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Grendene (GRND3) – Compra 

Novo ciclo de crescimento com foco no mercado internacional 

A Grendene retomou o crescimento dos resultados, com lucro líquido de R$ 162,3 
milhões no 1S21. Nossa expectativa é de números crescentes nos próximos períodos 
com a normalização das atividades e o sucesso das iniciativas de internacionalização 
das marcas e crescimento dos negócios online.  Seguimos com recomendação de 
COMPRA para a ação. 

Fatores que poderão impulsionar os resultados dos próximos períodos  

✓ Expansão dos negócios no mercado internacional - A companhia segue com foco na 
expansão das atividades no mercado externo através dos Clubes Melissa, nos Estados 
Unidos e entrada no mercado chinês até o final deste ano.  

✓ Memorando de Entendimentos Não Vinculante (MOU) – A Grendene firmou acordo 
com a 3G Radar Gestora de Recursos Ltda., para a criação de uma joint venture no 
exterior cujo objetivo será a distribuição e a comercialização dos produtos Grendene 
em determinados mercados internacionais. A parceria poderá impulsionar os negócios 
da companhia nos EUA, onde a marca Melissa já está presente.  

✓ A Grendene mantém sólida situação financeira - No final de junho o caixa líquido era 
de R$ 1,97 bilhão. Considerando que seu negócio é de baixa intensidade de capital e a 
geração de caixa segue expressiva, é possível manter o pagamento de bons dividendos 
e um nível elevado de caixa para projetos futuros.  

✓ Ponto relevante de atenção para investidores - O texto da Reforma Tributária 
contendo a proposta de tributação dos dividendos em 20%, pode levar a empresa a 
decidir por alternativas para distribuir parte do caixa atual de R$ 1,97 bilhão. A 
Grendene já fez duas distribuições de dividendos antecipados recentemente, mas existe 
uma expectativa em relação a este ponto, até o final deste ano.  

✓ Potencial de uma retomada consistente do mercado - Segundo dados da Associação 
Brasileira da Industria de Calçados –Abicalçados, o Brasil é o 4º maior produtor e 
consumidor de calçados no mundo e apenas o 11% na pauta de exportações destes 
produtos.  A Grendene possui capacidade instalada anual de 250 milhões de pares de 
calçados. Em 2020, foram vendidos 145,4 milhões de pares (82,1% no mercado interno 
e 17,9% para exportações).  

✓ Perspectivas para o 2º semestre e períodos seguintes -  O setor de varejo e calçados 
prevê uma retomada firme dos negócios, com o avanço da vacinação e normalização das 
atividades, sobretudo dos shopping centers onde a empresa concentra grande parte de 
suas vendas.  

✓ Transformação digital – A empresa dá continuidade a um processo que tem como base 
os pilares de cultura (foco no digital), negócios (vendas online) e tecnologia (soluções 
inovadoras). Os benefícios deverão ser observados no médio prazo. 

✓ Crédito fiscal - A Grendene possui um crédito fiscal de R$ 462,8 milhões (base dez/20) 
e tem a expectativa de compensação do valor até 2024. 

Mario R. Mariante, CNPI 

mmariante@planner.com.br 

+55 11 2172-2561 

Disclosure e certificação do 
analista estão localizados na 

última página deste relatório. 

 

Dados da Ação
Grendene GRND3

Última Cotação (R$/ação) 12,45

Preço Justo (R$/ação) 13,75

Valorização Potencial 10,5%

Cot. Max. (12 m)  (R$/ação) 12,47

Cot. Min. (12 m) (R$/ação) 6,32

Cot. Max. (12 M)/Atual 0,2%

Variação no  Ano 59,6%

Var. ibovespa no Ano 2,6%

Cot./VPA (atual) (x) 2,9

P/L (2021) (x) 25,7

Valor de Mercado (R$ bi) 11,2

Base Acionária (milhões) 902,2
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Resumo das projeções de resultados (R$ milhões) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

Destaques do 2T21 e no acumulado do 1º semestre 

O desempenho das operações e os resultados do 2T21 foram comprometidos pela segunda onda 
da Covid-19 afetando principalmente os meses de março e abril. Como o sistema de produção 
da Grendene funciona diante de pedido recebido, as encomendas de março e abril foram 
entregues em abril e maio respectivamente. Segundo a empresa, quando entraram os pedidos 
de março e abril, mais de 65% do comércio físico estava fechado no Brasil, canal que representa 
cerca de 85% das vendas do setor. Com isso, as vendas ficaram prejudicadas pelas medidas 
restritivas para circulação.  

Segundo a companhia, este cenário começou a mudar a partir de maio e junho, quando houve a 
flexibilização no comércio, com reflexo positivo nas vendas da Grendene em junho, com o 
faturamento crescendo 81,5% sobre maio.  

Para efeito de comparação dos números operacionais e de resultados, foi adotado o 2T19 já que 
a base (2T20) foi muito fraca pelo primeiro impacto da pandemia. 

 Res umo dos  Res ultados  Projetados
Grendene  (GRND3) 12,45

Valores em R$ mil 2019 2020 2021E 2022E 2022E

Receita Líquida 2.071 1.897 1.973 2.145 2.434

Cus to dos  Produtos  Vendidos (1.127)          (1.022)           (1.125)           (1.158)           (1.302)           

Lucro Bruto 945 874 848 987 1.132

Des pes as  Operacionais (375)             (573)              (552)              (597)              (671)              

Resultado Operac. (EBIT) 569 301 355 450 523

Res ultado Financeiro 374              137               179               271               316               

Resultado Líquido 819              405 437 607 714

EBITDA 647 389 414 511 586

Margem Bruta 45,6% 46,1% 43,0% 46,0% 46,5%

Margem E BIT 27,5% 15,9% 18,0% 21,0% 21,5%

Margem E BITDA 31,2% 20,5% 21,0% 23,8% 24,1%

Margem Líquida 39,6% 21,4% 22,2% 28,3% 29,3%

Lucro por ação 0,91             0,45              0,48              0,67              0,79              

P/L (X) 12,3             17,4              25,7              18,5              15,7              

Cot.  / VPA 2,5              1,7                2,5                2,2                2,0                

Fonte:  E mpres a e Planner Corretora

Ult. Cot.: (R$) >>

Comparativo dos Resultados Trimestrais e o acumulado nos semestres
2T19 2T20 2T21 1S 20 1S 21 Var. %

A B C C/A C/B

Receita Líquida 399,8 57 358 (10,5)    531,1      429 881             105,5         

Cus to dos  Produtos  Vendidos (244)        (33)         (231)        (5,4)      598,2      (252)         (518)            105,6         

Lucro Bruto 156 24 127 (18,4)    437,1      177 363             105,3         

Des pes as  Operacionais (146)        (109)        (128)        (12,3)    17,3        (223)         (260)            16,9           

Resultado Operac. (EBIT) 10          (85)         (1)           (107,7)  (99,1)       (46)          103             -

Res ultado Financeiro 54          45          49          (9,1)      7,5          35           91              158,8         

Resultado Líquido 49          (44)         33          (32,9)    - (15)          162             -

EBITDA 27          (63)         22          (18,0)    - (2)            149             -

Margem Bruta 38,9% 41,7% 35,5% 41,2% 41,2%

Margem E BIT 2,5% -150,3% -0,2% -10,6% 11,7%

Margem E BITDA 6,6% -111,4% 6,1% -0,6% 16,9%

Margem Líquida 12,4% -78,2% 9,3% -3,4% 18,4%

                     Var. %
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No período trimestral (1T19 ao 2T21), fica evidente o desequilíbrio provocado pela pandemia 
em 2020, quando as unidades fabris da Grendene ficaram fechadas em praticamente todo o 2º 
trimestre.  Em seguida, a demanda reprimida foi compensada com volume expressivo de vendas.  

 

Este cenário começou a mudar a partir de maio e junho, quando houve uma flexibilização no 
comércio, com reflexo positivo nas vendas da Grendene em junho, com o faturamento crescendo 
81,5% sobre maio.  

Para efeito de comparação de números operacionais e de resultados, foi adotado o 2T19 já que 
a base (2T20) foi muito fraca pelo primeiro impacto da pandemia, com a interrupção da produção 
da empresa durante praticamente todo o 2T20.  

 

 

 

O preço médio por par registrou crescimento no comparativo trimestral (2T21/2T20) de 11,3% 
no mercado interno e no acumulado do semestre, aumento de 5,0%. As exportações também 
mostraram preços firmes, com variação do mix de produtos.  

Receita liquida e margem bruta -  No comparativo da receita, o melhor parâmetro é o 2T19, pelo 
mesmo fator (pandemia).  No 2T21 a receita somou R$ 358 milhões, queda de 10,5% e no 1S21 
a variação foi positiva em 7,1%, sobre o 1S19, total de R$ 518,1 milhões, neste ano. A margem 
bruta caiu de 38,9% no 2T19 para R$ 35,5% no 2T21 e no 1S11 houve um equilibro compensado 
pelo desempenho do 1º trimestre deste ano.   

O peso das matérias primas – A queda da margem reflete o aumento significativo nos custos de 
matérias primas, especialmente a resina – principal matéria prima da Grendene -, que teve um 
peso mais forte nos custos.  Houve uma pressão também dos custos com pessoal, om 
comparativo semestral (aumento de 94%).  

Segundo a empresa, a partir de junho, a resina começou a mostrar equilíbrio entre a oferta e a 
demanda global.  O aumento na disponibilidade de resina no mercado internacional com o 
reinício dos grandes produtores de PVC nos EUA aliado à redução da demanda interna na Índia 
vem permitindo a redução do preço da resina no mercado interno mais recentemente. A 
expectativa é que esta tendência de recuo dos preços permaneça até o final do ano, podendo 
permitir uma recomposição da margem bruta.  

Volume de Pares Vendidos (milhões)
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A expectativa para este 

segundo semestre é de 

retomada no volume de 

vendas e na receita.  

Volume de Pares - Calçados

2T19 2T20 2T21

Var. 

2T21/2T19 1S 19 1S 20 1S 21

Var. 

1S 21/1S 1'9

Mercado interno 24,7     3,4       18,4       -25,5% 46,3       23,7       45,7       -1,4%

E xportação 5,4       1,0       5,1         -5,4% 12,3       6,6         13,2       7,4%

Ttotal de Pares (milhões) 30,1     4,3       23,5       -21,9% 58,6       30,3       58,9       0,4%

Fonte: Grendene

O impacto negativo 

do 2T21 foi 

minimizado pela alta 

de 7,4% nas vendas 

externas. 

Expectativa de redução 

de custos e controle de 

despesas, permitindo 

recuperação de margens. 
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Redução de despesas operacionais - As despesas operacionais recuaram 12,3% ante o 2T19 
principalmente pela redução das despesas variáveis e dos gastos com publicidade. Esta redução 
tem uma relação direta com os efeitos da pandemia. 

Aspectos operacionais 

Canais de autosserviço – O canal apresentou um desempenho bastante positivo assim como 
vem apresentando desde o início da pandemia. Enquanto o volume de pares no canal cresceu 
19,1% a receita bruta avançou 51,1% refletindo o incremento da receita bruta par de 26,9% com 
a inclusão de produtos de maior valor agregado no canal.  

Canal magazine – Considerando que a maioria das lojas do canal ficam dentro de shopping 
centers, que permaneceram fechados no período mais agudo da pandemia ou com restrições, a 
manutenção de uma receita estável foi vista como positivo.  

Ecommerce - Este segmento continua apresentando crescimento exponencial desde a 
internalização das lojas virtuais. No comparativo (2T21/2T20) as vendas online da Grendene, 
excluindo a Melissa, cresceram 680% no 2T21/2T20, com forte desempenho nas linhas Raider 
(+933%) em na Ipanema (+857%).  

Próximos passos - Com a conclusão da migração das lojas online em fev/2021, o objetivo 
principal passou a ser a integração com os principais marketplaces do mercado. A partir de julho 
a Grendene fez a integração com o Magalu e no radar está a integração com a Dafiti e 
Netshoes. Uma novidade da Melissa no mercado interno foi a primeira parceria departamental 
da marca, fechada com a Lojas Renner para a para a comercialização da linha San.  No final de 
março, a Lojas Renner possuía 394 lojas no país.  

Mesmo com o forte crescimento das vendas online o canal representa apenas 2,5% da receita 
total, ou seja, uma parcela pequena quando comparado a 19% do varejo de vestuário e calçados 
no Brasil e de 35% em países como EUA e China.  Existe um grande espaço para crescer no canal 
online. 

Marca Melissa – No 2T21, a marca Melissa apresentou desempenho inferior a outras marcas da 
empresa, principalmente em função de seu modelo de distribuição que possui uma forte 
dependência dos Clube Melissa os quais estão em sua grande maioria localizados em shopping 
centers. No mercado externo o desempenho da Melissa foi muito semelhante ao mercado 
interno com queda de 33% no volume de pares e uma queda de 39% e de 18% no faturamento 
em dólares e reais comparado ao a 2T19.  

Na parte internacional, a Grendene avançou na estratégia de internacionalização da marca com 
negócios na Califórnia, Orlando e prevê para até outubro a abertura de 3 lojas nos EUA, uma em 
San Diego e duas em Miami. Com isso chegará a 5 Clubes Melissa próprios nos EUA e tem 
expectativa de abrir até o final deste ano dois 2 Clubes Melissa próprios em Shangai.na China. 

Estrutura da Grendene - Atualmente a Grendene possui cinco plantas industriais, localizadas 
em três estados brasileiros: Ceará, Bahia e Rio Grande do Sul, sendo detentora das marcas 
Melissa, Grendha, Zaxy, Rider, Cartago, Ipanema, Pega Forte, Grendene Kids e Nuar. 

Memorando de Entendimentos Não Vinculante (MOU) – A Grendene firmou acordo com a 3G 
Radar Gestora de Recursos Ltda., para a criação de uma joint venture no exterior cujo objetivo 
será a distribuição e a comercialização dos produtos da Grendene em determinados mercados 
internacionais.  

• A JV será controlada e gerida pela 3G Radar, a qual deterá 50,1% do capital social e a 
Grendene deterá 49,9% do capital social da nova empresa. 

Vendas online e 

parcerias estratégicas 

devem ganhar maior 

representatividade. 
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• A Grendene e a #G Radar se comprometem a investir na JV inicialmente montante de 
USD 100,0 milhões, na proporção de suas respectivas participações, ao longo de 24 
meses, após a constituição da JV. 

O racional da operação foi unir a capacidade fabril da Grendene com ao histórico da 3G de atrair 
talentos especialmente no varejo para explorar o mercado internacional.  A parceria criou uma 
grande expectativa de avanço dos negócios no mercado internacional.  

Evoluções qualitativas – Avanços importantes em 3 pilares de transformação digital (Cultura, 
Negócios e Tecnologia).  

Controle acionário (posição em 30/06/2021) 

 

 

  

Grendene - Controle acionário em 30/06/2021
Acionistas Ações ON (mil) %

Alexandre Grendene Bartelle 371.652              41,20

Pedro Grendene Bartelle 125.312              13,89

Giovana Bartelle Veloso 37.133                4,12

Pedro Bartelle 35.557                3,94

André de Camargo Bartelle 29.201                3,24

Gabriella de Camargo Bartelle 28.913                3,20

#G Radar Getora de Recursos Ltda 62.920                6,97

Diretoria e Membros do Conselho 3.008                   0,33

Ações em Circulação 208.464              23,11

Total de ações 902.160              100,00
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
 
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo Índice 
Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. Dessa 
forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, 
mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, 
mais o prêmio. 

Mario Roberto Mariante, CNPI*  
mmariante@planner.com.br  
 
Luiz Francisco Caetano, CNPI  
lcaetano@planner.com.br  
 
Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI 
vmartins@planner.com.br 
 
Ricardo Tadeu Martins, CNPI 
rmartins@planner.com.br 

 

 

  

Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e 
projeções referem-se à data presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram 
independentemente conferidas e nenhuma garantia expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou 
redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem 
a expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua 
elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 020/2021:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores 
mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

 

Karoline Sartin Borges, CNPI 
kborges@planner.com.br  
 

 


