Vice Presidente do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Pedro Bartelle
Acionista
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Pedro Grendene Bartelle
Vice Presidente do Conselho de Administração
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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
Pessoa relacionada

Giovana Bartelle Velloso

685.957.780-00 Grendene S.A.

89.850.341/0001-60

098.647.840-72 Grendene S.A.

89.850.341/0001-60 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

354.047.748-94 Grendene S.A.

89.850.341/0001-60

098.647.840-72 Grendene S.A.

89.850.341/0001-60 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

370.718.138-33 Grendene S.A.

89.850.341/0001-60

Acionista
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Pedro Grendene Bartelle
Vice Presidente do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

André de Camargo Bartelle
Acionista
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Pedro Grendene Bartelle
Vice Presidente do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Gabriella de Camargo Bartelle
Acionista
Observação
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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

375.739.690-15

Controle

Fornecedor

Controle

Fornecedor

Controle

Cliente

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2020
Administrador do Emissor

Renato Ochman
Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

Ochman, Real Amadeo Advogados Associados

62.447.131/0001-79

Sócio proprietário
Observação

Assessoria
Administrador do Emissor

Maílson Ferreira da Nóbrega

043.025.837-20

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Mailson da Nóbrega Consultoria S/C Ltda

01.579.701/0001-90

Sócio proprietário
Observação

Assessoria
Administrador do Emissor

Pedro Grendene Bartelle

098.647.840-72

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Vulcabras|azaleia – CE, Calçados e Artigos Esportivos S.A.

00.954.394/0001-17

Acionista Controlador
Observação

Venda de insumos e matrizes para produção de calçados. Prazo médio de recebimento 30 dias.
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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

098.647.840-72

Controle

Fornecedor

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Indireto

Cargo/Função
Administrador do Emissor

Pedro Grendene Bartelle
Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Vulcabras|azaleia – CE, Calçados e Artigos Esportivos S.A.

00.954.394/0001-17

Acionista Controlador
Observação

Compra de insumos para produção de calçados. Prazo médio de pagamento 30 dias.
Administrador do Emissor

Alexandre Grendene Bartelle

098.675.970-87

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Nova Milano Investimentos Ltda

12.263.316/0001-55

Acionista controlador
Observação

Investimentos em empreendimentos imobiliários
Administrador do Emissor

Alexandre Grendene Bartelle

098.675.970-87

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Casa de Pedra Securitizadora de Créditos S.A.

31.468.139/0001-98

Acionista controlador
Observação

Gerenciadora e administradora do recebimento e destinação dos direitos creditórios "Cessão Fiduciária" firmado pelas partes da SCP Parque Raposo
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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

098.647.840-72

Controle

Cliente

Controle

Cliente

Controle

Fornecedor

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2019
Administrador do Emissor

Pedro Grendene Bartelle
Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Vulcabras|azaleia – CE, Calçados e Artigos Esportivos S.A.

00.954.394/0001-17

Acionista Controlador
Observação

Venda de insumos e matrizes para produção de calçados. - Prazo médio de recebimento 40 dias
Administrador do Emissor

Pedro Grendene Bartelle

098.647.840-72

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Vulcabras|azaleia – BA, Calçados e Artigos Esportivos S.A.

00.733.658/0001-02

Acionista Controlador
Observação

Venda de matrizes para produção de calçados. - Prazo médio de recebimento 43 dias
Administrador do Emissor

Maílson Ferreira da Nóbrega

043.025.837-20

Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

Mailson da Nóbrega Consultoria S/C Ltda

01.579.701/0001-90

Sócio proprietário
Observação

Assessoria
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Identificação

CPF/CNPJ

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

375.739.690-15

Controle

Fornecedor

Controle

Controlador Direto

Controle

Fornecedor

Controle

Controlador Indireto

Cargo/Função
Administrador do Emissor

Renato Ochman
Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

Ochman, Real Amadeo Advogados Associados

62.447.131/0001-79

Sócio proprietário
Observação

Assessoria
Administrador do Emissor

Alexandre Grendene Bartelle

098.675.970-87

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Nova Milano Investimentos Ltda

12.263.316/0001-55

Acionista controlador
Observação

Investimentos em empreendimentos imobiliários
Administrador do Emissor

Pedro Grendene Bartelle

098.647.840-72

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Vulcabras|azaleia – CE, Calçados e Artigos Esportivos S.A.

00.954.394/0001-17

Acionista Controlador
Observação

Compra de insumos para produção de calçados. Prazo médio de pagamento 30 dias.
Administrador do Emissor

Alexandre Grendene Bartelle

098.675.970-87
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Identificação

CPF/CNPJ

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

Cargo/Função
Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Casa de Pedra Securitizadora de Créditos S.A.

31.468.139/0001-98

Acionista controlador
Observação

Prestadora de serviços “Servicer” da operação com debêntures simples (Alphaville Urbanismo S.A.).

Exercício Social 31/12/2018
Administrador do Emissor

Pedro Grendene Bartelle

098.647.840-72

Controle

Cliente

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Vulcabras|azaleia – CE, Calçados e Artigos Esportivos S.A.

00.954.394/0001-17

Acionista controlador
Observação

Venda de insumos e matrizes utilizados na produção de calçados - prazo médio de recebimento 40 dias / Venda de Imobilizado -prazo médio de recebimento 21 dias / Aluguéis de máquinas Prazo médio de recebimento 40 dias
Administrador do Emissor

Pedro Grendene Bartelle

098.647.840-72

Controle

Cliente

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Vulcabras|azaleia – BA, Calçados e Artigos Esportivos S.A.

00.733.658/0001-02

Acionista controlador
Observação

Venda de matrizes - Prazo médio de recebimento 43 dias
Administrador do Emissor
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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

043.025.837-20

Controle

Fornecedor

Controle

Fornecedor

Controle

Fornecedor

Cargo/Função
Maílson Ferreira da Nóbrega
Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

Mailson da Nóbrega Consultoria S/C Ltda

01.579.701/0001-90

Sócio proprietário
Observação

Assessoria
Administrador do Emissor

Renato Ochman

375.739.690-15

Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

Ochman, Real Amadeo Advogados Associados

62.447.131/0001-79

Sócio proprietário
Observação

Assessoria
Administrador do Emissor

Pedro Grendene Bartelle

098.647.840-72

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Vulcabras|azaleia – CE, Calçados e Artigos Esportivos S.A.

00.954.394/0001-17

Acionista controlador
Observação

Compra de insumos para produção de calçados. Prazo médio de pagamento 30 dias.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores

Não há quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que prevejam o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas
pelos administradores, decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou à Companhia, de penalidades impostas por
agentes estatais, ou de acordos com o objetivo de encerrar processos administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de
suas funções.
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12.12 - Outras informações relevantes

Informações referentes às assembleias realizadas em 2018, 2019, 2020 e 2021:
Data de realização

Modalidade

Forma de Instalação

23/04/2018

AGOE

1ª convocação

15/04/2019

AGO

1ª convocação

06/07/2020

AGO

1ª convocação

12/04/2021

AGO

1ª convocação

Acionistas representando
Assembleia (86,1%)
Acionistas representando
Assembleia (86,4%)
Acionistas representando
Assembleia (84,6%)
Acionistas representando
Assembleia (86,5%)

Quórum
quórum superior ao legal para instalação da
quórum superior ao legal para instalação da
quórum superior ao legal para instalação da
quórum superior ao legal para instalação da

Cargos ocupados pelos membros do conselho de administração da Grendene S.A. em outras sociedades ou entidades,
em atendimento a GAE 1186/11.
Alexandre Grendene Bartelle
AGB Montebeluna Agrícola Ltda. - Diretor Presidente
AGB San Marino Agropecuária Ltda – Diretor Presidente
AGP Negócios e Participações S.A. - Diretor Presidente
Alexandre G. Bartelle Participações S.A. - Diretor Presidente
Karina Empreendimentos Imobiliários Ltda - Diretor Presidente
Lagoa Clara Agrícola S.A. - Diretor Administrativo e Presidente do Conselho de Administração
Monza Negócios e Participações Ltda – Diretor Presidente
Nova Milano Investimentos Ltda - Diretor Presidente
Nova Trento Negócios e Participações Ltda - Diretor Presidente
Nova Vicenza Negócios e Participações Ltda - Diretor Presidente
Unicasa Indústria de Móveis S.A. – Vice-Presidente do Conselho de Administração
Veneza Negócios e Participações S.A. - Diretor Presidente
Pedro Grendene Bartelle
AGB Montebeluna Agrícola Ltda. – Diretor Vice-Presidente
AGB San Marino Agropecuária Ltda – Diretor Vice-Presidente
AGP Negócios e Participações S.A. - Diretor Vice-Presidente
Agropecuária Grendene Ltda - Diretor Presidente
Alexandre G. Bartelle Participações S.A. - Diretor Vice-Presidente
Gianpega Negócios e Participações Ltda - Diretor Presidente
Gold Negócios e Participações Ltda - Diretor Presidente
Grendene Participações Ltda - Diretor Presidente
Karina Empreendimentos Imobiliários Ltda - Diretor Vice-Presidente
Manacá Negócios e Participações Ltda – Sócio Administrador
Monza Negócios e Participações Ltda – Diretor Vice-Presidente
Nova Milano Investimentos Ltda - Diretor Vice-Presidente
Nova Trento Negócios e Participações Ltda - Diretor Vice-Presidente
Nova Vicenza Negócios e Participações Ltda - Diretor Vice-Presidente
Veneza Negócios e Participações S.A. - Diretor Vice-Presidente
Vulcabras Azaleia S.A. – Presidente do Conselho de Administração.
Bruno Alexandre Licarião Rocha
Grupo Exes – Fundador e responsável pelas áreas de estruturação e execução de transações, risco e compliance
Too Seguros S.A. – Membro do Conselho de Administração
Maílson Ferreira da Nóbrega
Cosan S.A. - Membro do Conselho de Administração
Rodobens Negócios Imobiliários S.A. - Membro do Conselho de Administração
Banco Pine S.A. - Membro do Conselho de Administração
Rumo S.A. – Membro do Conselho de Administração
Oswaldo de Assis Filho
Banco BTG Pactual S.A. - Diretor Executivo
FEBRABAN - Diretor
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Renato Ochman
Superbac Biotechnology Soluções S.A. - Membro do Conselho de Administração
Walter Janssen Neto
Intelbrás S.A. - Membro do Conselho de Administração
Jornal O Correio do Povo de Jaraguá do Sul, SC - Sócio Proprietário
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

a.

Objetivos da política ou prática de remuneração

O objetivo de cada elemento da remuneração dos administradores é incentivar o alinhamento de interesses dos administradores
com as metas da Companhia, de forma a estimular o comprometimento, atrair e manter profissionais altamente qualificados.
A Companhia não possui Comitês estatutários. Os membros do Comitê de Gestão do Programa de Stock Option, Comitê de
Investimentos, Comitê de Partes Relacionadas e Comitê de Ética não recebem nenhuma remuneração em função das atividades
exercidas nos Comitês, conforme demonstrado nos itens 13.1.b.ii, 13.2 e 13.11, deste Formulário.

b.

i.

Composição da remuneração, indicando:
Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Os membros do Conselho de Administração recebem apenas remuneração fixa mensal pelo desempenho de suas funções,
portanto, além de referida remuneração mensal fixa, não há outros elementos na remuneração dos membros do Conselho de
Administração.
Os membros do Conselho Fiscal, quando o mesmo é instalado, recebem apenas remuneração fixa mensal pelo desempenho de
suas funções, portanto, além da remuneração fixa, não há outros elementos na remuneração dos membros do Conselho Fiscal.
Quanto à remuneração dos membros da Diretoria estatutária e não estatutária, os elementos da remuneração dos diretores
são: o salário fixo mensal e a remuneração baseada em ações da Companhia.
Não há outros benefícios diretos e indiretos para os membros do conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria
Estatutária.
A remuneração fixa busca remunerar os executivos em condições atrativas em comparação ao mercado visando a atração e
retenção de bons profissionais.
A remuneração baseada em ações busca um alinhamento com acionistas incluindo o desempenho das ações no mercado entre
os fatores que afetam a renda do executivo. Esta remuneração se dá através de outorga de opções de compra de ações da
Companhia com período de aquisição do direito dividido em três anos (1/3 pode ser exercido em 1 ano, 2/3 em dois anos e 3/3
em três anos) de forma a desincentivar o excessivo foco no curto prazo.

ii.

Qual a proporção de cada elemento na remuneração total
Período

2018

2019

2020

Remuneração
fixa

Remuneração
baseada em
ações

Remuneração
fixa

Remuneração
baseada em
ações

Remuneração
fixa

Remuneração
baseada em
ações

Conselho de administração

100%

-

100%

-

100%

-

Conselho Fiscal

100%

-

100%

-

100%

-

Diretoria Estatutária

Órgão da administração

67%

33%

75%

25%

88%

12%

Comitê de Gestão do Programa de Stock Option

-

-

-

-

-

-

Comitê de Investimentos

-

-

-

-

-

-

Comitê de Partes Relacionadas

-

-

-

-

-

-

Comitê de Ética

-

-

-

-

-

-

iii.

Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

O montante da remuneração fixa dos membros do Conselho de Administração é fixado anualmente pela AGO tomando por base
valores de mercado e a situação econômico-financeira da Companhia. A remuneração fixa do Conselho Fiscal é aprovada em
AGO e respeita os limites definidos na Lei 6.404 – Art. 162 §3. Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal
não recebem outro tipo de remuneração.
A remuneração fixa da diretoria estatutária e não estatutária considera a experiência para exercício do cargo e tem como
referência valores de mercado, os quais são obtidos através de pesquisas, informações em jornais e revistas especializadas em
negócios sobre remuneração dos executivos e a situação econômico-financeira da Companhia. A remuneração dos Diretores
estatutários é fixada anualmente pelo Conselho de Administração.
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A quantidade de opções outorgadas, referente a remuneração baseada em ações dos diretores estatutários, não estatutários e
demais executivos que integram o Plano de Outorga de Opções é decidida anualmente pelo Conselho de Administração e/ou
Comitê previsto no item 2.2 do Regulamento do Plano de Outorga de Opções de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia
tomando-se por base o desempenho da Companhia no ano anterior e de acordo com o Regulamento de Plano de Outorga de
Opções de Compra ou Subscrição de Ações aprovado na AGO/AGE de 14 de abril de 2008 e alterações aprovadas na reunião do
Conselho de Administração de 01 de março de 2012 e 12 de fevereiro de 2015.

iv.

Razões que justificam a composição da remuneração

As principais razões que justificam a composição da remuneração são:
•

Contribuir para a atração e retenção dos profissionais;

•

Garantir a remuneração adequada ao mercado;

•

A situação econômico-financeira da Companhia;

•

Incentivo de longo prazo, e;

•

Alinhamento de interesses com os acionistas.

c.

Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento da
remuneração

Os principais indicadores são a evolução do EBIT da Companhia comparativamente à evolução do mercado como um todo; o
“share” de participação da Grendene no total das exportações brasileira de calçados; o “share” de participação no consumo
aparente brasileiro de calçados e uma avaliação qualitativa dos produtos lançados e satisfação do “trade (varejo)”. A remuneração
fixa também leva em conta parâmetros de mercado comparando as práticas da Companhia com aquelas praticadas por
Companhias de igual porte para funções de mesma complexidade e responsabilidade e inflação no ano anterior.
A remuneração baseada em ações é feita de acordo com o Regulamento de Plano de Outorga de Opções de Compra ou
Subscrição de Ações aprovado em AGO realizada em 14 de abril de 2008 e alterações aprovadas na reunião do Conselho de
Administração de 01 de março de 2012 e 12 de fevereiro de 2015. A quantidade de opções outorgadas é deliberada em Reunião
do Conselho de Administração, que leva em conta basicamente o lucro obtido pela Companhia no exercício anterior e os
indicadores acima descritos. As opções são outorgadas com preço de exercício baseado no preço da ação no mercado e esta
remuneração só se tornará efetiva se durante a vigência do Plano o valor das ações no mercado crescer mais rapidamente que a
correção pelo IPCA, que é aplicado ao preço de exercício da outorga até o exercício da opção.
Conforme previsto, anualmente, durante a vigência do Plano, o Conselho de Administração da Companhia, levando em conta as
premissas para outorga, determinará os Beneficiários, na forma prevista na Cláusula I do Plano, estabelecendo, também, o número
de ações que poderão ser adquiridas com o exercício de cada opção, o preço de exercício de cada opção e as condições de seu
pagamento, os prazos e condições de exercício de cada opção e quaisquer outras condições a elas relativas.
As Opções, conforme previsto no referido Plano, terão prazo total de carência de três anos, podendo ser exercidas da seguinte
forma: (i) até 1/3 após um (01) ano contado da data da outorga; (ii) mais 1/3 após 2 anos da data da outorga, totalizando o limite
de 2/3; (iii) 1/3 restante após 3 anos da data da outorga. As opções terão prazo de vigência de seis (06) anos, contados da data
da outorga. A outorga de opções de compra de ações nos termos do referido Regulamento é realizada mediante a celebração dos
Contratos de Adesão entre a Companhia e os Beneficiários, os quais deverão especificar, sem prejuízo de outras condições
determinadas pelo Conselho de Administração ou Comitê (conforme o caso): (a) a quantidade de ações objeto da outorga; (b) as
condições para aquisição do direito ao exercício da opção; (c) o prazo final para exercício da opção de compra de ações; e (d) o
preço de exercício e condições de pagamento. O Conselho de Administração ou Comitê (conforme o caso) poderá impor termos
e/ou condições prévias para o exercício da opção e impor restrições à transferência das ações adquiridas com o exercício da
Opção, podendo também reservar para a Companhia opções de recompra ou direitos de preferência em caso de alienação pelo
Beneficiário dessas mesmas ações, até o término do prazo e/ou cumprimento das condições fixadas. Os Contratos de Adesão
serão individualmente elaborados para cada Beneficiário, podendo o Conselho de Administração ou o Comitê (conforme o caso)
estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato de Adesão, sem necessidade de aplicação de qualquer regra
de isonomia ou analogia entre os Beneficiários, mesmo que se encontre em situações similares ou idênticas. As opções de compra
de ações outorgadas nos termos do referido Regulamento, bem como o seu exercício pelos Beneficiários, não têm qualquer
relação nem estão vinculadas à sua remuneração fixa ou eventual participação nos lucros. Sem prejuízo de qualquer disposição
em contrário prevista no referido Regulamento ou no Contrato de Adesão, as opções outorgadas extinguir-se-ão automaticamente,
cessando de pleno direito todos os seus efeitos, nos seguintes casos: (a) mediante o seu exercício integral; (b) após o decurso do
prazo de vigência da opção; (c) mediante distrato do Contrato de Adesão; ou (d) se a Companhia for dissolvida, liquidada ou tiver
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sua falência decretada. A celebração dos Contratos de Adesão implicará na aceitação, pelos Beneficiários, de todas as condições
estabelecidas no Plano e no referido Regulamento.

d.

Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho

A remuneração fixa é comparada com os valores praticados em outras Companhias de igual porte. A remuneração baseada em
ações reflete o valor da Companhia, resultado da avaliação do mercado sobre o desempenho da Companhia e da avaliação do
Comitê do Conselho de Administração da evolução dos indicadores.

e.

Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo prazo

Ver remuneração baseada em ações itens 13.4 – letras “c”, “d” e “e”.

f.

Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos

Não existe nenhuma forma de remuneração de Diretores ou Conselheiros, suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos.

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 remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de eventos societários, no entanto, na hipótese de dissolução, fusão,
incorporação, cisão ou liquidação da Companhia, os Beneficiários do Plano de Opções de Compra ou Subscrição de Ações
poderão exercer suas Opções que já possam ser exercidas (isto é, com período de “vesting” já decorrido) no período compreendido
entre a data da convocação da assembleia geral de acionistas que tiver por objeto deliberar sobre a dissolução, fusão,
incorporação, cisão ou liquidação da Companhia e a data de realização da mesma. Caso contrário, as Opções serão extintas, da
mesma forma que o Regulamento de Plano de Outorga e os respectivos Contratos de Adesão.
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

3,00

10,00

Nº de membros remunerados

7,00

3,00

10,00

1.600.000,00

5.300.000,00

6.900.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

150.000,00

150.000,00

1.600.000,00

5.450.000,00

7.050.000,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,50

3,00

3,00

12,50

Nº de membros remunerados

6,50

3,00

3,00

12,50

1.336.200,00

4.246.920,00

434.196,00

6.017.316,00

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 fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

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 (incluindo
opções)

0,00

502.847,00

0,00

502.847,00

1.336.200,00

4.749.767,00

434.196,00

6.520.163,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

3,00

3,00

12,00

Nº de membros remunerados

6,00

3,00

3,00

12,00

1.188.000,00

4.361.340,00

446.220,00

5.995.560,00

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

0,00

0,00

0,00

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

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

1.432.418,00

0,00

1.432.418,00

1.188.000,00

5.793.758,00

446.220,00

7.427.978,00

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

3,00

3,00

12,00

Nº de membros remunerados

6,00

3,00

3,00

12,00

1.146.000,00

4.263.720,00

437.400,00

5.847.120,00

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

0,00

0,00

0,00

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 (incluindo
opções)

0,00

2.139.122,00

0,00

2.139.122,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

PÁGINA: 139 de 238

Formulário de Referência - 2021 - GRENDENE S.A.

Versão : 9

Observação

Total da remuneração

1.146.000,00

6.402.842,00

437.400,00

7.986.242,00
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Conselho Fiscal

A política de remuneração da Grendene S.A. não contempla programas de remuneração variável para os membros dos
Conselhos de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Estatutária.
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a.
Termos e condições gerais
O Regulamento do Programa estabelece as regras relativas ao Programa de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da
GRENDENE S.A. e suas empresas controladas (“Companhia”), instituído no âmbito do Plano de Outorga de Opção de
Compra ou Subscrição de Ações da Companhia (“Plano”), submetido à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia em 14 de abril de 2008. O Plano e o Regulamento atualmente em vigor foram recomendados pelo Conselho de
Administração, em reunião realizada em 13 de março de 2008, com alterações aprovadas na reunião do Conselho de
Administração, em reunião realizada em 01 de março de 2012, 12 de fevereiro de 2015 e 01 de agosto de 2019.
Definições estabelecidas no Plano:
Para os fins do REGULAMENTO de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações atualmente em vigor, os termos
abaixo empregados, respeitarão as definições a seguir:
i)
Acionista: pessoa física ou jurídica titular de ação da Companhia;
ii)
Ações: ações ordinárias nominativas que serão ou já foram emitidas pela Companhia;
iii)
Beneficiário: o Colaborador Elegível a quem é outorgada efetivamente a Opção;
iv)
Colaboradores Elegíveis: executivos em níveis de Administradores, Diretoria e de Gerência, excetuados aqueles que
fazem parte do Controle Acionário, aptos a participar do Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações, na
forma da indicação prevista no referido Regulamento;
v)
Companhia: a sociedade GRENDENE S.A. e suas empresas controladas;
vi)
Contrato de Adesão: o Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações, celebrado
entre a Companhia e o Colaborador Elegível, por meio do qual este último se torna participante do Plano de Opção
de Compra ou Subscrição de Ações;
vii)
Data de Outorga: a data de assinatura do Contrato de Adesão, que formalizará a outorga das Opções aos
Beneficiários;
viii) Desligamento: significa qualquer ato ou fato que, justificado ou não, ponha fim à relação jurídica do Beneficiário com
a Companhia, exceto nos casos de aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento. Desligamento abrange
inclusive as hipóteses de destituição, substituição ou não reeleição do Beneficiário como administrador e rescisão do
contrato de trabalho;
ix)
Exercício das Opções: a efetiva compra ou subscrição, pelo Beneficiário, de ações relativas às opções a ele
outorgadas pelo Contrato de Adesão;
x)
Opção ou Opções: a possibilidade de os Beneficiários adquirirem ou subscreverem ações da Companhia por preço
previamente fixado, durante um determinado período de tempo, atendidas as condições estabelecidas no
Regulamento;
xi)
Opção(ões) Exercível(is): a(s) Opção(ões) que atendeu(eram) às condições delimitadas para o exercício do direito
de compra ou subscrição das Ações (regras de reserva de direito), portanto passível(eis) de ser(em) exercida(s);
xii)
Opção(ões) não Exercível(is): a(s) Opção(ões) que não atendeu(eram) as condições delimitadas para o exercício do
direito de compra ou subscrição das Ações;
xiii) Período de Exercício de Opção: período compreendido entre a data em que é possível comprar ou subscrever as
ações e a data limite para a compra ou subscrição;
xiv) Regulamento: o referido Instrumento, devidamente aprovado pelo Conselho de Administração e pela Assembleia
Geral da Companhia;
xv)
Preço de Exercício da Opção: valor determinado a ser pago pelo Beneficiário para a compra ou subscrição das ações
objeto da opção a ele outorgada;
xvi) Reserva de Direito (Vesting): período estabelecido pela Companhia que antecede o prazo para o exercício da opção
de compra ou subscrição de ações pelo Beneficiário.
b.
Principais objetivos do plano
O Plano de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações, disciplinado pelo REGULAMENTO, tem por objetivo
estabelecer regras para que determinados executivos da Companhia possam adquirir ações de sua emissão, visando, com
isso, reforçar os níveis de atração, retenção e motivação de talentos, bem como alinhar interesses de executivos aos dos
acionistas na geração de resultados e criação sustentável de valor. A meta é criar incentivo de longo prazo, baseado no
conceito de opções de compra de ações (“stock options”), que consiste na concessão de um direito - e não uma obrigação

PÁGINA: 142 de 238

Formulário de Referência - 2021 - GRENDENE S.A.

Versão : 9

13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
– de comprar ações da Companhia a preços e prazos pré-definidos. O ganho potencial do Beneficiário será o resultado da
Compra e Venda das Ações, ou seja, a eventual valorização da ação sobre o preço de exercício.
c.
Forma como o plano contribui para esses objetivos
Uma parte da remuneração dos executivos (aquela baseada em ações) passa a depender do valor das ações no mercado,
que por sua vez refletem o valor do investimento dos acionistas. O fato das opções terem um período de vesting (exercício
de 1/3 a cada ano a partir da data de outorga) e um prazo de 6 anos para o exercício, incentiva a perseguição de metas de
longo prazo e pune ações imediatistas de curto prazo.
d.
Como o plano se insere na política de remuneração do emissor
A Remuneração baseada em ações é a única forma de remuneração variável da Companhia e o elemento que liga a
remuneração dos executivos à remuneração dos acionistas na forma de valorização de suas ações.
e.
Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo
Terminado o período de vesting previsto no regulamento, o beneficiário poderá exercer suas opções de compra de ações.
O Exercício da Opção consistirá na compra das ações pelo preço de exercício estabelecido, após decorrido o prazo de
“Vesting”. O Beneficiário, para tanto, deverá manifestar formalmente o exercício das opções à Companhia, através de uma
Notificação de Exercício, no prazo de até quinze (15) dias subsequentes à reunião do Conselho de Administração da
Companhia que tiver aprovado o Balanço do Exercício Anterior, respeitados os limites previstos pelo período de vesting.
Além disso, a seu exclusivo critério o Conselho de Administração poderá autorizar o exercício de opções com direito já
adquirido, no prazo de até quinze (15) dias subsequentes a divulgação dos resultados trimestrais, respeitados os limites
previstos pelo período de vesting. As opções poderão ser exercidas total ou parcialmente, observados os prazos e condições
estabelecidos pelo Conselho de Administração, pelo Comitê (se for o caso), pelo Regulamento (especialmente, mas não
limitado aos limites previstos pelo período de vesting) e pelos Contratos de Adesão.
A parcela de Opção não exercida
até a data prevista no regulamento será considerada extinta automaticamente, sem qualquer direito a indenização. O
exercício da Opção somente poderá ocorrer desde que se verifique a continuidade do vínculo do Beneficiário com a
Companhia ou com suas controladas, até a data do efetivo exercício da Opção. A Notificação de Exercício só poderá ser
expedida pelo Beneficiário, após a divulgação dos resultados anuais e/ou trimestrais conforme deliberação do Conselho de
Administração. Na Notificação de Exercício, o Beneficiário deverá indicar a quantidade de ações que deseja adquirir, nos
termos do modelo de comunicação a ser divulgado pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê, conforme o caso.
Com a continuidade do plano e a permanência do executivo na empresa o mesmo será detentor de opções que podem ser
exercidas no curto, médio e longo prazo e cujo valor depende da diferença entre o preço de exercício das opções e o preço
das ações negociadas no mercado, sendo tanto maior quanto maior for esta diferença. Portanto, será do interesse dos
executivos que as ações emitidas pela Companhia apresentem uma valorização contínua e sustentável o que também é do
interesse dos acionistas da Companhia.
f.
Número máximo de ações abrangidas
As opções de compra de ações outorgados nos termos do Plano de Outorga de Opções e do Regulamento em vigor terão
o limite total de 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia. As ações resultantes do exercício de opção serão
emitidas em decorrência de deliberação de aumento de capital, pelo Conselho de Administração, dentro dos limites do
capital autorizado da Companhia ou utilização de ações em tesouraria, dentro dos limites legais. Os atuais acionistas não
terão preferência na outorga ou no exercício de opção de compra de ações, previstos no referido Regulamento, conforme
disposto no art. 171, § 3º da Lei 6404/76.
Na eventualidade de o número, espécie e/ou classe das ações de emissão da Companhia serem alterados em razão de
desdobramentos, bonificações, grupamentos ou conversões, o Conselho de Administração deverá efetuar o ajuste
correspondente ao número, espécie e/ou classe das ações objeto de cada Opção em vigor e seu respectivo preço de
aquisição ou subscrição, conforme o caso, informando aos Beneficiários por escrito.
g.
Número máximo de opções a serem outorgadas
Os critérios são os mesmos do item anterior. A empresa prevê sempre a outorga e uma opção para compra de uma ação
conforme critérios definidos no Plano.
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h.
Condições de aquisição de ações
Terminado o período de vesting previsto no regulamento, o beneficiário poderá exercer suas opções de compra de ações,
após a divulgação dos resultados anuais e/ou trimestrais, conforme deliberação do Conselho de Administração. O Exercício
da Opção consistirá na compra das ações pelo preço de exercício estabelecido, após decorrido o prazo de “Vesting”. O
Beneficiário, para tanto, deverá manifestar formalmente o exercício das opções à Companhia, através de uma Notificação
de Exercício, no prazo de até quinze (15) dias subsequentes à reunião do Conselho de Administração da Companhia que
tiver aprovado o Balanço do Exercício Anterior, respeitados os limites previstos pelo período de vesting. Além disso, a seu
exclusivo critério o Conselho de Administração poderá autorizar o exercício de opções com direito já adquirido, no prazo de
até quinze (15) dias subsequentes a divulgação dos resultados trimestrais, respeitados os limites previstos pelo período de
vesting. As opções poderão ser exercidas total ou parcialmente, observados os prazos e condições estabelecidos pelo
Conselho de Administração, pelo Comitê (se for o caso), pelo Regulamento (especialmente, mas não limitado aos limites
previstos pelo período de vesting) e pelos Contratos de Adesão. A parcela de Opção não exercida até a data prevista no
regulamento será considerada extinta automaticamente, sem qualquer direito a indenização. O exercício da Opção somente
poderá ocorrer desde que se verifique a continuidade do vínculo do Beneficiário com a Companhia ou com suas controladas,
até a data do efetivo exercício da Opção. A Notificação de Exercício só poderá ser expedida pelo Beneficiário, após a
divulgação dos resultados anuais e/ou trimestrais conforme deliberação do Conselho de Administração. Na Notificação de
Exercício, o Beneficiário deverá indicar a quantidade de ações que deseja adquirir, nos termos do modelo de comunicação
a ser divulgado pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê, conforme o caso.
Aprovada a emissão das ações ou transferência de ações em tesouraria, conforme o caso e a deliberação do Conselho de
Administração, as ações resultado dos Exercícios de Opção serão transferidas ou lançadas em nome do respectivo
Beneficiário, que deverá pagar à Companhia o Preço de Emissão em até cinco (05) dias após o registro ou transferência.
i.
Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
O Preço do Exercício da opção será baseado na média ponderada por volume da cotação da ação no mês anterior ao da
outorga e ajustado pela inflação (IPCA) até o Exercício da Opção, estabelecido, pois, como critério de fixação do preço de
emissão o art. 170, § 1º, III, da Lei 6404/76. O Conselho de Administração, a seu exclusivo critério, mas sem desrespeitar
os limites legais retro referidos, poderá aplicar um desconto de até 50% sobre o resultado da média referida neste item. A
aplicação do referido desconto não cria direito adquirido, a favor do mesmo ou de outros Beneficiários, a similares descontos
em outras emissões de ações.
j.
Critérios para fixação do prazo de exercício
Conforme previsto no Regulamento as Opções terão prazo total de carência de três anos, podendo ser exercidas da seguinte
forma: (i) até 1/3 após um (01) ano contado da data da outorga; (ii) mais 1/3 após 2 anos da data da outorga, totalizando o
limite de 2/3; (iii) 1/3 restante após 3 anos da data da outorga. As opções terão prazo de vigência de seis (06) anos, contados
da data da outorga.
Os prazos foram estabelecidos para gerar incentivos de longo prazo.
k.
Forma de liquidação
O pagamento do preço do Exercício de Opção deverá ser na data determinada pela Companhia, em moeda corrente
nacional por meio de (i) cheque nominal à Companhia; (ii) transferência bancária para conta indicada pela Companhia; ou
(iii) qualquer outra forma de pagamento expressamente permitida pela Companhia e previamente comunicada ao
Beneficiário, por escrito.
l.
Restrições à transferência das ações
As ações adquiridas pelos beneficiários no âmbito deste plano não têm quaisquer restrições de transferência, entretanto,
conforme prevê o Regulamento, o Conselho de Administração ou Comitê (conforme o caso), poderá impor termos e/ou
condições prévias para o exercício da opção e impor restrições à transferência das ações adquiridas com o exercício da
Opção, podendo também reservar para a Companhia opções de recompra ou direitos de preferência em caso de alienação
pelo Beneficiário dessas mesmas ações, até o término do prazo e/ou cumprimento das condições fixadas. Os Contratos de
Adesão serão individualmente elaborados para cada Beneficiário, podendo o Conselho de Administração ou o Comitê
(conforme o caso) estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato de Adesão, sem necessidade de
aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre os Beneficiários, mesmo que se encontrem em situações
similares ou idênticas.
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m.
Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano
O “PLANO” e o REGULAMENTO entraram em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral da Companhia e
poderá ser extinto a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral. O término da vigência respeitará os direitos
adquiridos, não afetando a eficácia das Opções ainda em vigor, outorgadas com base nele.
Sem prejuízo de qualquer disposição em contrário prevista no Regulamento ou no Contrato de Adesão, as opções
outorgadas extinguir-se-ão automaticamente, cessando de pleno direito todos os seus efeitos, nos seguintes casos: (a)
mediante o seu exercício integral; (b) após o decurso do prazo de vigência da opção; (c) mediante distrato do Contrato de
Adesão; ou (d) se a Companhia for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada. Entretanto, na hipótese de
dissolução, fusão, incorporação, cisão ou liquidação da Companhia, os Beneficiários poderão exercer suas Opções que já
possam ser exercidas (isto é, com período de “vesting” já decorrido) no período compreendido entre a data da convocação
da assembleia geral de acionistas que tiver por objeto deliberar sobre a dissolução, fusão, incorporação, cisão ou liquidação
da Companhia e a data de realização da mesma. Caso contrário, as Opções serão extintas, da mesma forma que o
Regulamento e os respectivos Contratos de Adesão.
O Regulamento não impedirá a realização de quaisquer operações de reorganização societária, tais como transformação,
incorporação, fusão e cisão. O Conselho de Administração da Companhia e as Sociedades envolvidas em tais operações
poderão, a seu critério, determinar, sem prejuízo de outras medidas que decidirem por equidade: (a) a substituição das
ações objeto das Opções por ações da sociedade sucessora da Companhia; (b) a antecipação da aquisição do direito ao
exercício da Opção de aquisição das Ações, de forma a assegurar a inclusão das ações correspondentes na operação em
questão; e/ou (c) o pagamento em dinheiro da quantia a que o Beneficiário faria jus nos termos do Plano.
n.

Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de
remuneração baseado em ações
Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário por demissão ou rescisão do contrato respectivo, se houver, com ou sem
justa causa, renúncia ou destituição do cargo, aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento, os direitos a ele
conferidos de acordo com o REGULAMENTO, poderão ser extintos ou modificados, observado o disposto no item 6.2 do
Regulamento, transcrito abaixo.
6.2. Se, a qualquer tempo da vigência do Plano, o Beneficiário: a) desligar-se da Companhia por vontade própria, pedindo
demissão do seu emprego, rescindindo o respectivo contrato, se houver, ou renunciando ao seu cargo de administrador: (i)
as Opções Não Exercíveis na data do seu desligamento restarão automaticamente extintas, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou indenização; e (ii) as Opções Exercíveis poderão ser exercidas no prazo de até trinta
(30) dias, após o que ficarão automaticamente extintas, independentemente de aviso, notificação ou intimação; b) for
desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão ou rescisão do contrato respectivo, se houver, por justa
causa ou destituição de seu cargo por violar os deveres e atribuições de administrador, todos os direitos já exercíveis ou
ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Adesão, na data de seu desligamento, restarão
automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização; c) for desligado da
Companhia por vontade desta, mediante demissão ou rescisão do contrato respectivo, se houver, sem justa causa ou
destituição do seu cargo sem violação dos deveres e atribuições de administrador: (i) as Opções Não Exercíveis de acordo
com o respectivo Contrato de Adesão, na data do seu desligamento, ficarão automaticamente canceladas,
independentemente de aviso prévio, notificação ou indenização; (ii) as Opções Exercíveis deverão ser exercidas
improrrogavelmente em até trinta (30) dias a contar do anúncio do desligamento, após o que restarão automaticamente
canceladas, independentemente de aviso prévio, notificação ou indenização; d) desligar-se da Companhia por
aposentadoria ou invalidez permanente: (i) as Opções Não Exercíveis de acordo com o Contrato de Adesão, na data de seu
desligamento, passarão a ser automaticamente exercíveis, antecipando o prazo de carência; e (ii) as Opções Exercíveis de
acordo com o Contrato de Adesão na data de seu desligamento permanecerão inalteradas, podendo ser exercidas
normalmente nos termos do Contrato; e) desligar-se da Companhia por falecimento: (i) as Opções Não Exercíveis de acordo
com o Contrato de Adesão, na data de seu falecimento, passarão a ser automaticamente exercíveis, antecipando-se o prazo
de carência, podendo os herdeiros e sucessores legais do Beneficiário exercer a respectiva Opção no prazo de até doze
(12) meses a contar da data do falecimento, após o que tais direitos restarão automaticamente extintos, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou indenização; e (ii) as Opções Exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de
Adesão, na data de seu falecimento, poderão ser exercidas pelos herdeiros e sucessores legais do Beneficiário, desde que
o façam no prazo de até doze (12) meses a contar da data do falecimento, após o que tais direitos restarão automaticamente
extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio, notificação ou indenização.
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E itens 6.3 e 6.4 do Regulamento também transcritos abaixo:
6.3. No caso de demissões sem justa causa que ocorram no período de 12 meses após uma mudança de controle, na forma
da lei, todas as opções se tornam exercíveis.
6.4. O Conselho de Administração terá liberdade e autonomia para decidir os casos excepcionais e/ou alterar as regras
acima previstas, sem prejuízo de direitos já exercidos e/ou adquiridos anteriormente à sua deliberação.
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A Companhia efetuou 12 (doze) outorgas de opções de ações até 31 de maio de 2021. A primeira outorga ocorreu no ano de
2008 (1º Plano) e a última no ano de 2019 (12º Plano). Não houve outorga de opções de ações nos anos de 2020 e 2021. Os
beneficiários dos planos são diretores e gerentes da Companhia, conforme definido pelo Conselho de Administração. Os
membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal não fazem parte do programa.
Remuneração baseada em ações –
prevista para o exercício social corrente (2021)

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Nº total de membros

7,00

3,00

Nº de membros remunerados

0,00

2,00

(a) Das opções em aberto no início do exercício social

-

4,93

(b) Das opções perdidas durante o exercício social

-

-

(c) Das opções exercidas durante o exercício social

-

5,01

(d) Das opções expiradas durante o exercício social

-

-

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas

-

0,01%

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Nº total de membros

6,50

3,00

Nº de membros remunerados

0,00

3,00

(a) Das opções em aberto no início do exercício social

-

4,51

(b) Das opções perdidas durante o exercício social

-

-

(c) Das opções exercidas durante o exercício social

-

4,25

(d) Das opções expiradas durante o exercício social

-

-

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas

-

0,03%

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Nº total de membros

6,00

3,00

Nº de membros remunerados

0,00

3,00

(a) Das opções em aberto no início do exercício social

-

3,97

(b) Das opções perdidas durante o exercício social

-

-

(c) Das opções exercidas durante o exercício social

-

3,49

(d) Das opções expiradas durante o exercício social

-

-

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas

-

0,07%

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Nº total de membros

6,00

3,00

Nº de membros remunerados

0,00

3,00

(a) Das opções em aberto no início do exercício social

-

3,08

(b) Das opções perdidas durante o exercício social

-

-

(c) Das opções exercidas durante o exercício social

-

3,01

(d) Das opções expiradas durante o exercício social

-

-

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas

-

0,08%

Preço médio ponderado de exercício:

Remuneração baseada em ações – exercício social encerrado em 31/12/2020

Preço médio ponderado de exercício:

Remuneração baseada em ações – exercício social encerrado em 31/12/2019

Preço médio ponderado de exercício:

Remuneração baseada em ações – exercício social encerrado em 31/12/2018

Preço médio ponderado de exercício:
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Outorgas reconhecidas no exercício social findo em
31/12/2021
Outorga de opções de compras de ações

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Não há

11º Plano

12º Plano

Data de outorga

-

22/02/18

14/02/19

Quantidade de opções outorgadas

-

146.988

65.128

Prazo para que as opções se tornem exercíveis
-

Prazo máximo para exercício das opções

-

Prazo de restrição à transferência das ações

-

Valor justo das opções na data da outorga

-

Outorgas reconhecidas no exercício social findo em
31/12/2020
Outorga de opções de compras de ações

Conforme previsto no Plano: As Opções terão prazo total de carência
de três anos, podendo ser exercidas da seguinte forma: até 1/3 após 1
(um) ano contado da data da outorga; mais 1/3 após 2 (dois) anos da
data da outorga, totalizando o limite de 2/3; 1/3 restante após 3 (três)
anos da data da outorga.
21/02/24

13/02/25
Não há restrição

R$4,43

Conselho de
Administração

R$4,12
Diretoria Estatutária

Não há

10º Plano

11º Plano

12º Plano

Data de outorga

-

16/02/17

22/02/18

14/02/19

Quantidade de opções outorgadas

-

193.527

146.988

65.128

Prazo para que as opções se tornem exercíveis
-

Prazo máximo para exercício das opções

-

Prazo de restrição à transferência das ações

-

Valor justo das opções na data da outorga

-

Outorgas reconhecidas no exercício social findo em
31/12/2019
Outorga de opções de compras de ações

Conforme previsto no Plano: As Opções terão prazo total de carência
de três anos, podendo ser exercidas da seguinte forma: até 1/3 após 1
(um) ano contado da data da outorga; mais 1/3 após 2 (dois) anos da
data da outorga, totalizando o limite de 2/3; 1/3 restante após 3 (três)
anos da data da outorga.
15/02/23

21/02/24

13/02/25

Não há restrição
R$3,16

Conselho de
Administração

R$4,43

R$4,12

Diretoria Estatutária

Não há

9º Plano

10º Plano

11º Plano

12º Plano

Data de outorga

-

25/02/16

16/02/17

22/02/18

14/02/19

Quantidade de opções outorgadas

-

278.802

217.905

164.343

72.974

Prazo para que as opções se tornem exercíveis
-

Prazo máximo para exercício das opções

-

Prazo de restrição à transferência das ações

-

Valor justo das opções na data da outorga

-

Outorgas reconhecidas no exercício social findo em
31/12/2018
Outorga de opções de compras de ações

Conforme previsto no Plano: As Opções terão prazo total de carência
de três anos, podendo ser exercidas da seguinte forma: até 1/3 após 1
(um) ano contado da data da outorga; mais 1/3 após 2 (dois) anos da
data da outorga, totalizando o limite de 2/3; 1/3 restante após 3 (três)
anos da data da outorga.
24/02/22

15/02/23

R$2,58

R$3,16

21/02/24

13/02/25

Não há restrição

Conselho de
Administração

R$4,43

R$4,12

Diretoria Estatutária

Não há

8º Plano

9º Plano

10º Plano

11º Plano

Data de outorga

-

12/02/15

25/02/16

16/02/17

22/02/18

Quantidade de opções outorgadas

-

195.234

278.802

217.905

164.343

Prazo para que as opções se tornem exercíveis
-

Prazo máximo para exercício das opções

-

Prazo de restrição à transferência das ações

-

Valor justo das opções na data da outorga

-

Conforme previsto no Plano: As Opções terão prazo total de carência
de três anos, podendo ser exercidas da seguinte forma: até 1/3 após 1
(um) ano contado da data da outorga; mais 1/3 após 2 (dois) anos da
data da outorga, totalizando o limite de 2/3; 1/3 restante após 3 (três)
anos da data da outorga.
11/02/21

24/02/22

15/02/23

21/02/24

Não há restrição
R$2,02

R$2,58

R$3,16

R$4,43
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Os dados a seguir se referem apenas aos Diretores Estatutários, pois os membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal não fazem parte do Programa.
Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social corrente (2021)
a) Órgão

Diretoria Estatutária

b) Nº total de membros

3 (três)

c) Nº de membros remunerados

2 (dois)

d) Em relação a cada outorga de opções de
compra de ações
i.

Data de outorga

ii.

Quantidade
outorgadas

iii.

de

opções

11º Plano (2018)

12º Plano (2019)

22/02/18

14/02/19

146.988

65.128

Conforme previsto no Plano: As Opções terão prazo total de carência de três anos, podendo ser exercidas
Prazo para que as opções se
da seguinte forma: até 1/3 após 1 (um) ano contado da data da outorga; mais 1/3 após 2 (dois) anos da data
tornem exercíveis
da outorga, totalizando o limite de 2/3; 1/3 restante após 3 (três) anos da data da outorga.

iv.

Prazo máximo para exercícios
das opções

v.

Prazo de restrição à transferência
das ações

vi.

Preço médio
exercício

ponderado

21/02/24

13/02/25

Não há restrição

de

(a) das opções em aberto no
início do exercício social

R$5,16

R$4,68

(b) das opções perdidas durante
o exercício social

-

-

(c) das
opções
exercidas
durante o exercício social

R$5,16

R$4,68

(d) das
opções
expiradas
durante o exercício social

-

-

e) Valor justo das opções na data da
outorga

R$4,43

R$4,12

f) Diluição potencial no caso do exercício
de todas as opções outorgadas

0,02%

0,01%
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Remuneração baseada em ações reconhecida para o exercício social encerrado em 31/12/2020
a) Órgão

Diretoria Estatutária

b) Nº total de membros

3 (três)

c) Nº de membros remunerados

3 (três)

d) Em relação a cada outorga de opções de
compra de ações

10º Plano (2017)

11º Plano (2018)

12º Plano (2019)

i.

Data de outorga

16/02/17

22/02/18

14/02/19

ii.

Quantidade de opções outorgadas

208.548

195.984

65.128

iii.

Prazo para que as opções se tornem
exercíveis

iv.

Prazo máximo para exercícios das
opções

v.

Prazo de restrição à transferência das
ações

vi.

Preço médio ponderado de exercício

Conforme previsto no Plano: As Opções terão prazo total de carência de três anos, podendo ser
exercidas da seguinte forma: até 1/3 após 1 (um) ano contado da data da outorga; mais 1/3 após 2
(dois) anos da data da outorga, totalizando o limite de 2/3; 1/3 restante após 3 (três) anos da data da
outorga.
15/02/23

21/02/24

13/02/25

Não há restrição

(a) das opções em aberto no início do
exercício social

R$3,27

R$5,16

R$4,68

(b) das opções perdidas durante o
exercício social

-

-

-

(c) das opções exercidas durante o
exercício social

R$3,27

R$5,16

R$4,68

(d) das opções expiradas durante o
exercício social

-

-

-

e) Valor justo das opções na data da outorga

R$3,16

R$4,43

R$4,12

f) Diluição potencial no caso do exercício de
todas as opções outorgadas

0,02%

0,02%

0,01%
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Remuneração baseada em ações reconhecida para o exercício social encerrado em 31/12/2019
a) Órgão

Diretoria Estatutária

b) Nº total de membros

3 (três)

c) Nº de membros remunerados

3 (três)

d) Em relação a cada outorga de opções de
compra de ações

9º Plano (2016)

10º Plano (2017)

11º Plano (2018)

12º Plano (2019)

vii. Data de outorga

25/02/16

16/02/17

22/02/18

14/02/19

viii. Quantidade de opções outorgadas

278.802

217.905

164.343

72.974

ix.

Prazo para que as opções se tornem
exercíveis

x.

Prazo máximo para exercícios das
opções

xi.

Prazo de restrição à transferência
das ações

Conforme previsto no Plano: As Opções terão prazo total de carência de três anos, podendo ser
exercidas da seguinte forma: até 1/3 após 1 (um) ano contado da data da outorga; mais 1/3 após 2
(dois) anos da data da outorga, totalizando o limite de 2/3; 1/3 restante após 3 (três) anos da data da
outorga.
24/02/22

15/02/23

21/02/24

13/02/25

Não há restrição

xii. Preço médio ponderado de exercício
(e) das opções em aberto no início do
exercício social

R$2,96

R$3,27

R$5,16

R$4,68

(f) das opções perdidas durante o
exercício social

-

-

-

-

(g) das opções exercidas durante o
exercício social

R$2,96

R$3,27

R$5,16

R$4,68

(h) das opções expiradas durante o
exercício social

-

-

-

-

e) Valor justo das opções na data da outorga

R$2,58

R$3,16

R$4,43

R$4,12

f) Diluição potencial no caso do exercício de
todas as opções outorgadas

0,03%

0,02%

0,02%

0,01%
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Remuneração baseada em ações reconhecida para o exercício social encerrado em 31/12/2018
a) Órgão

Diretoria Estatutária

b) Nº total de membros

3 (três)

c) Nº de membros remunerados

3 (três)

d) Em relação a cada outorga de opções de
compra de ações

8º Plano (2015)

9º Plano (2016)

10º Plano (2017)

11º Plano (2018)

i.

Data de outorga

12/02/15

25/02/16

16/02/17

22/02/18

ii.

Quantidade de opções outorgadas

195.234

278.802

217.905

164.343

iii.

Conforme previsto no Plano: As Opções terão prazo total de carência de três anos, podendo ser
Prazo para que as opções se tornem
exercidas da seguinte forma: até 1/3 após 1 (um) ano contado da data da outorga; mais 1/3 após 2 (dois)
exercíveis
anos da data da outorga, totalizando o limite de 2/3; 1/3 restante após 3 (três) anos da data da outorga.

iv.

Prazo máximo para exercícios das
opções

v.

Prazo de restrição à transferência
das ações

vi.

Preço médio ponderado de exercício

11/02/21

24/02/22

15/02/23

21/02/24

Não há restrição

(a) das opções em aberto no início
do exercício social

R$2,81

R$2,96

R$3,27

R$5,16

(b) das opções perdidas durante o
exercício social

-

-

-

-

(c) das opções exercidas durante o
exercício social

R$2,81

R$2,96

R$3,27

R$5,16

(d) das opções expiradas durante o
exercício social

-

-

-

-

e) Valor justo das opções na data da outorga

R$2,02

R$2,58

R$3,16

R$4,43

f) Diluição potencial no caso do exercício de
todas as opções outorgadas

0,01%

0,03%

0,02%

0,02%
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Opções em aberto ao final do exercício social de 31/12/2020
Órgão

Diretoria Estatutária

Nº total de membros

3 (três)

Nº de membros remunerados

2 (dois)

Opções ainda não exercíveis
I.

Quantidade

II.

Data em
exercíveis

11° Plano (2018)

12° Plano (2019)
277.244

que

se

tornarão

III.

Prazo máximo para exercício
das opções

IV.

Prazo
de
restrição
transferência das ações

V.

Preço médio
exercício

VI.

Valor justo das opções no último
dia do exercício social

ponderado

à

de

Opções exercíveis

14/02/21 – 65.128

21/02/21 – 146.988

14/02/22 – 65.128

20/02/24

13/02/25

Não há restrição

R$5,01

R$4,33
Não há opções exercíveis em 31/12/2020

I.

Quantidade

-

II.

Prazo máximo para exercício
das opções

-

III.

Prazo
de
restrição
transferência das ações

-

IV.

Preço médio
exercício

V.

Valor justo das opções no último
dia do exercício social

-

VI.

Valor justo do total das opções
no último dia do exercício social

-

ponderado

à

de

-

Os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal não fazem parte do programa.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

a.
b.
c.
d.

Órgão
Número de membros
Número de membros
remunerados
Em relação às opções
exercidas informar:

i.
ii.

Número de ações

Preço médio
ponderado de
exercício

Diretoria Estatutária
3 (três)
3 (três)
Plano 8 (2015)

Plano 9 (2016)

Plano 10 (2017)

Plano 11(2018)

Plano 12 (2019)

2016 – 195.234
2017 – 195.234
2018 – 195.234

2017 – 278.802
2018 – 278.802
2019 – 278.802

2018 – 217.905
2019 – 202.884
2020 – 208.548

2019 – 115.347
2020 – 195.984

2020 – 65.128

2016 – R$4,01
2017 – R$2,97
2018 – R$2,94

2017 – R$2,97
2018 – R$2,94
2019 – R$3,41

2018 – R$2,94
2019 – R$3,41
2020 – R$4,26

2019 – R$3,41
2020 – R$4,26

2020 – R$4,26

R$2.348.014,24

R$4.049.134,38

R$3.626.407,11

R$1.765.583,28

R$375.137,28

iii. Valor total da

e.

diferença entre o
valor de exercício e o
valor de mercado das
ações relativas às
opções exercidas
Em relação às ações
entregues informar:

i.
ii.

Número de ações
Preço médio
ponderado de
aquisição

585.702

836.406

627.337

311.331

65.128

2016 – R$5,79 2017 –
R$5,99 2018 – R$8,93

2017 – R$5,99
2018 – R$8,93
2019 – R$8,93

2018 – R$8,93
2019 – R$8,93
2020 – R$10,02

2019 – R$8,93
2020 – R$10,02

2020 – R$10,02

R$2.348.014,24

R$4.049.134,38

R$3.626.407,11

R$1.765.583,28

R$375.137,28

iii. Valor total da
diferença entre o
valor de aquisição e o
valor de mercado das
ações adquiridas

Os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal não fazem parte do programa.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

a. Modelo de precificação
8° Plano
(2015)

9° Plano
(2016)

10° Plano
(2017)

Modelo de precificação

11° Plano
(2018)

12° Plano
(2019)

Black and Scholes

b. Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações, preço de
exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
8° Plano
(2015)

9° Plano
(2016)

10° Plano
(2017)

11º Plano
(2018)

12º Plano
(2019)

Data da outorga

12/02/15

25/02/16

16/02/17

22/02/18

14/02/19

Total de opções de compra concedido

585.702

836.406

653.715

493.029

218.922

2,81

2,96

3,27

5,16

4,68

26,51%

29,89%

20,16%

15,58%

17,11%

5%

6%

6%

4%

4%

12,75%

14,25%

9,50%

6,75%

6,50%

Preço de exercício
Volatilidade estimada
Dividendo esperado sobre as ações

(*)

Taxa de juros livre de risco média ponderada

(**)

Maturidade máxima
Maturidade média

6 anos

6 anos

6 anos

6 anos

6 anos

2,5 anos

2,5 anos

2,5 anos

2,5 anos

2,5 anos

2,02

2,58

3,16

4,43

4,12

Valor justo na data da concessão

* Os dividendos esperados foram obtidos com base na média de pagamentos de dividendos por ação em relação ao valor de
mercado das ações nos últimos 12 meses.
** A Companhia utiliza como taxa de juros livre de risco a taxa média projetada da Selic, divulgadas pelo Banco Central
(BACEN).

c.

Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício antecipado
8° Plano
(2015)

Método e premissas

9° Plano
(2016)

10° Plano
(2017)

11º Plano
(2018)

12º Plano
(2019)

Utilizamos para o cálculo do valor justo das opções o valor esperado da vida das opções. Não
levamos em consideração a rotatividade por ser considerada desprezível no nível da diretoria da
Grendene S.A. A maturidade média até o exercício de cada opção foi estimada em 2,5 anos de
acordo com o histórico observado pela empresa.

d. Forma de determinação da volatilidade esperada
8° Plano
(2015)
Volatilidade esperada

e.

9° Plano
(2016)

10° Plano
(2017)

11º Plano
(2018)

12º Plano
(2019)

A volatilidade foi apurada com base na oscilação média histórica do preço da ação dos últimos
18 meses anteriores à data da outorga.

Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo
8° Plano
(2015)

Se alguma outra característica da opção foi incorporada
na mensuração de seu valor justo

9° Plano
(2016)

10° Plano
(2017)

11º Plano
(2018)

12º Plano
(2019)

Não
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

Ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou
cotas, emitidos pela Companhia, 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.
Notas:
(*) Estão incluídas as ações de propriedade dos acionistas controladores Alexandre Grendene Bartelle e Pedro Grendene
Bartelle e dos demais acionistas vinculados ao acordo de acionistas da Companhia.
Acionistas
Membros do Conselho de Administração (*)
Membros da Diretoria Estatutária
Membros do Conselho Fiscal
Total de ações

Acionistas
Membros do Conselho de Administração (*)
Membros da Diretoria Estatutária
Membros do Conselho Fiscal
Total de ações

Acionistas
Membros do Conselho de Administração (*)
Membros da Diretoria Estatutária
Membros do Conselho Fiscal
Total de ações

627.777.412
2.402.092
150.000
630.329.504

31/12/2020
% de participação no capital social total
69,586040%
0,266260%
0,016627%
69,868927%

Quantidade de ações
627.980.612
2.250.075
630.230.687

31/12/2019
% de participação no capital social total
69,608563%
0,249410%
69,857973%

Quantidade de ações
628.725.612
2.466.921
631.192.533

31/12/2018
% de participação no capital social total
69,691143%
0,273446%
69,964589%

Quantidade de ações
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários

A Companhia não mantém Planos de Previdência para seus administradores.
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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
31/12/2020

31/12/2019

Conselho de Administração
31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

Conselho Fiscal

31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Nº de membros

3,00

3,00

3,00

6,50

6,00

6,00

3,00

3,00

3,00

Nº de membros
remunerados

3,00

3,00

3,00

6,50

6,00

6,00

3,00

3,00

3,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

2.058.753,00

2.520.995,00

2.876.477,00

205.400,00

198.000,00

191.000,00

144.732,00

148.740,00

145.800,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

756.000,00

1.210.729,00

1.468.768,00

103.800,00

198.000,00

191.000,00

144.732,00

148.740,00

145.800,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

1.583.255,67

1.988.385,00

2.134.280,67

205.569,23

198.000,00

191.000,00

144.732,00

148.740,00

145.800,00

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

Não existem 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.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores

A Grendene não faz pagamentos a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que
sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos. O único pagamento feito é aos próprios acionistas
controladores (Sr. Alexandre Grendene Bartelle e o Sr. Pedro Grendene Bartelle) como membros do Conselho de Administração.
Encerrado em:

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Diretoria Estatutária

31/12/2020

33%

0%

0%

31/12/2019

33%

0%

0%

31/12/2018

33%

0%

0%
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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

Valores reconhecidos em razão que não a função que ocupam.
R$
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Diretoria

2018

2019

2020

R$ 210.000,00

R$ 259.000,00

R$ 384.000,00

-

-

-

R$ 293.000,00

R$ 247.000,00

R$ 65.000,00
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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 Controladas do Emissor

A Companhia não tem 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.
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13.16 - Outras Informações Relevantes

Informamos que a integra da Política de Remuneração dos Administradores, aprovada na reunião do Conselho de
Administração de 24 de fevereiro de 2022, bem como do Regulamento de Plano de Outorga de Opções de Compra ou
Subscrição de Ações, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária do dia 14 de abril de 2008 e as alterações aprovadas
na Reunião do Conselho de Administração de 01 de março de 2012, 12 de fevereiro de 2015 e 01 de agosto de 2019 estão
disponíveis para consulta nos sites da CVM, B3 e no site de relações com investidores da Companhia.
Comissão de Valores Mobiliários – http://www.cvm.gov.br
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – http://www.b3.com.br
Grendene – Relações com Investidores – http://ri.grendene.com.br

Plano de opções de ações
As informações contidas nos itens anteriores referem-se apenas aos Diretores. Entretanto é preciso esclarecer que o plano de
opções de ações, administrado pelo Conselho de Administração prevê como beneficiários os executivos em níveis de
Administradores, além dos diretores acima inclui também os principais gerentes. Para maior transparência transcrevemos abaixo
a nota explicativa nº 21 das demonstrações financeiras.

21. Plano de opções de compra ou subscrição de ações
O Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações, aprovado pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral
Extraordinária em 14 de abril de 2008, concede aos diretores e gerentes, exceto diretores controladores, o direito de adquirir ações
da Companhia, na forma e condições descritas no plano.
As opções de ações podem ser exercidas até 6 anos contados da data da outorga, com período de carência (vesting) de 3 anos,
com liberação de 33% a partir do primeiro aniversário, 66% a partir do segundo aniversário e 100% a partir do terceiro aniversário.
Para o cumprimento dos planos de exercício de opções de compra de ações, foram adquiridas em 2020, 1.605.103 ações, a um
custo médio de R$10,02 totalizando R$16.079. No primeiro trimestre de 2020 foram exercidas 1.317.613 ações a um preço médio
de R$4,21, totalizando um montante de R$5.543.
A diferença entre o preço médio de exercício das opções e o custo médio das ações adquiridas para cumprimento dos exercícios
de opções de ações, resultou no reconhecimento de uma perda de R$4.562 no patrimônio líquido, uma vez que a liquidação das
opções dos planos ocorre com instrumentos patrimoniais.
a) Premissas para reconhecimento das despesas com remuneração de ações
As ações são mensuradas a valor justo na data outorga e a despesa é reconhecida no resultado como “despesa com pessoal”,
ao longo do período em que o direito ao exercício de opção é adquirido, em contrapartida ao patrimônio líquido.
O valor justo das opções outorgadas foi estimado usando-se o modelo de precificação de opções “Black-Scholes”. As premissas
econômicas consideradas foram: (i) dividendos esperados obtidos com base na média de pagamentos de dividendos por ação
em relação ao valor de mercado das ações nos últimos 12 meses; (ii) volatilidade baseada na oscilação média histórica do preço
da ação dos últimos 18 meses anteriores à data da outorga; (iii) a taxa de juros livre de risco a taxa média projetada da Selic,
divulgada pelo Banco Central (BACEN). No quadro a seguir apresentamos o detalhamento dessas informações:
Data da outorga
Total de opções de compra concedido
Preço de exercício
Volatilidade estimada
Dividendo esperado sobre as ações
Taxa de juros livre de risco média ponderada
Maturidade máxima
Maturidade média
Valor justo na data da concessão

9° Plano
25/02/2016
2.675.538
2,96
29,89%
6%
14,25%
6 anos
2,5 anos
2,58

10° Plano
16/02/2017
2.181.456
3,27
20,16%
6%
9,50%
6 anos
2,5 anos
3,16

11° Plano
22/02/2018
1.524.825
5,16
15,58%
4%
6,75%
6 anos
2,5 anos
4,43

12° Plano
14/02/2019
695.892
4,68
17,11%
4%
6,50%
6 anos
2,5 anos
4,12

A Companhia não está compromissada à recompra de ações que forem adquiridas pelos beneficiários.
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13.16 - Outras Informações Relevantes

b) Movimentação das opções de compra ou subscrição de ações
As movimentações decorrentes das operações de compra ou subscrição de ações, estão demonstradas a seguir:
Saldo em 31/12/2018
Outorgadas
Exercidas
Canceladas
Saldo em 31/12/2019
Exercidas
Saldo em 31/12/2020
Opções exercíveis em 2021
Opções exercíveis em 2022

Resultado das opções outorgadas, reconhecidas em 31/12/2019
Resultado das opções outorgadas, reconhecidas em 31/12/2020
Despesa com pessoal em 31/12/2019
Despesa com pessoal em 31/12/2020

9º Plano
799.950
(799.950)
-

10º Plano
1.337.376
(653.667)
(72.582)
611.127
(611.127)
-

11º Plano
1.501.137
(451.383)
(104.568)
945.186
(497.091)
448.095

-

-

(2.088)
(58)
-

12° Plano
695.892
(67.707)
628.185
(209.395)
418.790

Saldo final
3.638.463
695.892
(1.905.000)
(244.857)
2.184.498
(1.317.613)
866.885

448.095
448.095

209.395
209.395
418.790

657.490
209.395
866.885

(2.257)
(1.877)

(2.318)
(2.205)

(95)
(875)

(6.758)
(4.957)

(745)
(51)

(1.953)
(736)

(1.551)
(787)

(4.307)
(1.574)
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

a.

Número de colaboradores (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica)

Região Nordeste
Ano
2018
2019
2020
Região Sul
Ano
2018
2019
2020
Total
Ano
2018
2019
2020
* Média anual de colaboradores.

b.

Mão de Obra *
Direta

Indireta
11.834
10.440
12.001

Direta

Total
6.817
5.563
6.553
Mão de Obra *

Indireta
21
252
269

Direta

% rotatividade
1,50%
1,34%
1,81%

2.065
1.995
1.866

% rotatividade
1,83%
1,90%
1,37%

20.716
17.998
20.420

% rotatividade
1,54%
1,29%
1,75%

Total
2.043
1.743
1.597
Mão de Obra *

Indireta
11.855
10.692
12.270

18.651
16.003
18.554

Total
8.860
7.306
8.150

Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica)
Região Nordeste
2018
2019
2020
Região Sul

-

2018
2019
2020

Total
346
179
328

Mão de Obra
Indireta

Direta

2018
2019
2020
Total

Mão de Obra
Indireta

Direta

-

Total
23
27
26

Mão de Obra
Indireta

Direta
-

346
179
328

23
27
26
Total

369
204
354

369
204
354

c.
Índice de rotatividade
Vide tabelas item “a” acima

PÁGINA: 165 de 238

Formulário de Referência - 2021 - GRENDENE S.A.

Versão : 9

14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

Não houve alterações relevantes em relação ao item 14.1
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

A Grendene possui políticas de desenvolvimento de carreira e de remuneração alinhadas a práticas reconhecidas de mercado.
O modelo de atuação de Gestão de Pessoas da companhia está baseado nos princípios da Gestão por Resultados, sustentado
por um modelo de Competências. Além de carreira e remuneração, esse modelo conecta ações de desenvolvimento humano
organizacional e educação corporativa.
a. Política de salários e remuneração variável
Política de salários
A política de remuneração da empresa tem por objetivo valorizar o capital humano, tendo como premissas as necessidades do
negócio, as entregas individuais e os seus impactos no coletivo e o contexto econômico organizacional e de mercado, em
conformidade com a legislação trabalhista vigente.
A política de remuneração abrange todas as áreas e unidades da Grendene, sendo aplicada segundo as seguintes diretrizes:
Desenvolvimento e carreira
A carreira de cada colaborador é uma responsabilidade pessoal, cabendo à empresa mostrar as oportunidades de crescimento e
sinalizar os caminhos para o desenvolvimento e autodesenvolvimento. A ascensão profissional pode ocorrer de duas formas:
- Crescimento vertical – transição do colaborador a outro cargo, superior em responsabilidades e em nível salarial;
- Crescimento horizontal – elevação da remuneração do colaborador, dentro do mesmo cargo, conforme o nível de maturidade
das entregas.
Avaliando Pessoas
A Gestão de Desempenho na Grendene é realizada a partir de duas ferramentas de gestão: Avaliação de Experiência e Avaliação
de Competências.
Avaliação de Experiência
A Avaliação de Experiência avalia o nível de aderência do colaborador à cultura da empresa e oportuniza momento de feedback
entre avaliado e avaliador, a fim de identificar possíveis ações de desenvolvimento.
A Avaliação de Experiência está fundamentada nas três competências DNA Grendene: comprometimento, trabalho em equipe e
ação para resultados.
Avaliação de Competências
Tem como propósito direcionar os objetivos organizacionais, mensurando o desempenho individual do colaborador, estimular
feedbacks contínuos e fluídos no momento em que precisa acontecer. Fornecer insumos para tomada de decisão dos processos
de treinamento e desenvolvimento, seleção interna, remuneração, identificação de potencial, carreira e sucessão.
Salários
A política salarial da Grendene está em linha com as práticas de mercado. Para isso, a cada dois anos, a empresa realiza pesquisa
para comparar sua base salarial com empresas representativas e de grande porte da região.
A base salarial da companhia é composta de seis níveis (A a F), em que a média de remuneração de mercado está no ponto
intermediário entre os níveis C e D da tabela da Grendene.
Os salários são reajustados anualmente, nas datas bases dos acordos coletivos de cada localidade, sendo que o indicador utilizado
é o INPC. Esse mesmo índice é usado para a atualização das tabelas de referência salarial, mantendo a competitividade perante
o mercado.
Reajustes gerais ou coletivos
Estes reajustes atingem indistintamente os valores dos salários de todos os colaboradores.
Convenções - Acordos - Dissídios Coletivos: nas datas bases das convenções coletivas de trabalho, os salários são reajustados
de acordo com as negociações de cada localidade.
Antecipações Compulsórias: são concedidas de acordo com a legislação vigente, convenções, acordos e dissídios coletivos e
compensados na data-base da categoria e/ou conforme a legislação determinar.
Reajustes salariais individuais
São reajustes específicos para determinados colaboradores, ocorrendo quando da promoção para cargo de maior valor salarial
(crescimento vertical), por mérito (crescimento horizontal), ou por enquadramento do cargo a valores de mercado. Para a
concessão de reajustes individuais, levam-se em conta as datas estabelecidas na política, bem como os limites das faixas dos
cargos na tabela salarial.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

Política de remuneração baseada em ações
Em 14 de abril de 2008, foi aprovado o Plano de Outorga de Opções de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia,
beneficiando executivos elegíveis com base nas recomendações do Comitê ao Conselho de Administração da Companhia para
aprovação. (Vide item 13.16 – Regulamento do Plano de Outorga).
Política de Premiação
Esta política tem por objetivo fortalecer a relação entre o gestor e a empresa e premiá-lo conforme a meta atingida pela companhia.
A implementação do programa de Prêmio por meta para os cargos de gestão está amparada na regra estabelecida na lei 13.467
de 2017, nos parágrafos 2º e 4º dos artigos 457 da Consolidação das Leis Trabalhistas.

b. Política de benefícios
A Grendene oferece um pacote de benefícios direcionado para o atendimento das necessidades básicas e de bem-estar físico e
social de seus colaboradores, contribuindo para manutenção de profissionais saudáveis e produtivos. Dentre os benefícios
oferecidos, destacam-se:
• Alimentação subsidiada;
• Convênios com farmácias e óticas;
• Assistência médica, odontológica e social na própria empresa;
• Distribuição mensal de cesta de alimentos;
• Seguro de vida;
• Cesta de chocolates na Páscoa e ave no Natal;
• Festa de Natal e entrega de brinquedos para filhos de colaboradores com idade até 11 anos e 11 meses.
Adicionalmente, a Grendene participa de diversos projetos sociais, bem como programas assistenciais, participação em
campanhas de doação de sangue, programas de combate às drogas e à violência e programas de apoio a associações esportivas.
* Em 2020 não realizamos ações ou comemorações, como a Festa de Natal, em nenhuma de nossas unidades, em razão do
momento de pandemia e distanciamento social.

c. Características dos planos de remuneração baseados em ações dos colaboradores não administradores:
Vide item 13.16 – Outras informações relevantes. A íntegra do plano de outorga de opções de compra ou subscrição de ações,
está disponível para consulta nos sites da CVM, B3 e no site de relações com investidores da Companhia.
Comissão de Valores Mobiliários – http://www.cvm.gov.br
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – http://www.b3.com.br
Grendene – Rel. com Investidores – http://ri.grendene.com.br/PT/Governanca-Corporativa/Stock-Options
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

A Grendene respeita a livre associação sindical, fortalecendo a representação legítima dos trabalhadores através de seus
sindicatos, tendo em seus quadros um número significativo de colaboradores associados a essas entidades.
A empresa participa dos sindicatos patronais nas regiões onde atua, incentivando as negociações coletivas de forma
responsável, cumprindo integralmente todas as cláusulas estabelecidas em Convenção, mantendo relação amistosa e
respeitosa com os membros da diretoria dos sindicatos.
Em todas as unidades, é cedido espaço físico (murais) para que o sindicato dos trabalhadores informe suas ações, sendo que os
principais itens da Convenção Coletiva são divulgados através dos canais de comunicação interna (murais e e-mails), visando
atingir todos os colaboradores.
Não houve nenhuma paralisação ou greve nos 3 últimos exercícios.
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens anteriores.
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileiro-RS

Sim

Pedro Bartelle
685.957.430-53

Sim

31/03/2022

Não
35.557.397

3,940%

0

0,000%

35.557.397

3,940%

37.132.797

4,120%

29.201.277

3,240%

125.312.376

13,890%

72.443.300

8,030%

Giovana Bartelle Velloso
685.957.780-00

Brasileira-RS

Sim

Sim

31/03/2022

Não
37.132.797

4,120%

0

0,000%

André de Camargo Bartelle
354.047.748-94

Brasileira-SP

Sim

Sim

31/03/2022

Não
29.201.277

3,240%

0

0,000%

Pedro Grendene Bartelle
098.647.840-72

Brasileiro-RS

Sim

Sim

31/03/2022

Não
125.312.376

13,890%

0

0,000%

3G Radar Gestora de Recursos Ltda
17.776.271/0001-36

Brasileira-RJ

Não

Não

04/11/2021

Não
72.443.300

8,030%

0

0,000%
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira-SP

Sim

Gabriella de Camargo Bartelle
370.718.138-33

Sim

31/03/2022

Não
28.912.677

3,200%

0

0,000%

28.912.677

3,200%

Alexandre Grendene Bartelle
098.675.970-87

Brasileiro-RS

Sim

Sim

31/03/2022

Não
371.651.807

41,200%

0

0,000%

371.651.807

41,200%

201.945.143

22,380%

0

0,000%

201.945.143

22,380%

3.226

0,000%

0

0,000%

3.226

0,000%

902.160.000

100,000%

0

0,000%

902.160.000

100,000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 31/03/2022

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

12/04/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

47.234

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

394

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

133

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)

267.207.056

29,620%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

267.207.056

29,620%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico
ORGANOGRAMA DOS ACIONISTAS E DO GRUPO ECONÔMICO
Posição em 31 de março de 2022.
Alexandre Grendene Bartelle

41,20%

Pedro Grendene Bartelle

13,89%

Giovana Bartelle Veloso

Pedro Bartelle

4,12%

3,94%

Gabriella de Camargo
Bartelle

André de Camargo Bartelle

3,24%

\

3,20%

3G Radar Gestora de
Recursos Ltda (Brasil)
\

8,03%

Outros

\

22,38%

Ações em tesouraria

\

0,00%

Grupo Controlador (Brasil)

69,59%

Grendene S.A. (Brasil)

99,998%

MHL Calçados Ltda
(Brasil)

100,0%

Grendene USA, Inc.
(Estados Unidos)
100,0%

Grendene New York LLC
(Estados Unidos)

100,0%

Grendene UK Limited
(Reino Unido)

100,0%

Grendene Shanghai Trading
Co., Ltd. (China)

49,9%

Grendene Global Brands
Limited (Reino Unido)

100,0%

Grendene Italy S.R.L.
(Itália)

PÁGINA: 175 de 238

Formulário de Referência - 2021 - GRENDENE S.A.

Versão : 9

15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte

a.

Partes

Alexandre Grendene Bartelle (Alexandre), Pedro Grendene Bartelle (Pedro), Pedro Bartelle (Pedro Filho), Giovana Bartelle Velloso
(Giovana), André de Camargo Bartelle (André) e Gabriella de Camargo Bartelle (Gabriella).

b.

Data de celebração

06/10/2004 e aditivos de 15/06/2011, 30/07/2013, 29/07/2016, 18/12/2017, 12/11/2018 e 07/10/2021.

c.

Prazo de vigência

12 de novembro de 2043

d.

Exercício do direito de voto, do poder de controle

O acionista Alexandre ou, em caso de seu falecimento ou incapacidade, seus sucessores que vierem a adquirir ações de emissão
da Companhia (“Acionistas do Bloco A”) deverão se reunir previamente à cada Reunião Prévia para definir a pessoa que os
representará na Reunião Prévia, bem como a orientação do voto a ser nela proferido. O quórum de deliberação para definição do
representante e orientação do voto a ser proferido na Reunião Prévia pelos Acionistas do Bloco A previsto nesta Cláusula será o
da maioria das Ações Vinculadas detidas pelos acionistas integrantes do Bloco A.
Caso venha a ocorrer a perda da capacidade jurídica ou falecimento de Alexandre e desde que Pedro esteja plenamente capaz e
detenha o poder de controle do Bloco B, durante os 5 (cinco) primeiros anos que sucederem o falecimento ou a perda da
capacidade jurídica de Alexandre, os Acionistas do Bloco A deverão exercer o seu direito de voto em conformidade com os votos
a serem proferidos pelo representante dos Acionistas do Bloco B nas Assembleias Gerais e Reuniões Prévias da Companhia.
Da mesma forma, os Acionistas Pedro, Pedro Filho, Giovana, André e Gabriella (“Acionistas do Bloco B”) deverão se reunir
previamente à cada Reunião Prévia para definir a pessoa que os representará na Reunião Prévia, bem como a orientação do voto
a ser nela proferido. Enquanto Pedro estiver vivo e absolutamente capaz, a ele caberá a definição do representante e a definição
da orientação do voto a ser proferido na Reunião Prévia pelos Acionistas do Bloco B. Em caso de falecimento ou incapacidade
(absoluta ou relativa) de Pedro, o quórum de deliberação para definição do representante e orientação do voto a ser proferido na
Reunião Prévia pelos Acionistas do Bloco B previsto será o de 59% (cinquenta e nove por cento) das Ações Vinculadas detidas
pelos acionistas integrantes do Bloco B.

e.

Descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores

A indicação dos administradores caberá a Reunião Prévia dos acionistas.

f.

Descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las

Todas e quaisquer operações envolvendo a transferência, direta ou indireta de Ações Vinculadas da Companhia e a preferência
para adquiri-las deverão observar as disposições da Cláusula 5 do Acordo de Acionistas.

g.

Descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho de administração

Não há restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto.
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor

No ano de 2018 ocorreu a seguinte alteração relevante na participação dos membros do grupo de controle.
Reestruturação societária do grupo controlador (novembro/2018)
Em 12 de novembro de 2018, a Companhia foi comunicada sobre a reestruturação societária do grupo controlador em decorrência
das transferências de ações da Companhia, de Alexandre G. Bartelle Participações S.A. (“AGBPar”) para Alexandre Grendene
Bartelle (“Alexandre”), através de redução de capital da AGBPar, conforme detalhado no Comunicado ao Mercado e Fato
Relevante. Na mesma data foi celebrado e arquivado, na sede da Companhia, instrumento particular de quinto aditamento e
consolidação do acordo de acionistas da Companhia, entre Alexandre, Pedro, Pedro Filho, Giovana, André e Gabriella, com a
anuência da Companhia. A Sra. Maria Cristina Nunes de Camargo deixa de ser parte do Acordo de Acionistas nesta data.
Apresentamos a seguir o quadro acionário da Companhia, antes e após a reestruturação acionária efetuada pelos acionistas
controladores.
Quadro acionário em 11/11/2018 – Antes da reestruturação acionária do grupo de controle
Acionistas
Quant. Ações ON
Alexandre G. Bartelle Participações S.A. (*)
279.900.036
Alexandre Grendene Bartelle (*) (**)
91.791.771
Pedro Grendene Bartelle (*) (**)
125.312.376
Giovana Bartelle Veloso (*)
37.132.797
Pedro Bartelle (*)
36.465.597
André de Camargo Bartelle (*)
29.201.277
Gabriella de Camargo Bartelle (*)
28.912.677
Maria Cristina Nunes de Camargo (*)
17.523.840
Administradores (exceto acionistas controladores)
2.876.302
Ações em tesouraria
1.905.000
Ações em circulação
251.138.327
Total de ações emitidas
902.160.000
O Capital Social da Companhia é representado somente por ações ordinárias.
(*) Faz parte do acordo de acionistas.
(**) Membros do Conselho de Administração.

% Part.
31,025543%
10,174666%
13,890261%
4,115988%
4,042032%
3,236818%
3,204828%
1,942431%
0,318824%
0,211160%
27,837449%
100,000000%

Quadro acionário em 12/11/2018 – Após a reestruturação acionária do grupo de controle
Acionistas
Quant. Ações ON
Alexandre Grendene Bartelle (*) (**)
371.691.807
Pedro Grendene Bartelle (*) (**)
125.312.376
Giovana Bartelle Veloso (*)
37.132.797
Pedro Bartelle (*)
36.465.597
André de Camargo Bartelle (*)
29.201.277
Gabriella de Camargo Bartelle (*)
28.912.677
Administradores (exceto acionistas controladores)
2.876.302
Ações em tesouraria
1.905.000
Ações em circulação
268.662.167
Total de ações emitidas
902.160.000
O Capital Social da Companhia é representado somente por ações ordinárias.
(*) Faz parte do acordo de acionistas.
(**) Membros do Conselho de Administração.

% Part.
41,200209%
13,890261%
4,115988%
4,042032%
3,236818%
3,204828%
0,318824%
0,211160%
29,779880%
100,000000%

Em 2019 e 2020 não ocorreram alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e administradores da
Companhia.
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15.7 - Principais Operações Societárias

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 23 de abril de 2018, foi aprovado um desdobramento de ações, na proporção
de 2 (duas) novas ações ordinárias para cada ação, por meio do qual as 300.720.000 de ações ordinárias foram desdobradas em
902.160.000 de ações ordinárias. Terão direito ao recebimento das ações advindas do desdobramento, os acionistas inscritos em
30/05/2018, ficando ex-desdobro no dia 01/06/2018. O crédito das ações proveniente do desdobramento foi no dia 06/06/2018,
tendo em vista que a operação é realizada em D+3.
Quadro acionário em 30/05/2018 – Antes do desdobramento de ações do grupo de controle
Acionistas
Quant. Ações ON
Alexandre G.Bartelle Participações S.A. (*)
93.300.012
Alexandre Grendene Bartelle (*) (**)
30.597.257
Pedro Grendene Bartelle (*) (**)
41.770.792
Giovana Bartelle Veloso (*)
12.377.599
Pedro Bartelle (*)
12.155.199
André de Camargo Bartelle (*)
9.733.759
Gabriella de Camargo Bartelle (*)
9.637.559
Maria Cristina Nunes de Camargo (*)
5.841.280
Administradores (exceto acionistas controladores)
960.619
Ações em tesouraria
635.000
Ações em circulação
83.710.924
Total de ações emitidas
300.720.000
O Capital Social da Companhia é representado somente por ações ordinárias.
(*) Faz parte do acordo de acionistas.
(**) Membros do Conselho de Administração.

% Part.
31,025543%
10,174666%
13,890261%
4,115988%
4,042032%
3,236818%
3,204828%
1,942431%
0,319440%
0,211160%
27,836833%
100,000000%

Quadro acionário em 01/06/2018 – Após o desdobramento de ações do grupo de controle
Acionistas
Quant. Ações ON
Alexandre G.Bartelle Participações S.A. (*)
279.900.036
Alexandre Grendene Bartelle (*) (**)
91.791.771
Pedro Grendene Bartelle (*) (**)
125.312.376
Giovana Bartelle Veloso (*)
37.132.797
Pedro Bartelle (*)
36.465.597
André de Camargo Bartelle (*)
29.201.277
Gabriella de Camargo Bartelle (*)
28.912.677
Maria Cristina Nunes de Camargo (*)
17.523.840
Administradores (exceto acionistas controladores)
2.881.857
Ações em tesouraria
1.905.000
Ações em circulação
251.132.772
Total de ações emitidas
902.160.000
O Capital Social da Companhia é representado somente por ações ordinárias.
(*) Faz parte do acordo de acionistas.
(**) Membros do Conselho de Administração.

% Part.
31,025543%
10,174666%
13,890261%
4,115988%
4,042032%
3,236818%
3,204828%
1,942431%
0,319440%
0,211160%
27,836833%
100,000000%
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens anteriores.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas

A companhia aprovou em 13 de agosto de 2020 a sua Política de Transação com Partes Relacionadas, a qual transcrevemos
a seguir:
POLÍTICA PARA TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
SUMÁRIO
1. OBJETIVO
2. PÚBLICO-ALVO
3. RESPONSABILIDADES
4. REGRAS
4.1. Definição de Partes Relacionadas
4.2. Definições de Condições de Mercado, Montante Significativo, Transações Correlatas e Operações Ordinárias
4.3. Formalização de Transações entre Partes Relacionadas
4.4. Estrutura de Governança das Transações entre Partes Relacionadas de Montante Significativo
4.5. Impedimento
4.6. Obrigação de Divulgação
4.7. Transações Vedadas
5. CÓDIGO DE CONDUTA
6. PENALIDADES
7. ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA
1. OBJETIVO
A presente Política para Transações com Partes Relacionadas (“Política”) tem por objetivo estabelecer regras e consolidar
os procedimentos a serem observados pela Grendene S.A. (“Grendene” ou “Companhia”) e seus Administradores de modo
a assegurar que as decisões, envolvendo partes relacionadas e situações com potencial conflito de interesses, sejam
tomadas com plena independência e absoluta transparência tendo em vista os interesses da Grendene e de seus acionistas.
Esta Política foi estabelecida com base na legislação vigente, práticas e regulamentos da Companhia, da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) e B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), especialmente a Lei nº 6.404/76, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”).
2. PÚBLICO-ALVO
A presente Política aplica-se à Grendene e às suas empresas controladas, bem como a todos os colaboradores e
administradores da Companhia, ao Comitê de Partes Relacionadas, e sociedades coligadas da Companhia.
3. RESPONSABILIDADES
As responsabilidades atribuídas às áreas e órgãos da Grendene em função da presente Política são definidas nesta Política.
4. REGRAS
4.1. Definição de Partes Relacionadas
A Companhia se utiliza das orientações estabelecidas pelo Pronunciamento Técnico CPC 05 e eventuais revisões
posteriores, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovado pela CVM na instrução 642 de 7 de outubro de
2010 que trata das divulgações sobre Partes Relacionadas.
Para fins desta Política, são consideradas “Partes Relacionadas” à Companhia:
I.

Uma pessoa, ou um membro próximo de sua família que:
i.
ii.
iii.

II.

tenha o controle pleno ou compartilhado da Companhia;
tenha influência significativa sobre a Companhia; ou
seja membro do pessoal chave da administração da Companhia ou da sua controladora.

Uma entidade em alguma das situações abaixo:
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

seja membro do mesmo grupo econômico da Companhia;
a entidade/Companhia seja coligada ou controlada em conjunto (joint venture) pela Companhia/entidade ou
outra entidade do mesmo grupo econômico;
a entidade e a Companhia estejam sob o controle conjunto (joint ventures) de uma terceira entidade;
a entidade/Companhia esteja sob o controle conjunto (joint venture) de uma terceira;
entidade e a Companhia/entidade seja coligada dessa terceira entidade;
seja controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por uma pessoa identificada na letra (I); ou
uma pessoa identificada na letra (I)(i) tenha influência significativa sobre a entidade, ou seja, membro do
pessoal chave da administração dessa entidade.

4.1.1. Membros Próximos da Família: são considerados membros próximos da família aqueles membros da família dos
quais se pode esperar que exerçam influência ou sejam influenciados pela pessoa nos negócios desses membros com a
entidade e incluem:
i.
ii.
iii.

os filhos da pessoa, seu cônjuge ou companheiro(a);
os filhos do cônjuge da pessoa ou de companheiro(a); e
dependentes da pessoa, de seu cônjuge ou companheiro(a).

4.2. Definições de Condições de Mercado, Comutatividade, Transações Correlatas, Operações Ordinárias e
Transações com Parte(s) Relacionada(s).
4.2.1. Condições de Mercado: são aquelas condições para as quais foram observados, durante a negociação, os princípios
da competitividade (preços e condições dos serviços compatíveis com os praticados no mercado); da conformidade
(aderência dos serviços prestados aos termos e responsabilidades contratuais praticados pela Companhia, bem como aos
controles adequados de segurança das informações); da equidade (estabelecimento de mecanismos que impeçam
discriminação ou privilégios e de práticas que assegurem a não utilização de informações privilegiadas ou oportunidades de
negócio em benefício individual ou de terceiros); e da transparência (reporte adequado das condições acordadas com a
devida aplicação, e ainda os reflexos destas nas demonstrações contábeis da Companhia). Na negociação entre Partes
Relacionadas devem ser observados os mesmos princípios e procedimentos que norteiam negociações feitas pela
Grendene com partes independentes.
4.2.2. Comutatividade: Contratos comutativos são os de prestações certas e determinadas, nos quais as partes sabem
seus efeitos futuros, assim podem antever as vantagens e os sacrifícios, que geralmente se equivalem, pois estabelecem
proporcionalidade entre os direitos e deveres dos contratantes. Os atos e negócios jurídicos entre Partes Relacionadas
deverão ser estabelecidos em condições estritamente comutativas, sem onerar desproporcionalmente as partes. A
comutatividade será apurada pela Diretoria de Relação com Investidores mediante a verificação da compatibilidade das
cláusulas econômicas e financeiras estabelecidas no respectivo instrumento jurídico com outros atos e negócios jurídicos
praticados no mercado.
4.2.3. Transações Correlatas: são consideradas Transações Correlatas as transações similares com relação lógica entre
si em virtude de seu objeto ou de suas partes, tais como:
i.

transações de duração continuada que englobem prestações periódicas, desde que os valores envolvidos
já sejam conhecidos no momento da celebração do contrato; e

ii.

transações subsequentes que decorram de uma primeira transação já efetuada, desde que essa tenha
estabelecido suas principais condições, inclusive os valores envolvidos.

4.2.4. Operações Ordinárias: consideram-se Operações Ordinárias as que envolvam produtos e/ou serviços de prateleira,
ou seja, aquelas disponíveis para clientes da Companhia, com precificação padronizada, respeitadas as margens de
negociação outorgadas às áreas comerciais para clientes do mesmo perfil, desde que estejam em condições de mercado,
nos termos do item 4.2.1. Produtos customizados ou desenvolvidos especificamente para clientes considerados Partes
Relacionadas serão avaliados nos termos da legislação e dos critérios desta e demais políticas da Grendene.
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4.2.5. O termo “Transações com Partes Relacionadas”. As Transações com Partes Relacionadas são caracterizadas
pela transferência de recursos, serviços ou obrigações entre Partes Relacionadas, independentemente de haver, ou não,
um valor alocado à transação ou qualquer tipo de pagamento.
4.3. Formalização de Transações entre Partes Relacionadas
4.3.1. Nas transações envolvendo Partes Relacionadas, nos termos definidos nesta Política, devem ser observadas as
seguintes condições:
i.

as transações devem estar em Condições de Mercado e de acordo com o estabelecido nesta Política e, ainda,
em consonância com as demais práticas utilizadas pela Administração da Companhia, tais como as diretrizes
dispostas no Código de Conduta da Companhia e demais políticas internas;

ii.

as transações devem ser celebradas por escrito, especificando-se suas principais características e condições,
tais como, mas sem limitação: nome das partes, preço global, preço unitário, prazos, garantias, recolhimento
de impostos, pagamentos de taxas, obtenções de licenças, condições para rescisão, dentre outros. Dentre
essas características também deverá constar expressamente a possibilidade de resilição, pela Companhia, de
qualquer Transação com Parte Relacionada que seja de trato sucessivo, em condições equivalentes àquelas
disponíveis nos contratos com partes não relacionadas;

iii.

as transações devem estar claramente divulgadas nas demonstrações contábeis da Grendene, conforme os
critérios de materialidade trazidos pelas normas contábeis;

iv.

as transações de prestação continuada de serviços devem ter prazo determinado de, no máximo, 3 (três) anos
podendo ser renovadas após nova avaliação de condições de mercado e alternativas de fornecimento por
terceiros que são considerados partes não relacionadas;

v.

as transações devem ser aprovadas, atendendo aos quesitos desta Política e da legislação vigente, na forma
do estatuto social, pelo Diretor Presidente ou em reunião regular da diretoria por maioria de votos abstendo-se
de participar (opinar, sugerir, influenciar ou deliberar) o diretor que possa ter caracterizado provável conflito de
interesse, ou ainda pelo Conselho de Administração, de acordo com os limites previstos no estatuto social,
conforme definido nesta Política e pela legislação aplicável;

vi.

as transações deverão ser submetidas previamente ao Comitê de Partes Relacionadas da Companhia,
devidamente aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 13 de agosto de 2020 , para análise
e recomendação de transações específicas que possam envolver Partes Relacionadas, mas toda operação
será aprovada pelo Diretor Presidente ou em reunião de diretoria ou ainda pelo Conselho de Administração, de
acordo com os limites previstos no estatuto, cabendo ao(s) diretor (es) responsáveis pela aprovação
identificarem a existência de partes relacionadas envolvidas na transação e tomarem todas as providências
para que as operações estejam de acordo com a Lei, os regulamentos de órgãos reguladores, os estatutos da
companhia e esta política;

vii.

o administrador impedido deverá consignar em ata, nos termos do artigo 156 da Lei das Sociedades por Ações
a natureza e extensão do seu interesse, se estiver presente na reunião ou informar previamente por escrito aos
demais diretores seu não comparecimento nesta reunião por motivo de impedimento;

viii.

no caso de não haver quórum na reunião de diretoria ou a votação terminar empatada a decisão deverá ser
tomada de acordo com 4.4.1 abaixo.

4.4. Estrutura de Governança e Responsabilidades das Transações entre Partes Relacionadas.
4.4.1. Em todas as Transações de Partes Relacionadas com a Grendene, as seguintes regras deverão ser observadas
concomitantemente às regras estabelecidas no item 4.3 acima, quais sejam:
i.

a transação deverá ser submetida à análise e recomendação prévia do Comitê de Partes Relacionadas, que
deverá verificar as características, condições e vantagens da referida transação para a Grendene, e então
sujeitá-la à aprovação do órgão de administração competente (Diretoria ou Conselho de Administração,
conforme limites estabelecidos no Estatuto Social da Companhia); e
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ii.

a submissão das transações ao Comitê de Partes Relacionadas e aos órgãos de administração competente
deverá vir acompanhada de:
(a) quadro comparativo de preços e condições após equalização técnica com outras cotações de mercado,
sempre que viável, visando atender ao disposto no item 4.3.1.(i);
(b) razões que asseguram condições comutativas;
(c) justificativa para realizar a transação com a Parte Relacionada e não com terceiros;
(d) tipo de relacionamento com a Parte Relacionada;
(e) informações de eventuais transações correlatas previamente existentes; e
(f) benefícios esperados pela Companhia e pela Parte Relacionada.

iii.

estas transações serão informadas, de forma consolidada, pela área de Controladoria à Diretoria de Relação
com Investidores, ao Comitê de Auditoria (se estiver instalado), ao Conselho Fiscal (se estiver instalado) e ao
Conselho de Administração da Grendene;

iv.

o órgão de administração competente que aprovar a transação fica responsável por identificar a transação como
sendo com Parte Relacionada e informar, tempestivamente, à área de controladoria da Companhia sobre a
transação comprovando o atendimento desta Política e da legislação vigente.

4.4.2. As deliberações podem ocorrer em reuniões presenciais, por teleconferência ou videoconferência ou, ainda, por meio
eletrônico (e-mail), sempre formalizadas em ata com todos os documentos comprobatórios da transação arquivados na
Companhia.
4.4.3. As regras dispostas neste item não se aplicarão nos seguintes casos:
i.

operações realizadas entre a Companhia e suas controladas, diretas e indiretas, salvo nos casos em que haja
participação no capital social da controlada acima de 1% (um por cento) por parte dos controladores diretos ou
indiretos do emissor, de seus administradores ou de pessoas a eles vinculadas; e

ii.

transações entre controladas, diretas e indiretas, da Companhia, salvo nos casos em que haja participação no
capital social da controlada acima de 1% (um por cento) por parte dos controladores diretos ou indiretos do
emissor, de seus administradores ou de pessoas a eles vinculadas;

iii.

transações Operacionais Ordinárias da Companhia incluindo, mas não se limitando despesas tais como, o
pagamento de remuneração aos administradores de acordo com valores totais já aprovados pelo Conselho de
Administração e/ou pela Assembleia Geral, conforme o caso, adiantamentos para viagens ou pequenas
despesas da Companhia a serem comprovadas posteriormente no curso normal de seus negócios, reembolso
de pequenos pagamentos feitos por administradores com recursos próprios, em nome da Companhia, no
cumprimento de suas funções, pagamento de dividendos aos administradores que também são acionistas ou
transações relativas ao Programa de Stock Option da Companhia.

4.4.3.1. Para os efeitos do item 4.4.3, “pessoa vinculada” significa a pessoa natural ou jurídica, que atue representando o
mesmo interesse da pessoa com a qual se vincula.
4.4.4. Serão dispensadas dos procedimentos descritos no item 4.4.1 as Operações Ordinárias com Partes Relacionadas,
desde que observadas as Condições de Mercado, nos termos mencionados no item 4.3.2.
4.4.5. O Comitê de Partes Relacionadas poderá contratar para auxílio, se assim julgar pertinente, consultores externos,
zelando pela integridade e confidencialidade dos trabalhos, sem eximir-se de suas responsabilidades, conforme disposto
em seu regimento interno. Em quaisquer situações, são vedadas formas de contratação de assessores, consultores ou
intermediários que gerem conflito de interesses com a Companhia, os administradores ou os acionistas.
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4.4.6. Caso os valores com transações com determinada parte relacionada atinjam, individual ou conjuntamente, no período
de um ano, valor igual ou superior a 1% (um por cento) sobre o patrimônio líquido da Companhia a mesma deverá ser
aprovada previamente pelo Conselho de Administração conforme dispõe o estatuto social da Companhia em seu artigo 21,
alínea “p”, e divulgada nos termos do Anexo 30-XXXIII da Instrução CVM 480/09, conforme alterada.
4.5. Impedimento
4.5.1. A Administração da Companhia deverá respeitar o fluxo ordinário para negociação, análise e aprovação das
transações no âmbito da Grendene, não devendo fazer intervenções que influenciem a contratação de Partes Relacionadas
em desconformidade com tal fluxo.
4.5.2. Nas situações nas quais o processo decisório da Companhia requeira o envolvimento de pessoa ou entidade
caracterizada como Parte Relacionada nos termos desta Política para aprovação, debate e/ou deliberação de determinada
transação, este(a) deverá declarar-se impedido, por escrito, explicando seu envolvimento na transação e fornecendo
detalhes da transação e das partes envolvidas, identificando claramente de forma transparente seu potencial conflito de
interesse. Quando aplicável (vide item 4.4.6), as informações deverão ser suficientes para atender ao art. 247 da Lei
6.404/76 e ao Anexo 30-XXXIII da Instrução CVM 480/09. O impedimento deverá constar do documento que deliberar sobre
a transação.
4.6. Obrigação de Divulgação
4.6.1. Nos termos das determinações do artigo 247 da Lei n° 6.404/76, da Deliberação da CVM n° 642/10 e Anexo 30-XXXIII
da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, a Companhia deverá divulgar as Transações com Partes Relacionadas,
fornecendo detalhes suficientes para identificação das Partes Relacionadas, sua relação com a Companhia, o objeto e os
principais termos e condições da transação e quaisquer condições essenciais ou não estritamente comutativas inerentes às
transações em questão, permitindo, assim, aos acionistas da Companhia a possibilidade de fiscalizar e acompanhar os atos
de gestão da Grendene.
4.6.2. A divulgação dessas informações será realizada, de forma clara e precisa, nas notas explicativas às Demonstrações
Financeiras da Companhia, de acordo com os princípios contábeis aplicáveis. Além de tal divulgação, a Companhia possui
também o dever de promover a divulgação de Transações com Partes Relacionadas ao mercado, nos termos estabelecidos
no Regulamento de Listagem no Novo Mercado de Governança Corporativa da B3, no que diz respeito, especialmente, aos
requisitos adicionais das informações periódicas trimestrais (ITR’s), também no Formulário de Referência nos termos da
Instrução CVM 480/09 e conforme determinado na Deliberação CVM nº 642/10.
4.6.3. A transação ou o conjunto de Transações Correlatas com Partes Relacionadas cujo valor supere o menor dos
seguintes valores:
i.
ii.

R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);
1% (um por cento) do ativo total da Companhia;

e que preencha os requisitos de divulgação do Anexo 30-XXXIII da Instrução CVM nº 480/09 deve ser divulgada, por meio
de sistema eletrônico disponível no website da CVM, em até 7 (sete) dias úteis a contar de sua ocorrência, nos termos da
referida norma.
4.7. Transações Vedadas
4.7.1. São vedadas as Transações entre Partes Relacionadas nas seguintes hipóteses:
i.
ii.
iii.

iv.

realizadas em condições que comprovadamente não sejam as Condições de Mercado;
concessão de empréstimos, prestação de fiança, garantia ou adiantamentos aos acionistas controladores,
administradores da Companhia e demais partes relacionadas conforme definidas nesta Política;
contratos de prestação de serviços pela Companhia (contratada) com Partes Relacionadas (contratantes) que
(a) não sejam serviços habitualmente oferecidos aos clientes da Companhia, ou (b) envolvam remuneração não
justificável ou desproporcional em termos de geração de valor para a Companhia; ou
reestruturações societárias que não assegurem tratamento equitativo a todos os acionistas da Companhia.
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5. CÓDIGO DE CONDUTA
Adicionalmente às regras dispostas na presente Política, os colaboradores e administradores da Grendene, em eventuais
Transações com Partes Relacionadas, deverão observar as diretrizes dispostas no Código de Conduta e nas outras Políticas
Corporativas da Companhia.
6. PENALIDADES
As violações dos termos da presente Política serão examinadas pelo Comitê de Auditoria (se estiver instalado), com a
consequente submissão ao Conselho de Administração da Companhia que adotará as medidas cabíveis, alertando, ainda,
que certas condutas poderão constituir crime, sujeitando os responsáveis às penas previstas na legislação vigente.
7. ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA
O Conselho de Administração da Companhia deverá atualizar esta Política sempre que se fizer necessário, em decorrência
de alterações estatutárias ou legislativas, especialmente em se tratando das normatizações da CVM e da B3 quanto às
Práticas de Governança Corporativa aplicáveis à Companhia. Quando de sua posse, os administradores da Companhia
devem assinar um documento afirmando que receberam, leram e se comprometem a seguir a Política para Transações com
Partes Relacionadas e demais situações envolvendo Conflitos de Interesse.
A presente Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 13 de fevereiro de 2020 e 13 de agosto
de 2020.

Farroupilha, 13 de agosto de 2020.

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente

Renato Ochman
Secretário

PÁGINA: 185 de 238

Formulário de Referência - 2021 - GRENDENE S.A.

Versão : 9

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

MHL Calçados Ltda

31/12/2018

795.000,00

R$1.000,00

R$1.000,00

Prazo indeterminado

NÃO

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Venda de insumos

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Credor

0,000000

Especificar
MHL Calçados Ltda

31/12/2018

726.000,00

R$44.000,00

R$44.000,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Compra de insumos

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Ochman, Real Amadeo Advogados Associados

31/12/2018

138.000,00

R$0,00

Relação com o emissor

Empresa pertencente a membro do Conselho de Administração

Objeto contrato

Assessoria na área societária

Garantia e seguros

Não aplicável

R$0,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Vulcabras|azaleia – BA, Calçados e Artigos
Esportivos S.A.

31/12/2018

127.000,00

R$85.000,00

R$85.000,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista da Grendene S.A.

Objeto contrato

Venda de matrizes

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Vulcabras|azaleia – CE, Calçados e Artigos
Esportivos S.A.

31/12/2018

4.000,00

R$0,00

R$0,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista da Grendene S.A.

Objeto contrato

Venda de insumos e matrizes

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Vulcabras|azaleia – CE, Calçados e Artigos
Esportivos S.A.

31/12/2018

500.000,00

R$0,00

R$0,00

Prazo indeterminado

NÃO

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista da Grendene S.A.

Objeto contrato

Venda de imobilizado

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Credor

0,000000

Especificar
Vulcabras|azaleia – CE, Calçados e Artigos
Esportivos S.A.

31/12/2018

16.000,00

R$0,00

R$0,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista da Grendene S.A.

Objeto contrato

Aluguéis de máquinas

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Even Construtora e Incorporadora S.A.

07/04/2020

16.690.000,00

R$ 16.690.000,00

R$ 16.690.000,00

Até 4 anos

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

A Even Construtora e Incorporadora S.A. por sua vez é investida da Nova Milano Investimentos (Melpar), com 46,88% da participação societária,
fundo do qual Alexandre Grendene Bartelle (parte relacionada) detêm 31,63% de participação.

Objeto contrato

Fiadora e sócia das obrigações do empreendimento da SCP Mairinque, a qual tem como sócia ostensiva a Icatu Empreendimentos Imobiliários Ltda.
que é investida da Even Construtora e Incorporadora S.A.
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

A administração da Companhia entende que as operações foram feitas no melhor interesse da Companhia, observaram as condições comutativas e
preveem pagamento remuneratório adequado, e que as transações foram feitas em condições normais de mercado e no âmbito da política de
Investimentos Financeiros adotados pela Companhia, bem como de acordo com a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia,
tendo havido efetiva negociação dos termos e condições sem o envolvimento das contrapartes no referido processo de negociação e no processo
decisório.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Investidor

Grendene Italy SRL

31/12/2020

Relação com o emissor

Empresa controlada indireta

Objeto contrato

Venda de calçados para abastecimento do mercado onde a mesma está sediada

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Credor

2.251.000,00

Saldo existente

R$2.200.000,00

Montante (Reais)

R$2.200.000,00

Duração

Prazo indeterminado

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

NÃO

0,000000

Especificar
Grendene UK Limited

31/12/2020

1.430.000,00

R$1.343.000,00

R$1.343.000,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Venda de calçados para abastecimento do mercado onde a mesma está sediada

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.
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Parte relacionada

Data
transação

Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

9.716.000,00

R$8.298.000,00

R$8.298.000,00

Prazo indeterminado

NÃO

Especificar
Grendene USA, Inc

31/12/2020

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Venda de calçados para abastecimento do mercado onde a mesma está sediada

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Grendene USA, Inc

31/12/2020

493.000,00

R$278.000,00

R$278.000,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Serviços de representação comercial nos Estados Unidos

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Mailson da Nóbrega Consultoria S/C Ltda

31/12/2020

72.000,00

R$0,00

Relação com o emissor

Empresa pertencente a membro do Conselho de Administração

R$0,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Assessoria na área econômica financeira

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MHL Calçados Ltda

31/12/2020

60.000,00

R$60.000,00

0.00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Venda de insumos

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MHL Calçados Ltda

31/12/2020

1.177.000,00

R$9.000,00

0.00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Compra de insumos

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.
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Parte relacionada

Data
transação

Posição contratual do emissor

Devedor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

312.000,00

R$0,00

R$0,00

Prazo indeterminado

NÃO

Especificar
Ochman, Real Amadeo Advogados Associados

31/12/2020

0,000000

Relação com o emissor

Empresa pertencente a membro do Conselho de Administração

Objeto contrato

Assessoria na área societária

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Vulcabras|azaleia – CE, Calçados e Artigos
Esportivos S.A.

31/12/2019

2.000,00

R$0,00

R$0,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista da Grendene S.A.

Objeto contrato

Venda de insumos e matrizes

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Even Construtora e Incorporadora S.A.

18/12/2019

5.414.000,00

R$ 5.414.000,00

R$ 5.414.000,00

Até 4 anos

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

A Even Construtora e Incorporadora S.A. por sua vez é investida da Nova Milano Investimentos (Melpar), com 46,88% da participação societária,
fundo do qual Alexandre Grendene Bartelle (parte relacionada) detêm 31,63% de participação.
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Objeto contrato

Fiadora das obrigações do empreendimento da SCP Jesuíno Maciel, a qual tem como sócia ostensiva a Jaracatiá Empreendimentos Imobiliários
Ltda. que é investida da Even Construtora e Incorporadora S.A.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

A administração da Companhia entende que as operações foram feitas no melhor interesse da Companhia, observaram as condições comutativas e
preveem pagamento remuneratório adequado, e que as transações foram feitas em condições normais de mercado e no âmbito da política de
Investimentos Financeiros adotados pela Companhia, bem como de acordo com a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia,
tendo havido efetiva negociação dos termos e condições sem o envolvimento das contrapartes no referido processo de negociação e no processo
decisório.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Investidor

Grendene Italy SRL

31/12/2019

Relação com o emissor

Empresa controlada indireta

Objeto contrato

Venda de calçados para abastecimento do mercado onde a mesma está sediada

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Credor

1.605.000,00

Saldo existente

R$1.318.000,00

Montante (Reais)

R$1.605.000,00

Duração

Prazo indeterminado

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

NÃO

0,000000

Especificar
Grendene Italy SRL

31/12/2019

2.988.000,00

R$0,00

Relação com o emissor

Empresa controlada indireta

Objeto contrato

Serviços de representação comercial na Europa

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

R$0,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Grendene UK Limited

31/12/2019

832.000,00

R$483.000,00

R$483.000,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Venda de calçados para abastecimento do mercado onde a mesma está sediada

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Grendene USA, Inc

31/12/2019

11.945.000,00

R$7.326.000,00

R$11.945.000,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Venda de calçados para abastecimento do mercado onde a mesma está sediada

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Grendene USA, Inc

31/12/2019

566.000,00

R$231.000,00

R$231.000,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Serviços de representação comercial nos Estados Unidos

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Mailson da Nóbrega Consultoria S/C Ltda

31/12/2019

72.000,00

R$0,00

R$0,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa pertencente a membro do Conselho de Administração

Objeto contrato

Assessoria na área econômica financeira

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MHL Calçados Ltda

31/12/2019

11.000,00

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Venda de imobilizado

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

R$0,00

R$0,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

PÁGINA: 195 de 238

Formulário de Referência - 2021 - GRENDENE S.A.

Versão : 9

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

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Dall'Onder Viagens & Turismo Ltda

31/12/2019

247.000,00

R$0,00

R$0,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa pertencente a família de um dos administradores

Objeto contrato

Serviços de assessoria e agenciamento de viagens aéreas

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Even Construtora e Incorporadora S.A.

23/09/2019

8.000.000,00

R$ 7.373.000,00

R$ 8.000.000,00

Até 4 anos

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

A Even Construtora e Incorporadora S.A. por sua vez é investida da Nova Milano Investimentos (Melpar), com 46,88% da participação societária,
fundo do qual Alexandre Grendene Bartelle (parte relacionada) detêm 31,63% de participação.

Objeto contrato

Fiadora das obrigações do empreendimento da SCP Pensilvânia, a qual tem como sócia ostensiva a Valdepino Emprendimentos Imobiliários Ltda.
que é investida da Even Construtora e Incorporadora S.A.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

A administração da Companhia entende que as operações foram feitas no melhor interesse da Companhia, observaram as condições comutativas e
preveem pagamento remuneratório adequado, e que as transações foram feitas em condições normais de mercado e no âmbito da política de
Investimentos Financeiros adotados pela Companhia, bem como de acordo com a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia,
tendo havido efetiva negociação dos termos e condições sem o envolvimento das contrapartes no referido processo de negociação e no processo
decisório.

Posição contratual do emissor

Outra
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar

Investidor

Even Construtora e Incorporadora S.A.

19/11/2019

7.000.000,00

R$ 6.717.000,00

R$ 7.000.000,00

Até 4 anos

NÃO

Relação com o emissor

A Even Construtora e Incorporadora S.A. por sua vez é investida da Nova Milano Investimentos (Melpar), com 46,88% da participação societária,
fundo do qual Alexandre Grendene Bartelle (parte relacionada) detêm 31,63% de participação.

Objeto contrato

Fiadora das obrigações do empreendimento da SCP Neto de Araujo, a qual tem como sócia ostensiva a Remigio Empreendimentos Imobiliários
Ltda. que é investida da Even Construtora e Incorporadora S.A.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

A administração da Companhia entende que as operações foram feitas no melhor interesse da Companhia, observaram as condições comutativas e
preveem pagamento remuneratório adequado, e que as transações foram feitas em condições normais de mercado e no âmbito da política de
Investimentos Financeiros adotados pela Companhia, bem como de acordo com a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia,
tendo havido efetiva negociação dos termos e condições sem o envolvimento das contrapartes no referido processo de negociação e no processo
decisório.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Investidor

MHL Calçados Ltda

31/12/2019

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Venda de insumos

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Credor

321.000,00

R$50.000,00

R$50.000,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

0,000000

Especificar
MHL Calçados Ltda

31/12/2019

58.000,00

R$0,00

R$0,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Compra de insumos

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Nova Milano Investimentos Ltda

31/12/2019

20.414.000,00

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista da Grendene S.A.

Objeto contrato

Participações como sócia participante em sociedades em conta de participação, com o objetivo de desenvolvimento de empreendimentos
imobiliários, tendo como sócia ostensiva a Even.

Garantia e seguros

Fiadora da operação: Even Construtora e Incorporadora S.A.

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

A administração da Companhia entende que as operações foram feitas no melhor interesse da Companhia, observaram as condições comutativas e
preveem pagamento remuneratório adequado, e que as transações foram feitas em condições normais de mercado e no âmbito da política de
Investimentos Financeiros adotados pela Companhia, bem como de acordo com a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia,
tendo havido efetiva negociação dos termos e condições sem o envolvimento das contrapartes no referido processo de negociação e no processo
decisório.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Investidor

Ochman, Real Amadeo Advogados Associados

31/12/2019

Relação com o emissor

Empresa pertencente a membro do Conselho de Administração

Objeto contrato

Assessoria na área societária

Garantia e seguros

Não aplicável

187.000,00

R$ 15.541.000,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

4 anos

Prazo indeterminado

NÃO

NÃO

0,000000

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Vulcabras|azaleia – BA, Calçados e Artigos
Esportivos S.A.

31/12/2019

423.000,00

R$0,00

R$0,00

Prazo Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista da Grendene S.A.

Objeto contrato

Venda de matrizes

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Vulcabras|azaleia – CE, Calçados e Artigos
Esportivos S.A.

31/12/2019

2.000,00

R$0,00

R$0,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista da Grendene S.A.

Objeto contrato

Venda de insumos e matrizes

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Vulcabras|azaleia – CE, Calçados e Artigos
Esportivos S.A.

31/12/2019

9.000,00

R$0,00

R$0,00

Prazo indeterminado

NÃO

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista da Grendene S.A.

Objeto contrato

Compra de insumos

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Devedor

0,000000

Especificar
Dall'Onder Viagens & Turismo Ltda

31/12/2018

293.000,00

R$0,00

R$0,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa pertencente a família de um dos administradores

Objeto contrato

Serviços de assessoria e agenciamento de viagens aéreas

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Grendene Italy SRL

31/12/2018

3.947.000,00

R$3.609.000,00

R$3.609.000,00

Relação com o emissor

Empresa controlada indireta

Objeto contrato

Venda de calçados para abastecimento do mercado onde a mesma está sediada

Garantia e seguros

Não aplicável

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Grendene Italy SRL

31/12/2018

2.971.000,00

R$248.000,00

R$248.000,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada indireta

Objeto contrato

Serviços de representação comercial na Europa

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Grendene UK Limited

31/12/2018

1.705.000,00

R$1.488.000,00

R$1.488.000,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Venda de calçados para abastecimento do mercado onde a mesma está sediada

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Grendene USA, Inc

31/12/2018

15.791.000,00

R$11.483.000,00

R$11.483.000,00

Prazo indeterminado

NÃO

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Venda de calçados para abastecimento do mercado onde a mesma está sediada

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Credor

0,000000

Especificar
Grendene USA, Inc

31/12/2018

1.338.000,00

R$687.000,00

R$687.000,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Serviços de representação comercial nos Estados Unidos

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Mailson da Nóbrega Consultoria S/C Ltda

31/12/2018

72.000,00

R$0,00

Relação com o emissor

Empresa pertencente a membro do Conselho de Administração

Objeto contrato

Assessoria na área econômica financeira

Garantia e seguros

Não aplicável

R$0,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Dall'Onder Viagens & Turismo Ltda

31/12/2020

65.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa pertencente a família de um dos administradores

Objeto contrato

Serviços de assessoria e agenciamento de viagens aéreas

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

As transações realizadas com partes relacionadas são efetuadas em condições comutativas e de acordo com os critérios de avaliação e seleção de
fornecedores / Clientes.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Even Construtora e Incorporadora S.A.

02/04/2020

5.000.000,00

R$ 5.000.000,00

R$ 5.000.000,00

Até 4 anos

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

A Even Construtora e Incorporadora S.A. por sua vez é investida da Nova Milano Investimentos (Melpar), com 46,88% da participação societária,
fundo do qual Alexandre Grendene Bartelle (parte relacionada) detêm 31,63% de participação.

Objeto contrato

Fiadora e sócia das obrigações do empreendimento da SCP Saioá, a qual tem como sócia ostensiva a Arabica Empreendimentos Imobiliários Ltda.
que é investida da Even Construtora e Incorporadora S.A.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

A administração da Companhia entende que as operações foram feitas no melhor interesse da Companhia, observaram as condições comutativas e
preveem pagamento remuneratório adequado, e que as transações foram feitas em condições normais de mercado e no âmbito da política de
Investimentos Financeiros adotados pela Companhia, bem como de acordo com a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia,
tendo havido efetiva negociação dos termos e condições sem o envolvimento das contrapartes no referido processo de negociação e no processo
decisório.
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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

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Investidor

Even Construtora e Incorporadora S.A.

02/04/2020

5.000.000,00

R$ 5.000.000,00

R$ 5.000.000,00

Até 4 anos

NÃO

Relação com o emissor

A Even Construtora e Incorporadora S.A. por sua vez é investida da Nova Milano Investimentos (Melpar), com 46,88% da participação societária,
fundo do qual Alexandre Grendene Bartelle (parte relacionada) detêm 31,63% de participação.

Objeto contrato

Fiadora e sócia das obrigações do empreendimento da SCP Venâncio, a qual tem como sócia ostensiva a Pouliche Empreendimentos Imobiliários
Ltda. que é investida da Even Construtora e Incorporadora S.A.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Encerramento das atividades

Natureza e razão para a operação

A administração da Companhia entende que as operações foram feitas no melhor interesse da Companhia, observaram as condições comutativas e
preveem pagamento remuneratório adequado, e que as transações foram feitas em condições normais de mercado e no âmbito da política de
Investimentos Financeiros adotados pela Companhia, bem como de acordo com a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia,
tendo havido efetiva negociação dos termos e condições sem o envolvimento das contrapartes no referido processo de negociação e no processo
decisório.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Investidor

0,000000
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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 Compensatório Adequado

A Companhia adota as melhores práticas de governança, as nossas operações, especialmente aquelas que envolvem partes
relacionadas, são devidamente submetidas à deliberação dos órgãos de administração da Companhia, de acordo com as
competências descritas no Estatuto Social vigente e na Política de Transações com Partes Relacionadas (“Política”), aprovada
em 13 de fevereiro de 2020, que tem por objetivo estabelecer regras e consolidar os procedimentos a serem observados pela
Grendene S.A. (“Grendene” ou “Companhia”) e seus Administradores de modo a assegurar que as decisões, envolvendo partes
relacionadas e situações com potencial conflito de interesses, sejam tomadas com plena independência e absoluta transparência
tendo em vista os interesses da Grendene e de seus acionistas. Ademais, em conformidade com a Lei das Sociedades por
Ações, qualquer membro do Conselho de Administração da Companhia está proibido de votar em qualquer Assembleia ou
reunião do Conselho, ou de atuar em qualquer operação ou negócios nos quais tenha interesses conflitantes com os da
Companhia. As nossas operações e negócios com nossas partes relacionadas seguem os padrões de mercado e são
amparadas pelas devidas avaliações prévias de suas condições e do estrito interesse da Companhia em sua realização.
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REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE PARTES RELACIONADAS
1.

OBJETIVOS

O Comitê de Partes Relacionadas (“Comitê”) da Grendene S.A. (“Grendene” ou “Companhia”) é um órgão
auxiliar à Diretoria e ao Conselho de Administração, quanto às matérias descritas no item 2 deste Regimento Interno
(“Regimento”).
2.

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Comitê analisar as transações entre Partes Relacionadas e situações com potencial conflito de
interesses, de acordo com o estabelecido na Política para Transações com Partes Relacionadas (“Política”), aprovada
pelo Conselho de Administração em 13 de fevereiro de 2020, assegurando a igualdade e a transparência, de modo a
garantir aos acionistas, aos investidores e outras partes interessadas, que a Companhia se encontra de acordo com as
melhores práticas de Governança Corporativa.
São atribuições do Comitê de Partes Relacionadas:
(a) acompanhar o cumprimento da Política, propondo sua revisão sempre que necessário ao Conselho de
Administração;
(b) identificar se as propostas de investimentos submetidas pelo Comitê de Investimentos da Companhia
representam Transações com Partes Relacionadas, e, em caso positivo, adotar todos os procedimentos
previstos na Política, em especial, assegurar que a transação reveste-se das condições de mercado, dentre
outros requisitos necessários em caso de Transações com Partes Relacionadas.
(c) analisar, monitorar e recomendar o processo de seleção de fornecedores e prestadores de serviços, ou
qualquer forma de contratação ou assunção de responsabilidades, dívidas, obrigações ou qualquer outro tipo
de investimentos da Companhia e suas controladas para contratos que envolvam Partes Relacionadas,
garantindo que sejam observadas as condições de mercado, conforme previstas na Política;
(d) contratar para auxílio, se assim julgar pertinente, consultores externos, zelando pela integridade e
confidencialidade dos trabalhos, sem eximir o Comitê de suas responsabilidades.
3.
3.1.

FUNCIONAMENTO DO COMITÊ
Composição e Mandato

O Comitê será integrado por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, eleitos e destituíveis, com
mandato de 2 (dois) anos, pelo Conselho de Administração, selecionados entre:
(a) membros efetivos do Conselho de Administração; e
(b) diretores e outros executivos da Companhia;
Obrigatoriamente um dos membros será o Presidente do Comitê.
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3.2.

Vacância

No caso de impedimento definitivo de membro do Comitê, o Conselho de Administração indicará um substituto em
sua próxima reunião de conselho.
3.3.

Remuneração
Os membros do Comitê não receberão nenhum tipo de remuneração pelo exercício de seus cargos.

3.4.

Coordenador

O Diretor de Relações com Investidores, membro do Comitê, será o coordenador do Comitê cabendo a ele
convocar as reuniões, definir a ordem do dia e o envio de documentos e prestar as informações necessárias às áreas
operacionais da Grendene, utilizando, sempre que necessário, o apoio administrativo financeiro previsto no item 5 abaixo.
São atribuições do Coordenador do Comitê:
(a) convocar e conduzir as reuniões do Comitê sempre que existirem Transações com Partes Relacionadas a
serem analisadas;
(b) assegurar que a convocação e a agenda das reuniões sejam encaminhadas aos membros do Comitê,
juntamente com todo e qualquer material de apoio necessário para análise das Transações com Partes
Relacionadas dentro do prazo estipulado neste Regimento;
(c) convidar, quando necessário, consultores externos, membros da administração e integrantes da Grendene
para comparecer às reuniões;
(d) assegurar que as minutas das atas das reuniões sejam encaminhadas aos membros do Comitê para
apreciação no prazo de até 7 (sete) dias úteis após a reunião ou antes que seja implementada qualquer
decisão, o que for menor.
3.5.

Processo Decisório

3.5.1.

Frequência das Reuniões

O Comitê reunir-se-á sempre que necessário, quando lhe for demandado pela administração da Companhia, para
fins de análise de possível Transação com Partes Relacionadas.
3.5.2.

Convocação

As reuniões do Comitê serão convocadas por escrito ou por meio eletrônico pelo Coordenador do Comitê,
disponibilizando aos demais membros todos os documentos necessários para a análise na forma deste Regimento.
3.5.3.

Assessoria

O Comitê poderá convidar outros participantes, membros da administração, membros dos demais comitês de
assessoramento da Grendene (quando existirem), bem como quaisquer outras pessoas cuja participação entenda
necessária, como, por exemplo, assessores jurídicos, com a finalidade de prestar esclarecimentos de qualquer natureza.
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3.5.4.

Local

As reuniões do Comitê serão realizadas, preferencialmente, na sede administrativa da Grendene S. A., localizada
na Av. Pedro Grendene, nº 131– Bairro Volta Grande, na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, CEP
95180-052, CNPJ nº CNPJ n.º 89.850.341/0012-12.
Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou videoconferência, admitida a gravação destas. Tal
participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros do Comitê que
participarem remotamente da reunião poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou correio
eletrônico digitalmente certificado que serão consignados na Ata da Reunião. A Ata da Reunião poderá também ser
assinada digitalmente através do certificado pessoal de cada participante que ficará arquivada na Companhia.
3.5.5.

Ordem do Dia

Quando da convocação de reunião do Comitê deverá ser veiculada a respectiva Ordem do Dia, que delimitará os
assuntos a serem examinados, discutidos e deliberados na respectiva reunião, bem como deverão, sempre, ser
acompanhadas de todos os documentos e informações suficientes à análise detalhada e deliberação acerca das matérias
que compõem a Ordem do Dia.
3.5.6.

Quórum de Instalação
As reuniões do Comitê deverão ser instaladas com a presença da totalidade dos seus membros.

3.5.7.

Quórum de Deliberação

Todas as decisões deliberadas pelos membros do Comitê deverão ser tomadas por votação unânime dos
presentes, exceto os legalmente impedidos.
Na hipótese de determinados membros do Comitê participarem de forma remota na reunião do Comitê, os
membros do Comitê deverão firmar ulteriormente o Livro de Atas de Reuniões do Comitê, quando solicitado pela
Companhia, ou quando da sua presença na sede social.
Em caso de empate decorrente de vacância do membro do Comitê, item 3.2. deste Regimento, caberá́
excepcionalmente ao Coordenador do Comitê o voto de qualidade.
3.5.8.

Conflito de Interesses

Os membros do Comitê manifestarão eventual conflito de interesse no início de cada reunião do Comitê,
indicando a(s) matéria(s) da Ordem do Dia com a(s) qual(is) possuam conflito de interesses e ficando, relativamente a tal
(is) matéria(s), impedido de votar.
Qualquer membro do Comitê poderá alegar existência de conflito de interesses de outro membro do Comitê,
sendo certo que, em não havendo consenso com relação à existência do conflito, os demais membros do Comitê (exceto
o agente e o paciente) votarão pela existência, ou não, do conflito, determinando, assim, a possibilidade ou não da
participação de tal membro na discussão e deliberação acerca da respectiva matéria.
Manifestado ou caracterizado o conflito de interesses, os demais membros do Comitê poderão deliberar sobre a
vedação da participação do membro conflitado nas discussões relativas à matéria objeto do conflito.
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4.

DEVERES DOS MEMBROS DO COMITÊ

A atuação dos membros do Comitê deve orientar-se de acordo as seguintes premissas:
(a) assegurar que as decisões envolvendo Partes Relacionadas e situações com potencial conflito de interesses
sejam tomadas com plena independência e absoluta transparência tendo em vista os interesses da Grendene
e de seus stakeholders;
(b) considerar os impactos das Transações com Partes Relacionadas, visando a perenidade da Grendene e
geração de valor no longo prazo, bem como fomentar a transparência de informações aos acionistas e demais
stakeholders;
(c) observar os deveres de diligência, prestação de informações e lealdade próprios aos administradores da
Companhia conforme definido na Lei n. 6.404/76.
5.

APOIO ADMINISTRATIVO

A elaboração de atas e manutenção do livro de atas, as convocações para reuniões, o envio da ordem do dia e
demais atos administrativos terão o apoio da área de Relações com Investidores da Grendene.
6.

DISPOSIÇÕES GERAIS

As comunicações entre os membros do Comitê e demais assessores, quando houver, deverão ser realizadas sob
o regime de confidencialidade.
Adicionalmente às regras dispostas neste Regimento, os membros do Comitê deverão observar as diretrizes
dispostas no Código de Conduta e nas Políticas Corporativas da Companhia.
O presente Regimento foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 13 de agosto de 2020.
Ficam ratificados todos os atos aprovados até esta data.

Farroupilha, 13 de agosto de 2020.

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente

Renato Ochman
Secretário
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17.1 - Informações Sobre O Capital Social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
23/04/2018

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

902.160.000

0

902.160.000

Capital Integralizado
1.231.301.604,46
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17.2 - Aumentos do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não realizou nenhuma operação de aumento do capital social nos últimos 3 (três) exercícios sociais.
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)
Data
aprovação

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

300.720.000

0

300.720.000

902.160.000

0

902.160.000

Desdobramento
23/04/2018
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não realizou nenhuma operação de redução do capital social nos últimos 3 (três) exercícios sociais.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

Evolução do Capital Social e da quantidade de ações ordinárias emitidas pela Grendene S.A.
Quantidade de
ações emitidas e
integralizadas em
dinheiro / Desdobro

Preço
de
emissão
médio

% do
aumento do
capital
social

Data da
deliberação /
emissão

Orgão que
deliberou
o aumento

Valor do
aumento

16/04/2007 (1)

AGO/E

R$121.137.297,32

-

100.000.000

-

14,4%

R$964.584.197,90

14/04/2008 (1)

AGO/E

R$132.615.023,39

-

100.000.000

-

13,7%

R$1.097.199.221,29

06/04/2009 (1)

AGO/E

R$129.560.889,42

-

100.000.000

-

11,8%

R$1.226.760.110,71

21/09/2009 (2)

AGE

-

200.000.000

300.000.000

-

-

R$1.226.760.110,71

19/04/2010 (3)

AGO/E

R$4.541.493,75

720.000

300.720.000

R$6,31

0,4%

R$1.231.301.604,46

23/04/2018 (4)

AGO/E

-

601.440.000

902.160.000

-

-

R$1.231.301.604,46

Total de
ações

Capital Social Final

(1) Aumento do capital social decorrente da incorporação das reservas de incentivos fiscais.
(2) Desdobramento de ações: duas novas ações emitidas para cada ação detida em 22/09/2009 (3 por 1).
(3) A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 19 de abril de 2010, referendou o aumento do Capital Social
aprovado em 22 de março de 2010, em Reunião do Conselho de Administração, aumento decorrente do exercício da opção de
Subscrição das 720.000 ações pelos participantes do “Plano de Outorga de Opções de Compra ou Subscrição de Ações”.
(4) Desdobramento de ações: duas novas ações emitidas para cada ação detida em 23/04/2018 (3 por 1).
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 16 de abril de 2007, foi aprovada a incorporação ao Capital Social da Reserva
de Incentivos Fiscais relativas ao Imposto de Renda do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, no valor de
R$32.533.108,79, assim como da subvenção para investimentos concernentes aos benefícios (Proapi e Provin) concedidos pelo
Estado do Ceará, na importância de R$88.604.188,53, perfazendo assim o montante de R$121.137.297,32 e a consequente
alteração estatutária, do art. 5º do Estatuto Social, relativo ao valor do Capital Social que era de R$843.446.900,58 passou a
R$964.584.197,90, sem modificação do número de ações, como permite o disposto no art.169, § 1º da Lei Societária.
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 14 de abril de 2008, foi aprovada a incorporação ao Capital Social da Reserva
de Incentivos Fiscais relativas ao Imposto de Renda do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, no valor de
R$30.843.234,88, assim como da subvenção para investimentos concernentes aos benefícios (Proapi e Provin) concedidos pelo
Estado do Ceará, na importância de R$101.771.788,51, perfazendo assim o montante de R$132.615.023,39 e a consequente
alteração estatutária, do art. 5º do Estatuto Social, relativo ao valor do Capital Social que era de R$964.584.197,90 passou a
R$1.097.199.221,29, sem modificação do número de ações, como permite o disposto no art.169, § 1º da Lei Societária.
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 06 de abril de 2009, foi aprovada a incorporação ao Capital Social da Reserva
de Incentivos Fiscais relativas ao Imposto de Renda do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, no valor de
R$24.151.215,37, assim como da subvenção para investimentos concernentes aos benefícios (Proapi e Provin) concedidos pelo
Estado do Ceará, na importância de R$105.409.674,05, perfazendo assim o montante de R$129.560.889,42 e a consequente
alteração estatutária, do art. 5º do Estatuto Social, relativo ao valor do Capital Social que era de R$1.097.199.221,29 passou a
R$1.226.760.110,71, sem modificação do número de ações, como permite o disposto no art.169, § 1º da Lei Societária.
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 21 de setembro de 2009, foi aprovado um desdobramento de ações, na
proporção de 2 (duas) novas ações ordinárias para cada ação, por meio do qual as 100.000.000 de ações ordinárias foram
desdobradas em 300.000.000 de ações ordinárias.
Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 19 de abril de 2010, foi aprovada a nova redação do caput do artigo
5º do Estatuto Social, relativos ao valor do Capital Social e quantidade de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
subscritas e integralizadas, decorrente da emissão particular de 720.000 (setecentos e vinte mil) novas ações ordinárias, sem
valor nominal, para atender o Plano de outorga de opções de compra ou subscrição de ações da Companhia, em razão do
exercício de tal opção pelos executivos elegíveis da Companhia, sendo 496.875 (quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e
setenta e cinco) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$7,29 (Sete reais e vinte e nove
centavos), totalizando R$3.622.218,75 (três milhões, seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco
centavos), autorizadas no 1º programa e 223.125 (duzentas e vinte e três mil, cento e vinte e cinco) ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, ao preço de R$4,12 (Quatro reais e doze centavos), totalizando R$919.275,00 (novecentos e dezenove mil,
duzentos e setenta e cinco reais), autorizadas no 2º programa, fixados nos termos do Plano de Outorga de Opções.
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 23 de abril de 2018, foi aprovado um desdobramento de ações, na proporção
de 2 (duas) novas ações ordinárias para cada ação, por meio do qual as 300.720.000 de ações ordinárias foram desdobradas
em 902.160.000 de ações ordinárias. Terão direito ao recebimento das ações advindas do desdobramento, os acionistas inscritos
em 30/05/2018, ficando ex-desdobro no dia 01/06/2018. O crédito das ações proveniente do desdobramento foi no dia 06/06/2018,
tendo em vista que a operação é realizada em D+3.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Conforme o Estatuto Social da Companhia, art.32, os acionistas fazem jus a dividendo obrigatório
anual equivalente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício,
diminuído ou acrescido dos seguintes valores: a) 5% (cinco por cento) para a constituição da
reserva legal, até que ela atinja os limites fixados em lei; e b) importância destinada à formação de
reservas para contingências, e reversão dessas reservas que tenham sido formadas em exercícios
anteriores na forma prevista no Artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação da Companhia, conforme art.48 do seu Estatuto Social, a Companhia não
pode dissolver-se ou entrar em liquidação, salvo nos casos previstos em lei, competindo à
Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger, além do(s) liquidante(s), os membros
do Conselho Fiscal, que deverá funcionar no período de liquidação, fixando-lhes os poderes e
remuneração.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social da Companhia e nem as
deliberações adotadas pelos acionistas em Assembleias Gerais de sociedade por ações podem
privar os acionistas dos seguintes direitos: (i) participar da distribuição dos lucros; (ii) participar, na
proporção de sua participação da distribuição de quaisquer ativos remanescentes na hipótese de
liquidação da Companhia; (iii) fiscalizar a gestão da Companhia, nos termos previstos na Lei das
Sociedades por Ações; (iv) preferência na subscrição de futuros aumentos de capital, exceto em
determinadas circunstancias previstas na Lei das Sociedades por Ações; e (v) retirar-se da
Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Não existem características relevantes adicionais.
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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

De acordo com o nosso Estatuto Social, art. 36, a alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma
única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle
se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade
dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no
Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
Não existem regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta
pública.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto

Não há exceções ou cláusulas suspensivas previstas no Estatuto Social da Companhia.

PÁGINA: 217 de 238

Formulário de Referência - 2021 - GRENDENE S.A.

Versão : 9

18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
Exercício social

31/12/2020

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2020

Ações

30/06/2020

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

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

1.148.914.596

12,99

6,71 R$ por Unidade

10,04

Balcão
Organizado

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

898.673.378

8,48

5,95 R$ por Unidade

7,25

Ordinária

Balcão
Organizado

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

819.576.756

8,66

7,21 R$ por Unidade

7,84

Ordinária

Balcão
Organizado

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

847.388.348

9,32

7,59 R$ por Unidade

8,32

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

Ordinária

Bolsa

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

453.846.429

9,40

8,02 R$ por Unidade

8,70

Ações

Ordinária

Bolsa

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

551.541.862

8,58

6,82 R$ por Unidade

7,56

30/09/2019

Ações

Ordinária

Bolsa

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

657.009.613

8,77

7,20 R$ por Unidade

7,84

31/12/2019

Ações

Ordinária

Bolsa

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

766.432.088

12,65

7,94 R$ por Unidade

10,46

Exercício social

31/12/2018

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

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

497.899.391

10,15

8,80 R$ por Unidade

9,48

30/06/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

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

365.425.933

9,49

7,67 R$ por Unidade

8,44

30/09/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

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

291.350.569

8,60

6,73 R$ por Unidade

7,54

31/12/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

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

555.525.877

8,24

6,59 R$ por Unidade

7,60

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Balcão
Organizado

Ações

Ordinária

30/09/2020

Ações

31/12/2020

Ações

Exercício social

31/12/2019

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2019

Ações

30/06/2019

Classe

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui outros valores mobiliários emitidos
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não se aplica. A Companhia não possui outros valores mobiliários emitidos.

PÁGINA: 220 de 238

Formulário de Referência - 2021 - GRENDENE S.A.

Versão : 9

18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

As ações da Companhia são negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão sob o código GRND3.
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui títulos emitidos no exterior.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui títulos emitidos no exterior.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

A Companhia não realizou nenhuma oferta pública de distribuição nos três últimos exercícios sociais.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

A Companhia não realizou nenhuma oferta pública de distribuição nos três últimos exercícios sociais.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

A Companhia não realizou nenhuma oferta pública de aquisição de ações de emissão de terceiros nos três últimos exercícios
sociais.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

Não existem outras informações consideradas relevantes.
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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.
25/03/2020

25/03/2020 à
16/09/2021

25.205.939,81 Ordinária

25.000.000

9,220000

507.490

7,47 R$ por Unidade

2,029960

Em reunião realizada em 25 de março de 2020, o Conselho de Administração aprovou um novo programa de aquisição de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, da Companhia para permanência em tesouraria e posterior
alienação, representativas do capital social da Companhia, sem diminuição do capital social, com o objetivo específico para cumprimento do exercício das futuras opções outorgadas e exercíveis para seus executivos do programa de
Stock Option, observadas as condições estabelecidas no Regulamento de Plano de Outorga de Opções de Compra ou Subscrição de Ações. O Conselho entende que a aquisição no mercado de ações ordinárias da Companhia é a
melhor forma para contemplar tal propósito. A Companhia não dispõe nesta data de ações ordinárias nominativas em tesouraria. O novo programa terá as seguintes características: a) limite de aquisição, observado o disposto nos
arts. 8º e 5º da referida Instrução CVM nº 567/2015, e a composição acionária de 25/03/2020: até 25.000.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, correspondente a 9,22% das ações em circulação. Total de ações
ordinárias que compõe o capital social da Companhia é de 902.160.000 sendo: 271.290.545 (duzentos e setenta e um milhões, duzentos e noventa mil, quinhentos e quarenta e cinco) ações em circulação, 630.719.455 (seiscentos e
trinta milhões, setecentos e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco) ações ordinárias de titularidade dos acionistas controladores e administradores da Companhia e 150.000 (cento e cinquenta mil) ações em tesouraria nesta
data. b) Prazo de aquisição: 540 dias / Início: 25 de março de 2020 / Término: 16 de setembro de 2021. c) Preço de aquisição: preço de mercado.

25/04/2019

25/04/2019 à
25/03/2020

29.188.481,04 Ordinária

6.000.000

2,220000

1.467.613

11,05 R$ por Unidade

24,460217

Em reunião realizada em 25 de abril de 2019, o Conselho de Administração aprovou um novo programa de aquisição de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, da Companhia para permanência em tesouraria e posterior
alienação, representativas do capital social da Companhia, sem diminuição do capital social, com o objetivo específico para cumprimento do exercício das futuras opções outorgadas e exercíveis para seus executivos do programa de
Stock Option, observadas as condições estabelecidas no Regulamento de Plano de Outorga de Opções de Compra ou Subscrição de Ações. O Conselho entende que a aquisição no mercado de ações ordinárias da Companhia é a
melhor forma para contemplar tal propósito. A Companhia não dispõe nesta data de ações ordinárias nominativas em tesouraria. O novo programa terá as seguintes características: a) limite de aquisição, observado o disposto nos
arts. 8º e 5º da referida Instrução CVM nº 567/2015, e a composição acionária de 25/04/2019: até 6.000.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, correspondente a 2,22% das ações em circulação. Total de ações
ordinárias que compõe o capital social da Companhia é de 902.160.000 sendo: 270.816.295 ações em circulação e 631.343.705 ações ordinárias de titularidade dos acionistas controladores e administradores da Companhia. b)
Prazo de aquisição: 540 dias / Início: 25 de abril de 2019 / Término: 15 de outubro de 2020. c) Preço de aquisição: preço de mercado. Plano cancelado em 25 de março de 2020.

27/07/2017

25/08/2017 à
21/02/2019

14.563.535,58 Ordinária

2.000.000

2,380000

1.312.343

26,78 R$ por Unidade

65,617150

Em reunião realizada em 27 de julho de 2017, o Conselho de Administração aprovou um novo programa de aquisição de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, da Companhia para permanência em tesouraria e posterior
alienação, representativas do capital social da Companhia, sem diminuição do capital social, com o objetivo específico para cumprimento do exercício das futuras opções outorgadas e exercíveis para seus executivos do programa de
Stock Option, observadas as condições estabelecidas no Regulamento de Plano de Outorga de Opções de Compra ou Subscrição de Ações. O Conselho entende que a aquisição no mercado de ações ordinárias da Companhia é a
melhor forma para contemplar tal propósito. A Companhia dispõe nesta data de 7.543 ações ordinárias nominativas em tesouraria, aprovadas na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 25 de fevereiro de 2016 para
posterior alienação. O novo programa terá as seguintes características: a) limite de aquisição, observado o disposto nos arts. 8º e 5º da referida Instrução CVM nº 567/2015, e a composição acionária de 27/07/2017: até 2.000.000
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, correspondente a 2,38% das ações em circulação. Total de ações ordinárias que compõe o capital social da Companhia é de 300.720.000 sendo: 83.872.464 ações em circulação;
7.543 ações em tesouraria e 216.839.993 ações ordinárias de titularidade dos acionistas controladores e administradores da Companhia. b) Prazo de aquisição: 545 dias / Início: 25 de agosto de 2017 / Término: 21 de fevereiro de
2019. c) Preço de aquisição: preço de mercado.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria

Exercício social 31/12/2020
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

370.000

Quantidade adquirida

1.605.103

10,02

Quantidade alienada

1.317.613

11,43

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

0
657.490
0,072880%

Exercício social 31/12/2019
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial
Quantidade adquirida
Quantidade alienada

Quantidade (Unidades)
1.905.000
370.000

10,62

1.905.000

8,17

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

0
370.000
0,136250%

Exercício social 31/12/2018
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

22.629

Quantidade adquirida

3.937.029

8,93

Quantidade alienada

2.054.658

9,60
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

0
1.905.000
0,708014%
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

Movimentação das ações em tesouraria
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Valores Mobiliários/ Ações ON
Saldo inicial 1

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado / R$ por unidade
R$5,93

Aquisições 1

22.629
3.937.029

1

2.054.658

R$9,60

1.905.000

R$8,17

Alienações
Saldo final
1

1

R$8,93

Valor por ação e quantidades ajustados ao desdobro aprovado na AGE de 23 de abril de 2018.

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Valores Mobiliários/ Ações ON

Quantidade (Unidades)
1.905.000

Preço médio ponderado / R$ por unidade
R$8,17

Aquisições

370.000

R$10,62

Alienações

1.905.000

R$8,17

Saldo final

370.000

R$10,62

Saldo inicial

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Valores Mobiliários/ Ações ON

Quantidade (Unidades)
370.000

Preço médio ponderado / R$ por unidade
R$10,62

Aquisições

1.605.103

R$10,02

Alienações

1.317.613

R$11,43

Saldo final

657.490

R$7,52

Saldo inicial
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

24/02/2022

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

A Companhia, seus Acionistas Controladores, diretos e indiretos, Administradores e Conselheiros;
Os ex -membros do Conselho de Administração;
Os ex-membros do Conselho Fiscal (se instalado) ou conselhos ou Órgãos Consultivos ou
Técnicos criados por disposição estatutária e ex-diretores executivos;
Os gerentes e toda e qualquer pessoa que, em virtude de cargo, função ou posição na
Companhia, sua controladora, suas Controladas ou Coligadas, tenham conhecimento de
informação referente a Ato ou Fato Relevante, sabendo que se trata de informação ainda não
divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de
confiança com a Companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários,
consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete verificar a
respeito da divulgação da informação antes de negociar com Valores Mobiliários de emissão da
Companhia ou a eles referenciados.
Equiparam-se às Pessoas Sujeitas impedidas de negociar:
a) os seus administradores de carteira e os fundos de investimento, sociedades ou outras
instituições ou entidades de que as pessoas impedidas de negociar sejam os únicos cotistas ou
acionistas ou nas quais possam influenciar as decisões de negociação;
b) qualquer pessoa jurídica controlada direta ou indiretamente pelas pessoas impedidas de
negociar;
c) qualquer pessoa que tenha tido acesso à informação relativa a Ato ou Fato Relevante por
intermédio de qualquer das pessoas impedidas de negociar.

Principais características e locais de consulta
A presente Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da GRENDENE S.A. (“Companhia”), tem por objetivo estabelecer
diretrizes e procedimentos para assegurar a observância, pela Companhia e pessoas a ela vinculadas, de práticas de boa conduta na
negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia, ou a ela referenciados, bem como evitar o uso de Informações
Privilegiadas, nos termos da Resolução CVM 44.
A Política de Negociação com Valores Mobiliários de Emissão da Grendene S.A. está disponível para consulta nos sites da CVM, B3 e
no site de relações com investidores da Companhia.
Períodos de vedação e descrição
Nos 15 (quinze) dias anteriores à divulgação ou publicação de: a) Qualquer ato ou fato relevante;
dos procedimentos de fiscalização b) Informações trimestrais da Companhia; c) Informações Anuais da Companhia; e d)
Demonstrações financeiras da Companhia. As pessoas impedidas devem aderir a Política de
Negociação, mediante assinatura de Termo de Adesão e a fiscalização da Política de Negociação
com Valores Mobiliários da Grendene S.A. é feita pelo Diretor de relações com investidores
através do acompanhamento da movimentação das ações das pessoas vinculadas.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

Informamos que a integra da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Grendene S.A. está disponível
para consulta nos sites da CVM, B3 e no site de relações com investidores da Companhia.
Comissão de Valores Mobiliários – http://www.cvm.gov.br
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – http://www.b3.com.br
Grendene – Relações com Investidores – http://ri.grendene.com.br
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Grendene S.A. (“Política de Divulgação”) foi aprovada por seus acionistas
em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 18 de agosto de 2004 e atualizada nos termos da Resolução CVM nº 44, de
23 de agosto de 2021 e aprovada pela Reunião do Conselho de Administração de 24 de fevereiro de 2022.
A seguir reproduzimos o item 5 da Política de Divulgação, que trata sobre os Deveres e Responsabilidades na Divulgação de Ato
ou Fato Relevante.
5.

Deveres e Responsabilidades na Divulgação de Ato ou Fato Relevante

5.1.
A divulgação de Informações sobre Ato ou Fato Relevantes será realizada pelo Diretor de Relações com Investidores,
que divulgará simultaneamente no site de Relações com Investidores da Companhia e na página da CVM na rede mundial de
computadores e, se for o caso, nas demais Bolsas de Valores.
5.1.1. O Diretor de Relações com Investidores zelará pela divulgação do Ato ou Fato Relevante de forma ampla e imediata
visando a disseminação simultânea à B3 e demais Bolsas de Valores.
5.1.2. Caso o(s) Acionista(s) Controlador(es) e Administradores tenham conhecimento de Ato ou Fato Relevante,
deverão comunicá-lo ao Diretor de Relações com Investidores, o qual divulgará referido Ato ou Fato Relevante.
5.1.3. Se o Acionista(s) Controlador(es) e Administrador(es) tomem conhecimento pessoal de Ato ou Fato Relevante e
constate a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação
do Ato ou Fato Relevante em questão, inclusive no caso previsto no Item 8.1.1, devem comunicar imediatamente o Ato
ou o Fato Relevante ao Canal de Ética da Companhia e à CVM.
5.1.4. O Diretor de Relações com Investidores divulgará o Ato ou Fato Relevante simultaneamente à veiculação da
informação por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de entidades de classe,
investidores, analistas ou com público selecionado, no país ou no exterior.
5.2.
Nos casos em que a CVM determine a divulgação, correção, aditamento ou republicação de informação sobre Ato ou
Fato Relevante, este deve ser previamente analisado e aprovado pelo Diretor de Relações com Investidores. Ainda, nos casos
em que o Diretor de Relações com Investidores entenda que se aplique a exceção referida no item 8, este deverá levar o tema
para deliberação em reunião extraordinária do Conselho de Administração, convocada para esse fim, antes da divulgação,
correção, aditamento ou republicação determinada pela CVM.
5.3.
O Diretor de Relações com Investidores deverá estabelecer e divulgar ao mercado, com antecedência compatível com
os padrões de mercado e de acordo com a regulamentação aplicável, especialmente o artigo 29 do Regulamento do Novo
Mercado, as datas em que serão divulgados os resultados trimestrais, semestrais ou anuais, devidamente auditados ou com
revisão limitada, conforme o caso, da Companhia.
5.4.
Nos casos em que a CVM e/ou a B3 exijam esclarecimentos sobre a divulgação de Ato ou Fato Relevante, este deve ser
feito pelo Diretor de Relações com Investidores.
5.4.1. Sem prejuízo do disposto no item 5.2., nos casos em que o Diretor de Relações com Investidores entenda que
se aplique a exceção referida no item 8, este deverá levar o tema para deliberação em reunião extraordinária do Conselho
de Administração, convocada para esse fim, antes da prestação dos esclarecimentos solicitados.
5.4.2. Na hipótese do Item 5.4.1 acima, ou caso ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada
dos Valores Mobiliários, o Diretor de Relações com Investidores deverá inquirir as pessoas com acesso à Atos ou Fatos
Relevantes, com o objetivo de averiguar se estas têm conhecimento de informações que devam ser divulgadas ao
mercado.
5.4.3. O Diretor de Relações com Investidores deverá estabelecer e divulgar ao mercado, com antecedência compatível
com os padrões de mercado e de acordo com a regulamentação aplicável, especialmente o artigo 29 do Regulamento do
Novo Mercado, as datas em que serão divulgados os resultados trimestrais, semestrais ou anuais, devidamente auditados
ou com revisão limitada, conforme o caso, da Companhia.
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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

A seguir reproduzimos os itens 4, 7, 8 e 9 da Política de Divulgação, que trata das definições de Ato ou Fato Relevante, vedação
de utilização de informação privilegiada, exceção à imediata divulgação e do Dever de Guardar Sigilo.

4. Definição de Ato ou Fato Relevante
4.1. Conforme disposto na Resolução CVM 44, Ato ou Fato Relevante significa qualquer decisão do Acionista(s) Controlador(es),
deliberação da Assembleia Geral ou dos Administradores da Companhia, ou qualquer outro ato ou fato de caráter políticoadministrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo
ponderável:
(a) Na cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados;
(b) Na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter esses valores mobiliários; ou
(c) Na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos
pela Companhia ou a eles referenciados.
4.2. Sem prejuízo da definição constante no item 4.1 acima, são alguns exemplos de ato ou fato potencialmente relevante, de
acordo com o art. 2º, Parágrafo Único da Resolução CVM 44:
(a) Assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da Companhia, ainda que sob condição
suspensiva ou resolutiva;
(b) Mudança no controle da Companhia, inclusive por meio de celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas;
(c) Celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a Companhia seja parte ou interveniente, ou que tenha
sido averbado no livro próprio da Companhia;
(d) Ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a Companhia, contrato ou colaboração operacional, financeira,
tecnológica ou administrativa;
(e) Autorização para negociação dos valores mobiliários de emissão da Companhia em qualquer mercado, nacional ou
estrangeiro;
(f) Decisão de promover o cancelamento de registro da Companhia aberta;
(g) Incorporação, fusão ou cisão envolvendo a Companhia ou empresas ligadas;
(h) Transformação ou dissolução da Companhia;
(i)

Mudança na composição do patrimônio da Companhia;

(j)

Mudança de critérios contábeis;

(k) Renegociação de dívidas;
(l)

Aprovação de plano de outorga de opção de compra de ações;

(m) Alteração nos direitos e vantagens dos valores mobiliários emitidos pela Companhia;
(n) Desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de bonificação;
(o) Aquisição de ações da Companhia para permanência em tesouraria ou cancelamento, e alienação de ações assim
adquiridas;
(p) Lucro ou prejuízo da Companhia e a atribuição de proventos em dinheiro;
(q) Celebração ou extinção de contrato, ou insucesso na sua realização, quando a expectativa de concretização for de
conhecimento público;
(r) Aprovação, alteração ou desistência de projeto ou atraso em sua implantação;
(s) Início, retomada ou paralisação da construção ou comercialização de empreendimento ou da prestação de serviço;
(t) Descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de recursos da Companhia;
(u) Modificação de projeções divulgadas pela Companhia;
(v) Pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, requerimento de falência ou propositura de ação judicial, de procedimento
administrativo ou arbitral que possa vir a afetar a situação econômico-financeira da companhia.
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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

7. Vedação de Utilização de Informação Privilegiada
7.1. É vedada, em qualquer hipótese, a utilização de Informação Privilegiada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso,
com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, mediante negociação de Valores Mobiliários.
7.1.1. Para fins de caracterização de ilícito de que trata o item 6.1.12 acima, presume-se que:
(a) a pessoa que negociou Valores Mobiliários em período entre a data do Fato ou Ato Relevante e a sua divulgação, tinha
conhecimento e fez uso de tal informação na referida negociação;
(b) o(s) Acionista(s) Controlador(es), membros da Administração e a própria Companhia, em relação aos negócios com
Valores Mobiliários de própria emissão, têm acesso a toda Informação Privilegiada;
(c) as pessoas listadas no item “ii” acima, bem como aqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança
com a Companhia, ao terem tido acesso à Informação Privilegiada, sabem que se trata de Informação Privilegiada;
(d) o Ex-Administrador se vale de Informação Privilegiada caso negocie Valores Mobiliários no período de 3 (três) meses
contados da data do seu desligamento.
7.1.2. As presunções previstas no item 7.1.1 acima (i) são relativas e devem ser analisadas em conjunto com outros elementos
que indiquem se o ilícito foi ou não, de fato, praticado; e (ii) podem, se for o caso, ser utilizadas de forma combinada.

8. Exceção à imediata Divulgação de Ato ou Fato Relevante
8.1. Observado o contido nos itens 5,6 e 7, conforme aplicável, os Atos ou Fatos Relevantes podem, excepcionalmente, deixar de
ser divulgados se os Acionistas Controladores ou os Administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse
legítimo da Companhia. Tal faculdade somente poderá ser exercida pela Companhia mediante deliberação do Conselho de
Administração e sua comunicação ao Diretor de Relações com Investidores.
8.1.1. Na hipótese de Ato ou Fato Relevante escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço e/ou
volume de negociação dos Valores Mobiliários de emissão da Companhia é dever dos Acionistas Controladores ou dos
Administradores divulgarem imediatamente, diretamente ou por meio do Diretor de Relações com Investidores, o Ato ou
Fato relevante que a Companhia decidiu não divulgar anteriormente.
8.1.2. Caso a CVM decida pela divulgação de Ato ou Fato Relevante, a pedido dos Administradores, de qualquer acionista
ou por iniciativa própria, o interessado ou o Diretor de Relações com Investidores deve comunicar, imediatamente, às
entidades administradoras dos mercados em que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à
negociação, e o divulgar na forma do Item 6.1. acima.
8.1.3. Nos casos em que o Diretor de Relações com Investidores entenda que se aplique a exceção referida no Item 8.1,
este deve levar o tema para deliberação em reunião extraordinária do Conselho de Administração, convocada para esse
fim, antes da prestação dos esclarecimentos solicitados à CVM.

9. Dever de Guardar Sigilo
9.1. As Pessoas Sujeitas e Associados com Acesso à Informação Privilegiada guardar sigilo das informações relativas a Ato ou
Fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado,
bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo solidariamente com estes na
hipótese de descumprimento.
9.1.1. Em caso de quaisquer contatos com terceiros, relativos a assuntos que possam ser considerados relevantes, a
Companhia exigirá, dos mesmos, a assinatura de Termo de Confidencialidade.
9.2. É proibida a divulgação de Preview, nos termos definidos nesta Política, bem como a adoção de qualquer forma de
transmissão antecipada de informações sobre Atos e Fatos Relevantes a pessoas ou organizações específicas (como por
exemplo, o envio de informações para a imprensa com pedido de que sejam divulgadas somente após determinado dia e horário).
9.3. Em caso de descumprimento da Política, a Pessoa Sujeita que descumprir, deverá ressarcir a Companhia pelos eventuais
prejuízos decorrentes de tal descumprimento e, de acordo com o código de conduta da Companhia, poderá receber sanções
disciplinares, independentemente de responder administrativamente, criminalmente e civilmente pela atitude, quando aplicável,
nos termos da legislação e regulação aplicáveis.
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações

Responsabilidades
O Diretor de Relações com Investidores é responsável por esclarecer dúvidas e estabelecer procedimentos necessários para a
implementação desta Política, assim como verificar e comunicar as regras aqui contidas às Pessoas Sujeitas a esta Política,
assessorado pelas áreas de Relações com Investidores e Gestão de Riscos e Compliance.
•
•

Esta Política permanecerá vigente por prazo indeterminado até que haja deliberação expressa em sentido contrário pelo
Conselho de Administração da Companhia.
Esta Política não poderá ser aprovada ou alterada na pendência de Ato ou Fato Relevante ainda não divulgado.

Compete ao Diretor de Relações com Investidores a divulgação de Informação Relevante, observadas as disposições desta
Política, e, em caso de dúvida sobre a caracterização de determinado Ato ou Fato como relevante, caberá a ele consultar o
Conselho de Administração, que decidirá a matéria.
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21.4 - Outras Informações Relevantes

Informamos que a integra da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante está disponível para consulta nos sites da
CVM, B3 e no site de relações com investidores da Companhia.
Comissão de Valores Mobiliários – http://www.cvm.gov.br
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – http://www.b3.com.br
Grendene – Relações com Investidores – http://ri.grendene.com.br
Não existem informações consideradas relevantes.
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