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http://ri.grendene.com.br

Sobral, 28 de outubro de 2021 – A GRENDENE (B3: Novo Mercado - GRND3), divulga o resultado 

do 3T21 e 9M21. As informações são apresentadas de forma consolidada em IFRS – International 

Financial Reporting Standards. 

RECEITA BRUTA 

R$ 818,3  milhões 

RECEITA BRUTA/PAR 
R$ 18,61 

 

3ª distribuição de dividendos do 

exercício de 2021 no valor de R$ 134,7 milhões 
Ações ex-dividendo a partir de 08 de novembro de 2021 

e pagamento a partir de 24 de novembro de 2021

Melhor 3º trimestre da história em Receita Bruta (R$ 818,3 milhões)

Lucro Líquido de R$ 208,1 milhões no 3T21

DESTAQUES DO RESULTADO 
3T21 vs 3T20

+5,9% 

+2 7,6%

Grendene S.A.

Diretoria de Relações com Investidores

Alceu Albuquerque

Diretor de Relações com Investidores

E-mail:  / Telefone: +55-54-2109-9022dri@grendene.com.br

Quantidade de ações ordinárias: 902.160.000

Cotação (30/09/2021): R$9,26 por ação

Valor de mercado: R$8,4 bilhões / US$1,6 bilhão

Videoconferência com 

tradução simultânea para o 

idioma inglês

29/10/2021 às 10:30 horas

(horário de Brasília)

Clique aqui 

para participar

RECEITA DE 

EXPORTAÇÃO 

R$ 155,5 milhões 

+32,2%

LUCRO LÍQUIDO 

R$ 208,1 milhões +87,7%

http://dri@grendene.com.br
https://tenmeetings.com.br/call-de-resultados/portal/#/home?webinar=99557701316


PRINCIPAIS INDICADORES 

ECONÔMICO-FINANCEIROS
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ANÁLISE E DISCUSSÃO GERENCIAL

Após 19 meses desde o início da pandemia no Brasil, o 3T21 se apresenta como o período mais próximo 

do que podemos chamar de um cenário de normalidade. Isso porque o 2T20 foi completamente atípico 

pela impossibilidade de embarque dos pedidos recebidos, por conta da interrupção da produção da 

Companhia no referido trimestre;  enquanto no 3T20 e no 4T20, observamos uma concentração acima 

do normal nos embarques, uma vez que os pedidos recebidos no 2T20 foram entregues ao longo do 

2S20 (principalmente a partir de agosto de 2020), conforme demonstrado no gráfico abaixo.  

Volume de Pares
(em milhões)
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2º Trimestre 3º Trimestre

2019 2020 2021

30,1
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2º Trimestre 3º Trimestre

2019 2020 2021

497,1

82,1

437,7

705,8 772,8 818,3

Receita Bruta Total
(em milhões de R$)



Diante deste cenário mais próximo do normal, fruto do avanço global do processo 

de vacinação, o que vem permitindo a redução das restrições ao comércio e à 

circulação de pessoas, registrarmos a maior receita bruta da história da Grendene 

em um terceiro trimestre: R$818,3 milhões, 5,9% de crescimento ante o 3T20. O 

volume de pares embarcados recuou 17,1% para 44,0 milhões, frente à forte base 

de comparação do 3T20 (decorrente da concentração de embarques no 2S20 

mencionada anteriormente). 

5,9%
Receita bruta

de crescimento

A receita bruta/par cresceu 27,6% para R$18,61, reflexo da recuperação das vendas 

da Melissa, do restabelecimento dos embarques para o mercado internacional, da 

reabilitação do canal varejo no mercado brasileiro e dos reajustes realizados desde 

o 3T20.

3T21 X 3T20

27,6%
Receita bruta/par

No mercado doméstico, também registramos o melhor terceiro trimestre da história 

da Companhia em receita bruta, a qual alcançou R$662,8 milhões, ainda que o 

volume de pares embarcados tenha encolhido 17,7% em comparação ao 3T20.

O efeito positivo do mix das linhas comercializadas e do preço dos produtos 

vendidos superou o impacto da queda do volume de pares embarcados.  

662,8

Receita bruta
mercado doméstico

R$ milhões

3T21
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de crescimento

3T21 X 3T20

Dentre os segmentos/marcas da Companhia, a Melissa, a linha feminina (Grendha, Zaxy e Azaleia) e 

kids foram os maiores responsáveis pelo resultado positivo do mercado interno neste trimestre.

A retomada do canal varejo, composto pelas 

lojas físicas, que representa cerca de 85% 

das vendas do setor de calçados no país, 

reforça o sentimento de que estamos voltando, 

gradativamente, à vida normal. O canal é, 

historicamente, o mais representativo para a 

venda dos nossos produtos  e foi o que mais 

sofreu durante a pandemia.

Neste contexto de recuperação, o canal varejo 

impulsionou os resultados das nossas marcas 

no Brasil, ampliando a penetração do canal 

frente as vendas totais da Companhia e 

contribuindo para a elevação da receita 

bruta/par, dado que o varejo demanda produtos 

de maior valor agregado.



No caso da Melissa, observamos uma forte retomada das vendas para os Clubes Melissa, canal que 

representa cerca de 58% do sell-in da marca no mercado interno, registrando crescimento de 45,4% em 

comparação ao 3T20. 

No comércio exterior, o desempenho das nossas exportações seguiu a trajetória de recuperação 

apresentada desde o início do ano, apesar da aparição de novas cepas do coronavírus e da reduzida 

atividade comercial, em algumas regiões do mundo, em especial na Europa.

As vendas para o mercado internacional alcançaram R$155,5 milhões em receita bruta e 7,8 milhões de 

pares em volume, 32,2% acima dos R$117,6 milhões em receita e 14,1% abaixo dos 9,1 milhões de pares 

do 3T20. Esse comportamento refletiu um incremento da receita bruta/par de 54,1% em reais e 58,8% em 

dólares, ocasionado assim como ocorreu no mercado interno, pelo efeito do preço mais elevado dos , 

produtos vendidos e do mix de maior valor agregado embarcado.
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 +32,2% em receita bruta 

+54,1% em receita bruta/par (reais)

+58,8% em receita bruta/par (dólares)

VENDAS MERCADO INTERNACIONAL 
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O lucro bruto avançou 5,1%, para R$296,4 milhões, correspondendo a uma margem bruta de 44,2% 

no 3T21. Mesmo com o embarque de um mix de linhas de maior valor agregado e com o ganho de 

eficiência com mão de obra (melhoria de 1,3 p.p. ante o 3T20), a margem bruta recuou 0,5 p.p. em 

função da pressão de custos advinda das matérias-primas (elevação de 2,4 p.p. frente ao 3T20).

Conforme já havíamos comentado, a partir de maio passamos a observar um movimento de redução 

dos preços das nossas principais matérias-primas. No entanto, a partir do fim de agosto, uma 

sucessão de eventos passou a pressionar os preços da resina de  PVC, nossa principal matéria-

prima. O furacão Ida na costa do Golfo (que impactou 42% da produção de resina dos EUA); as 

paradas não programadas de fabricantes na Europa, os congestionamentos nos portos; a escassez 

de containers; a crise energética na China; e a disparada do gás na Europa são os principais fatores 

que afetaram a cadeia de suprimentos no terceiro trimestre e, consequentemente, o preço da resina 

de PVC.

Ainda que o preço da resina de PVC no mercado internacional tenha apresentado elevação a partir 

de setembro e com maior intensidade em outubro, acreditamos que com a retomada da produção  

(principalmente nos Estados Unidos) teremos, no médio prazo, o restabelecimento do equilíbrio da 

oferta e demanda deste insumo no mercado mundial e, consequentemente, a redução do preço da 

resina de PVC a partir de 2022. 

Ainda sobre as matérias-primas, embora os gargalos da cadeia de abastecimento global estejam 

atingindo empresas dos mais diversos setores mundialmente, estamos bem posicionados para 

atender os pedidos do 4T21, historicamente o mais expressivo para a Companhia.

As despesas operacionais avançaram 13,7% em função de maiores gastos com despesas 

comerciais. 

O EBIT recorrente recuou 6,0% para R$126,0 milhões ante R$134,0 milhões no 3T20, em virtude, 

principalmente, do incremento das despesas comerciais. No EBIT os itens não recorrentes montam 

R$7,5 milhões no 3T21 e estão relacionados a: perdas estimadas com devedores duvidosos (-R$5,2 

milhões), despesas relacionadas à COVID-19 (-R$3,3 milhões), e baixa de imobilizado da Grendene 

UK (+R$1,0 milhão). 



O resultado financeiro atingiu R$13,0 milhões no trimestre, avanço de 22,3% frente ao 

3T20, composto pelo resultado positivo do rendimento das aplicações financeiras (R$27,2 

milhões), das operações de câmbio (R$5,1 milhões), de outros ativos financeiros - SCPs 

(R$5,6 milhões) e a soma do resultado do ajuste a valor presente (R$3,7 milhões), menos 

o resultado das aplicações em renda variável (-R$28,6 milhões), foi R$2,3 milhões 

superior ao do 3T20.

AVANÇO DE 22,3% NO RESULTADO FINANCEIRO,  FRENTE AO 3T20

Diante deste cenário, o lucro líquido recorrente no 3T21 avançou 15,8% para R$136,4 

milhões. Temos um efeito não recorrente no Imposto de Renda e na Contribuição Social, 

crédito de ação judicial, que reconheceu por unanimidade a inconstitucionalidade da 

incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic na repetição do indébito tributário no 

valor de R$77,9 milhões, o efeito líquido dos itens não recorrentes no Lucro Líquido é 

R$71,6 milhões.  

LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE NO 3T21 AVANÇOU 15,8%

Encerramos o 3T21 com caixa estável próximo a R$2,0 bilhões, mantendo nossa sólida 

situação financeira.  

SÓLIDA SITUAÇÃO FINANCEIRA
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Embora cientes do cenário de instabilidade econômica causada pelo aumento da 

inflação, dos juros e da redução dos auxílios governamentais, o avanço da vacinação no 

mundo e outros aspectos indicam ventos favoráveis ao olhar para o horizonte: a melhora 

dos índices de mobilidade e a diminuição das incertezas com o quadro pandêmico são 

fatores que nos trazem otimismo para o 4T21, historicamente o mais representativo para 

a Grendene.  



DESTAQUES



MELISSA

+42,1% receita bruta total (vs 3T20)

+13 Clubes Melissa, totalizando 367 Clubes Melissa ativos no Brasil

6,4% de penetração do e-commerce sobre a receita bruta da marca no trimestre 

Estratégia de internacionalização EUA

+3 novas lojas nos EUA (uma em San Diego e duas em Miami, previstas para o 2S21)
Totalizando 5 unidades Melissa em território norte-americano
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Melissa / Zee.dog

Primeira collab da Melissa junto 
a uma marca do universo pet. 

Sold out dos acessórios pet 

no canal Zee.Dog 

nas primeiras 48 horas.

Melissa / Camila Coutinho

Collab com a empresária e 
influenciadora Camila Coutinho. 
Produtos desta collab estiveram entre 

mais vendidos da Melissa 

no trimestre. 



SUSTENTABILIDADE

PRODUTOS DE MENOR IMPACTO

Lançamento da Melissa Free,  linha  de calçados de menor 

impacto da Melissa:

- Primeiro monobloco da marca em EVA

- Contém   material  de   fonte   renovável / biobased   na  sua 

composição, original da cana-de-açúcar 

- Possui 20,7% menos impacto ambiental quando comparado 

a um calçado igual, mas de matéria-prima convencional

CERTIFICAÇÕES NACIONAIS

- Recertificação com selo ouro da ABVTEX (ética nos negócios, condições de saúde e segurança dos 

colaboradores e cuidados com o meio ambiente)

- Conquista do Selo Prata Programa Brasileiro GHG Protocol (primeira publicação de inventário em 

Registro Público de Emissões de Gases de Efeito Estufa)

LOGÍSTICA REVERSA

Parceria entre C&A e Ipanema para logística reversa 

(30 lojas selecionadas para o projeto piloto)

RECONHECIMENTO

Melissa  recebe o selo  “Unis vers le beau responsable”, 

lançado  em   setembro   pela  Printemps,  França,  que 

identifica  marcas  preocupadas em criar  produtos  que 

valorizem as pessoas, a ética, a natureza e a economia 

circular e sustentável. 

Também ganha espaço no 7ème ciel,  piso  dedicado  à 

circularidade e inaugurado no dia 21 de setembro.

AUDITORIA INTERNACIONAL

Obtenção  de  excelentes  resultados na auditoria Smeta (auditoria global que gera um relatório aberto 

aos mais de  55 mil membros do programa Sedex em 180 países)
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INTERNACIONALIZAÇÃO

JV 3G RADAR

US$ 100
MILHÕES
Investimento 
(3G + Grendene) CONTROLE ACIONÁRIO

50,1% 3G

Grendene49,9% 

40%
EUA, CANADÁ, CHINA 

E HONG KONG
Mercado mundial calçados

US$ 360 BILHÕES
MERCADO GLOBAL 

DE CALÇADOS

Grendene + 3G
Aliar excelência industrial da 

Grendene ao histórico de 
distribuição, gestão de marcas 

globais e M&A da 3G

Aproximar a 
Grendene do 
consumidor final
Melhor experiência de 
compra e construção de 
lealdade às nossas 
marcas

Gerar valor aos 
acionistas

margens, gerando maior 
diversificação geográfica e 
de moedas

Ser plataforma de 
consolidação global

Num setor grande e 
fragmentado

Ampliar investimentos 
internacionais

Com foco em gente, marcas e 
plataformas de distribuição, em 

especial no digital

Buscar crescimento 
acelerado de volume

Em mercados significativamente 
maiores que Brasil e sub-

penetrados pela Grendene
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NOVA FÁBRICA 

EM CRATO/CE

Também em setembro foi anunciada a implantação de uma nova fábrica da Grendene prevista para 
o ano de 2022, em Crato / CE.

+500 MIL
PARES MENSAIS
Calçados e 
componentes de EVA

10.800M²
Ampliação da unidade

+1.000
Novos empregos
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Prorrogação e ampliação dos incentivos fiscais estaduais do 
ICMS do Programa PROVIN/CE, que passará a denominar-se 
"PROADE", para um novo período a contar de 01/10/2021 até 
31/12/2032.

INCENTIVOS FISCAIS 

UNIDADES CEARÁ



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

DIRECT TO CONSUMER (BR) – 3T21

GMV Brasil +27% vs 2T21 e +40% vs 3T20

E-commerce Melissa USA +128% vs 3T20

+21,8% clientes vs 2T21, sendo 85% deles em primeira compra

+13% sessões vs 2T21: 9.3 milhões

GMV representa o valor total pago pelos compradores por 

transações em nossas plataformas digitais, através do checkout, 

incluindo todos os meios de pagamento. São considerados apenas 

os pagamentos aprovados, e não são descontadas as devoluções.

SESSÃO grupo de interações de um usuário com o site em 

determinado espaço de tempo. Uma sessão pode conter o acesso 

em diversa páginas do site. Assim como um usuário/visitante pode 

ter várias sessões ao longo do dia.

GLOSSÁRIO:

pedidos na 

modalidade

envio pela loja 

Clubes Melissa 

(vs 2T21)

+167%
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ROADMAP

Integração marketplaces 

(Magalu,  Netshoes, Zattini, Mercado Livre e Dafiti)

Rollout modalidade pick up in store

E-commerce Melissa Europa

OMNI – 3T21

+167% pedidos na modalidade ship from store vs 2T21: 190 Clubes Melissa 

Showrooming ativo em 100% dos Clubes Melissa

Ship from store ativo em 280 lojas

Pick up in store em fase de testes



ANÁLISE DAS 

OPERAÇÕES 

(DADOS 

CONSOLIDADOS 

EM IFRS)
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RECEITA BRUTA DE VENDAS
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Com  o  aumento  das  vendas no 3T21 vs. 3T20 de 5,9%, obtivemos  o  melhor terceiro trimestre da 

história da Grendene em termos de Receita Bruta (R$818,3 milhões).
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RECEITA BRUTA DE VENDAS – MERCADO INTERNO (MI)
No 3T21, tivemos crescimento de 1,2% na receita bruta do mercado interno, melhor terceiro trimestre 

da história da Grendene em receita bruta, principalmente pelo ótimo desempenho da Melissa em todos 

os canais.  
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RECEITA BRUTA DE VENDAS – EXPORTAÇÃO (ME)
No 3T21, obtivemos um crescimento de 32,2% na receita bruta de exportação em relação ao 3T20, 

resultado do incremento da receita bruta/par de 54,1% em reais e 58,8% em dólares, ocasionado, 

principalmente, pelo mix de maior valor agregado embarcado.
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Conforme dados da MDIC/SECEX/ABICALÇADOS, as exportações brasileiras de calçados nos 9M21 

vs. 9M20, apresentaram aumento de 26,3% na receita em dólar e 33,7% no volume de pares vendidos, 

e queda de 5,5% no preço médio por par exportado em dólar. Comparativamente a Grendene 

apresentou crescimento 63,4% na receita em dólar, 34,2% no volume de pares vendidos e 21,8% no 

preço médio por par exportado em dólar. A participação da Grendene no volume de pares das 

Exportações Brasileiras de calçados ficou em 24,4% no 9M21 (24,3% no 9M20).

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV)
O aumento de 7,5% do CPV no 3T20 foi principalmente em decorrência do incremento do preço da 

resina no período.

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS (ROL)
O aumento de 6,4% da receita liquida no 3T21 em comparação ao 3T20, foi alcançado principalmente 

pelo incremento da receita bruta por par, pelo bom desempenho de produtos de maior valor agregado.
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O gráfico a seguir mostra o movimento de preços no mercado (ICIS-LOR) em dólar, convertidos para 

reais, da resina de PVC e a mudança de patamar do custo médio por par da Grendene, mostrando o 

comportamento por par a cada trimestre de 2020 a 2021.

LUCRO BRUTO / MARGEM BRUTA
Mesmo com o crescimento do lucro bruto de 5,1% no 3T21 vs. 3T20, a margem bruta caiu de 44,7% 

para 44,2% (queda de 0,5 p.p.) em função da pressão de custos das matérias-primas.
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DESPESAS COM VENDAS (DV)
As  despesas  comerciais  da  Companhia são  predominantemente  variáveis  na  forma  de  fretes, 

licenciamentos, comissões, publicidade e marketing.

DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA (DP&P)
No  3T21,  houve  um  incremento  de  32,3%  nos  gastos  em  publicidade  e propaganda vs. 3T20, 

acumulando nos 9M21 3,3% de gasto em relação a receita líquida, 0,2 p.p. menor que 9M20.

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (DG&A) 
As  despesas gerais administrativas aumentaram 19,7% no acumulado dos 9M21 vs. 9M20.  O item 

de despesas com pessoal foi o que mais contribuiu para este crescimento.
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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 caracterizado pelo Ebit é um melhor indicador de 

sua performance operacional.
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EBITDA
Nosso negócio é de baixa intensidade de capital. A empresa regularmente investe um valor equivalente 

à  depreciação  para  manter  sua  capacidade  de  produção  atualizada.  Adicionalmente,  a Grendene 

mantém  caixa  líquido  positivo  e  não  tem  encargos  financeiros que devem ser pagos com recursos 

originados  da  operação.  Desta  forma,  entendemos  que  a  análise  do EBIT faz mais sentido para a 

gestão operacional da Companhia.

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Nos  9M21,  o  resultado financeiro líquido foi positivo em R$104,4 milhões, conforme demonstrado no 

quadro a seguir:
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LUCRO LÍQUIDO
O  lucro  líquido  recorrente  teve  incremento  de  104,1% nos 9M21,  ocasionado basicamente  pelo 

aumento dos volumes de pares vendidos, mix de produtos de valor agregado mais alto e melhora no 

resultado financeiro.

INVESTIMENTOS (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)
Nos 9M21 os investimentos foram: manutenção de prédios industriais e instalações, reposição do ativo 

imobilizado  e  aquisição  de  novos  equipamentos  para modernização do parque fabril e nos diversos 

projetos para melhorar a eficiência da empresa.
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GERAÇÃO DE CAIXA

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS
A  Grendene  mantém   sólida  situação  financeira.  O caixa líquido (considerando caixa, equivalentes e 

aplicações  financeiras  de  curto  e  longo prazo menos empréstimos e financiamentos de curto e longo 

prazo) em 30/09/2021 totalizou R$1,8 bilhão, variação negativa de 7,2% em relação aos R$2,0 bilhões 

de 31/12/2020.

A  proporção  da  receita  líquida  acumulada  nos  últimos 12 meses mantida em caixa e equivalentes e 

aplicações  financeiras  caiu  de  105,0%,  considerando  a  situação  em   31/12/2020,  para  77,3% em 

30/09/2021.

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:

Nos 9M21, o caixa gerado nas atividades operacionais de R$494,3 milhões somado ao resultado líquido 

positivo de R$3,4 milhões na compra e venda de ações em tesouraria pelo exercício dos detentores de 

opções de compra outorgadas pela empresa e o resgate de aplicações financeiras no valor líquido de 

R$216,0 milhões foi destinado para: investimentos e integralização de capital em controladas e coligadas, 

no valor líquido de R$57,3 milhões; aquisição de imobilizados e intangíveis no valor de R$68,4 milhões; 

pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio no valor de R$574,5 milhões; e, pagamento de 

empréstimos, financiamentos e arrendamentos no valor líquido de R$13,1 milhões, o que resultou no 

aumento de R$0,4 milhão no valor mantido em caixa e equivalentes. O fluxo de caixa completo está no 

anexo V.
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INDICADORES DE VALOR

De acordo com o estatuto social e a atual política de dividendos, estabelecida em 13 de fevereiro de 

2014, divulgada em Fato Relevante na mesma data e ratificada em reunião do Conselho de 

Administração realizada em 14 de fevereiro de 2019, a administração propõe a terceira distribuição 

antecipada de dividendos relativo ao saldo apurado até 30 de setembro de 2021 “ad referendum” da 

Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2021, no valor de R$134,7 milhões 

equivalentes a R$0,149262435 por ação, pagos a partir de 24 de novembro de 2021.

Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas titulares de ações ordinárias (GRND3) inscritos 

nos registros da Companhia em 05 de novembro de 2021 (data do corte). Desta forma, as ações da 

Grendene (GRND3) passarão a ser negociadas ex-dividendo a partir de 08 de novembro de 2021 na 

B3.

DIVIDENDOS
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29/07/2021  –  Aviso aos Acionistas  –  Em  18  de  agosto  de 2021, iniciou o pagamento da segunda 

antecipação  de  dividendos  no  valor  de   R$33,7  milhões   (R$0,037357917  por  ação),   relativo  ao 

resultado apurado até 30 de junho de 2021. 

24/09/2021  -  Fato  Relevante  –  Prorrogação  dos  Incentivos   Fiscais   do   ICMS   no   Ceará,   dos 

estabelecimentos   localizados  em  Sobral,   Crato  e  Fortaleza,  para  um  novo  período  a  contar  de 

01/10/2021  até  31/12/2032  e  investimento  de  nova  unidade  industrial em Crato – CE. Implantação 
2

prevista  para  no  ano  de  2022,  com  área  de  10.800 m .  O  investimento  previsto  é  na  ordem de 

R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e geração de 1.000 novos empregos.

07/10/2021  –  Reunião  do  Conselho  de  Administração  –  Aprovou  a proposta encaminhada pela 

Diretoria,  da  constituição  de  uma  Joint  Venture  no  exterior  entre  a  Grendene  e  a 3G Radar cujo 

objetivo será a distribuição e a comercialização dos produtos da Grendene em determinados mercados 

internacionais.  A Diretoria da Companhia fica autorizada a negociar e assinar um Acordo de Acionistas 

da JV (“Acordo de Acionistas”) e um Acordo Master de Distribuição e Franquia (“MFDA”). 

07/10/2021  –  Fato  Relevante – A Grendene celebrou, nesta data, com a 3G Radar Private Fund I LP 

(“3G Radar”),  fundo gerido  pela  3G Radar Gestora de Recursos Ltda. (CNPJ nº 17.766.271/0001-36), 

os  documentos  vinculantes  para  a  constituição de uma joint venture com sede no Reino Unido a ser 

denominada  “Grendene  Global  Brands  Limited”, cujo objetivo será a distribuição e a comercialização 

dos  produtos da  Grendene  em  determinados  mercados internacionais ("JV"), dentre outras matérias 

relacionadas  ao  negócio  (Acordo  de acionistas, Acordo Master de Distribuição e Franquia (“MFDA”)). 

07/10/2021  –  Fato  Relevante  – 6º aditamento do acordo de acionistas para ajuste da quantidade de 

ações  vinculadas  ao  acordo  de  acionistas,  permanecendo  vinculadas   ao   Acordo   de   Acionistas 

470.000.000  de  ações  ordinárias  de  emissão  da  Companhia,  representativas  de 52,1% do capital 

social da Companhia.  As  desvinculações das participações acionárias supramencionadas não alteram 

(e nem objetivam alterar) o controle ou a estrutura administrativa da Companhia.

08/10/2021  – Comunicado ao Mercado – Com a presença dos principais executivos da Companhia e 

da  3G  Radar,   realizou  uma  videoconferência  para  apresentação  e  esclarecimento  de  dúvidas  a 

respeito do Fato Relevante divulgado, nesta data, que se refere a constituição de uma joint venture em 

parceria com a 3G Radar Gestora de Recursos Ltda (“3G Radar”).

28/10/2021  –  Reunião  do  Conselho  de  Administração   –   Aprovou:  as  informações  financeiras 

relativas  aos  primeiros  nove  meses  de  2021;  a  terceira  antecipação  de  dividendos  com base no 

resultado  apurado  até  30  de setembro  de  2021  no  valor  de  R$134,9  milhões;  a  contratação  da 

PricewaterhouseCoopers  -  Auditores  Independentes  para  prestar serviços de auditoria a partir de 01 

de  janeiro  de  2022,  para  substituição da empresa atual Ernst & Young Auditores Independentes S.S. 

(EY),    em    cumprimento    à    Resolução da  Comissão   de   Valores  Mobiliários,  que  determina  a  

rotatividade  dos  auditores  independentes e, outros assuntos de interesse da sociedade.

EVENTOS SOCIETÁRIOS
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MERCADO DE CAPITAIS
Nos  primeiros  nove meses de 2021 (9M21), a ação da  Grendene  (B3  ticker:  GRND3)   proporcionou 

rendimento de 18,1% considerando o reinvestimento dos dividendos, no mesmo período  o  IBOVESPA 

desvalorizou   6,8%.  O volume financeiro médio diário foi de R$19,2 milhões no 9M21 (R$15,3 milhões 

no  9M20).  A  quantidade  de  negócios, número  de  ações negociadas, volume financeiro e as médias 

diárias estão apresentadas no quadro a seguir:

Nas últimas 52 semanas (30/09/2021) a ação GRND3 apresentou cotação mínima de R$6,79 em 02 

de março de 2021 e máxima de R$12,61 em 12 de agosto de 2021. 

A  seguir  mostramos  o  comportamento  das  ações  ON  da  Grendene  em  comparação ao Índice 

BOVESPA, considerando base 100 igual a 31 de dezembro de 2020, e o volume financeiro diário.
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ANEXO I – RECEITA BRUTA CONSOLIDADA, VOLUMES, 

RECEITA BRUTA POR PAR E PARTICIPAÇÃO 

POR MERCADO TRIMESTRE
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ANEXO II – RECEITA BRUTA CONSOLIDADA, 

VOLUMES, RECEITA BRUTA POR PAR E 

PARTICIPAÇÃO POR MERCADO 

ACUMULADO
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ANEXO III – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO 

EM IFRS (EM MILHARES DE REAIS)
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ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 

CONSOLIDADO (EM MILHARES DE REAIS)
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ANEXO V – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

CONSOLIDADO (EM MILHARES DE REAIS)
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