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Crescimento no Lucro Líquido de 36,6% no 4T14 com 
 26,3% de margem líquida  

 

Sobral, 12 de fevereiro de 2015 – A GRENDENE (BM&FBOVESPA: Novo Mercado - 
GRND3), divulga o resultado do 4T14 e 2014. As informações são apresentadas de 
forma consolidada em IFRS – International Financial Reporting Standards.  

 

Destaques do resultado do 4T14 e 2014 

 Principais indicadores econômico-financeiros 

 R$ milhões 4T13 4T14 
Var. % 

4T14/4T13 
2013 2014 

Var. % 
2014/2013 

 Receita bruta 864,1 886,0 2,5% 2.711,4 2.720,3 0,3% 

 Mercado interno 671,8 653,4 (2,7%) 2.146,9 2.077,7 (3,2%) 

 Exportação 192,3 232,6 21,0% 564,5 642,6 13,8% 

 Receita líquida 702,2 741,3 5,6% 2.187,3 2.233,3 2,1% 

 CPV (380,0) (370,6) (2,5%) (1.193,6) (1.207,4) 1,2% 

 Lucro bruto 322,2 370,6 15,0% 993,7 1.025,9 3,2% 

 Desp. operacionais (182,8) (198,3) 8,5% (594,5) (636,5) 7,1% 

 Ebit 139,4 172,3 23,6% 399,2 389,4 (2,5%) 

 Ebitda 149,4 185,2 24,0% 435,9 436,9 0,2% 

 Res. Fin. Líquido 28,8 39,5 37,2% 103,6 135,5 30,8% 

 Lucro líquido 142,9 195,3 36,6% 433,5 490,2 13,1% 

 Lucro por ação (R$) 0,48 0,65 36,6% 1,44 1,63 13,2% 

 Volume (mm pares) 68,9 66,5 (3,4%) 216,2 204,9 (5,2%) 

 Mercado interno 54,0 50,7 (6,2%) 165,7 152,7 (7,8%) 

 Exportação 14,9 15,8 6,7% 50,5 52,2 3,3% 

 Preço médio calçados (R$)* 12,55 13,30 6,0% 12,54 13,27 5,8% 

 Mercado interno 12,44 12,89 3,6% 12,96 13,60 4,9% 

 Exportação 12,93 14,60 12,9% 11,17 12,29 10,0% 

         Margens % 4T13 4T14 Var. p.p. 2013 2014 Var. p.p. 

 Bruta 45,9% 50,0% 4,1 45,4% 45,9% 0,5 

 Ebit 19,9% 23,2% 3,3 18,3% 17,4% (0,9) 

 Ebitda 21,3% 25,0% 3,7 19,9% 19,6% (0,3) 

 Líquida 20,4% 26,3% 5,9 19,8% 22,0% 2,2 

 * Os preços médios estão calculados excluindo-se a receita de móveis que representou 0,1% no 

4T14 e 0,03% no ano de 2014. Vide Anexo 1. 

Destaques do 4T14 vs. 4T13  

 Aumento de 5,6% na receita líquida.  

 EBIT de R$ 172,3 milhões - crescimento de 23,6%. 

 Lucro líquido de R$ 195,3 milhões - elevação de 36,6%. 

 Melhora das Margens Bruta, Ebit, Ebitda e Líquida.  

 Distribuição de Dividendos – R$95,5 milhões, ações ex-dividendo a partir de 
10/04/15 e será pago a partir de 23/04/15. 

 Liderança de exportação – A Grendene mantém a liderança nas exportações 
de calçados brasileiros – 44,8% dos calçados brasileiros exportados no 4T14 
(43,0% no 4T13). 
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Análise e Discussão Gerencial  
 

Evolução da Receita Bruta, Receita Líquida e Volumes 

Conforme antecipamos a economia brasileira não melhorou no 4T14; o movimento de consumidores no Natal foi 
pífio e o consumo de um modo geral se reduziu. Mas nossos resultados melhoraram. 

Embora tenhamos experimentado uma queda de 6,2% nos volumes comercializados no mercado interno 
comparando o 4T14 com o 4T13 o mix foi de maior valor com um incremento de 3,6% nos preços médios 
praticados neste mercado. Já nas exportações os volumes aumentaram 6,7% e os preços 12,9% no mesmo 
período. Com certeza as exportações foram favorecidas por uma taxa de câmbio melhor e pela volta do reintegra 
em outubro de 2014. No total as quantidades caíram 3,4% no 4T14 vs 4T13 e os preços subiram 6%. (O Regime 
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra – é um programa do 
Governo que devolve aos exportadores de manufaturados um percentual da receita com as vendas externas e os 
compensa por tributos indiretos. Até o final de 2013 a Grendene tinha uma alíquota de 3% no Reintegra que voltou 
a ser aplicada em outubro de 2014). 

O CPV total caiu 2,5% e o custo por par (CPV/par) subiu 0,7% (de R$5,52/par no 4T13 para R$5,56/par no 4T14) 
sendo mais do que compensado pela elevação de 9,1% na receita líquida por par. Com esta execução 
melhoramos todas as margens: líquida subiu 590 bps; bruta cresceu 410 bps e EBIT cresceu 330 bps na 
comparação do 4T14 com 4T13. 

No ano de 2014 a Receita Líquida cresceu 2,1% e o Lucro Líquido 13,1% versus 2013 atingindo um novo recorde 
de R$490 milhões. Desde 2008 (ano que estabelecemos um guidance de longo prazo) a Receita Bruta cresce a 
uma taxa (CAGR) de 9,5% a.a e o Lucro Líquido 12,7% a.a. 

Também no ano de 2014 obtivemos uma margem líquida melhor (220bps) que 2013, como era esperado; uma 
margem bruta também melhor (50 bps), uma surpresa positiva duramente conquistada e uma margem Ebit 
ligeiramente menor (90 bps). 

No início do ano anunciamos que, dadas as condições de mercado, repetir os resultados de 2013 seria um grande 
desafio. Superá-los foi uma grande vitória. 

Com a continuidade da desaceleração econômica o esforço de administrar o trade-off entre preços e volumes vai 
continuar, porém  não temos previsões de aumentos nos custos de matéria prima ou insumos. 

Entretanto, com baixo crescimento das receitas, aumento de salários (salário mínimo subiu 8,8% em janeiro) e 
despesas em unidades que ainda não atingiram o ponto de equilíbrio (Subsidiária A3NP no setor de móveis) será 
difícil o aumento nas margens e devemos perseguir, em 2015, a sua manutenção em patamares semelhantes aos 
atingidos em 2014, o que obviamente não podemos garantir. 

Em nossa opinião a reversão da tendência de queda na margem bruta em um mercado recessivo como foi o de 
2014 e após enfrentar elevações de custos em 2013 é, novamente, uma evidência da resiliência e flexibilidade de 
nosso modelo de negócios. 

Não obstante as dificuldades, os fundamentos que nos tem proporcionado ganhos de market share com bons 
retornos continuam no lugar. Em períodos de recessão estes fundamentos provam o seu valor e demonstram 
como a Grendene conseguiu crescer ao longo de sua história, mesmo em tempos muito turbulentos. Com estes 
resultados a geração de caixa operacional em 2014 foi de R$485 milhões 59,9% maior que em igual período do 
ano passado, da qual R$236 milhões foram destinados ao pagamento de dividendos. 

No 4T14 o efeito cambial foi positivo em R$24,6 milhões, a receita bruta de exportação aumentou 8,2% antes de 
considerar o efeito cambial e 21,0% após considerar este efeito vs. 4T13 e no ano o efeito cambial foi positivo em 
R$53,5 milhões, a receita bruta de exportação aumentou 4,4% antes de considerar o efeito cambial e 13,8% após 
considerar este efeito vs. 2013. Acreditamos que no próximo ano, o mercado interno deve crescer pouco e o 
mercado externo deve continuar contribuindo para a melhoria das margens. 

O histórico mostra que a Grendene reage rapidamente às mudanças de mercado o que mais uma vez foi 
confirmado neste ano.  Desta forma, continuamos mobilizados para adequar o portfólio e custos à situação da 
economia que aparentemente não deve melhorar no curto prazo. Como vimos afirmando em anos anteriores 
manteremos o foco no fortalecimento de nossas marcas, na excelência operacional, no estreitamento do 
relacionamento com os canais de vendas e na melhoria das margens. 

A decomposição da evolução da receita no gráfico abaixo demonstra o impacto negativo da queda de volumes no 
mercado interno, insuficientemente compensado pelo aumento nos preços e a contribuição das exportações em 
volumes, preços em dólares e taxa de câmbio para obter o pequeno crescimento de 0,3% na receita bruta. 
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Política de Dividendos 

Para 2015, manteremos nossa política de distribuir trimestralmente na forma de dividendos o valor correspondente 
à totalidade dos Lucros que não tem como origem os incentivos fiscais, após a constituição das Reservas Legais e 
Estatutárias.  
 
 

Comparação do desempenho com as metas: 

Desempenho – taxa média composta de crescimento (CAGR), de 2008 a 2014: 

R$ milhões 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CAGR 

Receita Bruta R$1.576,0 R$1.819,4 R$1.998,6 R$1.831,6 R$2.324,5 R$2.711,4 R$2.720,3 9,5% 

VariaçãoY-o-Y  15,4% 9,9% (8,4%) 26,9% 16,6% 0,3%  

Lucro Líquido R$239,4 R$272,2 R$312,4 R$305,4 R$429,0 R$433,5 R$490,2 12,7% 

Variação Y-o-Y  13,7% 14,8% (2,2%) 40,5% 1,1% 13,1%  

 
R$ milhões 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CAGR 

Desp. public. & propag. R$107,6 R$116,1 R$127,1 R$138,7 R$147,0 R$163,7 R$169,2 7,8% 

Participação % ROL 8,6% 8,0% 7,9% 9,4% 7,8% 7,5% 7,6%  

 
 
Os valores realizados estão dentro das expectativas traçadas para o período 2008 – 2015. 
 
Estas observações ficam mais claras nos gráficos abaixo: 
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Os resultados obtidos em ano difícil excederam nossas expectativas o que reforça nossa confiança no modelo de 
negócios da Grendene e nos estimula a manter a projeção de nossas metas até 2015 e estender para 2018, 
passando a considerar para avaliação de nossa evolução o período de 2008 a 2018, conforme a seguir: 
 

Mantidas as metas para o período 2008-2015 e estendidas até 2018: 

 Crescimento da receita bruta a uma taxa composta média (CAGR) entre 8% e 12% (2008-2018). 

 Crescimento do lucro líquido a uma taxa composta média (CAGR) entre 12% e 15% (2008-2018). 

 A Grendene tem por objetivo manter neste período as despesas de propaganda e publicidade em média entre 
8% e 10% da receita líquida. 

Entendemos que neste período poderemos ter anos com crescimento maior que esta taxa e outros com 
crescimento menor, mas pretendemos na média atingir esta meta. 

Nossa expectativa é que o crescimento da receita bruta no período de 10 anos (CAGR) de 2008 a 2018 fique 
entre 8% a 12% a.a. e o lucro líquido fique entre 12% e 15% a.a. 
 

Razões para manter as Metas anunciadas: 

Em 2009 quando anunciamos as metas (CAGR: 2008-2013) que pretendíamos perseguir nos próximos cinco 
anos, posteriormente estendidos até 2015 (CAGR: 2008-2015), afirmamos que nosso objetivo era dar uma 
orientação aos acionistas da direção e ordem de grandeza de objetivos que considerávamos razoavelmente 
possíveis, enfatizando não se tratar de uma previsão a ser aplicada a cada ano individual. 

Afirmamos ainda que dada a variabilidade no setor de consumo haveria anos que excederíamos os parâmetros 
anunciados e anos que ficaríamos abaixo. Foi o que aconteceu nos 6 anos decorridos desde então. 

Ainda assim os caminhos percorridos não foram exatamente os previstos. O consumo no mercado interno não 
cresceu como imaginávamos, mas ganhamos market share. As exportações subiram, caíram e voltaram a subir 
diante de grandes variações nas taxas de câmbio e a sucessão de crises internas e externas. 

Na época, o mais importante que queríamos transmitir aos acionistas era a empresa que estávamos visualizando 
em 2015, em termos de tamanho, exportações, número de pares produzidos, estrutura de custos e qualidade dos 
resultados. Ao previrmos um crescimento médio nos lucros líquidos acima do crescimento médio da receita 
antecipávamos nossa determinação de melhorar margens. Num período de vários anos, o crescimento esperado 
real não seria menor que o crescimento do mercado e, a inflação em nossos custos e despesas, seria repassada 
aos preços. O objetivo era, e continua sendo, crescer com bons resultados nos mercados e segmentos que isso 
fosse possível. 

Tudo isso foi alcançado. Agora, faltando apenas o ano de 2015 para completar o período, não vemos sentido em 
alterar estas estimativas ou tentar fazer uma previsão precisa para um único ano.  

A verdade é que temos que ser humildes e reconhecer que não sabemos de antemão o resultado de um ano e 
nem temos o poder de determinar o que vai acontecer no mercado ou o dom de prever. O que sabemos e 
podemos assegurar com razoável chance de sucesso é que temos flexibilidade e nos adaptamos rapidamente às 
exigências do mercado e num período suficientemente amplo obtemos os resultados que perseguimos, por isso 
estendemos esta nossa visão até 2018. 
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Portanto, nossas estimativas para o período 2008-2015 continuam a valer com a mesma ressalva que sempre 
fizemos: poderemos ter anos com crescimento maior que esta taxa e outros com crescimento menor, mas 
pretendemos na média atingir esta meta e estendemos os mesmos parâmetros para o período de 2008-2018. 

O panorama de mercado no Brasil e no exterior vai continuar desafiador, e não deve melhorar no curto prazo. O 
que nos cabe é nos adaptar a esta condição o que temos feito com satisfatório sucesso. Internamente, 
manteremos o foco no fortalecimento de nossas marcas, na excelência operacional, no ganho de market share e 
principalmente na recuperação das margens.  

Não obstante, podemos adiantar que iniciamos o ano de 2015 superando o ano passado (2014) e nossas 
expectativas, comprovando nossa avaliação que pelo menos até o momento os maiores impactos do ajuste da 
economia ocorrem em itens de consumo movidos a crédito e não nos de baixo ticket, como são os produtos da 
Grendene.  

Com base no desempenho apresentado e com as ressalvas feitas acreditamos no atingimento das metas 
propostas para o período de 2008-2018. 

 
Informações contidas neste comunicado podem conter considerações futuras e refletem a percepção atual e perspectivas da 
Diretoria sobre a evolução dos negócios, tendo como base a evolução do ambiente macroeconômico, condições da indústria, 
desempenho da Companhia e resultados financeiros. Quaisquer alterações em tais expectativas e fatores podem implicar que o 
resultado seja materialmente diferente das expectativas correntes e contemplam diversos riscos e incertezas. 
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Destaques: 

 

Reconhecida pelo seu trabalho inovador a Melissa comemorou 35 anos 
em 2014. Para celebrar a data, a marca realizou o Move! Plasticity – 
exposição que exaltou a Melissa e o plástico, reunindo artistas 
brasileiros e americanos em instalações de arte no Lounge da Bienal 
Ibirapuera (SP). 

Ao longo dos 35 anos a Melissa fez várias parcerias que conectam a marca a 
sua essência, a Arte. Algumas parcerias  são Gaetano Pesce, Zaha Hadid, 
Irmãos Campana, Karim Rashid e Alexandre Herchcovitch. 

 

 

Rider lançou chinelos exclusivos desenvolvidos em parceria com quatro 
movimentos da cena carioca: Zerezes, Home Grown, Pyramid e Growp. Os 
lançamentos foram realizados no Complex Esquina 111. 

A Grendene, pelo 12º ano consecutivo concentra as marcas brasileiras de 
calçados mais vendidas no exterior, podendo ser encontradas nas melhores 
vitrines dos cinco continentes. No competitivo mercado americano, por 
exemplo, os produtos são encontrados em grandes lojas como Nordstrom’s, 
Modell’s, DSW, Rack Room, Famous Footwear, Everything but Water, 
Macy’s, Barney’s, Saks Fifth Avenue, Bloomingdale’s, Bell’s, Bergdorf 
Goodman, Flip Flop Shops, Kitson e Ron Jon.  

 
 
A Grendene esteve presente na Couromoda em janeiro deste ano onde apresentou os lançamentos da nova 
coleção outono/inverno 2015, ocasião em que verifica o comportamento das vendas no varejo e as intenções de 
compras dos clientes, testa e confirma referencias para o desenvolvimento de novos produtos, avalia o impacto de 
seus lançamentos e dimensiona o volume de seus negócios. A empresa acredita que a participação nestes 
eventos reforça sua estratégia de oferecer calçados no conceito fast fashion, em todos os seus segmentos de 
atuação.  
 

   

Mariana Rios, Giovana Antonelli e Shakira 
integraram o time de celebridades na divulgação 

das marcas Grendha e Ipanema. 
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Lançamentos: 
  

 
  

 
 
 

 

    

 
 

Prêmios:  
 

 

 
 

 
A Grendene foi reconhecida na categoria Moda pelo 
projeto Melissa One by One durante a 4ª Bienal Ibero-
americana de Design (BID_14), que aconteceu em 
Madri. O prêmio tem por objetivo promover o design 
ibero-americano e reconhecer boas práticas que 
transformam o design em valor competitivo. 
 

 
Prêmio Delmiro Gouveia 2014 – A Grendene é considerada a segunda maior 
empresa do estado do Ceará. Os critérios avaliados foram vendas líquidas 
ajustadas, patrimônio líquido ajustado, resultado final líquido ajustado, impostos 
gerados, quantidade de empregados e ativo total. A Grendene é destaque desde a 
criação da premiação em 2001. 
 

 

 

 

A Grendene foi homenageada durante a cerimônia de entrega do prêmio Brasil Design 
Award 2014, como “Empresa Inovadora e destaque em design”. organizado pela 
Associação Brasileira de Empresas de Design (Abedesing) e co-realização do Centro Brasil 
de Design.  
O prêmio Brasil Design Award, realizado desde 2009, é o reconhecimento da capacidade 
criativa brasileira ao homenagear projetos nas categorias produto, comunicação e 
embalagem; além de instituições, veículos de mídia, jornalistas, personalidades e empresas 
que mais se destacaram na área. 
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Análise das Operações do 4T14 e 2014 (Dados consolidados em IFRS)  
 

Receita Bruta 

A Receita Bruta e o volume evoluíram no ano dentro das expectativas. Iniciamos o ano com queda em ambos e 
terminamos em linha na receita e com decréscimo no número de pares. As razões também foram as esperadas: 
desaceleração no consumo doméstico e dificuldades em destinos tradicionais do mercado externo que impediram 
um crescimento mais vigoroso nos volumes de exportação. 
 
Total (MI + ME) 4T13 4T14 Var. 4T14/4T13 2013 2014 Var. 2014/2013 

Rec. Bruta total (R$ mm) 864,1 886,0 2,5% 2.711,4 2.720,3 0,3% 

Rec. bruta – calçados (R$ mm) 864,1 885,2 2,4% 2.711,4 2.719,4 0,3% 

Rec. bruta – móveis (R$ mm) - 0,8 0,0% - 0,9 0,0% 

Volume (mm de pares) 68,9 66,5 (3,4%) 216,2 204,9 (5,2%) 

Preço médio – calçados (R$) 12,55 13,30 6,0% 12,54 13,27 5,8% 
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Mercado interno (MI): 

Os volumes no mercado interno caíram em linha com as estimativas de queda no consumo brasileiro de calçados 
sem variações significativas de market-share. 

Mercado interno 4T13 4T14 Var. 4T14/4T13 2013 2014 Var. 2014/2013 

Rec. bruta MI – total (R$ MM) 671,8 653,4 (2,7%) 2.146,9 2.077,7 (3,2%) 

Rec. bruta MI – calçados (R$ MM) 671,8 653,4 (2,7%) 2.146,9 2.077,7 (3,2%) 

Rec. bruta MI – móveis (R$ MM) - - 0,0% - - 0,0% 

Volume (MM de pares) 54,0 50,7 (6,2%) 165,7 152,7 (7,8%) 

Preço médio – calçados (R$) 12,44 12,89 3,6% 12,96 13,60 4,9% 
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Mercado externo (ME):  

Os resultados de exportação no ano e particularmente 4T14 foram beneficiados pela evolução favorável da taxa 
de câmbio. O impacto positivo anual (teórico) foi de R$53,4 milhões e as receitas no mercado externo cresceram 
4,4% antes de considerar a variação da taxa e após levá-la em consideração de 13,8% conforme pode ser 
observado na tabela e gráfico abaixo. 

Exportação - Calçados 4T13 4T14 Var. 4T14/4T13 2013 2014 Var. 2014/2013 

Rec. bruta ME – total (R$ MM) 192,3 232,6 21,0% 564,5 642,6 13,8% 

Rec. bruta ME – calçados (R$ MM) 192,3 231,8 20,5% 564,5 641,7 13,7% 

Rec. bruta ME – calçados (US$ MM) 84,5 91,1 7,8% 261,6 272,6 4,2% 

Rec. bruta ME – móveis (R$ MM) - 0,8 0,0% - 0,9 0,0% 

Volume (MM de pares) 14,9 15,8 6,7% 50,5 52,2 3,3% 

Preço médio – calçados (R$) 12,93 14,60 12,9% 11,17 12,29 10,0% 

Preço médio – calçados (US$) 5,68 5,74 1,1% 5,18 5,22 0,8% 
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Conforme dados da SECEX/ABICALÇADOS, as exportações brasileiras de calçados em 2014 vs. 2013, 
apresentaram aumento de 5,4% no volume de pares vendidos e queda de 2,6% na receita em dólar e 7,5% no 
preço médio em dólar. A Grendene apresentou crescimento de 13,7% na receita bruta de exportação em reais, 
4,2% na receita de exportação em dólar, 3,3% no volume de pares exportados e 10,0% no preço médio em reais.  

Em 2014 a participação da Grendene nas Exportações Brasileiras de calçados ficou em 40,3%. Mais uma vez as 
marcas da Grendene confirmam a liderança de vendas de pares exportados do Brasil. 

 

Receita líquida de vendas:  

Com mais receitas de exportações como proporção da receita total e da diminuição em alguns descontos a 
clientes no mercado interno a receita líquida cresceu mais que a receita bruta. 
 

R$ milhões 4T13 4T14 Var. 4T14/4T13 2013 2014 Var. 2014/2013 

Rec. bruta total  864,1 886,0 2,5% 2.711,4 2.720,3 0,3% 

Dev. venda e imp.s/venda (121,2) (113,8) (6,1%) (393,3) (383,0) (2,6%) 

Desc. conc. a clientes (40,7) (30,9) (24,0%) (130,8) (104,0) (20,5%) 

Deduções vendas (161,9) (144,7) (10,6%) (524,1) (487,0) (7,1%) 

Rec. líquida de vendas 702,2 741,3 5,6% 2.187,3 2.233,3 2,1% 

  

 

Lembramos que, a partir de 01/01/2008, coerente com as disposições do IFRS, passamos a apresentar a receita líquida 
deduzida das receitas financeiras embutidas no crédito a clientes (AVP – ajuste a valor presente) e a partir de 01/01/2009 os 
descontos concedidos a clientes por pagamento pontual. 

 

Custo dos produtos vendidos:  

Nos custos perseguimos e obtivemos a reversão dos impactos ocorridos no final de 2013 que prejudicaram o 
1S14. Esta reversão foi atingida com ajustes no portfólio de produtos em custos e preços, e um melhor equilíbrio 
entre a estrutura de custos e os volumes efetivamente fabricados. 

No ano, o CPV por par subiu 6,7% mais do que compensado pela elevação de 7,6% na receita líquida de calçados 
por par.  
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Também neste ponto não tivemos grandes surpresas, o custos evoluíram no sentido perseguido respondendo às 
ações tomadas, mas para nossa satisfação, com sua queda (como proporção de receita líquida) excedendo o que 
esperávamos. No lado da receita, como já dissemos, contribuiu a variação cambial para o incremento das receitas 
de exportação. 

R$ milhões 4T13 4T14 Var. 4T14/4T13 2013 2014 Var. 2014/2013 

CPV 380,0 370,6 (2,5%) 1.193,6 1.207,4 1,2% 

CPV por par (R$) 5,52 5,56 0,7% 5,52 5,89 6,7% 

No 4T13 o CPV total foi de R$370,6 milhões, 2,5% abaixo dos R$380,0 milhões apresentados no 4T13. 

 

 

 

 

 

 

O gráfico a seguir mostra o movimento de preços no mercado (ICIS-LOR) em dólar, convertidos para Reais, das 
principais matérias-primas e a mudança de patamar do custo médio por par da Grendene, mostrando o 
comportamento por par a cada trimestre de 2013 e 2014. 
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Milhares de pares 

1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 

52.560 40.648 54.118 68.869 46.715 36.829 54.852 66.548 

 

Fonte: preços de petroquímicos da ICIS-LOR e dados trimestrais da companhia 

Observamos que, com toda a variação do câmbio e queda no valor do petróleo no mercado internacional no 
período, os preços de resinas e plastificantes nos mercados internacionais convertidos para reais apresentaram 
poucas variações. No caso da resina tivemos uma elevação a partir de junho de 2013 e após este evento 
flutuações que não ultrapassaram os picos de 2013. Já comentamos amplamente como vemos a dinâmica de 
preços nos custos destas matérias primas e os dados mais uma vez confirmam nossa avaliação. 

 

Lucro bruto:  

O crescimento forte na margem bruta no 4T14 deve-se a uma combinação do efeito favorável no câmbio e dos 
ajustes que fizemos. 

O lucro bruto teve crescimento de 15,0% no 4T14 e de 3,2% no acumulado quando comparado com 2013.  No 
ano, conseguimos novamente superar o padrão de margem bruta acima de 45% que perseguimos. No 4T14 
atingimos uma marca de margem bruta – 50,0% – que não é usual, mas possível com algumas condições 
favoráveis como foi o câmbio neste último trimestre. A maior margem bruta que já obtivemos foi de 50,3% no 3T12 
e a margem agora obtida foi a maior para um 4T. 

R$ milhões 4T13 4T14 Var. 4T14/4T13 2013 2014 Var. 2014/2013 

Lucro bruto 322,2 370,6 15,0% 993,7 1.025,9 3,2% 

Margem bruta, % 45,9% 50,0% 4,1 p.p. 45,4% 45,9% 0,5  p.p. 
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Despesas com vendas:  

As despesas com vendas cresceram menos que a inflação, ficando em linha como proporção da receita líquida. 
Sabíamos não serem possíveis maiores melhorias neste item, em função de despesas comerciais incorridas na 
nova subsidiária A3NP que iniciou o esforço comercial em abril e na Grendene UK onde estava em processo a 
implantação de uma Galeria Melissa inaugurada em 9 de outubro de 2014. 

R$ milhões 4T13 4T14 Var. 4T14/4T13 2013 2014 Var. 2014/2013 

Despesas c/vendas 164,4 174,7 6,2% 521,2 543,7 4,3% 

% da receita líquida 23,4% 23,6% 0,2 p.p. 23,8% 24,3% 0,5 p.p. 

  

Despesas com publicidade e propaganda: 

A despesa de publicidade e propaganda (incluídas nas despesas com vendas) permanece em linha com a 
estratégia da Companhia. 

R$ milhões 4T13 4T14 Var. 4T14/4T13 2013 2014 Var. 2014/2013 

Publicidade & propaganda 58,4 63,2 8,2% 163,7 169,2 3,4% 

% da receita líquida 8,3% 8,5% 0,2  p.p. 7,5% 7,6% 0,1 p.p. 

  

Despesas gerais e administrativas (DG&A): 

O aumento das despesas gerais e administrativas também reflete, além dos aumentos de salários, as despesas 
realizadas em unidades pré-operacionais. 

R$ milhões 4T13 4T14 Var. 4T14/4T13 2013 2014 Var. 2014/2013 

DG&A 20,3 24,6 21,4% 79,0 91,3 15,5% 

% da receita líquida 2,9% 3,3% 0,4 p.p. 3,6% 4,1% 0,5  p.p. 
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Ebit e Ebitda:  

Ebit:  

Ebit – earnings before interests and taxes – lucro operacional antes dos efeitos financeiros. A Companhia entende 
que por possuir uma grande posição de caixa que gera receitas financeiras expressivas o lucro operacional de sua 
atividade é melhor caracterizado pelo Ebit. 

  

Conciliação do EBIT/EBITDA * 
(R$ milhares) 

4T13 4T14 Var. 4T14/4T13 2013 2014 Var. 2014/2013 

Lucro líquido do período/exercício 142.915 195.293 36,6% 433.540 490.244 13,1% 

Part. acionistas não controladores 1.046 (875) (183,7%) 465 (4.985) (1.172%) 

Tributos sobre o lucro 24.197 17.381 (28,2%) 68.805 39.678 (42,3%) 

Resultado financeiro líquido (28.750) (39.456) 37,2% (103.577) (135.524) 30,8% 

EBIT 139.408 172.343 23,6% 399.233 389.413 (2,5%) 

Depreciação e amortização 9.998 12.873 28,8% 36.648 47.461 29,5% 

EBITDA 149.406 185.216 24,0% 435.881 436.874 0,2% 
       

Margem EBIT 19,9% 23,2% 3,3 p.p. 18,3% 17,4% (0,9 p.p.) 

Margem EBITDA 21,3% 25,0% 3,7 p.p. 19,9% 19,6% (0,3 p.p.) 

* Demonstração conforme Instrução CVM nº 527, de 04 de outubro de 2012. 

Ebitda: 

Ebitda – Lucro antes das Despesas Financeiras Líquidas, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, 
Depreciação, Amortização. O Ebitda não é uma medida utilizada nas práticas contábeis adotadas no Brasil, não 
representando o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como uma alternativa 
ao lucro líquido na qualidade de indicador do desempenho operacional ou como uma alternativa ao fluxo de caixa 
na qualidade de indicador de liquidez. A Companhia entende que determinados investidores e analistas 
financeiros utilizam o Ebitda como indicador do desempenho operacional de uma Companhia e/ou de seu fluxo de 
caixa. 

O negócio da Grendene é de baixa intensidade de capital sendo a depreciação em torno de 2% da Receita 
Líquida (1,7% em 2013 e 2,1% da Receita Líquida em 2014). Desta forma entendemos que a análise do Ebit faz 
mais sentido para a gestão da Companhia. 
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Resultado Financeiro Líquido: 

O resultado financeiro líquido do 4T14 e de 2014, comparado com o mesmo período de 2013, está demonstrado 
no quadro a seguir: 

Receita Financeiras – (R$ milhares) 4T13 4T14 
Var. 

4T14/4T13 
2013 2014 

Var. 
2014/2013 

Juros recebidos de clientes 574 408 (28,9%) 1.903 1.861 (2,2%) 

Rec. op. derivativos cambiais - BM&FBOVESPA 1.521 6.435 323,1% 18.191 16.623 (8,6%) 

Receitas de aplicações financeiras 20.046 28.523 42,3% 81.856 100.078 22,3% 

Receitas com variação cambial 9.173 11.771 28,3% 40.237 41.908 4,2% 

Ajustes a valor presente (AVP) 13.511 19.664 45,5% 38.656 54.690 41,5% 

Outras receitas financeiras 539 934 73,3% 2.218 5.259 137,1% 

Soma (a) 45.364 67.735 49,3% 183.061 220.419 20,4% 

Despesas Financeiras – (R$ milhares) 4T13 4T14 
Var. 

4T14/4T13 
2013 2014 

Var. 
2014/2013 

Desp. op. derivativos cambiais - BM&FBOVESPA (4.869) (14.851) 205,0% (26.192) (24.040) (8,2%) 

Despesas de financiamentos (6.649) (5.178) (22,1%) (19.643) (21.775) 10,9% 

Despesas com variação cambial (3.755) (7.096) 89,0% (28.509) (33.456) 17,4% 

Outras despesas financeiras (1.341) (1.154) (13,9%) (5.140) (5.624) 9,4% 

Soma (b) (16.614) (28.279) 70,2% (79.484) (84.895) 6,8% 

Res. financeiro líquido ( a – b ) – (R$ milhares) 28.750 39.456 37,2% 103.577 135.524 30,8% 

Lembramos que a partir de 01/01/2009 os descontos concedidos a clientes por pagamento pontual estão lançados como dedução da receita 
bruta de vendas (vide item receita líquida de vendas). 

 

Lucro Líquido: 

O lucro líquido atingiu R$490,2 milhões com crescimento de 13,1% versus 2013. A margem líquida de 26,3% 
obtida no 4T14 foi excepcional, estabelecendo um novo recorde para um trimestre. 
 
R$ milhões 4T13 4T14 Var. 4T14/4T13 2013 2014 Var. 2014/2013 

Lucro líquido 142,9 195,3 36,6% 433,5 490,2 13,1% 

Margem líquida, % 20,4% 26,3% 5,9 p.p. 19,8% 22,0% 2,2 p.p. 

  

 

Investimentos (Imobilizado e Intangível) 

Os investimentos em 2014 foram com manutenção de prédios industriais e instalações, reposição do ativo 
imobilizado, aquisição de novos equipamentos para modernização do parque fabril e melhor eficiência da 
produção e investimento na A3NP. 

R$ milhões 4T13 4T14 Var. 4T14/4T13 2013 2014 Var. 2014/2013 

Total 50,1 22,7 (54,6%) 154,0 119,1 (22,7%) 

 
Em 2015 nossa previsão é voltar a investir um valor equivalente à depreciação anual na manutenção de nossa 
capacidade produtiva: cerca de R$60 milhões. É claro que este valor é apenas uma referência e não hesitaremos 
em investir em boas oportunidades, que neste momento não vislumbramos, se elas aparecerem. 
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Geração de Caixa:  

Geração de Caixa e Disponibilidades Líquidas: 

A Grendene mantém sólida situação financeira. O caixa líquido (considerando caixa, equivalentes de caixa e 
aplicações financeiras de curto e longo prazo menos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo) em 
31/12/2014 totalizou R$824,6 milhões, variação de 33,8% em relação aos R$616,2 milhões de 31/12/2013.  

A proporção da receita líquida acumulada em 12 meses mantida em caixa e equivalentes de caixa e aplicações 
financeiras subiu de 33,6% considerando a situação em 31/12/2013 para 44,6% em 31/12/2014. 

Ao caixa líquido gerado nas atividades operacionais, de R$485,0 milhões se soma o aumento líquido da dívida 
com instituições financeiras no valor de R$40,6 milhões, sendo o resultado de caixa destinado para pagamento de 
investimentos em imobilizados e intangíveis no valor de R$119,1 milhões; aplicações financeiras no valor líquido 
de R$178,5 milhões, na compra líquida de ações para manutenção em tesouraria no valor de R$5,0 milhões e no 
pagamento de dividendos no valor de R$236,0 milhões. A redução de R$13,0 milhões do valor mantido em conta 
corrente e aplicações financeiras de curtíssimo prazo completa o valor da destinação. O fluxo de caixa completo 
está no anexo IV. 

A evolução das disponibilidades (caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras de curto e longo prazo), 
empréstimos e financiamentos e do caixa líquido, podem ser vistas no gráfico a seguir: 
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  Ativo não circulante 

 
 
 
 

990,4  983,6  
867,4  

734,0  

1.045,8  
938,5  1.010,9  

996,0  

(72,8) (95,2) (126,9) (117,7) (169,4) 
(96,7) (143,4) (171,4) 

917,7  888,4  
740,5  

616,2  

876,4  841,8  867,6  824,6  

(400) 
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Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras (CP e LP) 

Empréstimos e financiamentos (CP e LP) 

Caixa líquido 

44,4% 

42,2% 

13,4% 

35,2% 

46,9% 

17,9% 

41,5% 

40,2% 

18,3% 
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Exigível : Passivo circulante + passivo não circulante 

31/12/2012 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

  Exigível – Financeiro 
   

  Exigível – Operacional 
   

  Patrimônio líquido consolidado 

 

 

Indicadores de valor 

 

* 31/12/2014 / ** últimos 12 meses 
 
 

Dividendos 

De acordo com a atual política de dividendos, estabelecida em 13/02/2014 divulgada em Fato Relevante na 
mesma data e com base no montante demonstrado abaixo, o valor dos dividendos relativos ao resultado do 
exercício de 2014 fica estabelecido em R$203.641.453,24, que somados aos R$17.172.928,23, originado de 
reservas de lucros retidos de 2013, perfazem um dividendo total a ser distribuído de R$220.814.381,47, que 
diminuído das antecipações trimestrais efetuadas no valor de R$125.356.924,60, resulta o saldo de dividendos a 
pagar de R$95.457.456,87, que a Companhia pagará “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que aprovar 
as contas do exercício de 2014, a partir de 23 de abril de 2015. 

Farão jus ao recebimento, os acionistas titulares de ações ordinárias (GRND3) inscritos nos registros da 
Companhia em 9 de abril de 2015 (data do corte). Desta forma, as ações da Grendene (GRND3) passarão a ser 
negociadas, ex-dividendos a partir de 10 de abril de 2015 na BM&FBOVESPA. 

 

 

 

 

 

5,4% 
9,0% 

85,6% 

5,0% 
7,7% 

87,3% 

6,4% 
6,8% 

86,8% 

3,31 

5,40 

7,70 

1,63 

15,30 

9,39 

Caixa e equiv. caixa e 
aplic. finan.* / por ação 

Cap. circ. líquido* / por 
ação 

Valor patrimonial* / 
por ação 

Lucro por ação** Preço da ação* Preço* / Lucro por 
ação** 
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Base para a distribuição de dividendos 

a) Destinação do resultado do exercício de 2014: 

Informações Controladora – GRENDENE R$ 

Lucro líquido do exercício 490.243.531,09 

( - ) Reserva de incentivos fiscais (257.989.369,78) 

Base de cálculo da reserva legal 232.254.161,31 

( - ) Constituição da reserva legal (11.612.708,07) 

Base de cálculo do dividendo obrigatório (a)  220.641.453,24 

Dividendo obrigatório – 25% 55.160.363,31 

( - ) Reserva para aquisição de ações (b)
 1
 (17.000.000,00) 

Valor dos dividendos referente ao resultado do exercício de 2014 (a - b) 203.641.453,24 
1
 Reserva constituída para atender ao plano de opções de compra ou subscrição de ações (“Stock options”), conforme art. 32 §2º do Estatuto Social. 

 
b) Destinação do resultado de exercícios anteriores: 

 ( + ) Reserva de lucros retidos 17.172.928,23 

Valor da reserva de lucro retidos 17.172.928,23 

 

c) Demonstração dos dividendos totais propostos pela administração: 

Dividendo obrigatório – 25% (d) 55.160.363,31 

Dividendo proposto em excesso ao mínimo obrigatório, sendo:  

Dividendo em excesso ao mínimo obrigatório do exercício de 2014 (e) 148.481.089,93 

Dividendo referente a lucros retidos de exercícios anteriores (f) 17.172.928,23 

Soma (e + f) = (g) 165.654.018,16 

Total dos dividendos propostos pela administração (d + g) 220.814.381,47 

 

Deliberações 
Data da 

aprovação 
Data ex 

dividendo 

Data início 
de 

pagamento 

Quantidade ações – 
base dividendos 

Valor total do 
dividendo R$ 

Dividendo por 
ação R$ 

1ª antecipação – 1T14
1
 24/04/2014 30/04/2014 14/05/2014 300.320.000 42.063.777,28 0,14006319020 

2ª antecipação – 2T14
1
 24/07/2014 01/08/2014 13/08/2014 300.320.000 29.865.909,18 0,09944695385 

3ª antecipação – 3T14
1
 23/10/2014 31/10/2014 12/11/2014 300.060.000 53.427.238,14 0,17805518276 

   Saldo
1
 12/02/2015 10/04/2015 23/04/2015 300.060.000 95.457.456,87 0,31812789732

2
 

Total 220.814.381,47 0,73569322413
2
 

1
 Dividendos aprovados “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício 

de 2014. 
2
 Valor do dividendo por ação sujeito a alteração em função do saldo de ações em tesouraria na data do corte (09/04/2015).

 
 

 

 
(*) Payout: Dividendo dividido pelo lucro líquido após a constituição das reservas legais. 

(**) Dividend yield: Dividendo por ação no período dividido pelo preço médio ponderado da ação no período anualizado. 

 

Confirmamos a manutenção da nossa política de dividendos em 2015. 

 

R$ 0,4048  

R$ 0,7300  

R$ 0,9760  R$ 0,9985  

R$ 0,7357  
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2010 2011 2012 2013 2014 

%
 

R
$
 p

o
r 

a
ç
ã
o

 

Dividendo por ação Payout (*) Dividend yield (**) 



 

 
Resultado do 4T14 e de 2014   Página 21 de 25 

Fatos Societários  

23/10/2014 – Aviso aos Acionistas: Em 12 de novembro de 2014, iniciou o pagamento da 3ª antecipação de 
dividendos, relativos ao exercício social de 2014, no montante de R$53.427.238,14 equivalentes a 
R$0,17805518276 por ação ordinária, excluindo as ações em tesouraria. As ações foram negociadas ex-
dividendo a partir de 31/10/2014.  

12/02/2015 – Reunião do Conselho de Administração: Deliberou a aprovação das informações financeiras 
relativas ao 4º trimestre e das demonstrações financeiras do exercício social de 2014; a destinação do lucro 
líquido do exercício social de 2014 e a distribuição dos dividendos propostos pela Diretoria; a alteração do 
Regulamento do Plano de Outorga de Opções de Compra ou Subscrição de Ações, na forma prevista no item 9.4 
do mesmo; a outorga de opções de compra de ações  (Stock Options); a aquisição de ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, da Companhia  para permanência em tesouraria e posterior alienação, em 
cumprimento ao exercício das opções outorgadas a seus executivos; e, outros assuntos de interesse da 
sociedade. 
 

Mercado de Capitais 

Em 2014, a ação da Grendene (GRND3) desvalorizou 10,9% considerando o reinvestimento dos dividendos e no 
mesmo período o IBOVESPA valorizou 2,9%. O volume financeiro médio diário foi de R$5,7 milhões em 2014 
(R$8,7 milhões em 2013). 

A quantidade de negócios, número de ações negociadas, volume financeiro e as médias diárias estão 
apresentadas no quadro a seguir:  

Período Pregões 
Nº 

negócios 
Qtde. ações Volume R$ 

Preço R$ Qtde. média ações Vol. fin. médio R$ 

Médio 
ponderado 

Fechamento 
Por 

negócio 
Diário 

Por 
negócio 

Diário 

2013 248 395.765 106.569.600 2.146.610.763 20,14 18,09 269 429.716 5.424 8.655.689 

2014 248 352.905 93.691.900 1.422.422.174 15,18 15,30 265 377.790 4.031 5.735.573 

A seguir mostramos o comportamento das ações ON da Grendene em comparação ao Índice BOVESPA, 
considerando base 100 igual a 31 de dezembro de 2013, e o volume financeiro diário. 
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Volume financeiro diário - R$ GRND3 - com reinvest. dividendos Ibovespa 



 

 

 
Resultado do 4T14 e de 2014   Página 22 de 25 

Anexo I – Receita bruta, volume, preço médio e participação por mercado 

Receita bruta Consolidada 

(R$ milhares) 
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 

Var.  
4T14/4T13 

2013 2014 
Var.  

2014/2013 

Mercado interno 377.782  322.941  528.725  615.954  475.268 404.256 595.605 671.789 447.640 385.843 590.822 653.432 (2,7%) 2.146.918 2.077.737 (3,2%) 

- Calçados 377.782  322.941  528.725  615.954  475.268 404.256 595.605 671.789 447.640 385.843 590.822 653.424 (2,7%) 2.146.918 2.077.729 (3,2%) 

- Móveis - - - - - - - - - - - 8 0,0% - 8 0,0% 

Exportação 117.661  89.697  84.290  187.400  128.303 100.458 143.395 192.289 167.776 102.902 139.270 232.615 21,0% 564.445 642.563 13,8% 

- Calçados  117.661  89.697  84.290  187.400  128.303 100.458 143.395 192.289 167.776 102.888 139.270 231.772 20,5% 564.445 641.706 13,7% 

- Móveis - - - - - - - - - 14 - 843 0,0% - 857 0,0% 

Exportação Calçados - US$ 66.558  45.686  41.548  91.039  64.289 48.530 62.664 84.467 70.971 46.144 61.213 91.055 7,8% 261.604 272.649 4,2% 

Total 495.443  412.638  613.015  803.354  603.571 504.714 739.000 864.078 615.416 488.745 730.092 886.047 2,5% 2.711.363 2.720.300 0,3% 
 

    
    

       
 

Volume (milhares de pares) 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 
Var.  

4T14/4T13 
2013 2014 

Var.  
2014/2013 

Mercado interno 26.510 25.009 38.702 49.500 37.497 30.986 43.188 53.996 30.935 27.685 43.457 50.674 (6,2%) 165.667 152.751 (7,8%) 

Exportação 14.244 7.796 8.796 14.510 15.063 9.662 10.930 14.873 15.780 9.144 11.395 15.874 6,7% 50.528 52.193 3,3% 

Total 40.754 32.805 47.498 64.010 52.560 40.648 54.118 68.869 46.715 36.829 54.852 66.548 (3,4%) 216.195 204.944 (5,2%) 

 
    

    
       

 

Preço médio (R$) 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 
Var.  

4T14/4T13 
2013 2014 

Var.  
2014/2013 

Mercado interno 14,25 12,91 13,66 12,44 12,67 13,05 13,79 12,44 14,47 13,94 13,60 12,89 3,6% 12,96 13,60 4,9% 

Exportação 8,26 11,51 9,58 12,92 8,52 10,40 13,12 12,93 10,63 11,25 12,22 14,60 12,9% 11,17 12,29 10,0% 

Exportação (US$) 4,67 5,86 4,72 6,28 4,27 5,02 5,73 5,68 4,50 5,05 5,37 5,74 1,1% 5,18 5,22 0,8% 

Total 12,16 12,58 12,91 12,55 11,48 12,42 13,66 12,55 13,17 13,27 13,31 13,30 6,0% 12,54 13,27 5,8% 
 

    
    

       
 

Dólar 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 
Var.  

4T14/4T13 
2013 2014 

Var.  
2014/2013 

Dólar final 1,8221 2,0213 2,0306 2,0435 2,0138 2,2156 2,2300 2,3426 2,2630 2,2025 2,4510 2,6562 13,4% 2,3426 2,6562 13,4% 

Dólar médio 1,7678 1,9633 2,0287 2,0585 1,9957 2,0700 2,2883 2,2765 2,3640 2,2297 2,2752 2,5454 11,8% 2,1576 2,3536 9,1% 
 

Participação por mercado - Calçados    
       

 

Receita bruta de vendas 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14  2013 2014 
 

Mercado interno 76,3% 78,3% 86,2% 76,7% 78,7% 80,1% 80,6% 77,7% 72,7% 78,9% 80,9% 73,8%  79,2% 76,4% 
 

Exportação 23,7% 21,7% 13,8% 23,3% 21,3% 19,9% 19,4% 22,3% 27,3% 21,1% 19,1% 26,2%  20,8% 23,6% 
 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0% 
 

 

Participação por mercado - Calçados  
    

        

Volume de vendas 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14  2013 2014 
 

Mercado interno 65,0% 76,2% 81,5% 77,3% 71,3% 76,2% 79,8% 78,4% 66,2% 75,2% 79,2% 76,1%  76,6% 74,5% 
 

Exportação 35,0% 23,8% 18,5% 22,7% 28,7% 23,8% 20,2% 21,6% 33,8% 24,8% 20,8% 23,9%  23,4% 25,5% 
 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0% 
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Anexo II – Balanço Patrimonial Consolidado em IFRS (em milhares de reais) 

Ativo 31/12/13 AV 31/12/14 AV AH 

Circulante 1.694.062 71,5% 1.906.527 71,1% 112,5% 

Caixa e equivalentes de caixa 39.360 1,7% 26.324 1,0% 66,9% 

Aplicações financeiras 392.665 16,6% 634.472 23,7% 161,6% 

Títulos ao valor justo por meio do resultado 119.548 5,0% 379.572 14,2% 317,5% 

Títulos mantidos até o vencimento 273.117 11,5% 254.900 9,5% 93,3% 

Contas a receber de clientes 900.048 38,0% 907.344 33,8% 100,8% 

Estoques 205.724 8,7% 214.019 8,0% 104,0% 

Créditos tributários 22.031 0,9% 11.705 0,4% 53,1% 

Imposto de renda e contribuição social a recuperar 1.704 0,1% 3.839 0,1% 225,3% 

Títulos a receber 69.819 2,9% 37.423 1,4% 53,6% 

Custos e despesas antecipadas 1.210 0,1% 2.768 0,1% 228,8% 

Outros créditos 61.501 2,6% 68.633 2,6% 111,6% 

Não circulante 675.280 28,5% 775.486 28,9% 114,8% 

Realizável a longo prazo 324.469 13,7% 355.268 13,2% 109,5% 

Aplicações financeiras 301.940 12,7% 335.182 12,5% 111,0% 

Títulos mantidos até o vencimento 301.940 12,7% 335.182 12,5% 111,0% 

Depósitos judiciais 2.454 0,1% 2.022 0,1% 82,4% 

Créditos tributários 563 - 646 - 114,7% 

Títulos a receber 288 - 70 - 24,3% 

Imposto de renda e contribuição social diferidos 15.656 0,7% 13.530 0,5% 86,4% 

Despesas antecipadas 3.568 0,2% 3.818 0,1% 107,0% 

Investimentos 877 - 412 - 47,0% 

Imobilizado 315.087 13,3% 368.179 13,7% 116,8% 

Intangível 34.847 1,5% 51.627 1,9% 148,2% 

Total do ativo 2.369.342 100,0% 2.682.013 100,0% 113,2% 

      

Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/13 AV 31/12/14 AV AH 

Circulante 285.066 12,0% 282.003 10,5% 98,9% 

Empréstimos e financiamentos 101.909 4,3% 99.567 3,7% 97,7% 

Fornecedores 39.792 1,7% 36.287 1,4% 91,2% 

Obrigações contratuais – Licenciamentos 16.862 0,7% 16.288 0,6% 96,6% 

Comissões a pagar 39.078 1,6% 40.950 1,5% 104,8% 

Impostos, taxas e contribuições 12.683 0,5% 14.980 0,6% 118,1% 

Imposto de renda e contribuição social a pagar 4.272 0,2% 4.434 0,2% 103,8% 

Salários e encargos a pagar 63.756 2,7% 57.974 2,2% 90,9% 

Provisão para riscos trabalhistas 1.838 0,1% 1.873 0,1% 101,9% 

Outras contas a pagar 4.876 0,2% 9.650 0,4% 197,9% 

Não Circulante 16.316 0,7% 72.076 2,7% 441,8% 

Empréstimos e financiamentos 15.827 0,7% 71.790 2,7% 453,6% 

Provisão para riscos trabalhistas 489 - 286 - 58,5% 

Patrimônio líquido consolidado 2.067.960 87,3% 2.327.934 86,8% 112,6% 

Participação dos acionistas controladores 2.060.734 87,0% 2.315.374 86,3% 112,4% 

Capital social realizado 1.231.302 52,0% 1.231.302 45,9% 100,0% 

Ajuste de avaliação patrimonial (4.470) (0,2%) (2.346) (0,1%) 52,5% 

Reservas de capital 5.078 0,2% 5.643 0,2% 111,1% 

Reservas de lucros 839.294 35,4% 1.091.616 40,7% 130,1% 

Ações em tesouraria (10.470) (0,4%) (10.841) (0,4%) 103,5% 

Participação dos acionistas não controladores 7.226 0,3% 12.560 0,5% 173,8% 

Total do passivo e do patrimônio líquido 2.369.342 100,0% 2.682.013 100,0% 113,2% 
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Anexo III – Demonstrativo de Resultado Consolidado (em milhares de reais) 

R$ milhares 4T13 AV 4T14 AV 
Var. % 

4T14/4T13 

Mercado interno 671.789 95,7% 653.432 88,2% (2,7%) 

Exportação 192.289 27,4% 232.615 31,4% 21,0% 

Receita bruta de vendas e serviços 864.078 123,1% 886.047 119,5% 2,5% 

Devolução de vendas e Impostos sobre a venda (121.240) (17,3%) (113.839) (15,4%) (6,1%) 

Descontos concedidos a clientes (40.693) (5,8%) (30.941) (4,2%) (24,0%) 

Deduções das vendas (161.933) (23,1%) (144.780) (19,5%) (10,6%) 

Receita líquida de vendas 702.145 100,0% 741.267 100,0% 5,6% 

Custos dos produtos vendidos (379.991) (54,1%) (370.640) (50,0%) (2,5%) 

Lucro bruto 322.154 45,9% 370.627 50,0% 15,0% 

Receita (despesas) operacionais (182.746) (26,0%) (198.284) (26,7%) 8,5% 

Despesas com vendas (164.432) (23,4%) (174.668) (23,6%) 6,2% 

Despesas gerais e administrativas (20.264) (2,9%) (24.595) (3,3%) 21,4% 

Outras receitas operacionais 3.112 0,4% 2.475 0,3% (20,5%) 

Outras despesas operacionais (1.162) (0,2%) (1.496) (0,2%) 28,7% 

Lucro operacional antes do resultado financeiro e dos 
tributos (EBIT) 139.408 19,9% 172.343 23,2% 23,6% 

Receitas financeiras 45.364 6,5% 67.735 9,1% 49,3% 

Despesas financeiras (16.614) (2,4%) (28.279) (3,8%) 70,2% 

Resultado financeiro 28.750 4,1% 39.456 5,3% 37,2% 

Lucro antes da tributação 168.158 23,9% 211.799 28,6% 26,0% 

Imposto de renda e contribuição social:      

Corrente (23.562) (3,4%) (16.383) (2,2%) (30,5%) 

Diferido (635) (0,1%) (998) (0,1%) 57,2% 

Participação de acionistas não controladores (1.046) (0,1%) 875 0,1% (183,7%) 

Lucro líquido do período 142.915 20,4% 195.293 26,3% 36,6% 

Depreciação e amortização 9.998 1,4% 12.873 1,7% 28,8% 

EBITDA 149.406 21,3% 185.216 25,0% 24,0% 

 

R$ milhares 2013 AV 2014 AV 
Var. % 

2014/2013 

Mercado interno 2.146.918 98,2% 2.077.737 93,0% (3,2%) 

Exportação 564.445 25,8% 642.563 28,8% 13,8% 

Receita bruta de vendas e serviços 2.711.363 124,0% 2.720.300 121,8% 0,3% 

   Devolução de vendas e Impostos sobre a venda (393.349) (18,0%) (383.005) (17,1%) (2,6%) 

   Descontos concedidos a clientes (130.750) (6,0%) (103.997) (4,7%) (20,5%) 

Deduções das vendas (524.099) (24,0%) (487.002) (21,8%) (7,1%) 

Receita líquida de vendas 2.187.264 100,0% 2.233.298 100,0% 2,1% 

Custos dos produtos vendidos (1.193.562) (54,6%) (1.207.379) (54,1%) 1,2% 

Lucro bruto 993.702 45,4% 1.025.919 45,9% 3,2% 

Receita (despesas) operacionais (594.469) (27,2%) (636.506) (28,5%) 7,1% 

Despesas com vendas (521.220) (23,8%) (543.744) (24,3%) 4,3% 

Despesas gerais e administrativas (79.032) (3,6%) (91.263) (4,1%) 15,5% 

Outras receitas operacionais 10.600 0,5% 7.974 0,4% (24,8%) 

Outras despesas operacionais (4.817) (0,2%) (9.473) (0,4%) 96,7% 

Lucro operacional antes do resultado financeiro e dos 
tributos (EBIT) 399.233 18,3% 389.413 17,4% (2,5%) 

Receitas financeiras 183.061 8,4% 220.419 9,9% 20,4% 

Despesas financeiras (79.484) (3,6%) (84.895) (3,8%) 6,8% 

Resultado financeiro 103.577 4,7% 135.524 6,1% 30,8% 

Lucro antes da tributação 502.810 23,0% 524.937 23,5% 4,4% 

Imposto de renda e contribuição social:      

Corrente (56.556) (2,6%) (40.874) (1,8%) (27,7%) 

Diferido (12.249) (0,6%) 1.196 0,1% (109,8%) 

Participação de acionistas não controladores (465) - 4.985 0,2% (1.172,0%) 

Lucro líquido do período 433.540 19,8% 490.244 22,0% 13,1% 

Depreciação e amortização 36.648 1,7% 47.461 2,1% 29,5% 

EBITDA 435.881 19,9% 436.874 19,6% 0,2% 
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Anexo IV - Demonstração do Fluxo de Caixa Consolidado (em milhares de reais) 

Demonstrações dos fluxos de caixa 31/12/13 31/12/14 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 

 Lucro líquido do exercício 433.540 490.244 

 Participação de acionistas não controladores 5.996 5.334 

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais 

Ajustes de avaliação patrimonial (33) 2.124 

Depreciação e amortização 36.648 47.461 

Imposto de renda e contribuição social diferidos 7.626 2.126 

Ganho na venda e baixa de investimento - 465 

Ganho na venda e baixa de imobilizado 3.437 2.916 

Ganho na venda e baixa de intangível 76 373 

Plano de opções de compra ou subscrição de ações 4.492 3.266 

Provisão para crédito de liquidação duvidosa (15.370) 2.276 

Provisão para desconto pontualidade 3.808 (11.959) 

Provisão para estoques obsoletos 1.359 2.003 

Provisão para riscos trabalhistas (117) (168) 

Despesas de juros de financiamentos 11.891 13.324 

Receita de juros de aplicações financeiras (78.359) (96.585) 

Variações cambiais, líquidas 4.990 (1.788) 

 419.984 461.412 

Variações nos ativos e passivos: 

Contas a receber de clientes (82.337) 2.387 

Estoques (33.139) (10.298) 

Outras contas a receber 14.961 32.214 

Fornecedores (17.014) (3.505) 

Salários e encargos a pagar 6.821 (5.782) 

Impostos, taxas e contribuições (869) 2.297 

Imposto de renda e contribuição social a pagar (9.278) 162 

Outras contas a pagar 4.176 6.072 

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais 303.305 484.959 

Fluxo de caixa das atividades de investimento 

Em imobilizado (132.229) (94.304) 

Em intangível (21.807) (24.786) 

Aplicações financeiras (1.794.818) (2.091.550) 

Resgate de aplicações financeiras 1.953.913 1.848.783 

Juros recebidos 84.537 64.303 

Disponibilidades líquidas (aplicadas) geradas pelas atividades de investimento 89.596 (297.554) 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento 

Captação de empréstimos 549.616 471.461 

Pagamento de empréstimos (579.500) (413.897) 

Juros pagos (8.549) (17.011) 

Dividendos pagos (294.645) (236.022) 

Aquisição de ações em tesouraria (57.751) (9.471) 

Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra 22.799 4.115 

Resultado na venda de ações em tesouraria - 384 

Disponibilidades líquidas aplicadas às atividades de financiamento (368.030) (200.441) 

Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa 24.871 (13.036) 

Demonstração da variação no caixa e equivalentes de caixa 

 No inicio do exercício 14.489 39.360 

 No final do exercício 39.360 26.324 

Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa 24.871 (13.036) 

 


