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_principais indicadores
Resultados (R$ milhões)
Receita Bruta
Mercado interno
Mercado externo
Receita Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta
Lucro Operacional (EBIT)
Margem EBIT
EBITDA Ajustado (1)
Margem EBITDA
Lucro Líquido Ajustado (1)
Margem Líquida
Vendas (mil pares)
Mercado interno
Masculino
Feminino
Infantil
Consumo de massa
Mercado externo
Total
Econômico e Financeiros (R$ milhões)
Patrimônio Líquido
Liquidez Corrente
Retorno sobre o Patrimônio Líquido
Dívida Bruta
Dívida Bruta em Moeda Nacional (%)
Dívida Bruta/EBITDA
Dívida Líquida (Caixa Líquido)
Investimentos (CAPEX)
Desempenho
Nº de empregados
Produtividade média (R$ mil/funcionário)
Ações (2)
Cotação na Bovespa, em 31/12 (R$)
Nº de ações (milhões) (3)
Lucro por ação (R$)
Dividendos por ação (R$)
Valor de mercado (R$ milhões)
(1) Para permitir a comparabilidade foram efetuados ajustes, discriminados nas Demonstrações Financeiras.
(2) Início das negociações em 29 de outubro de 2004.
(3) Quantidade de ações mantidas constantes para ﬁns de comparabilidade.

2001

2002

2003

2004

Variação (%)
2003/2004

697,1
589,7
107,4
577,2
238,6
41,3%
81,2
14,7%
156,5
27,1%
95,8
16,6%

906,9
740,2
166,7
755,2
333,2
44,1%
115,4
15,3%
211,8
28,0%
117,2
15,5%

1.276,4
973,7
302,7
1.061,1
504,0
47,5%
223,4
21,1%
354,2
33,4%
237,8
22,4%

1.525,0
1.289,8
235,2
1.211,6
525,7
43,4%
180,0
14,9%
320,4
26,4%
201.8
16,7%

19,5%
32,5%
(22,3%)
14,2%
4,3%
(4,1 pp)
(19,4%)
(6,2 pp)
(9,5%)
(7,0 pp)
(15,1%)
(5,7 pp)

79.402
24.465
24.310
18.739
11.888
14.954
94.356

99.856
22.206
28.809
19.865
28.976
16.446
116.302

94.368
18.691
24.564
24.318
26.795
26.927
121.295

116.561
21.778
33.184
27.074
34.525
28.692
145.253

23,5%
16,5%
35,1%
11,3%
28,8%
6,6%
19,8%

338,3
4,8
28,3%
101,9
57,0%
0,65
17,6
35,4

437,0
2,5
26,8%
211,0
29,6%
1,00
(0,6)
20,8

692,7
6,6
34,3%
132,2
100,0%
0,37
(95,4)
57,9

737,3
4,8
27,4%
148,6
100,0%
0,46
(184,2)
27,5

6,4%
(27,3%)
(20,1%)
12,4%
24,3%
93,1%
(52,5%)

15.892
44,7

18.661
52,5

21.549
63,5

23.204
68,1

7,7%
7,2%

100
0,96
0,82
-

100
1,17
0,19
-

100
2,38
0,86
-

31,5
100
2,02
0,64
3.150

(15,1%)
-
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EBITDA e Margem

Receita Líquida

Lucro Líquido

_R$ Milhões

_R$ Milhões
33,4
27,1

28,0

26,4
354,2

1.211,6

237,8
320,4

1.061,1
201,8

755,2

211,8
117,2

577,2

156,5
95,8

2001

2002

2003

2004

2001

2002

2003

2004

2001

2002

2003

2004

EBITDA (R$ Milhões)
Margem EBITDA (%)

Produtividade por
Funcionário

Receita Bruta por Mercado
em 2004

Distribuição da Receita
em 2004

_R$ Mil/funcionário
68,1
63,5

15%

52,5
44,7

30%

33%

15%
85%
22%

2001

2002

2003

2004

Mercado Interno

Infantil

Mercado Externo

Consumo de Massa
Masculino
Feminino
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_perfil
Uma das maiores produtoras mundiais de calçados sintéticos e líder em vários
segmentos no mercado brasileiro, a Grendene tem capacidade anual para produzir
160 milhões de unidades, comercializadas com marcas de sucesso, como Melissa,
Grendha, Rider, Baby, Kid’s e Ipanema. Suas unidades industriais, instaladas no Ceará
e no Rio Grande do Sul, diferenciam-se pelo uso de tecnologia própria e exclusiva.

A Grendene é uma das maiores produtoras mundiais de calçados sintéticos, feitos à base de PVC e EVA, comercializados com marcas
reconhecidas no mercado brasileiro, como Melissa e Grendha (linha feminina), Rider (masculina), Baby e Kid’s (infantil e infanto-juvenil)
e Ipanema (consumo de massa). Em 2004, vendeu 145 milhões de pares de calçados, com participação de 21% do mercado doméstico
brasileiro de calçados.
A especialidade da Grendene são calçados termoplásticos injetados, fabricados com uma tecnologia própria e exclusiva, a partir de
matrizes produzidas internamente. Com isso, fabrica calçados inovadores e originais, de forma mais rápida, com maior precisão, menor
emprego de mão-de-obra e custos inferiores aos de diversos concorrentes.
A capacidade anual de produção é de 160 milhões de pares, desenvolvida em quatro unidades industriais: três no Estado do Ceará
(Sobral, Crato e Fortaleza) e uma no Estado do Rio Grande do Sul (Farroupilha), onde a empresa foi fundada em 1971. Uma quinta unidade,
instalada em Carlos Barbosa, também no Rio Grande do Sul, é dedicada à produção de matrizes para os calçados. No ﬁnal de 2004, mantinha
23.200 empregados, ante 21.500 no ﬁnal de 2003.
A Grendene reúne diversas vantagens competitivas que asseguram a manutenção de uma posição de destaque no seu mercado de
atuação e representam ativos intangíveis capazes de ampliar seu valor de mercado: marcas, capacidade de inovação, tecnologia, sistema
produtivo, rede de distribuição, relacionamento com os clientes e um histórico de solidez e crescimento.
Seus produtos estão presentes em 17.300 pontos-de-venda no Brasil e em 19.500 no exterior, com exportações para mais de 57
países. As vendas externas absorvem em média 20% do volume anual e correspondem a 14% das exportações brasileiras de calçados.
O mercado brasileiro é atendido por representantes comerciais e o mercado externo, por exportações diretas, distribuidores, representantes
comerciais e por meio de subsidiárias integrais (nos Estados Unidos e na Argentina).
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1.

2.

3.

4.

3. Fortaleza
Ano de Inauguração: 1990
Área construída: 22 mil m2
Capacidade: 5 milhões de pares
Linhas: PVC, calçados e componentes em PVC

4. Sobral

Ceará

Ano de Inauguração: 1993
Área construída: 166 mil m2
Capacidade: 138 milhões de pares (154 milhões de pares em meados de 2005)
Linhas: PVC, calçados e componentes de calçados de PVC

5. Crato

1. Farroupilha
Ano de Inauguração: 1971
Área construída: 54 mil m2
Capacidade: 5 milhões de pares
Linhas: calçados e calçados de PVC
Centro administrativo

2. Carlos Barbosa
Rio Grande do Sul

Ano de inauguração: 1980
Área construída: 3 mil m2
Linha: matrizes

Ano de inauguração: 1997
Área construída: 22 mil m2
Capacidade: 12 milhões de pares
Linhas: calçados e componentes em EVA
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_histórico

Início da fabricação de peças
de plástico para máquinas
e implementos agrícolas e,
em seguida, de componentes
para calçados (como solados e
saltos). A Grendene foi pioneira
na utilização da poliamida
(nylon) como matéria-prima
para a fabricação desses
componentes.

1976
1971
A Grendene é fundada em
Farroupilha, no Estado do
Rio Grande do Sul, em 25 de
fevereiro. Sua primeira linha
de produtos é de embalagens
plásticas para garrafões de
vinho, uma inovação num
mercado que até então apenas
produzia embalagens em
vime de forma manual.

Inauguração da Matrizaria
localizada em Carlos Barbosa,
no Estado do Rio Grande do
Sul, para produzir matrizes
próprias para a fabricação de
calçados de plástico.

1980
1979
Lançada a primeira sandália
plástica, com a marca Nuar,
desenvolvida a partir da tecnologia
utilizada para a fabricação de
componentes de calçados. No mesmo
ano, a empresa foi transformada em
sociedade anônima.
Lançamento de uma coleção de
sandálias plásticas com a marca
Melissa, no estilo aranha, inspirada
nos calçados utilizados por pescadores
franceses e que se transformou em
sinônimo de categoria de produto.

Instalação em Fortaleza da
primeira unidade fabril no
Estado do Ceará, que passou
a se denominar Grendene do
Nordeste S.A., com capacidade
atual de produção de 5 milhões
de pares.

1990
1986
Lançamento das sandálias
Rider, uma nova geração de
calçados com design diferenciado
e conforto, direcionado para
o público masculino. Alguns
anos após o seu lançamento,
a marca Rider consolidou-se
como sinônimo de categoria de
produtos e um autêntico calçado
after sport.

1993
Inauguração da fábrica em
Sobral, também no Estado do
Ceará, que passou a se denominar
Grendene Sobral S.A. e a seguir,
em 2001, Grendene Calçados S.A.,
concentrando o maior volume de
produção (cerca de 86% do total).
Benefícios ﬁscais, menor custo
de mão-de-obra e localização
estratégica para acesso ao
mercado internacional motivaram
a transferência das operações
fabris, até então localizadas
em Farroupilha.
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Lançamento da linha
de produtos Grendha,
direcionada para o
público feminino.

1994

Grendene Nordeste S.A., de
Fortaleza (CE), é incorporada pela
controladora Grendene S.A.

1998
1997
Início das operações da terceira
unidade localizada no Ceará, no
município de Crato, como Indústria
de Calçados Grendene Ltda., com
capacidade atual de produção
de 12 milhões de pares anuais
de produtos de EVA (Etileno
Vinil Acetato).

Firmada parceria com a top
model Gisele Bündchen para o
lançamento de um produto que
leva a sua assinatura: Ipanema by
Gisele Bündchen.

2002
2001
Reestruturação societária, com a
incorporação da Indústria de Calçados
Grendene Ltda. pela Grendene
Calçados S.A., e lançamento da linha
de chinelos e sandálias Ipanema.

Abertura do capital da
Grendene, em 29 de outubro, que
passou a ter suas ações ordinárias
negociadas no Novo Mercado da
Bolsa de Valores de São Paulo.
Linha Melissa comemora 25 anos,
com o lançamento da linha Melissa
Celebration, e linha Rider completa
18 anos.

2004
2003
Em agosto, a Grendene Calçados
S.A. foi incorporada na Grendene
S.A., como parte da preparação da
abertura de capital da Empresa.
Após a reestruturação societária, a
Companhia passou de holding para
uma sociedade operacional, com apenas
uma subsidiária integral, a Saddle
Corporation, baseada no Uruguai, que
controla duas subsidiárias integrais:
Grendha Shoes, nos Estados Unidos,
e Saddle Calzados, na Argentina.
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_mensagem da administração

O ano foi muito especial em relação à satisfação dos lojistas e dos consumidores,
com a conquista de mais pontos de market share e a consolidação de nossas marcas,
pois é a força de mercado que nos motiva e sustenta o crescimento, mantendo nosso
DNA de empresa inovadora e elevada capacidade de reinventar-se e superar-se.

Embora com uma rentabilidade abaixo da esperada, vivemos um bom ano no desempenho dos negócios, com expansão em todas as linhas de
produtos, conquista de mais pontos de market share e consolidação de nossas marcas. E nos preparamos para novos saltos de crescimento. A abertura
de capital que ﬁzemos no ﬁnal do mês de outubro, com o lançamento de ações no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo, reﬂetiu a nossa
intenção de perpetuar a empresa e torná-la cada vez mais eﬁciente, com um modelo diferenciado de governança corporativa.
Em 2004, nosso crescimento foi maior que a média do setor de calçados brasileiro, que foi em torno de 5%. Nossas receitas evoluíram 19,5%, para
R$ 1.525 milhões; nosso volume de vendas de calçados cresceu 19,8%, no total de 145,3 milhões de pares; a geração operacional de caixa (EBITDA) atingiu
R$ 320 milhões; e o lucro líquido totalizou R$ 202 milhões. Passamos a divulgar nosso ﬂuxo de caixa, mostrando uma elevada capacidade de geração de
caixa na operação, fechando 2004 com um aumento nas disponibilidades de R$ 105 milhões, ante R$ 16 milhões em 2003.
Mas esperávamos mais, e essa insatisfação criadora – que nos leva a procurar sempre novas formas de fazer melhor o que já fazemos – tem
impulsionado a Grendene desde que ela foi fundada, em 1971, e está incorporada na nossa cultura.
Três fatores fora do controle da Companhia, entretanto, tiveram efeito sobre o resultado: o câmbio, o aumento da carga tributária e o acréscimo no
custo da principal matéria-prima, o PVC. A desvalorização do dólar reduziu as receitas de exportação e afetou negativamente a receita ﬁnanceira com
aplicações em moeda estrangeira. No lado dos impostos, o aumento da Coﬁns representou um impacto de 3,4% em nossa margem bruta. Esse acréscimo,
assim como o impacto da alta dos petroquímicos nos custos, não pôde ser totalmente repassado aos preços, mesmo com reajustes realizados no segundo
semestre de 2004, porque a renda do consumidor não acompanhou o mesmo ritmo do crescimento da economia do Brasil.
Adicionalmente, decidimos ampliar nossas despesas com marketing, que representaram, em 2004, 8% da receita líquida, em comparação à média
histórica de 6%. Esse movimento fez parte da estratégia de reforçar o posicionamento de nossas marcas no período que se seguiu à abertura do capital,
marcando uma nova fase na vida da Empresa e consolidando o sucesso de nossos produtos no ponto-de-venda.
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É esse desempenho que nos dá a certeza de que o ano foi muito especial em relação à satisfação dos lojistas e dos consumidores, pois é a força de
mercado que nos motiva e sustenta o crescimento.
Recebemos com satisfação dois signiﬁcativos prêmios durante 2004: de Excelência Empresarial, concedido pela Fundação Getúlio Vargas, pelo
segundo ano consecutivo, e de melhor empresa no setor industrial de confecções, têxteis e calçados do Brasil, no ranking de Melhores & Maiores da
revista Exame. E no início de 2005 mais uma premiação reconheceu nosso esforço, quando fomos escolhidos o Fornecedor Internacional Wal-Mart do
ano 2004.
Esse desempenho não é fruto do acaso, mas de muita pesquisa e desenvolvimento, um trabalho vital para atuar em um mercado de produtos
de moda e, por isso, uma prioridade para a Grendene. Lançamos 480 novos produtos durante o ano, um exemplo da nossa capacidade de inovação,
de antecipar tendências e identiﬁcar rapidamente os desejos do consumidor, para desenvolver modelos inovadores e processos produtivos cada vez
mais eﬁcientes.
Em 2004, investimos R$ 10,8 milhões nessa área e planejamos destinar valores semelhantes em 2005, alinhados à estratégia de aumentar nossa
participação de mercado por meio do constante desenvolvimento de novos produtos com qualidade, originalidade, funcionalidade, conforto, apelo
emocional e preços competitivos.
Para sustentar nosso crescimento, iniciamos em 2004 os investimentos para expandir em 10% de nossa capacidade na fábrica localizada em Sobral,
responsável por 86% de nossa produção. O investimento, no montante de R$ 25 milhões, nos levará de uma capacidade instalada de 160 milhões de
pares para 176 milhões de pares a contar de maio de 2005.
Por tudo isso, 2004 marcou um importante passo rumo a um novo ciclo de desenvolvimento. Como companhia aberta, estamos construindo no
dia-a-dia uma nova cultura, aperfeiçoando nossos sistemas e processos para assegurar transparência, divulgação estruturada de nosso desempenho
e um relacionamento diferenciado com todos os nossos públicos, mas mantendo nosso DNA, de empresa inovadora e elevada capacidade de
reinventar-se e superar-se.
É com conﬁança no futuro que agradecemos a todos aqueles que têm nos ajudado a fazer da Grendene uma empresa que cumpre a sua
aspiração de crescimento: os acionistas, por sua conﬁança em nossa capacidade de criar valor no longo prazo; nossos 23 mil empregados, por sua
dedicação e comprometimento com os resultados; nossos fornecedores, por sua parceria; e nossos clientes e consumidores, que preferem nossas
marcas e nos desaﬁam constantemente a nos superarmos em qualidade e criatividade.

A Administração

9

_marcas
Ao longo dos anos, a Grendene consolidou marcas fortes e reconhecidas
no mercado nacional, a exemplo das sandálias Melissa e da linha
Rider. Essas marcas viraram sinônimo de produto, associadas a sapato
de plástico e sandália after sport, respectivamente. Os produtos
diferenciam-se pela originalidade, funcionalidade, pelo design e apelo
emocional ao público consumidor. Essa estratégia apóia-se na associação a
celebridades nacionais e internacionais e, no caso da linha Kid’s, por meio de
licenciamentos de personagens infantis conhecidos no Brasil e no exterior.
Das marcas mais recentes, a Ipanema, lançada em 2001, já contabiliza uma
importante participação de mercado. Em 2002, passou a ter uma linha especial
Ipanema, assinada pela top model Gisele Bündchen.
Os licenciamentos incluem, entre outros, os nomes Xuxa, Senninha, Guga, Sandy,
Wanessa Camargo, Eliana, Rouge, Kelly Key, Ivete Sangalo, Adriane Galisteu,
Alexandre Herchcovitch, Pininfarina, Mormaii, além dos personagens Bob
Esponja, Hello Kitty, Meninas Superpoderosas e personagens da Disney, da Mattel
(como a Barbie), da Warner Bros (a exemplo dos Looney Tunes) e do Sítio do
Pica Pau Amarelo.
No ﬁnal de 2004, a Companhia detinha o registro deﬁnitivo de 345 marcas no
Brasil (e mais de 60 pedidos de registro em andamento) e de aproximadamente
414 marcas no exterior, em 82 países (com 183 pedidos de registro em andamento).
Estão registrados também sete patentes industriais, 12 modelos de utilidade
e 342 desenhos industriais, que são utilizados principalmente na produção
de calçados.
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01. estratégia
Orientada para o crescimento no Brasil e no exterior, a estratégia da
Grendene apóia-se na modernização de calçados sintéticos, ampliação
do mercado interno e externo, expansão da capacidade de produção
instalada e contínua renovação de portfolio, com foco em produtos e
conceitos que expressem os valores da marca.

O direcionamento estratégico da Grendene é aumentar sua participação de mercado no Brasil e no exterior, principalmente na
América do Sul, amparada no desenvolvimento de produtos com qualidade, originalidade, funcionalidade, conforto, apelo emocional
e preços competitivos. A estratégia é baseada em cinco principais vetores:
1_ Modernização de Calçados Sintéticos
Manter foco na criação de calçados sintéticos, com processo de produção automatizado, permitindo ganhos signiﬁcativos
de escala. Simultaneamente, consolidar, valorizar e difundir o uso de calçados sintéticos, ressaltando suas vantagens em relação
a outros calçados, como preço, leveza, design diferenciado, versatilidade, conforto e facilidade em acompanhar as tendências
da moda.
2_ Crescimento no Mercado Interno
O mercado calçadista brasileiro apresenta um grande potencial de crescimento em relação a outros países. O consumo
per capita, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Calçados (Abicalçados) é de 2,8 pares anuais, bem
abaixo de países como os Estados Unidos (maior consumidor mundial, com 6,7 pares), França (5,3) ou Alemanha (5,2).
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A Grendene tem ampliado consistentemente seu market share nos quatro segmentos de atuação (masculino, feminino,
infantil e consumo de massa). Além de consolidar e difundir a utilização do calçado sintético, a atuação busca ﬁdelizar os
clientes, com uma consultoria permanente na estratégia de vendas. O objetivo é ampliar a base dos consumidores nacionais,
foco principal dos negócios da Empresa, com destaque nos segmentos feminino e de consumo de massa. Em 2004, o mercado
doméstico respondeu por cerca de 80% do volume e 85% da receita bruta.
3_ Crescimento no Mercado Externo
Intensiﬁcar a presença nos mercados em que a Companhia já atua e identiﬁcar novos mercados com o perﬁl de consumo
para a linha de produtos, com o apoio de preços competitivos, design diferenciado e atenção permanente às novas tendências da
moda, atuando com design próprio e marcas próprias e de terceiros. Em 2004, foram exportados cerca de 20% do volume total
de calçados, o que representou aproximadamente 15% da receita bruta no ano.

14
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Manter a separação da linha Melissa, que é mais conceitual, das demais marcas da Companhia, com foco estratégico em
pontos seletivos de venda, como lojas especializadas, butiques, lojas de moda feminina e lojas de design. A linha é importante
ferramenta para identiﬁcar no mercado as preferências do consumidor e deﬁnir tendências, valorizando o gênero de calçados full
plastic. Nas demais linhas, dar continuidade à estratégia já aplicada para mais de 57 países, além de abrir novas frentes comerciais,
em especial na América do Sul e com destaque nos países do Pacto Andino, onde foram credenciados novos representantes e
distribuidores autorizados e exclusivos.
4_ Crescimento da Capacidade de Produção
As unidades industriais estão preparadas para um rápido aumento da capacidade instalada, com investimentos relativamente
baixos. Exemplo foi a expansão de capacidade com a sétima fábrica na Unidade de Sobral, inaugurada em 2003, executada
em seis meses. A expansão fabril tem como prioridade regiões que permitam manter vantagens de escala e custos. Um novo
aumento de 10% é planejado para 2005, em Sobral, com investimento de R$ 25 milhões, elevando a capacidade da Companhia de
160 milhões para 176 milhões de pares anuais.

Histórico de Lançamentos

5_ Contínua Renovação do Portfolio
Um dos pilares da Grendene é a capacidade de inovação constante, focada em produtos e conceitos que expressem os valores
da marca. Em 2004 foram lançados cerca de 480 modelos, mantendo-se um portfolio ativo de 180 produtos. Uma equipe própria,
com 120 pesquisadores, das mais diversas formações, desenvolve continuamente novos produtos e novas tecnologias, sempre
focada nos negócios da Companhia e atenta ao design sustentado.
O processo tem o apoio de um planejamento de marketing estruturado, que é indispensável para a consolidação da imagem
dos produtos. A estratégia envolve a utilização de marcas próprias, além da associação dos produtos a celebridades nacionais e
internacionais, bem como personagens infantis. Com isso, os produtos passam a ter maior apelo emocional para o público, o que
aumenta o seu valor agregado.

_Nº de Funcionários x Novos Produtos

120
107

107
85

480
460

351
301

2001

2002

2003

2004

Nº de lançamentos
Nº de funcionários P&D
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02. o mercado da Grendene
Posicionada como fabricante de produtos de moda, a Grendene foi
responsável por 21% da produção brasileira de calçados em 2004, com
liderança nos volumes de venda ou posição destacada nos segmentos:
masculino, feminino, infantil e consumo de massa, apoiada em
permanente renovação de portfolio, marketing e serviços ao cliente.

A Grendene atua em um mercado em que competem cerca de 7,2 mil indústrias de pequeno, médio e grande porte, que
produziram em 2004 cerca de 700 milhões de pares de calçados. O volume foi 5,2% superior a 2003, segundo estimativa da
Associação Brasileira da Indústria de Calçados (Abicalçados) e a receita atingiu cerca de R$ 17,2 bilhões no mercado brasileiro, com
base nos preços ao consumidor.
Com vendas de 145,3 milhões de pares, 19,8% acima do ano anterior, a Grendene foi responsável por 21% da produção nacional,
posicionando-se como fabricante de produtos de moda, a preços competitivos.
O Brasil é o terceiro maior exportador mundial, com vendas de 212 milhões de pares em 2004, superado apenas pela China e
Índia. Desse total, a Grendene participou com 14%. É ainda um setor com forte capacidade de geração de emprego, estimando-se
que cerca de 280 mil trabalhadores atuem na indústria.
A Empresa atua em quatro segmentos de mercado, com liderança nos volumes de venda ou participação destacada,
apoiada na estratégia de permanente renovação de portfolio e marketing agressivo, pelo uso de publicidade e propaganda.
Há um equilíbrio na distribuição das vendas, sem a Companhia depender acentuadamente de um só segmento ou mercado.
A Região Sudeste, maior centro consumidor nacional, absorveu 52% do volume de vendas em 2004.
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Volume de Vendas por Segmento
_Mercado Doméstico - 2004

23%
30%

28%
19%

MASCULINO
A marca Rider foi lançada em agosto de 1986, apresenta design diferenciado e oferece extremo conforto, consolidandose como sinônimo de um gênero de produtos no Brasil. No exterior, as sandálias Rider são consideradas autênticos calçados
after sport, sendo comercializadas em mais de 85 países. As linhas adulto e infantil (sandálias e papeetes) contemplam uma
segmentação em três arquétipos, de acordo com a situação de uso e a preferência dos consumidores: sports (chinelos de gáspea),
beach (chinelos de dedo) e adventure (sandálias e sandatênis).

Consumo de Massa
Masculino
Feminino
Infantil

Volume de Vendas por Região
_Mercado Doméstico - 2004

18%

15%
8%
7%

52%

Sul
Norte
Centro-Oeste
Sudeste
Nordeste

FEMININO
No segmento feminino são comercializadas as marcas Melissa, Grendha e Ipanema Gisele Bündchen.
• Grendha – A linha, lançada em julho de 1994, contempla cinco segmentações, de acordo com arquétipos e posicionamento:
casual (modelos clássicos), tropical (modelos moda-praia), fashion (tendências e inovações), verão (chinelos e sandálias para praia)
e promocional (licenciamentos). Nesse último segmento, os produtos são promovidos por meio de campanhas de TV, ligando sua
imagem à de celebridades, a exemplo de Adriane Galisteu, Ivete Sangalo, Wanessa Camargo, Daniela Ciccarelli, Gianecchini, entre
outras.
• Ipanema Gisele Bündchen – Lançada em julho de 2002, após a celebração de um contrato de licenciamento com a top model
Gisele Bündchen, com suporte publicitário especíﬁco e site dedicado na Internet. A linha Ipanema Gisele Bündchen compreende
sandálias e chinelos. O contrato foi renovado no início de 2005 e se estenderá até 2007.
• Melissa – A linha de produtos Melissa, lançada em 1979, foi o primeiro calçado totalmente de plástico do Brasil e impulsionou
o crescimento da Grendene. Foi também a primeira marca do setor a fazer merchandising na televisão brasileira: as Melissas
calçavam as atrizes em novelas, como Dancing Days, que lançou a moda da sandália de plástico com meia de lurex.
Reposicionada a contar de 1999 como uma linha de produtos premium, a Melissa passou a ser comercializada em canais
especíﬁcos e diferenciados, como forma de valorizar a marca e o gênero de produtos (full plastic). A linha valida arquétipos e
baseia-se em uma relação afetiva com os consumidores. Mantém uma equipe dedicada de vendas, com 19 escritórios exclusivos
no Brasil e três no exterior (México, Estados Unidos e Europa).
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A Linha Melissa, que comemorou 25 anos de sucesso em 2004, é
comercializada em canais exclusivos e diferenciados, como uma linha
que antecipa tendências em produtos de moda.
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O modelo original (aranha), inspirado em calçados de pescadores franceses – chamados ﬁsherman – ganhou a companhia de
modelos exclusivos, assinados por designers como Alexandre Herchcovitch, Marcelo Sommer e os irmãos Campana. Posicionada
como produto de moda, e lançadora de tendências, duas coleções são lançadas todo o ano e apresentadas durante a São Paulo
Fashion Week, o mais importante evento brasileiro de moda. Um lançamento em janeiro (coleção outono-inverno) e outro em
julho (coleção primavera-verão). Entre os novos modelos, desenvolvidos em conjunto com a equipe de pesquisa da Grendene,
destacaram-se os calçados e bolsas em plástico trançado, da linha Campana; os Scarfun de Herchcovitch; e o Esmeralda,
de Sommer.
Em 2004, a Melissa comemorou o aniversário de 25 anos da marca, celebrada em uma série de eventos, destacando-se o
Plastic.o.rama, evento multimídia realizado no ﬁnal de março de 2005, que transformou o espaço do Museu de Arte Moderna
(MAM), do Rio de Janeiro, para a apresentação de noventa fotos que têm a Melissa como tema. Os calçados inspiraram imagens ou
foram personalizados por designers, artistas plásticos e estilistas de moda. Eles pintaram, bordaram, aplicaram pedrarias, plumas,
pérolas, adesivos, etc. para criar modelos exclusivos com a sandália que se transformou em sinônimo de categoria de produtos.
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As linhas de calçados infantis e femininos são comercializadas com o
apoio de licenciamento de nomes e marcas de celebridades, em uma
estratégia que agrega valor e apelo emocional aos produtos, assegurando
crescimento de volumes e receitas.

INFANTIL
A linha de produtos Kid’s é direcionada para o público infantil e pré-adolescente e foi lançada em 1984. A linha contempla
uma série de produtos lançados com licenciamentos de nomes e marcas de celebridades e personagens infantis conhecidos
nacional e internacionalmente, com o objetivo de agregar apelo emocional aos produtos. Determinados produtos desta linha
também são comercializados com acessórios, que agregam valor e constituem um diferencial dos produtos.
CONSUMO DE MASSA
A marca Ipanema, de produtos com menor preço unitário, foi lançada em julho de 2001, e busca impulsionar a atuação
no mercado de chinelos e sandálias unissex com preço competitivo e foco na estratégia de distribuição, agregando valor aos
produtos, pela associação da idéia de produto de moda. A linha Ipanema contempla três segmentações: básica (modelos básicos
e clássicos), temas femininos e temas masculinos.
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_inovação
Em inovações, renovações e extensões de linha são desenvolvidos anualmente
480 produtos, em média, e mantidos no portfolio ativo da Companhia cerca
de 180 produtos.
A Grendene utiliza o conceito de obsolescência planejada, de forma a criar
barreiras a competidores e minimizar a pirataria. A área de pesquisa e
desenvolvimento mantém dedicação exclusiva para a criação de conceitos,
designs, modelos de calçados, cartelas de cores e composição de materiais.
São cerca de 120 proﬁssionais de diversas formações (como arquitetos,
estilistas de moda, designers, administradores de empresas, modelistas,
químicos, costureiros, técnicos, especialistas em marketing e maqueteiros),
que identiﬁcam novas tecnologias e desenvolvem novos produtos, com base
em pesquisas com consumidores e identiﬁcação de tendências.
São realizadas pesquisas locais e internacionais de conﬁrmação, com a
participação em feiras de calçados e industriais, além de congressos de
design e acompanhamento de revistas especializadas. O processo criativo é
auto-sustentável, baseado em tendências, evolução de produtos bem
sucedidos, feedback de pesquisas de mercado e de vendas. A Companhia
investiu R$ 11 milhões em Pesquisa e Desenvolvimento em 2004.
O conceito é de design sustentável, com a integração dos aspectos econômicos,
sociais e ambientais no desenvolvimento de produtos. A prioridade é utilizar
processos que permitam a reciclagem integral dos materiais, mesmo na
hipótese de os calçados possuírem componentes fabricados a partir de
matérias-primas diferentes, o que traz benefícios ﬁnanceiros e elimina riscos
de impacto negativo ao meio ambiente. Todo o desenvolvimento de produtos
tem foco no negócio e no processo de produção.
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03. análise gerencial dos resultados (MD&A)
A Receita bruta de R$ 1,5 bilhão cresceu 19,5% em comparação ao ano
anterior e reﬂete a estratégia de focar o crescimento nos segmentos
feminino e de consumo de massa, com destaque para a evolução no
mercado interno, em que as vendas foram 32,5% superiores às do ano
anterior e impulsionadas por lançamentos inovadores.

RECEITA BRUTA
No exercício de 2004, a receita bruta foi de R$ 1.525,0 milhões, representando um aumento de 19,5% em relação a 2003
(R$ 1.276,4 milhões), sendo 84,6% para o mercado doméstico e 15,4% para exportações, em comparação a 76,3% e 23,7%,
respectivamente, no exercício de 2003. O acréscimo na receita deveu-se, primordialmente, à bem-sucedida estratégia de focar o
crescimento nos segmentos feminino e de distribuição de massa.
O incremento de 2004 sobre 2003 foi expressivo, principalmente considerando-se que a base de comparação é muito
elevada, uma vez que 2003 apresentou crescimento de 40,7% na receita bruta em relação a 2002.
Apesar de um PIB praticamente nulo em 2003, o ano foi muito favorável para a Grendene, pela baixa pressão nos custos, pelo
câmbio favorável às vendas externas, e pelo lançamento de um produto de exportação que foi um sucesso internacional, a um
preço médio elevado, o que não ocorreu em 2004.
Nos últimos quatro anos, a Grendene vem crescendo em média 29,8% a.a. em receita bruta, e 15,5% a.a. em volume, evolução
superior à do PIB Brasileiro (2,2% a.a.), e do volume do setor calçadista (4,7% a.a.). O mercado doméstico compensou a queda na
receita e no preço médio de vendas veriﬁcada nas exportações, o que foi reﬂexo do câmbio menos favorável e do mix de produtos
mais econômicos, contribuindo para que o preço médio total de vendas ﬁcasse estável em 2004.
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Receita Bruta

Volume de Vendas

Preço Médio

_Em Milhões de Reais

_Em Milhões de Pares

_Em R$

CARG = 15,5%

CARG = 29,8%
1.525

145
11,2

235

29

1.276
116
303

27
1.290

94

117
15

167

10,5

8,2

16

907
697

11,1
10,5

10,3

10,1

121

7,8
7,4

7,2

7,4

7,4

100
94

974

107

79
740

590

2001

2002

2003

2004

2001

2002

2003

2004

2001

Mercado Interno

Mercado Interno

Mercado Interno

Mercado Externo

Mercado Externo

Mercado Externo

2002

2003

2004

Mercado Total

Mercado interno
As vendas no mercado interno foram 32,5% superiores a 2003, explicadas por um crescimento de 23,5% no volume de
calçados vendidos e de 7,2% no preço médio de vendas, com destaque para o comportamento nos segmentos de distribuição de
massa (linhas Ipanema e Ginga), com acréscimo de 52,4% na receita, 28,8% em volume, e 18,2% em preço médio, em linha com a
estratégia de não manter os produtos competindo como commodities.
O segundo segmento que mais cresceu no exercício foi o feminino, que aumentou 44,3% em receita, 35,1% em volume e
6,9% em preço médio. O lançamento de produtos e o apoio de novas campanhas publicitárias nesses segmentos contribuíram
signiﬁcativamente para o resultado. Foram veiculados, no exercício, os comerciais da linha feminina Ipanema by Gisele Bündchen;
da linha Grendha com as celebridades Daniela Cicarelli, Carolina Dieckman, Adriane Galisteu e Ivete Sangalo, além de lançada a
nova Coleção Gianecchini, dentre os mais recentes, como parte da coleção primavera-verão 2004.
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Todos os segmentos apresentaram crescimento de vendas em 2004,
com destaque para os calçados de consumo de massa, que registraram
evolução de 52,4% na receita e 28,8% em volume, e as linhas femininas,
com mais 44,3% em receita e 35,1% em volume.

O segmento masculino também apresentou importante aumento na receita, no volume e no preço médio, 28,8%, 16,5% e
10,5% respectivamente, contribuindo para o crescimento no mercado interno. A campanha Let’s Rider, amplamente veiculada
para a coleção das linhas praia, aventura e esporte da marca, foi um sucesso, com a música tema do comercial Vamos Fugir, da
banda Skank.
No segmento infantil houve um aumento de 16,9% no faturamento, de 11,3% no volume e de 5,0% no preço médio.
Durante o exercício foram ao ar inúmeros comerciais para o segmento, com destaque para aqueles com as celebridades Kelly Key,
Wanessa Camargo, Sandy, Xuxa e Guga, bem como lançados produtos por meio das licenças Barbie, Hello Kitty e Senninha.
A participação do mercado interno na receita bruta foi ampliada de 76,3% em 2003 para 84,6% em 2004, respondendo por
77,8% e 80,2% do volume, respectivamente. O desempenho reﬂete a estratégia de consolidação de marcas e posicionamento de
mercado, com maiores gastos em propaganda e publicidade, e pela redução nas exportações.
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22,2
19,8
15,8

14,1
28,7
26,9

16,4
15,0

2001

2002

2003

Mercado externo
Existe uma sazonalidade na exportação, com certa concentração no primeiro trimestre de cada ano. Em 2004 houve um
crescimento de 6,6% no volume das vendas externas, mas decréscimo de 22,3% na receita bruta de exportação, explicada pela
queda de 27,1% no preço médio de venda, ano contra ano. Esse crescimento de volume foi expressivo, considerando-se, que a
exportação de 2003 sobre 2002 já havia crescido 63,7%. Já a queda no faturamento bruto ocorreu em cima de uma base que
crescera signiﬁcativamente dois anos seguidos: 81,6% em 2003 e 55,2% em 2002.
A participação do mercado externo na receita passou de 23,7% em 2003 para 15,4% em 2004, redução explicada por vendas
especiais do produto Melissa Love System, para o mercado norte-americano, realizadas em 2003 diretamente pela subsidiária
Grendha Shoes para os varejistas, e que não ocorreram em 2004. Normalmente a Grendha Shoes, opera como representante e
distribuidora para pequenos volumes, enquanto que a exportação direta da Grendene atende aos grandes varejistas.

2004

Exportações (Milhões de pares)
Part. % Volume de Vendas

RECEITA LÍQUIDA
A receita líquida de vendas somou R$ 1.211,6 milhões, apresentando um acréscimo de 14,2% em relação aos R$ 1.061,1 milhões
registrados em 2003. A receita líquida de 2004 sofreu o impacto do aumento da alíquota do Cofins de 3,0% para 6,4%,
já considerando o líquido dos créditos de compra de matéria-prima e insumos, desde fevereiro de 2004.
23,7
15,4

18,4

15,4
302,7

235,2

166,7

107,4

2001

2002

2003

2004

Exportações (R$ Milhões)
Part. % Receita Bruta

CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS
Em 2004, o custo dos produtos e serviços vendidos foi de R$ 685,9 milhões, apresentando um crescimento de 23,1% em
comparação aos R$ 557,1 milhões veriﬁcados no ano anterior, compatível com o acréscimo no volume de vendas, que foi de 19,8%:
145,3 milhões de pares, ante 121,3 milhões de pares em 2003. O aumento no custo dos produtos e serviços vendidos foi explicado
pela elevação no custo de mão-de-obra, decorrente dos dissídios normais da categoria e de novas contratações no período,
uma vez que o número de funcionários passou de 21,5 mil no ﬁnal de 2003 para 23,2 mil no ﬁnal de 2004, além da elevação no
custo com matérias-primas, como resinas de PVC e óleos plastiﬁcantes. O acréscimo na depreciação ocorreu pelo aumento do
imobilizado em 2003, que passou a se reﬂetir em 2004, enquanto a elevação em outros custos representa o aumento nos preços
de utilidades.
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Preços mais elevados de resinas de PVC e óleos plastiﬁcantes, as principais
matérias-primas, e reajustes da mão-de-obra foram os itens de maior
contribuição nos custos de produtos vendidos.

CPV – R$ milhões
Matéria-prima, insumos, materiais intermediários, fretes e embalagens
Mão-de-obra

2004

2003

Variação (%)

408,0

331,1

23,4

221,6

177,7

24,7

Depreciação

21,6

18,0

20,0

Outros Custos (1)

34,7

30,3

14,5

Custo dos produtos e serviços vendidos

685,9

557,1

23,1

Volume de pares vendidos (em milhões)

145,3

121,3

19,8

(1) Os “outros custos” incluem energia elétrica, água, gás, consultorias, serviços de informática, manutenção, dentre outros.

LUCRO BRUTO
Em 2004, o lucro bruto foi de R$ 525,7 milhões, 4,3% superior aos R$ 504,0 milhões no ano anterior, com margem bruta
de 43,4% e 47,5%, respectivamente. Em 2003, a margem bruta foi elevada face às condições macroeconômicas e de mercado
favoráveis. A recuperação de margem bruta é explicada pela redução no custo ﬁxo, pelo aumento no volume vendido e pela
estabilidade dos preços do PVC em reais no último trimestre do ano.
DESPESAS COM VENDAS
O acréscimo nas despesas com vendas foi de 27,7% em 2004, justiﬁcado pelos maiores volumes vendidos e pelo crescimento
de gastos com marketing. A participação na receita líquida foi de 23,1%, ante 20,6% em 2003. O aumento nas despesas com
publicidade e marketing fez parte da estratégia da Companhia de ampliar a exposição de suas marcas, beneﬁciando a
performance do negócio no ponto-de-venda, decorrente dos diversos lançamentos de produtos associados a campanhas
envolvendo celebridades. O objetivo, em especial no terceiro e quarto trimestres, foi proporcionar um giro alto dos produtos
no varejo, o que resultou em estoques mínimos de produtos Grendene no ﬁnal do exercício de 2004. Foi um investimento para

Lucro Bruto _ R$ Milhões
Margem Bruta _ %

41,3

44,1

47,5
43,4
526
504

333

239

2001

2002

2003

Lucro Bruto
Margem Bruta

2004
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97,7
51,6

70,5

37,5
8,1

6,6

6,3
5,5

2001

2002

2003

2004

Desp. Publicidade e Marketing (R$MM)
% Receita Líquida

EBITDA Ajustado _ R$ Milhões
Margem EBITDA _ %
33,4
27,1

28,0

26,4
354
320

consolidar as marcas e o posicionamento no mercado, que não só trará retornos futuros, auxiliando no recall das marcas para 2005
em diante, como já trouxe resultados imediatos com os ganhos de market share veriﬁcados em todos os segmentos de atuação
em 2004. Em 2005, as despesas com publicidade e propaganda deverão retornar a uma participação sobre as vendas líquidas em
torno da média veriﬁcada entre 2003 e 2004.
Além disso, foram negociados novos licenciamentos no ﬁnal de 2004, dentro da estratégia de inovação constante de
produtos, buscando sempre novos personagens para as futuras coleções. Farão parte do portfolio da Grendene em 2005, as
licenças Batman; Hot Wheels; Barney; Coleção Moranguinho e novidades na licença com a Walt Disney, com a inclusão de Nemo,
Ursinho Pooh e Princesas.
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Em 2004, as despesas foram de R$ 66,0 milhões, representando 5,5% da receita líquida, ante R$ 61,6 milhões e 5,8%,
respectivamente, em 2003, explicada principalmente pelas despesas relativas à oferta pública secundária de ações ordinárias,
ocorridas no 4T04.
No ﬁnal de 2004, foram contabilizadas as despesas com a oferta pública para distribuição secundária de ações ordinárias de
emissão da Grendene S.A., no valor de R$ 3,3 milhões, relativas à consultoria jurídica; auditoria externa; despesas com impressão de
prospectos; publicidade legal (atas e anúncios); e outras despesas inerentes ao processo de registro na CVM (Comissão de Valores
Mobiliários) e no Novo Mercado da Bovespa e de abertura de capital da Empresa.

EBITDA AJUSTADO
O EBITDA ajustado foi de R$ 320,4 milhões, em comparação a R$ 354,2 milhões em 2003, com queda de 9,5% e
margens de 26,4% e 33,4%, respectivamente. Essa redução na margem de EBITDA ajustado é devida, principalmente,
à menor receita de exportação, pela apreciação do real diante do dólar e pelo mix de produtos; ao custo do PVC,
principal matéria-prima; ao aumento da alíquota da Cofins e a um maior investimento com publicidade e propaganda.
A tabela abaixo indica a conciliação do EBITDA ajustado para os períodos indicados:
EBITDA Ajustado - R$ milhões

212

Lucro bruto

157

2001

2002

2003

EBITDA Ajustado
Margem EBITDA

2004

2004

2003

525,7

504,0

(-) Despesas com vendas

(279,3)

(218,8)

(-) Despesas gerais e administrativas

(66,0)

(61,6)

(-) Remuneração dos administradores

(0,4)

(0,2)

(+) Resultado de equivalência patrimonial

0,0

0,0

(+) Ajustes de benefícios ﬁscais

113,2

108,8

(+) Depreciações e amortizações

27,2

22,0

320,4

354,2

EBITDA Ajustado
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RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
O resultado financeiro líquido de 2004 foi uma despesa de R$ 58,7 milhões, com despesas financeiras de
R$ 110,4 milhões e receitas ﬁnanceiras de R$ 51,7 milhões. Em 2003, o resultado ﬁnanceiro líquido foi R$ 53,4 milhões, com
R$ 137,8 milhões de despesas e R$ 84,4 milhões de receitas ﬁnanceiras.
R$ milhões
Despesas ﬁnanceiras
Descontos concedidos a clientes
Despesas de variação cambial
Despesas de ﬁnanciamentos
Outras despesas ﬁnanceiras
Total das despesas ﬁnanceiras
Receitas ﬁnanceiras
Receitas de aplicações ﬁnanceiras
Receitas com variação cambial
Juros recebidos de clientes
Outras receitas ﬁnanceiras (1)
Total das receitas ﬁnanceiras
Resultado ﬁnanceiro líquido

2004

2003

58,6
22,8
18,5
10,5
110,4

54,3
54,8
15,5
13,2
137,8

32,3
13,8
2,5
3,1
51,7
(58,7)

20,2
46,7
2,1
15,4
84,4
(53,4)

(1) Contabilizada uma receita não-recorrente de R$ 10,9 milhões proveniente de atualização monetária de ganhos judiciais de PIS e Finsocial em 2003.

Investimentos em marketing refletem as maiores despesas em
publicidade e propaganda, com o objetivo de consolidar as marcas
e o posicionamento no mercado, além da negociação de novos
licenciamentos, como parte da estratégia de constante inovação
de produtos.
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OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Outras receitas operacionais atingiram R$ 13,5 milhões, representando 1,1% da receita líquida, decorrentes de R$ 6,9 milhões
de ganhos com operações de hegde na BM&F; de receitas não-recorrentes de recuperação da Coﬁns (Lei 10.833/03), no valor de
R$ 3,4 milhões, e de R$ 0,7 milhão do crédito de IPI presumido; e de receita com venda de insumos, no valor de R$ 0,9 milhão.
Em 2003, outras receitas operacionais totalizaram R$ 23,4 milhões, ou 2,2% da receita líquida.
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Outras despesas operacionais totalizaram R$ 3,8 milhões no ano, respondendo por 0,3% da receita líquida, explicadas
principalmente pelo ajuste negativo do hedge cambial na BM&F, no valor de R$ 1,5 milhão; pelos impostos sobre outras receitas
operacionais, de R$ 0,9 milhão; e pelas provisões de estoques obsoletos e contingências trabalhistas, no valor de R$ 0,8 milhão.
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A provisão para o Imposto de Renda foi de R$ 31,9 milhões, inferior aos R$ 44,3 milhões do mesmo período de 2003. Em 2004,
foi obtido um benefício ﬁscal do Imposto de Renda de R$ 20,0 milhões, ante R$ 30,5 milhões em 2003. A Contribuição Social (CSLL)
em 2004 foi de R$ 11,8 milhões, em comparação a R$ 13,5 milhões em 2003. O imposto de renda e a CSLL foram menores em 2004,
devido ao lucro antes dos impostos ter sido inferior em relação a 2003.
Conforme demonstrado na tabela do imposto de renda a seguir, houve um desembolso de caixa efetivo de imposto de renda
de R$ 11,9 milhões em 2004 e de R$ 13,8 milhões em 2003 (provisão do IRPJ – incentivo do IRPJ).
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PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONSOLIDADO
Item

2004

2003

IRPJ – Provisão

31.955

44.346

Cont. Social – Provisão

11.794

13.480

2004

2003

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA LÍQUIDO A PAGAR
Item
IRPJ – Provisão – Consol.
(-) Incentivo IRPJ
(=) Líquido a Pagar

31.955

44.346

(20.048)

(30.500)

11.907

13.846

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO
O lucro líquido ajustado decresceu 15,1% e totalizou R$ 201,8 milhões, ante R$ 237,8 milhões no ano anterior.
A margem líquida foi de 16,7% (22,4% em 2003).
Considerando-se que as receitas dos incentivos ﬁscais são contabilizadas diretamente no Patrimônio Líquido, na conta de
reserva de incentivos ﬁscais, sem transitar pelo Demonstrativo de Resultados, foi reconciliado o lucro líquido ajustado de 31 de
dezembro de 2004, conforme quadro abaixo:
R$ milhões

2004

2003

Lucro Líquido ajustado antes dos incentivos ﬁscais (pro forma consolidado)

88,6

129,0

(+) Incentivos ﬁscais (Provin, Proapi e IRPJ)

113,2

108,8

201,8

237,8

Lucro líquido do exercício ajustado (após a inclusão dos incentivos ﬁscais)

INCENTIVOS FISCAIS
Foi aprovada, em dezembro de 2004, a renovação antecipada dos incentivos fiscais (Provin) relativos ao ICMS das
unidades industriais localizadas em Crato e Fortaleza, no Estado do Ceará, por mais dez anos, estendendo-se até 2022
e 2025 respectivamente.
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O caixa líquido de R$ 184,2 milhões no encerramento do ano reﬂete a
Caixa Líquido de
R$ 184,2 Milhões em 2004

capacidade de geração de caixa, a solidez ﬁnanceira e assegura recursos
para investimentos em produção e inovação.

332,8
285,0

128,0

128,9

19,7

15,4

12M04

9M04

Disponibilidades
Dívida de Curto Prazo
Dívida de Longo Prazo

Custo da Dívida

14%

48%
38%

ENDIVIDAMENTO
Em 31 de dezembro de 2004, o caixa, as disponibilidades e aplicações ﬁnanceiras consolidados somavam R$ 332,8 milhões,
enquanto os empréstimos e ﬁnanciamentos totalizavam R$ 148,6 milhões (R$ 128,9 milhões em longo prazo e R$ 19,7 milhões
em curto prazo). Em 31 de dezembro de 2003, o caixa, as disponibilidades e aplicações ﬁnanceiras consolidados atingiram
R$ 227,6 milhões, e o total de empréstimos e ﬁnanciamentos era de R$ 132,2 milhões (R$ 117,4 milhões em longo prazo e
R$ 14,8 milhões em curto prazo).
Em 30 de setembro de 2004, o caixa, as disponibilidade e aplicações ﬁnanceiras consolidados atingiram R$ 285,0 milhões,
e o total de empréstimos e ﬁnanciamentos era de R$ 143,4 milhões.
Os empréstimos e ﬁnanciamentos consistem em obrigações contraídas com o Banco do Nordeste (vencimento ﬁnal em
2011, corrigidos à taxa preﬁxada de 10,5% a.a.), para a aquisição de equipamentos industriais e ﬁnanciamento à construção civil,
e com o Banco do Estado do Ceará, em contratos de mútuo de execução periódica vinculados aos benefícios ﬁscais
(prazo de pagamento de 60 meses, corrigidos pelo IGP-M e TJLP, mais 0% de juros) concedidos à Companhia pelo Estado do Ceará.
R$ milhões

2004

2003

Dívida total

148,6

132,2

Caixa, disponibilidades e aplicações ﬁnanceiras

332,8

227,6

Dívida líquida (Caixa Líquido)

(184,2)

(95,4)

IGP-M
Taxa Fixa (10,5% a.a.)
TJLP

Em 31 de dezembro de 2004, a Companhia mantinha um caixa líquido de R$ 184,2 milhões, superior aos R$ 95,4 milhões de
31 de dezembro de 2003. Esse acréscimo foi ocasionado pela geração de caixa no período, face ao aumento das contas a receber
e à queda nos estoques.
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FLUXO DE CAIXA AJUSTADO (PRO FORMA)
Como parte da regulamentação do Novo Mercado, a Companhia teria de passar a divulgar seu ﬂuxo de caixa trimestral a
partir do primeiro trimestre de 2005. A Grendene, em linha com seu elevado padrão de Governança Corporativa, decidiu
antecipar a divulgação do fluxo de caixa a contar do exercício de 2004, comparado ao exercício de 2003. Visando manter o
padrão de comparação de 2004 com 2003, foi elaborado um Fluxo de Caixa Ajustado (pro forma).
O ﬂuxo de caixa mostra a elevada capacidade de geração de caixa da Empresa em suas atividades operacionais, administrando
com precisão suas contas de ativo e passivo circulante, para gerar recursos na operação. Houve recursos suﬁcientes para fazer
frente aos investimentos realizados no período e melhorar substancialmente o caixa líquido em 2004 comparado a 2003.

35

Grendene | Relatório Anual 2004

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - Em milhares de reais
2004

2003

Auditado

Pro Forma

Auditado

Pro Forma

67.654

201.805

203.221

237.762

-

-

(45.071)

(45.071)

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Líquido do exercício
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais
Resultado de equivalência patrimonial
Depreciações

27.221

27.221

21.960

21.960

Incentivos ﬁscais de imposto de renda, Proapi e Provin

113.203

-

108.780

45.073

Imposto de renda diferido

(9.446)

Ajustes de exercícios anteriores
Baixa de Permanente

(1.228)

-

-

4

4

19

19

1.722

1.722

-

-

200.358

229.524

288.909

259.743

Variações nos ativos e passivos circulantes:
Contas a receber

(67.576)

(79.919)

(71.935)

(59.592)

Estoques

30.606

14.233

(48.397)

(32.024)

(23.920)

(23.920)

(26)

(26)

Outras contas a receber

19.615

19.615

Fornecedores

(1.466)

(1.466)

Salários e encargos sociais

5.874

5.874

4.733

4.733

Obrigações tributárias

(1.704)

(1.704)

8.838

9.288

Outras contas a pagar

(134)

(584)

5.238

5.238

163.440

163.440

Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas)
pelas atividades operacionais

185.573

185.573
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FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - Em milhares de reais
2004
Auditado

2003
Pro Forma

Auditado

Pro Forma

Fluxo de caixa das atividades de Investimento
Em investimentos

-

-

(105)

(105)

Em imobilizado

(27.501)

(27.501)

(57.284)

(57.284)

Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas)
pelas atividades de investimento

(27.501)

(27.501)

(57.389)

(57.389)

Fluxo de caixa das atividades de Investimento
Aumento de capital

-

-

5.877

5.877

Empréstimos de curto e longo prazo

16.428

16.428

(78.751)

(78.751)

Dividendos pagos e propostos

(69.331)

(69.331)

(17.121)

(17.121)

Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas)
pelas atividades de ﬁnanciamentos

(52.903)

(52.903)

(89.995)

(89.995)

Aumento nas disponibilidades

105.169

105.169

16.056

16.056

No início do exercício

227.605

227.605

211.549

211.549

No ﬁnal do exercício

332.774

332.774

227.605

227.605

105.169

105.169

16.056

16.056

Demonstração do aumento nas disponibilidades

Aumento das disponibilidades
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_processo produtivo
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 pelo processo de
injeção de termoplásticos. É uma tecnologia proprietária, desenvolvida em
mais de 30 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 internacionais, 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, que é a forma
tradicional de produzir calçados, de forma manual e mais onerosa. 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.
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04. mercado de capitais
A abertura de capital ocorreu por meio de oferta pública de ações
ordinárias, negociadas a partir de 29 de outubro de 2004 na Bolsa
de Valores de São Paulo. A Companhia aderiu ao Novo Mercado, com
práticas diferenciadas de governança corporativa e mantém em
circulação 19,9% do capital.

A Grendene abriu seu capital por meio de oferta pública secundária de ações ordinárias, cuja distribuição teve início em
28 de outubro de 2004, de acordo com o art. 52 da Instrução CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, e Aviso ao Mercado em 7
de outubro de 2004. A abertura de capital se deu no âmbito do Novo Mercado da Bovespa, que caracteriza o mais alto nível de
Governança Corporativa no mercado de capitais brasileiro. A negociação das ações foi iniciada em 29 de outubro de 2004, sob o
código GRND3.
Como a Companhia foi listada no Novo Mercado da Bovespa, passou a participar do IGC – Índice de Ações com Governança
Corporativa Diferenciada, que tem por objetivo o desempenho de uma carteira teórica composta por ações de empresas que
apresentem bons níveis de governança corporativa.
Foram negociadas 14.570 mil ações ordinárias desde a listagem até 31 de dezembro de 2004, com 10.263 negócios e um
volume ﬁnanceiro de R$ 486.522 mil. No mesmo período, a Companhia negociou diariamente, em média, uma quantidade de 347
mil ações ordinárias, com um volume ﬁnanceiro de R$ 11.584 mil e 244 negócios. O gráﬁco a seguir mostra o comportamento das
ações ON da Grendene, considerando base 100 igual a 28 de outubro de 2004 – data em que ocorreu a publicação do início da
distribuição pública secundária de ações ordinárias ao preço de R$ 31,00 por ação – em comparação ao Índice Bovespa e ao IGC.

PARTICIPAÇÃO NO IGC
Código: GRND3
Tipo: ON
Quantidade teórica: 39.800.024
Participação: 0,7%
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Evolução Ações ON GRENDENE
_Base 100 = 28/10/04

28/10/04

03/11/04

08/11/04

11/11/04

Ibovespa

IGC

Grendene

Dólar

17/11/04

22/11/04

25/11/04

30/11/04

03/12/04

08/12/04

13/12/04

16/12/04

21/12/04

24/12/04

29/12/04

CAPITAL SOCIAL
A Companhia possui 100 milhões de ações ordinárias em circulação. Os controladores vendedores ofertaram 17,3% do capital,
correspondente a 17.304.348 ações ordinárias, a um preço de emissão de R$ 31,00, no montante total da oferta de R$ 536.434.788,00.
A quantidade de ações ofertadas foi acrescida em mais 2.595.652, como lote suplementar, pelo fato de a demanda ter excedido
a oferta. O edital de encerramento da operação de distribuição secundária de ações ordinárias foi publicado em 7 de dezembro
de 2004. O valor de mercado, com base na cotação de R$ 31,50 em 31 de dezembro de 2004, era de R$ 3.150 milhões.

ESTRUTURA SOCIETÁRIA
Acionistas

2004
Ações

(%)

AGBPar

30.000.000

30,0%

Verona

24.000.000

24,0%

Grendene Negócios

20.100.000

20,1%

Alexandre Grendene Bartelle

3.000.002

3,0%

Pedro Grendene Bartelle

2.999.986

3,0%

19.900.012

19,9%

100.000.000

100%

Mercado (Free ﬂoat)
Total
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Estrutura acionária
55,23%

44,77%

Alexandre G. Bartelle
Part. S.A.

Alexandre G. Bartelle
(P. Física)

30,00%

3,00%

Grendene
Negócios S.A.

Verona Negócios
e Part. S.A.

Pedro G. Bartelle
(P. Física)

Free Float

24,00%

3,00%

19,90%

20,10%

100,00%
Saddle Corp.
S.A.

100,00%
Grendha Shoes
Corp. S.A.

99,99%
Saddle
Calzados S.A.
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Dividendo distribuído no valor de R$ 64,1 milhões, equivalente a 32% do
lucro líquido ajustado (pro forma) de R$ 201,8 milhões do exercício de
2004, representando um pay-out de 100% do lucro líquido distribuível
da controladora.

Com a distribuição secundária de ações ordinárias, a Empresa passou a ter mais 8.998 acionistas, sendo 7.745 pessoas físicas,
que adquiriram 2,9 milhões de ações, o equivalente a 15% do total. Investidores estrangeiros subscreveram 64% da oferta.

Subscrição de Ações
_Por quantidade de Papéis

3%

Tipo de subscritor

Quantidade de ações

7.745

2.943.672

Clubes de Investimento

160

289.220

Fundos de Investimento

244

2.575.259

Entidades de Previdência Privada

107

620.947

Investidores Estrangeiros

226

12.699.031

Demais Instituições Financeiras

207

565.775

Investidores Estrangeiros

Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais Pessoas
Ligadas à Companhia e/ou ao Coordenador Líder

309

206.096

Demais Instituições Financeiras

TOTAL

8.998

19.900.000

1%

Pessoas Físicas

Número

13%

15%
64%
1%
3%

Sócios, Administradores, Empregados,
Prepostos e demais Pessoas Ligadas à
Companhia e/ou ao Coordenador Líder
Pessoas Físicas
Clubes de Investimento
Fundos de Investimento
Entidades de Previdência Privada

REMUNERAÇÃO DOS ACIONISTAS
No ano de 2004, foram distribuídos dividendos num total de R$ 69,3 milhões, relativos aos lucros acumulados até 31 de
dezembro de 2003, período que antecedeu a abertura de capital. Têm direito ao dividendo integral os acionistas inscritos nos
registros da Companhia na data da Assembléia que aprovar as demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2004, com pagamento a partir de 11 de maio de 2005. Foi aprovada na Assembléia Geral Ordinária de
18 de abril de 2005 a proposta da diretoria para a distribuição de dividendos no montante de R$ 64,1 milhões, representando
um dividendo de R$ 0,641515 por ação ordinária.
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No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004, o lucro líquido contábil foi de R$ 70,1 milhões, tendo a seguinte destinação
de acordo com proposta da Administração da Companhia:
Reserva legal – Valor de R$ 3,5 milhões, correspondentes a 5% do lucro líquido.
Dividendos propostos para distribuição – A Administração propôs, para deliberação da Assembléia Geral Ordinária, a
distribuição de dividendos equivalentes a 100% do lucro contábil disponível, calculados conforme segue:

R$ milhões
Lucro líquido do exercício (controladora)

2004
70,1

Reserva legal

(3,5)

Lucro não-realizado nos estoques das controladas no exterior

(2,4)

Base de cálculo dos dividendos

64,1

Pay-out sobre lucro distribuível

100%

Nas demonstrações de resultado contábil do balanço encerrado em 31 de dezembro de 2004 está deduzida do resultado
a importância de R$ 25,6 milhões referente a: provisões de ajuste nos estoques; Provisão para Devedores Duvidosos (PDD);
descontos de pontualidade; lucro não-realizado nos estoques das controladas; contingências trabalhistas e estoques obsoletos.
Esses itens passaram a ser contabilizados a partir de 2004, em razão da abertura de capital, tendo em vista que a Companhia não
contabilizava tais provisões até o exercício de 2003. Conseqüentemente, o balanço contábil de 2004, não apresentou a reversão
das provisões de 2003, no valor de R$ 29,2 milhões, resultando em um lucro contábil menor na controladora.
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05. investimentos e perspectivas
Investimentos de R$ 141,2 milhões nos últimos quatro anos foram
direcionados à ampliação de capacidade de produção e à modernização
de máquinas e equipamentos, para sustentar a estratégia de crescimento
e manter o ritmo de lançamentos inovadores. Para 2005, a previsão é
aplicar R$ 69,1 milhões, com ênfase em novas expansões.

Nos últimos quatro anos, a Grendene investiu R$ 141,2 milhões, sendo R$ 27,5 milhões em 2004. Os investimentos são
orientados pela estratégia de crescimento no mercado nacional e internacional. Por essa razão, os maiores volumes são
direcionados à expansão de capacidades, de forma a atender à demanda crescente pelos produtos, e à atualização do
maquinário e equipamentos.
Esses recursos permitiram ampliar em 54% o volume de vendas desde 2001 e lançar produtos inovadores no mercado.
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Investimentos

Investimento em P&D

_R$ Milhões

_R$ Milhões

10,8

69,1
9,3

57,9
8,3
7,4

35,4
27,5
20,8

2001

2002

2003

2004 2005(E)

2001

2002

2003

2004

(E) Estimativa.

Para 2005, a Companhia planeja investir R$ 69,1 milhões, sendo R$ 35,0 milhões em ampliação de capacidade. Na unidade
de Sobral (CE), atualmente responsável por 86% da produção total, a previsão é concluir ainda em 2005 as obras que permitirão
acrescentar um volume adicional de 16 milhões de pares de calçados, com investimento de R$ 25 milhões.
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INVESTIMENTOS
2001

2002

2003

2004

2005 (E)

Prédios industriais e instalações

11,4

5,3

23,3

10,7

11,6

Máquinas e equipamentos

20,5

19,3

9,1

20,5

11,3

Equipamentos de informática e software

1,4

4,7

6,3

2,6

1,0

Outros investimentos (1)

3,3

1,7

7,8

2,9

36,0

35,4

20,8

57,9

27,5

69,1

Investimentos totais

1) Inclui investimentos em veículos, aeronaves, móveis, utensílios, marcas e patentes, ampliação de Sobral e nova fábrica em Teixeira de Freitas, no Estado da Bahia.
(E) Estimativa.
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_clientes
O relacionamento com os clientes é pautado pelo objetivo de manter uma
parceria de longo prazo, que represente resultados consistentes tanto para
a indústria como para o varejo. A pesquisa permanente e a identificação
de tendências de mercado permitem oferecer produtos adequados ao
ponto-de-venda, de acordo com o perﬁl dos consumidores de cada lojista.
Periodicamente, um grupo de 25 a 30 clientes é convidado a visitar uma das
fábricas da Companhia, para acompanhar o processo industrial e, assim,
identificar os diferenciais da linha de produção e a tecnologia agregada
aos produtos.
Nesse processo, é fundamental o papel desenvolvido pelos representantes
comerciais e suas equipes de venda, que são preparados para atuar como
consultores dos lojistas, ampliando a capacidade de atrair e reter clientes.
Eles utilizam um software especíﬁco, personalizado para a Empresa, que é
uma ferramenta diferenciada no processo de venda. O programa, diariamente
atualizado, apresenta toda a linha de produtos e um histórico de modelos,
tamanhos e cores adquiridos pelos clientes, as campanhas publicitárias e o
plano de mídia, com as datas e horários de veiculação. O processo auxilia na
orientação da compra, de acordo com o tipo de estabelecimento e perﬁl de
consumidores ﬁnais, e ainda no suporte de marketing e pós-venda.
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06. governança corporativa
Ao abrir seu capital, em outubro de 2004, a Grendene aderiu aos mais elevados
padrões de governança corporativa, listando suas ações no Novo Mercado da Bolsa
de Valores de São Paulo. Assumiu, assim, compromisso com práticas diferenciadas
de administração, transparência e proteção aos acionistas minoritários, além de
ampla divulgação sobre o desempenho de seus negócios.

Como empresa do Novo Mercado, a Grendene mantém em circulação apenas ações ordinárias, que dão direito a voto nas assembléias
gerais de acionistas, na escolha dos integrantes do Conselho de Administração – que, por sua vez, escolhe a Diretoria Executiva – e participam
direta e indiretamente das decisões estratégicas da Companhia. Estende também a todos os acionistas as mesmas condições obtidas pelos
controladores na hipótese de alienação do controle da Companhia (100% de tag along). No prazo de três anos, deverá manter em circulação
uma parcela mínima de 25% das ações (no encerramento de 2004, a proporção atingia 19,9% do capital). Comprometeu-se ainda a preparar o
balanço anual seguindo também as normas contábeis do USGAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles, Princípios Contábeis
Geralmente Aceitos nos Estados Unidos da América) ou IAS (International Accounting Standards, Padrões Internacionais de Contabilidade),
com prazo de dois anos para o cumprimento. Entre outras obrigações, aderiu também à Câmara de Arbitragem do Mercado para a resolução
de conﬂitos societários.
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Como parte da política de transparência e comunicação ampla, a equipe
de Relações com Investidores mantém informações atualizadas e contato
com representantes do mercado de capitais.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração é responsável pelo estabelecimento das políticas gerais de negócio, incluindo a estratégia de
longo prazo, e pela supervisão da Diretoria, entre outras atribuições. O Estatuto Social da Companhia estabelece um número
mínimo de cinco e máximo de sete conselheiros, eleitos em assembléia geral de acionistas por um prazo de um ano, podendo
ser reeleitos. Atualmente, o Conselho de Administração é formado por seis membros, eleitos na Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 18 de agosto de 2004, com mandato até a Assembléia de abril de 2005, reeleitos em 18 de abril de 2005 até a
próxima Assembléia de 2006. O presidente do Conselho é também atualmente o diretor-presidente da Grendene.
Dos seis membros, os conselheiros Alexandre Grendene Bartelle e Pedro Grendene Bartelle são os fundadores e controladores
e, junto com a irmã Elizabeth Bartelle Laybauer, detêm participação direta e/ou indireta no capital da Companhia. Os demais
três membros são independentes: um economista, o conselheiro Maílson Ferreira da Nóbrega; um advogado, o conselheiro
Renato Ochman; e um engenheiro e economista, o conselheiro Oswaldo de Assis Filho. A Companhia mantém uma vaga
disponível no Conselho de Administração para um representante dos minoritários.
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Nenhum dos conselheiros ou diretores tem o direito de receber qualquer pagamento no caso do término de suas
atividades. Não há, atualmente, planos de opção de compra de ações de emissão da Companhia. Em conformidade com a Lei
das Sociedades por Ações, o membro do Conselho de Administração está proibido de votar em qualquer assembléia ou de
atuar em qualquer operação ou negócios nos quais este tenha um conﬂito de interesses com a Companhia.
DIRETORIA
Os diretores são os representantes legais, responsáveis, principalmente, pela administração cotidiana da Companhia e pela
implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração. São eleitos pelo Conselho de
Administração com mandato de três anos, podendo, a qualquer tempo, ser por ele destituídos.
Atualmente, a Diretoria é formada por cinco membros, sendo quatro eleitos na reunião do Conselho de Administração
realizada em 18 de agosto de 2004 e um membro eleito na reunião do Conselho de Administração de 29 de abril de 2005, com
mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembléia Geral Ordinária de 2007.

CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal é um órgão não-permanente, independente da administração e da auditoria externa da Empresa.
A responsabilidade principal é rever as atividades gerenciais e as demonstrações ﬁnanceiras, relatando suas observações à
Assembléia Geral de acionistas. Sempre que instalado, é constituído por três membros efetivos e igual número de suplentes,
eleitos por mandato de um ano, com possibilidade de reeleição. A abertura de capital ocorreu em 29 de outubro de 2004 e a
primeira Assembléia Geral de Acionistas como Companhia aberta foi em 18 de abril de 2005, não tendo ocorrido a solicitação da
instalação de um Conselho Fiscal.
POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO
Em linha com o compromisso em manter o mais alto padrão de governança corporativa, com base no disposto na instrução CVM
n° 358, de 3 de janeiro de 2002, e na regulamentação do Novo Mercado da Bovespa, o Conselho de Administração da Grendene S.A.,
aprovou, em 28 de janeiro de 2005, a Política de Negociação com valores mobiliários de própria emissão da Grendene, da administração
e pessoas relacionadas. Compete ao Diretor de Relações com Investidores a implantação geral dos procedimentos necessários,
observância das regras e a administração geral da Política de Negociação. O objetivo é assegurar a adoção de mecanismos de controle
e transparência das negociações de valores mobiliários de emissão da Grendene S.A. a todos os interessados, sem privilegiar alguns em
detrimento de outros.
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RELAÇÕES COM INVESTIDORES
A área de Relações com Investidores (RI), criada na época da oferta pública secundária de ações, é constituída por um diretor,
um gerente e dois analistas, responsáveis pelo contato com o mercado de capitais e a divulgação das informações a investidores
e analistas. No mesmo dia da listagem da Companhia no Novo Mercado, foi lançado um site bilíngüe de RI, que permite
o acesso às informações sobre a Oferta Pública Inicial, além de todas as informações obrigatórias exigidas pela CVM (Comissão
de Valores Mobiliários) e Bovespa, além das informações espontâneas divulgadas pela Companhia e o Calendário Anual de
Eventos Corporativos.
A equipe de RI participou do roadshow nacional e internacional que precedeu a abertura do capital e manteve, na seqüência,
inúmeras reuniões com analistas e investidores na sede da Companhia no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de presença em
cinco conferências e eventos organizados por instituições ﬁnanceiras no Brasil e no exterior. Promoveu também a divulgação dos
resultados trimestrais, por meio de press releases e realização de teleconferências relativas aos resultados do terceiro e quarto
trimestres de 2004 e do primeiro trimestre de 2005. A Companhia atendeu antecipadamente à regulamentação do Novo Mercado,
com a divulgação do ﬂuxo de caixa já para o exercício encerrado em 2004, e a realização de reunião pública com analistas, por
meio de reuniões Apimec (Associação dos Proﬁssionais de Investimento do Mercado de Capitais), nas cidades de São Paulo, do Rio
de Janeiro, de Porto Alegre e Belo Horizonte, no período de 23 de março a 4 de abril de 2005.

AUDITORES INDEPENDENTES
O relacionamento com os auditores independentes segue os princípios de independência, estabelecendo que o auditor não
deve auditar seu próprio trabalho, não deve exercer funções gerenciais nem advogar pelo cliente. Esse posicionamento garante a
isenção de conﬂitos de interesse. Em atendimento à Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, e ao ofício circular CVM/SEP/
SNC no 02/2003, de 20 de março.
Os serviços de auditoria externa prestados pelo auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.S., no exercício de 2004
compreenderam: I) auditoria das demonstrações ﬁnanceiras anuais; II) auditoria das demonstrações ﬁnanceiras do período ﬁndo
em 30 de junho de 2004 para ﬁns de suporte ao processo de abertura de capital; e III) revisão dos saldos contábeis inclusos no
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prospecto público de emissão de ações. A empresa também prestou serviços de revisão das apurações de impostos e contribuição
sobre a renda (preparadas pela Companhia) e concedeu respostas a consultas em relação a procedimentos ﬁscais adotados.
Os honorários desses serviços totalizaram R$ 164 mil, representando 18% do total dos honorários relacionados à auditoria externa.
No entendimento da Companhia, e dos auditores independentes, esses serviços não afetam a independência e objetividade
dos auditores com relação à auditoria das demonstrações ﬁnanceiras.
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_tecnologia da informação
A Grendene mantém um alto índice de informatização em relação à média das
empresas do mercado. Desde 2002, conta com um novo ERP (Enterprise Resource
Planning), que foi totalmente adaptado para atender às necessidades de todas
as áreas da Companhia. A interface web é um diferencial desse novo ERP, o que
proporciona acesso por Intranet e Internet de todas as funções de negócio do
sistema.
Além disso, garante que as informações estejam centralizadas e seguras. Todas
as unidades conectam-se a um sistema corporativo integrado, com uma única
base de dados – que é armazenada e replicada em dois ambientes distintos,
com atualização simultânea. Esse site de contingência ativo é um modelo que
assegura a integridade das informações e confere alto nível de segurança no
desempenho das atividades, com gerenciamento de recursos 24 X 7 (24 horas
por dia, sete dias na semana), em tempo real.
Os sistemas permitem que todos os controles internos sejam automatizados,
com monitoramento constante da produção e dos despachos de cargas. O envio
de dados ocorre em tempo real para o centro administrativo, em Farroupilha, o
que possibilita maior rapidez e eﬁcácia no atendimento aos clientes.
Adicionalmente, o sistema de telecomunicações é triredundante – duas linhas
terrestres e uma por satélite –, permitindo conexão constante entre as unidades
industriais e os representantes comerciais, para a operação dos serviços de
transmissão de dados, voz e vídeo em um ambiente seguro e continuamente
controlado e garantido.
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07. gestão de riscos
O conhecimento dos fatores de riscos inerentes à operação é fundamental
para garantir a perenidade dos negócios. Por isso, a Companhia vem
implementando práticas de gerenciamento que buscam analisar
eventuais situações internas e externas e orientar ações especíﬁcas de
controle para reduzir ou eliminar impactos sobre os resultados.

A Grendene busca identiﬁcar fatores de risco e adotar medidas de prevenção para eliminar e reduzir os impactos que possam
comprometer as operações e as condições ﬁnanceiras.
OPERACIONAIS
Os riscos de paralisação por problemas operacionais são reduzidos, como decorrência da própria estrutura fabril, com a
produção desenvolvida em diferentes unidades industriais, além de uma fábrica para a produção de PVC. Mesmo a fábrica
instalada em Sobral, no Estado do Ceará, que responde por 86% em média do volume da produção, mantém uma estrutura
descentralizada, com sete unidades em um mesmo parque instalado. Para a eventualidade de falta de energia elétrica, são
mantidos geradores próprios, com capacidade de gerar 30% da energia.
As instalações e equipamentos são cobertos com seguros contra sinistros e substituições, de forma compatível com as
práticas da indústria calçadista brasileira. Também são mantidos seguros contra desastres naturais, cobrindo dano patrimonial
e estoques e 12 meses de folha de pagamento, além de despesas adicionais, bem como seguro de responsabilidade civil, com
exceção de danos ambientais. Não são contratados seguros para cobertura de danos ambientais eventualmente causados
pelas operações industriais, pela avaliação de que os impactos não são substanciais.
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MERCADO
As vendas são equilibradamente distribuídas entre os quatro segmentos de mercado em que a Companhia atua (masculino,
feminino, infantil e consumo de massa), sem dependência de um segmento especíﬁco e com grande diversiﬁcação de produtos.
Por essa razão, eventual queda nas vendas de produtos de um determinado segmento pode não representar signiﬁcativo efeito
adverso nos resultados, que poderá ser compensado com um melhor resultado em outro. Além disso, mantém diversiﬁcação de
mercado, com 80% do volume das vendas proveniente do mercado doméstico e 20%, das exportações. A capacidade de inovação
da Companhia, que lança em média 1,5 produto por dia, é também uma forma de minimizar os riscos de mercado.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A Empresa tem na tecnologia e na inovação um de seus principais diferenciais competitivos. Os sistemas são todos
informatizados, com a manutenção de um plano de contingência que prevê recuperar toda a base de dados e retomar normalmente
a operação em um prazo inferior a oito horas. A base de dados é replicada e automaticamente atualizada em duas instalações,
localizadas em ambientes distintos.
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PIRATARIA
A Companhia procura preservar o valor e a identidade de suas marcas com ações destinadas a combater o risco de falsiﬁcação
ou imitação de seus produtos. Recorre à Justiça para eliminar a concorrência desleal, em processos de busca e apreensão.
Adicionalmente, a permanente renovação de linhas de produtos e o relacionamento próximo com os distribuidores e
varejistas reduzem o impacto da atuação de empresas que copiam modelos de sucesso. E para evitar a pirataria internacional,
a Grendene mantém registro de suas principais marcas em cerca de 80 países.
FORNECEDORES
Os principais insumos utilizados são a resina de PVC e os óleos plastiﬁcantes – que compõem o PVC, principal
matéria-prima utilizada na produção de calçados e que é produzida internamente pela Companhia – e o coverline (couro
sintético). Essas matérias-primas, adicionadas a outros compostos, permitem a produção dos solados e cabedais empregados
na confecção dos calçados. Como são commodities, a cotação desses insumos ﬂutua de acordo com o comportamento do
mercado internacional, com base no preço do petróleo e das oscilações de oferta e demanda. Por essa razão, não são mantidos
contratos com fornecedores dessas matérias-primas. Em geral, o abastecimento é concentrado em poucos fornecedores para
cada tipo de matéria-prima, buscando, com isso, obter preços mais competitivos e produtos e materiais desenvolvidos por
encomenda, com as características solicitadas.

Para papel e embalagens em geral, é mantido um relacionamento de longo prazo com um fornecedor principal, que
comercializa cartão e papel monolúcido utilizado na confecção de embalagens individuais de calçados. Os preços desses insumos
são relativamente voláteis, pois acompanham o preço da celulose no mercado internacional. Por esse motivo são mantidos
estoques de cartão e papel monolúcido, além de programadas compras com antecedência.
AMBIENTAL
Os processos industriais apresentam baixo risco de agressão ao meio ambiente. A matéria-prima é 100% reciclável – as
sobras de PVC são integralmente reaproveitadas no processo produtivo – e todas as unidades fabris adotam processos de controle
de emissão de eﬂuentes e emissões atmosféricas, e de redução de resíduos sólidos.
CÂMBIO
A Companhia não possui financiamentos e empréstimos contratados ou indexados a qualquer moeda estrangeira.
Aproximadamente 37% do custo dos produtos e serviços vendidos estavam em 2004 atrelados à taxa de câmbio, sendo a
quase totalidade representada por custos de matéria-prima – mesmo adquirida no mercado nacional, o PVC é cotado em
dólar, por ser uma commodity internacional. No entanto, a parte substancial dos custos que é relacionada ao dólar tem um
hedge natural parcial, uma vez que cerca de 15% das receitas são provenientes de exportações.
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JUROS
Em 31 de dezembro de 2004, R$ 71,3 milhões do endividamento de curto e longo prazo, ou 48% do endividamento total,
estavam sujeitos ao IGP-M, sem juros; R$ 56,5 milhões, ou 38% à taxa ﬁxa de juros de 10,5% a.a. e R$20,8 milhões, ou 14%, à TJLP.
Em 31 de dezembro de 2003, esses percentuais eram de 52,6%, 42,6% e 4,8%, respectivamente, sobre o endividamento total de
R$ 132,3 milhões. No caso de um aumento nas taxas de juros no Brasil, a despesa líquida adicional com juros não seria
signiﬁcativa, em decorrência do perﬁl da dívida da Companhia, uma vez que 62,6% do endividamento total,de R$ 148,6 milhões
em 31 de dezembro de 2004, era proveniente dos ﬁnanciamentos dos benefícios ﬁscais, de ICMS e crédito à exportação pela
localização das fábricas no Estado do Ceará.
CRÉDITO
As vendas são pulverizadas entre mais de 13 mil clientes, sendo que os dez maiores clientes responderam por aproximadamente
16,0% do total das vendas em 2004 – o maior cliente representou cerca de 2,7% do total das vendas, e os segundo e terceiros
maiores, 2,1% cada. A concessão de crédito aos clientes é estabelecida a partir de critérios baseados em análises de bancos de
dados, histórico dos clientes, com limite de crédito por alçada. Além disso, antes das visitas da equipe de vendas, o sistema de
gestão de crédito gera relatórios sobre a posição dos clientes. A Companhia adota também a política de só embarcar mercadorias
aos clientes que estiverem sem atraso de pagamento ou pendências creditícias. O grau de inadimplência da Grendene é muito
baixo. Considerando créditos em atraso, é da ordem de 5% e perda efetiva 0,4% do faturamento.
LIQUIDEZ
A Companhia tem uma forte geração de caixa operacional e mantém os recursos aplicados em instituições ﬁnanceiras
de primeira linha. Em 31 de dezembro de 2004, cerca de 24% das disponibilidades eram mantidas em aplicações denominadas
em moeda estrangeira, cuja posição vinha sendo formada desde 2002, com o objetivo de diversiﬁcação e atendimento às
necessidades de recursos das subsidiárias no exterior. As disponibilidades de caixa são utilizadas para cobrir ﬁnanciamentos,
realizar investimentos, atender a necessidades de capital de giro e pagar dividendos.

A pulverização das vendas, com uma carteira superior a 13 mil clientes
e critérios seletivos de concessão de crédito, reduzem os riscos de
inadimplência e de impactos sobre as receitas.
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BENEFÍCIOS FISCAIS
As unidades industriais localizadas no Estado do Ceará dispõem de incentivos ﬁscais, obtidos por meio de compromissos de
longo prazo ﬁrmados com o governo estadual e de acordo com legislação que rege tais benefícios. A Companhia também possui
benefícios ﬁscais federais, que prevêem redução ou isenção, conforme o caso, do imposto de renda e adicionais não-restituíveis,
calculados com base no lucro, como incentivos instrumentalizados em laudos constitutivos expedidos pela antiga Sudene, atual
Adene (Agência de Desenvolvimento do Nordeste).
No âmbito estadual, a Empresa possui duas modalidades de incentivos ﬁscais: 1) Provin, benefício ﬁscal do ICMS, com redução
de 75% do imposto sobre as vendas do mercado interno; 2) Proapi, incentivo ﬁscal sobre o valor FOB exportado, que representa 10%
do faturamento da exportação.
Os prazos dos benefícios ﬁscais de ICMS das principais fábricas foram estendidos por mais dez anos antecipadamente,
passando de 2009 para 2019 em Sobral; de 2012 para 2022 em Crato; e de 2015 para 2025 em Fortaleza, o que assegura
contratualmente prazos bastante longos de manutenção de incentivos ﬁscais.
A Empresa cumpre todas as exigências vinculadas a esses benefícios e avalia que não existem riscos de suspensão dos
incentivos, pelo porte da Companhia, pela qualidade dos projetos e pelo fato de a Grendene ser o maior empregador privado do
Estado do Ceará, além das garantias contratuais asseguradas por lei federal e legislação estadual.
No âmbito federal, a Companhia tem um benefício ﬁscal de redução de 75% do Imposto de Renda, concedido pelo governo
federal por intermédio da Adene. O prazo desse benefício é de dez anos, estendendo-se até 2012 na Unidade de Sobral, até 2010
na Unidade de Fortaleza e até 2006 na Unidade de Crato.
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_reconhecimentos
Em 2004, o trabalho de gestão da Grendene foi reconhecido com o Prêmio
FGV (Fundação Getúlio Vargas) de Excelência Empresarial. A FGV seleciona as
12 melhores empresas do Brasil em seus setores de atuação a partir do ranking
das 500 maiores empresas do País, premiando as companhias que se destacam
no desempenho econômico-ﬁnanceiro.
Também foi escolhida a melhor companhia no setor industrial de confecções,
têxteis e calçados do Brasil pela revista Exame, que desde 1973 publica,
anualmente, o ranking de Melhores & Maiores empresas do Brasil em diversos
setores da economia. A mesma menção já havia sido conquistada pela Grendene
nos anos de 1991, 1995 e 1996. Adicionalmente, a mesma publicação elegeu a
Grendene como a terceira melhor companhia da Região Norte e Nordeste do
Brasil em 2004.
A Grendene foi ainda escolhida como o Fornecedor Internacional Wal-Mart do
ano 2004. O reconhecimento, divulgado em março de 2005, foi atribuído pela
qualidade das mercadorias, pelos embarques a tempo e pela boa cooperação
com o crescimento dos negócios do Wal-Mart. O grupo é o maior varejista do
mundo, com US$ 285 bilhões em vendas no ano ﬁscal ﬁnalizado em 31 de janeiro
de 2005, e atende mais de 100 milhões de clientes por semana.
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08. responsabilidade social
O compromisso da Grendene com o desenvolvimento social manifesta-se
no estreito relacionamento com seus colaboradores e na contribuição para
a melhoria da qualidade de vida das comunidades vizinhas às unidades
industriais, com a convicção de que o crescimento sustentado integra a
estratégia de atuação da Companhia.

A Grendene desenvolve uma série de iniciativas direcionadas aos colaboradores e às comunidades nas quais está integrada,
com foco no aperfeiçoamento profissional, na aceitação da diversidade e na inclusão social. Elas compõem o tripé da
responsabilidade empresarial à medida que são aliadas aos esforços para a preservação ambiental e à busca contínua de
rentabilidade e crescimento – fatores diretamente responsáveis pelos mais de 23 mil postos de trabalho mantidos pela Companhia.
RECURSOS HUMANOS
Ao ﬁnal de 2004, a Grendene empregava 23.204 colaboradores diretos e mantinha outros 399 terceirizados. A maioria dos
contratados – 83,2% – tinha menos de 35 anos e, dada à natureza dos negócios, atuava na área operacional (92,3%).
Eles são norteados pelo compromisso com a qualidade da produção. Assim, têm liberdade para opinar e dar sugestões
que contribuam para a melhoria dos processos. Da mesma forma, quando se desligam da Empresa, voluntariamente ou não,
submetem-se a uma entrevista, na qual apontam as razões da mudança e/ou as possíveis falhas que a motivaram, o que
possibilita à Grendene buscar continuamente a satisfação de seu quadro funcional.
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A Empresa também possui uma política de diversidade, que inclui a manutenção de 617 funcionários portadores de
necessidades especiais e 13.032 negros e pardos.
Essa forma de atuar reﬂete-se positivamente no índice de produtividade por empregado, quando analisado o faturamento
e o volume vendido por proﬁssional, que, no exercício de 2004, foram, respectivamente, de R$ 64.903,70 e 6.257 pares.

Tempo de Empresa
_(%)

25,7
51,2
0,6

3,6

Número de Empregados
2004

18,9

Diretos
Farroupilha

Terceiros

1.380

84

15.820

245

Até 1 ano

Sobral

De 1 a 5 anos

Fortaleza

2.878

36

De 5 a 10 anos

Crato

2.844

34

De 10 a 20 anos

Carlos Barbosa

De 20 a 30 anos

Total

Mais de 30 anos

282

0

23.204

399

Grendene | Relatório Anual 2004

Distribuição de Cargos
_(%)
4,7 3,1

Treinamento
A partir da idéia de que proﬁssionais qualiﬁcados signiﬁcam decisões mais assertivas, a Grendene investe na capacitação de
seus colaboradores, o que resultou em 587 mil horas de treinamento (o equivalente a 25,31 horas por empregado) em 2004, ante 405
mil horas em 2003, entre aprendizado técnico e comportamental. O programa de treinamento está focado no aprofundamento
dos princípios e valores que direcionam o desempenho da Empresa, no fortalecimento do trabalho em equipe e no estímulo ao
compromisso dos empregados com os negócios.
A Companhia também deu andamento aos programas de estagiários, que têm como objetivo formar proﬁssionais
adequados para compor seu quadro funcional. No ﬁnal de 2004 a Companhia contava com 48 estagiários. Os recém-ingressados
na Companhia recebem um Manual de Integração contendo todas as normas do contrato de trabalho, além de um anexo,
o Manual dos Convênios, Benefícios e Horários de Trabalho.

92,3

Área Operacional
Área Técnica
Área Administrativa

Faixa Etária
_(%)

Saúde e Segurança
Além de abrigar a Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) em todas as unidades, a Grendene também dispõe do
SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho). Ele é responsável por assessorar e apoiar a
área de produção e selecionar as medidas de segurança mais eﬁcientes, não apenas para a preservação da saúde e integridade
física dos trabalhadores, mas também para facilitar os objetivos da área.
A Empresa dissemina ainda entre seus colaboradores informações úteis para garantir sua segurança e a melhoria contínua
das condições de trabalho. Todos os proﬁssionais recebem o Manual de Segurança do Trabalho, uma publicação que aborda a
importância da prevenção de acidentes, as regras básicas de segurança e higiene, o funcionamento de vestiários e áreas como
as de carga e estocagem, os conceitos do programa 5S (arrumação, limpeza, ordenação, asseio e disciplina), a prevenção contra
incêndio e o uso adequado de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), entre outros temas.
O Manual de Segurança no Trabalho também contém informações de incentivo à coleta seletiva e destinação correta de
papel e papelão, plásticos, metais, vidros e resíduos orgânicos e industriais.

38,4

44,9

14,4

0,2
2,2
Até 25 anos
De 25 a 35 anos
De 35 a 45 anos
De 45 a 55 anos
Mais de 55 anos
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Benefícios
Ciente de sua responsabilidade empresarial, social e com o meio ambiente, como geradora de um número signiﬁcativo de
empregos diretos e indiretos, a Companhia preocupa-se em oferecer uma série de benefícios aos seus colaboradores, entre os
quais se destacam:
Sacola Econômica – Concedida mensalmente, contém alimentos de primeira necessidade.
Alimentação – Cinco restaurantes estão disponíveis e servem três refeições diárias, elaboradas por nutricionistas, a um custo
95% subsidiado.
Medicamentos – Por intermédio de convênios com farmácias, a Empresa oferece a possibilidade de aquisição de
medicamentos a um preço mais acessível e com desconto na folha de salário. No Ceará, também são mantidas farmácias
nas dependências das fábricas.
Oftalmologia – Vários convênios também tornam viável a compra de lentes de grau e armações com preços menores e
pagamento parcelado, descontada na folha de salário. Também são mantidos oftalmologistas conveniados para a realização de
consultas, a um custo equivalente ao da UNIMED, que pode ser descontado em folha em até duas vezes.
Odontologia – A assistência odontológica, gratuita, é prestada nas dependências da Empresa, a partir de um convênio com o
Sesi que fornece o equipamento e todos os instrumentais.
Saúde – O atendimento médico – que inclui clínica geral e ginecologia e obstetrícia –, de higiene e segurança do trabalho
também são oferecidos nas dependências da Companhia.
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A busca da satisfação dos colaboradores para com o trabalho e a
Empresa inclui programas intensivos de treinamento e a oferta de vários
benefícios – muitos deles extensivos aos familiares.

Enfermaria – O atendimento ambulatorial, na Empresa, é disponível 24 horas.
Fonoaudiologia – Os serviços de audiometria também são internos, direcionados a todos os proﬁssionais.
Creche – Mantida pela Empresa, sem custo para os empregados, atende crianças de 3 meses a 6 anos.
Psicologia – O atendimento psicológico é prestado internamente, mas há a possibilidade de encaminhamento externo.
Laboratório – Conveniado, para a realização de exames preventivos do colo uterino, a um custo que pode ser descontado em
folha de salário em duas parcelas.
Serviço Social – Presta atendimento aos proﬁssionais e a seus dependentes para a resolução de problemas de ordem pessoal
e funcional, com orientação, acompanhamento e, se necessário, encaminhamento.
Posto Bancário – Nas dependências da Empresa, estão instalados BDNs (Banco Dia e Noite), para atendimentos relacionados
a salários, adiantamentos, férias e outras movimentações.
Empréstimos – Concedido ao empregado a partir do terceiro mês de admissão, para ser descontado na folha de salário em
até seis vezes, direcionado à construção de casa própria e cobertura de despesas com saúde e educação.
Bemfam (Bem-Estar Familiar) – Presta orientação aos trabalhadores sobre saúde sexual e reprodutiva, Aids,
planejamento familiar e DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis). Também fornece gratuitamente métodos contraceptivos.
Auxílio Funeral – Ajuda a cobrir as despesas com funeral, no caso de falecimento de um colaborador.
Presentes – Na Páscoa, são entregues a todos os proﬁssionais uma cesta de chocolates. Na semana que antecede o Natal,
os funcionários se confraternizam em uma festa, durante a qual seus ﬁlhos de até 12 anos são presenteados com brinquedos e
kits contendo chocolates, biscoitos, balas, pipocas, cachorros-quentes e refrigerantes.
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COMUNIDADE
Para a Grendene, responsabilidade corporativa contempla o compromisso com as comunidades com as quais se relaciona e o
apoio a ações que contribuam para o desenvolvimento da sociedade. Para colocar em prática essa convicção, a Empresa desenvolve
e apóia várias iniciativas, entre elas:
Campanhas Socioeducativas – No decorrer de 2004, foram realizadas sete edições, com palestras sobre os seguintes temas:
Dengue, para 1.586 participantes; Conjuntivite, com 547 ouvintes; Ruído, da qual participaram 218 pessoas; Doenças Sexualmente
Transmissíveis e Aids, que reuniram 513 interessados; Hipertensão, assistida por 546 pessoas; Saúde Bucal, para 162 participantes;
e Patologias da Coluna Vertebral e Vícios de Postura, assistida por 192 pessoas. As palestras foram ministradas nas unidades
industriais da Grendene.
Programa Empresa-Cidadã – A Empresa tem uma ação social abrangente e diversa, apoiando diversas entidades ﬁlantrópicas
(orfanatos, lar de crianças, lar de idosos); hospitais; órgãos de segurança pública; bombeiros; Associações de Pais e Amigos
dos Excepcionais; Associações de combate ao Câncer; Escolas Públicas; Associação Junior Achievement; além de participar de
Campanhas de doação de agasalhos, alimentos e sangue em todas as unidades fabris. Um exemplo, é a parceria com o
Hemoce – Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará –, com uma campanha mensal de sensibilização para Doação de
Sangue. Em 2004, ela envolveu 200 colaboradores em Sobral, que assistiram à palestra educativa sobre os benefícios da doação.
Graças à campanha, foram coletadas 59 bolsas de sangue.
Adote uma Praça – A Grendene é responsável pela manutenção de espaços públicos nos municípios onde estão instaladas
suas unidades fabris. Um exemplo é a recuperação da Praça São João, em Sobral, uma das principais alternativas de lazer da
população do município.
Campanha de Donativos – Realizada desde 1994 entre os colaboradores, a edição “Natal sem Fome” contribui para reduzir
as carências de comunidades. Em 2004, além de roupas, calçados e brinquedos, foram arrecadados 32,6 mil quilos de alimentos,
distribuídos nas zonas urbana e rural.
Doação de Calçados – De 2003 até 2006, a Grendene está realizando um programa de doação de 3 milhões de pares de
calçados a crianças carentes das escolas públicas do Estado do Ceará. A distribuição é coordenada pelo governo do Estado, por
intermédio da Secretarias de Ação Social e Educação. Em 2004, 1 milhão de pares foram doados em datas comemorativas, como
Páscoa, São João, Dia das Crianças e Natal.

Outras Doações – São doadas mensalmente cestas básicas para diversas entidades filantrópicas nas comunidades de
atuação da Companhia, como a Casa da Mamãe, localizada nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia de Sobral.
A instituição abriga mães de recém-nascidos, internados sob tratamento prolongado. Outra iniciativa, é a parceria com a
Nutrinor – empresa que administra os restaurantes das unidades industriais – para doações diárias de sopa à Casa do Bom
Samaritano e às crianças do Bairro Alto Novo, também em Sobral.
A Grendene também é parceira em diversos projetos sociais de alcance nacional, entre eles o Alfabetização Solidária, do
governo federal, principalmente nas unidades onde o índice de analfabetismo ainda é elevado. Em 2004, a Empresa recebeu um
troféu do governo, por sua participação durante a 5a Semana da Alfabetização.

74

As iniciativas dirigidas para a comunidade têm como foco o
desenvolvimento econômico e a inclusão social das populações que
residem nas proximidades das unidades industriais.
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O objetivo de crescer de forma sustentável está expresso nos esforços
para minimizar os impactos de suas operações ao meio ambiente e
na redução e reciclagem de resíduos e matérias-primas.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Para a preservação e melhoria do meio ambiente, a Grendene busca a contínua redução, reutilização e reciclagem de resíduos
e matérias-primas utilizados no processo produtivo.
As sobras de PVC e coverline (couro sintético) são integralmente reaproveitáveis, os resíduos de EVA (Etileno Vinil Acetato),
reprocessados, e as embalagens de produtos, reutilizadas pela Empresa e recicladas por terceiros. Nas cabines de pintura, onde
são mantidos sistemas de exaustão e lavagem do ar, todos os resíduos são reaproveitados por fabricantes de colas e tintas, e a
acetona é reciclada e aproveitada na lavagem dos moldes. Embora o processo de produção utilize água apenas para o resfriamento
de determinados equipamentos, ainda assim a Companhia adota um circuito fechado de uso do recurso natural, o que reduz a
necessidade de captação e limita seu descarte.
Os resíduos dos restaurantes também são armazenados em câmaras refrigeradas, recolhidos diariamente e destinados à
ração animal. Somente é encaminhado aos aterros sanitários o lixo orgânico oriundo das variações dos pavilhões industriais
ou escritórios e de higiene pessoal dos funcionários. Materiais como latas vazias, tambores metálicos e embalagens de papel e
papelão são armazenados e vendidos para sucateiros.
Além disso, a Empresa dispõe de um sistema próprio de tratamento de esgoto na planta de Crato e em duas unidades
da planta de Sobral, que consiste na utilização de ﬁltros anaeróbicos, decantos digestores, lagoa de estabilização e sistema de
aeração de águas.
Todas essas medidas integram a política de preservação ambiental, graças a qual a Grendene tem obtido contínuas reduções
nos custos de produção, especialmente os de aquisição de matérias-primas. Em 2004, a reciclagem de sobras de sandálias e PVC,
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por exemplo, representou cerca de 4,1 mil toneladas, ou seja, aproximadamente 7,1% do total de PVC consumido no ano para a
produção de calçados.
Também sintonizada com a política ambiental, a tecnologia adotada para o desenvolvimento de PVC é a mais ecológica
e sustentavelmente correta do mercado mundial. Ela inclui constantes testes laboratoriais de produtos, para o controle de
formulação, e utiliza laminados espalmados de PVC com substratos de poliéster, cujos resíduos são totalmente recicláveis – o que
atende a um objetivo europeu planejado para ser atingido apenas em 2008.
Os processos industriais da cadeia produtiva do PVC são seguros e amplamente regulamentados mundialmente, o que
elimina qualquer possibilidade de riscos ambientais relacionados à fabricação do plástico.
Licenças
A Grendene possui licenças ambientais válidas para todas as suas unidades industriais e cumpre rigorosamente as
condições dos órgãos cedentes. As fábricas de Sobral, Fortaleza e Crato são licenciadas pela Superintendência Estadual do
Meio Ambiente (Semace), do Ceará, e as unidades de Farroupilha e Carlos Barbosa pela Fundação Estadual de Proteção
Ambiental Henrique Luis Roessler (Fepam), do Rio Grande do Sul. A Empresa atua com base em um plano de gerenciamento
de resíduos sólidos e, trimestralmente, envia à Semace e Fepam relatórios de controle de cada unidade.
Também respeita rigorosamente as leis e os regulamentos relacionados ao meio ambiente nos âmbitos nacional,
estadual e municipal.
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INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL
2002

2003

2004

Destinação de Resíduos

Consumo de energia (Kwh/ano)

74.586.362

87.845.276

101.561.473

_(%)

Consumo de energia por unidade produzida (kwh/pares/ano)

0,64132

0,72423

0,69952

Consumo de água (m3/ano)

247.871

293.367

305.274

0,00213

0,00242

0,00210

2.666.600

1.358.154

2.154.774

304.300

228.470

484.937

116.302.000

121.295.000

145.187.223

Consumo de água por unidade produzida (m3/pares)
Resíduos sólidos gerados – lixo, dejetos, entulho, etc. (t/ano)
36,1

40,4

Resíduos sólidos gerados – Restaurante (t/ano)
Produção (pares/ano)

23,5

Matriz energética
Energia elétrica adquirida de distribuidoras

Participação no total (%) – 2004
98,9%

Aterro Sanitário

0,0%

Co-processamento

Energia eólica/solar

Reciclagem externa

Óleo combustível (Gerador)

0,7%

Lenha/carvão (Caldeira)

0,4%

Gás Natural
Total

0,0%
100,0%
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DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO
O valor adicionado, um indicador da riqueza agregada à sociedade pela Companhia em sua atividade econômica, totalizou
R$ 600 milhões em 2004. Esse valor é representado pela diferença entre as receitas obtidas (R$ 1.453 milhões) e os custos
relacionados à aquisição de produtos e serviços de terceiros (R$ 853 milhões).

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO VALOR ADICIONADO DO EXERCÍCIO
2004

2003

Em milhares de reais
pela Legislação Societária

Em milhares de reais
pela Legislação Societária

1 - RECEITAS

1.452.652

1.225.326

1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços

1.475.462

1.225.529

DESCRIÇÃO

1.2) Provisão p/ Devedores Duvidosos – Reversão/Constituição
1.3) Não Operacionais

(23.184)
374

(203)

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(Inclui os valores dos impostos – ICMS e IPI)

877.395

550.965

2.1) Matérias-Primas consumidas

539.315

299.721

4.945

35.105

323.347

211.463

2.2) Custo das mercadorias e serviços vendidos
2.3) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
2.4) Perda/Recuperação de valores ativos

9.788

4.676

575.257

674.361

4 - RETENÇÕES

27.221

21.960

4.1) Depreciação, amortização e exaustão

27.221

21.960

548.036

652.401

51.772

129.422

-

45.071

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3 - 4)
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
6.1) Resultado de equivalência patrimonial
6.2) Receitas Financeiras

51.772

84.351

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)

599.808

781.823

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

599.808

781.823

8.1) Pessoal e encargos

256.912

208.131

8.2) Impostos, taxas e contribuições

157.486

235.690

117.756

134.781

8.3) Juros e aluguéis
8.4) Juros s/capital próprio e dividendos

-

-

8.5) Lucros retidos/prejuízo do exercício

67.654

203.221

* O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7.
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_informações corporativas
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
Alexandre Grendene Bartelle
Vice-presidente
Pedro Grendene Bartelle
Conselheiros
Maílson Ferreira da Nóbrega
Renato Ochman
Elizabeth Bartelle Laybauer
Oswaldo de Assis Filho
DIRETORIA
Alexandre Grendene Bartelle – Diretor-presidente
Pedro Grendene Bartelle – Diretor vice-presidente
Gelson Luis Rostirolla – Diretor Administrativo e de Controladoria
Marcus Peixoto – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Rudimar Dall’Onder – Diretor Industrial e Comercial
SEDE
Avenida Pimentel Gomes, 214 _ Sobral – CE
CEP: 62040-050
Telefone: (0xx88) 3613-1001
Fax: (0xx88) 3613-1002
ADMINISTRAÇÃO
Avenida Pedro Grendene, 131 _ Farroupilha – RS
CEP: 95180-000
Telefone: (0xx54) 261-9000
Fax: (0xx54) 261-9691
www.grendene.com.br

CONSELHEIROS E DIRETORES
Alexandre Grendene Bartelle – Presidente do Conselho de Administração
e diretor-presidente, 55 anos. É bacharel em direito, pela Universidade de Caxias
do Sul. Em 1971, juntamente com seu avô Pedro Grendene, fundou a Grendene
e, ao longo dos anos, foi um dos responsáveis pelo redirecionamento na linha
de negócios da Companhia, com o desenvolvimento de conceitos, produtos e
design inovadores, e a decisão da transferência da principal unidade industrial
para o Estado do Ceará. Participa em outros negócios no Brasil e no exterior,
incluindo a Telasul S.A., produtora de móveis tubulares; a Dell’Anno Móveis
Ltda., fabricante de cozinhas e armários modulares em madeira; a Agropecuária
Jacarezinho Ltda., empreendimento usineiro e agropecuário; e a Reebok Chile,
empresa do ramo de calçados.
Pedro Grendene Bartelle – Vice-presidente do Conselho de Administração e
diretor vice-presidente, 55 anos. Foi um dos responsáveis pelo redirecionamento
na linha de negócios da Companhia, com o desenvolvimento de conceitos,
produtos e design inovadores, e a decisão da transferência da principal unidade
industrial para o Estado do Ceará. Participa em outros negócios no Brasil e no
exterior, incluindo a Vulcabrás e a Vulcabrás do Nordeste, empresas fabricantes
de calçados, em que ocupa os cargos de diretor-presidente e presidente do
Conselho de Administração; a Agropecuária Manacá Ltda., empreendimento
usineiro e agropecuário; e a Reebok Chile, empresa do ramo de calçados.
Mailson Ferreira da Nóbrega – Conselheiro, 63 anos. Graduado em
economia pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB), iniciou sua carreira
no Banco do Brasil S.A., como chefe da área de crédito rural e industrial de
agência em Pernambuco. Após nove anos no Banco do Brasil, assumiu a
cheﬁa da Assessoria de Assuntos Econômicos do Ministério da Indústria e
do Comércio e, posteriormente, da Assessoria de Assuntos Econômicos do
Ministério da Fazenda. Ocupou por duas vezes o cargo de secretário-geral
do Ministério da Fazenda e, entre 1988 e 1990 foi ministro da Fazenda e
presidente do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Conselho Nacional do
Comércio Exterior (Concex), do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP),
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do Conselho Federal de Desestatização e do Conselho de Política Fazendária
(Confaz). Atualmente, é sócio da Tendências Consultoria Integrada e participa
de diversas organizações sociais e empresariais, sendo membro do Conselho
de Administração de uma série de empresas no Brasil e no exterior, além do
IBGE, da Câmara de Comércio Brasil-Holanda, do conselho editorial do Jornal
O Estado de São Paulo e do Conselho Superior de Economia da Federação das
Indústrias de São Paulo (Fiesp). Atuou, ainda, como representante do governo
brasileiro em uma série de eventos e comitês internacionais e é autor de
livros e artigos diversos sobre a economia brasileira, publicados no Brasil
e no exterior.
Renato Ochman – Conselheiro, 45 anos. Advogado, graduado em
direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é mestre
em direito comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC/SP) e pós-graduado em direito comercial pela mesma instituição.
Iniciou suas atividades como professor assistente de direito civil da PUC/SP,
tendo lecionado na Fundação Getúlio Vargas entre 1989 e 1993, e entre 2001
e 2003. Desde 1989, é sócio do escritório Ochman, Real Amadeo Advogados
Associados, especializado em direito societário e mercado de capitais.
Participa de organizações sociais e empresariais, ﬁgurando, atualmente,
como membro do Conselho de Administração da Ultrapar Participações S.A.
e membro do Conselho Fiscal da Associação de Assistência à Criança
Deﬁciente (AACD), além de ser autor de diversos artigos jurídicos publicados
em jornais e revistas especializadas.
Elizabeth Bartelle Laybauer – Conselheira, 50 anos. Graduada em
ciências biológicas pela Universidade de Taubaté, em letras, pela Escola
Superior de Ciências e Pedagogia, e com láurea acadêmica em Psicologia,
pela Universidade de Caxias do Sul, tendo, ainda, participado de congressos
e seminários em todas as suas áreas de atuação. Entre 1981 e 1995, atuou
como gerente administrativa da Faster Ltda., empresa do ramo de calçados.
Adicionalmente, foi gerente administrativa da empresa Ottone Importações
e Exportações Ltda.

Oswaldo de Assis Filho – Conselheiro, 55 anos. Graduou-se, em 1973,
em engenharia eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA)
e 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., posição que ocupa até hoje,
atuando como membro do grupo de Corporate Finance do Banco.
Gelson Luis Rostirolla – Diretor Administrativo e de Controladoria,
52 anos. Graduado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis pela
Universidade do Oeste Catarinense. Ingressou na Companhia em 1980 como
gerente ﬁnanceiro e, em 1985, assumiu o cargo de diretor ﬁnanceiro, posição
que ocupou até abril de 2005. Iniciou sua carreira em 1972, como gerente
administrativo- ﬁnanceiro da Letícia Avícola S.A., empresa que atuava no
ramo de avicultura como fornecedora da Sadia S.A., Perdigão S.A., Frangosul
S.A. e Seara Avícola S.A. É diretor vice-presidente da Saddle Corp. e membro do
Conselho de Administração da Vulcabrás do Nordeste.
Marcus Peixoto – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores,
34 anos. Graduado em 1993 em Engenharia Eletrônica pelo ITA – Instituto
Tecnológico da Aeronáutica. Trabalhou como analista ﬁnanceiro desde 1994.
Foi analista de investimentos por quase uma década no Garantia/CSFB
(1994–2003) e de 2003 até abril de 2005 no Banco Pactual. Ingressou na
Companhia a contar de 29 de abril de 2005. É detentor da denominação
CFA (Chartered Financial Analyst) desde 1998.
Rudimar Dall’Onder – Diretor Industrial e Comercial, 48 anos. Graduado
em engenharia mecânica pela Universidade de Caxias do Sul, ingressou
na Companhia em 1979 como gerente do departamento de informática e,
em 1987, assumiu o cargo de Diretor Industrial e Comercial da Companhia,
posição que ocupa desde então.
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Doris Wilhem – Gerente
Alexandre Vizzotto e Lenir Baretta – Analistas
Telefone: (0xx54) 261-9000
dri@grendene.com.br
BOLSAS DE VALORES
Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa)
Nível de Governança Corporativa: Novo Mercado
Código: GRND3

DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS
Banco Itaú S.A. – Departamento de Custódia/
Serviço de Ações Escriturais
Brasília
Contato: Constancia Maria S. de Oliveira
SCS Quadra 3 – Edif. D’ Angela, 30, Bloco A,
Sobreloja
CEP: 70300-500
Centro – Brasília/DF
(0xx61) 316 4850
Belo Horizonte
Contato: Jussara Maria Miranda de Souza
AV. João Pinheiro, 195 – Térreo
Centro – Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-180
(0xx31) 3249 3524

Curitiba
Contato: Marcia Regina de N Machado
R. João Negrão, 65 – Sobreloja
Centro – Curitiba/PR
CEP: 80010-200
(0xx41) 320 4128
Porto Alegre
Contato: Sandra Ferreira da Silva
R. Sete de Setembro, 746 – Térreo
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CEP: 90010-190
(0xx51) 3210 9150
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Rio de Janeiro
Contato: Mônica Lopes Carvalho Rodrigues
R. Sete de Setembro, 99 – Subsolo
Centro – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20050-005
(0xx21) 2508 8086

Salvador
Contato: Watson Carlos Passos Barreto
Av. Estados Unidos (Ed. Sesquicentenário), 50 – 2o andar
Comércio – Salvador/BA
CEP: 40020-010
(0xx71) 3319 8010

São Paulo
Contato: Claudia A Germano Vasconcellos
R. Boa Vista,176 – 1o Subsolo
Centro – São Paulo/SP
CEP: 01092-900
(0xx11) 3247 3139

AUDITORES INDEPENDENTES
Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
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