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Receita Bruta de  vs. 2020R$ 2,8 bilhões, +21,9%

Ebit Recorrente de   vs. 2020R$ 415,6 milhões, +11,7%

Lucro Líquido Recorrente de  vs. 2020R$ 541,8 milhões, +15,6% 

Sobral, 24 de fevereiro de 2022 – A GRENDENE (B3: Novo Mercado - GRND3), divulga o resultado 
do 4T21 e 2021. As informações são apresentadas de forma consolidada em IFRS – International 
Financial Reporting Standards. 

DESTAQUES DO RESULTADO
4T21 vs. 4T20

-
8,0%

Receita bruta

R$ 946,8 
milhões

+
41,7%

Receita de exportação 

R$ 254,3 
milhões

-
25,6%

Lucro líquido recorrente 

R$ 234,2 
milhões

+
11,6%

Receita bruta/par 

R$ 18,50 

Distribuição de JCP e do saldo de dividendos do exercício de 2021 no valor de R$ 73,2 
milhões, acumulando no exercício o valor bruto de R$ 395,2 milhões. Ações ex-dividendo 
a partir de 03 de maio de 2022 e pagamento a partir de 18 de maio de 2022.

https://wittel.zoom.us/webinar/register/WN_civPnQxuR7CSrHucyF6oTg
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ANÁLISE E DISCUSSÃO GERENCIAL

Já ao fim do trimestre anterior, passamos a observar sinais de pressão sobre o consumidor brasileiro, 
especialmente aqueles de classes mais baixas, em virtude da inflação de alimentos, energia elétrica e 
combustíveis, que juntos respondem por parcela relevante do orçamento mensal desta camada da 
população. Além da inflação em patamar elevado, os juros altos, o término de auxílio emergencial e a 
elevada taxa de desemprego contribuíram para um cenário mais desafiador para o consumo ao fim de 
2021. 

Mesmo diante deste ambiente adverso, encerramos o ano com um sólido desempenho no 4T21, 
superando diversas métricas do 4T19, período que parece ser o mais adequado para comparação, em 
virtude do contexto atípico vivenciado pela Companhia no 4T20. Por esta razão, este release também 
inclui comparações com o mesmo período de 2019 para contexto adicional.

Conforme já comentamos em releases anteriores, no 3T20 e no 4T20, observamos uma concentração 
atípica nos embarques, especialmente para o mercado brasileiro, uma vez que os pedidos recebidos no 
2T20 foram entregues ao longo do 2S20, por conta da interrupção da produção da Companhia no 
referido trimestre.  

Volume de Pares
(em milhões)

2019 2020 2021

Receita Bruta Total
(em milhões de R$)
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2019 2020 2021

2º Trimestre 3º Trimestre1º Trimestre 4º Trimestre

28,5 26,0
35,4 30,1

4,3

23,5

43,2
53,0

44,0
49,0

62,1
51,2

Ano

150,9 145,4 154,0

2º Trimestre 3º Trimestre1º Trimestre 4º Trimestre

515,3
450,5

644,4
497,1

82,1

437,7

705,8 772,8 818,3 795,0
1.029,4

946,8

Ano

2.513,3
2.334,8

2.847,2
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+21,9%
Receita bruta

2021 X 2020

No 4T21,  a  receita  bruta  atingiu R$ 946,8 milhões,  crescimento  de  19,1%  ante o 4T19 e retração de 
8,0% frente ao 4T20. Já o volume de pares embarcados alcançou 51,2 milhões, avanço de 4,5% em 
comparação a igual período de 2019 e recuo de 17,6% versus o 4T20. 

No acumulado do ano, a receita bruta reportada foi de R$ 2,8 bilhões, 13,3% 
e 21,9% acima de 2019 e de 2020, respectivamente. Embarcamos 154 
milhões de pares no ano, um aumento de 2,1% ante 2019 e de 5,9% versus 

2020. 

+14,0%
Receita bruta/par

4T21 X 4T19

O fortalecimento das exportações e o mix de maior valor agregado 
combinados aos reajustes de preços concedidos, produziram uma receita 
bruta/par superior em 14,0% e 11,6% em relação ao 4T19 e ao 4T20, 
respectivamente, contribuindo para mitigar o impacto do aumento de preços 
das matérias-primas e da mão de obra na margem bruta. Em 2021, também 
observamos o crescimento da receita bruta/par na confrontação com os dois 
anos imediatamente anteriores. 

+14,7%
Receita bruta

4T21 X 4T19

mercado interno

No mercado interno, a receita bruta atingiu R$ 692,5 milhões, crescimento de 
14,7% versus o 4T19, enquanto o volume de pares embarcados alcançou 
39,3 milhões (+3,3% vs. 4T19).  Melissa, Ipanema e o segmento masculino 
(Rider, Cartago e Mormaii) impulsionaram o resultado no Brasil em 
comparação ao 4T19. 

Em relação aos canais de distribuição, o canal indireto 
teve um ganho substancial de representatividade em 
2020, a qual manteve-se em 2021. Por outro lado, o 
canal varejo, que historicamente demanda produtos de 
maior valor agregado, ainda não retomou ao patamar 
pré-pandemia, reflexo da menor demanda de consumo 
por conta de pressões inflacionárias, especialmente 
das famílias de baixa renda.

Ao  confrontar  com  o  4T20, a receita bruta e o volume de pares embarcados recuaram 18,5% e 24,0% 
respectivamente, por conta da demanda reprimida pelos nossos produtos no referido trimestre, 
fruto (i) da interrupção da produção durante o 2T20, (ii) da concentração de pedidos em grandes 
fabricantes por conta da escassez de matéria-prima e (iii) da forte injeção de recursos via auxílio 
emergencial que fortaleceu o consumo. 

No  acumulado de 2021,  as vendas  brutas para o mercado interno alcançaram  R$ 2,2 bilhões,  alta de 
9,2% contra 2019 e 13,5% versus 2020, impulsionadas pelos efeitos de preço, de mix e de volume.  

Ao  analisar  o desempenho da receita bruta da Melissa no mercado interno, observamos o crescimento 
de 22,8% frente o 4T19 e a retração de 4,6% ante o 4T20. 

No sell-out, os Clubes Melissa tiveram o melhor quarto 
trimestre da história da rede: 7,3% e 11,5% acima do 
4T19 e do 4T20, respectivamente, mesmo com um 
fluxo de clientes nas lojas 9% inferior ao dos últimos 
três meses de 2019.

A receita bruta/par no mercado interno expandiu 11% e 7,3% em relação ao 4T19 e 4T20 
respectivamente,  motivada pelo desempenho da linha masculina e pela continuidade  do movimento de 
recuperação das vendas da Melissa, observada desde o trimestre anterior, bem como pelo efeito do 

reajuste dos preços dos nossos produtos.
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Mesmo diante destes desenvolvimentos adversos, o mercado internacional foi o grande protagonista do 
trimestre. A receita bruta cresceu 33% e 41,7% em comparação ao 4T19 e ao 4T20 respectivamente, 
totalizando R$ 254,3 milhões, enquanto o volume de pares embarcados avançou 8,8% (vs. 4T19) e 
15,0% (vs. 4T20). A nomeação de novos distribuidores internacionais e a penetração em diversos canais 
de autosserviço em inúmeros países trouxeram novas oportunidades comerciais à Grendene.

No ambiente externo, o avanço da vacinação e a manutenção de programas de estímulos contribuíram 
para a recuperação da economia mundial. Porém, observamos uma disparidade desta retomada entre 
as diversas regiões que recebem os nossos produtos.  A América Latina e Europa, por exemplo, 
apresentaram uma forte recuperação, ao passo que o Oriente Médio e Ásia permanecem com 
dificuldade de retomar os níveis de atividade pré-pandemia, em virtude de novos 
fechamentos do comércio e das restrições a mobilidade devido a variante Ômicron. 

O mercado internacional foi o grande protagonista do trimestre

Receita 
Bruta

+
33% e 
41,7%
4T19 e 4T20

respectivamente

Volume de Pares 
Embarcados

+
8,8% e 
15,0%
4T19 e 4T20

respectivamente

 Receita Bruta Exportações
(acumulado do ano)

+
28,6% e 
59,2%
2019 e 2020

respectivamente

Pares embarcados 
no ano

+
6,6% e 
26,6%
2019 e 2020

respectivamente

A pandemia continuou trazendo desafios às cadeias logísticas. As interrupções nas redes de 
suprimentos  globais  -  caracterizadas por alta  demanda  por  bens de consumo, congestionamento nos 
portos e capacidade limitada de transporte - continuaram interferindo na disponibilidade de 
recursos, gerando gargalos e adicionando pressão sobre os custos das matérias-primas. 

Na resina de PVC, nossa principal matéria-prima, percebemos um certo equilíbrio entre a oferta e a 
demanda, principalmente, no mercado doméstico. No mercado internacional, passamos a observar os 
primeiros sinais do restabelecimento deste equilíbrio em janeiro/2022, em função da redução da 
demanda por esta matéria-prima e da retomada da produção de algumas plantas nos EUA (após as 
paradas de manutenção). Neste contexto, continuamos com a visão de redução dos preços da resina de 
PVC ao longo de 2022.

A Melissa registrou crescimento na receita proveniente do mercado externo frente a 2019 e 2020 (+3,4% 
e +54,1%, respectivamente). Mesmo com o baixo nível de confiança dos distribuidores na retomada 
sustentável da atividade econômica e do baixo nível de turismo no Sudeste Asiático, acrescentamos 10 
novas lojas exclusivas Melissa no exterior, totalizando 136 unidades. 

No acumulado do ano, a receita bruta oriunda das exportações foi de R$ 686,3 milhões, 28,6% e 59,2% 
acima de 2019 e de 2020, respectivamente. Embarcamos 32,9 milhões de pares no ano, um aumento 
de 6,6% ante 2019 e de 26,6% versus 2020. 

mercados-alvo.

Complicações logísticas continuaram a impactar nossas exportações por conta da falta de containers e 
de dificuldades em conseguir bookings nos navios, ocasionando o deslocamento de parte dos nossos 
embarques para janeiro de 2022. Adicionalmente, os constantes aumentos dos fretes internacionais 
oneraram  o  importador,  pressionando  suas  margens  e  gerando  inflação  no  ponto  de  venda  nos 
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O resultado financeiro atingiu R$ 54,8 milhões no trimestre, avanço de 17,3% frente ao 4T19 e retração 
de 40% ante o 4T20. No acumulado do ano, o resultado financeiro recorrente alcançou R$ 159,2 milhões, 
queda de 10,6% contra 2019 crescimento de 15,9% versus 2020.

Frente a conjuntura exposta, os custos de produção da Companhia “comeram” uma parcela maior da 
receita líquida  no  4T21,  em  função dos reajustes salariais (dissídios) e da pressão de custos advinda 
das  matérias-primas. Com isso, a margem bruta foi de 46,9%, uma retração de 3,8 p.p. em relação ao 
quarto trimestre de 2019 e de 2.7 p.p. contra o quarto trimestre de 2020. 

A margem bruta em 2021 foi de 44,0%, inferior à de 2019 (-1.6 p.p) e à de 2020 (-2.1 p.p), pelos mesmos 
fatores que que impactaram a margem do 4T21. 

Continuamos a manter disciplina em nossa estrutura de despesas operacionais. As despesas 
comerciais, ligadas ao digital commerce e à Melissa, bem com gastos com publicidade vieram levemente 
acima do nível do 4T20, em razão de iniciativas para maturação das nossas lojas online e de ações para 
fortalecimento das marcas da Companhia.

O EBIT recorrente atingiu R$ 176,1 milhões ante R$ 154,8 milhões (+13,8%) no 4T19 e R$ 227,8 
(-22,7%) no 4T20. No EBIT os itens não recorrentes montam R$ 4,2 milhões no 4T21 e estão 
relacionados a: despesas relacionadas à COVID-19  (-R$ 2,3 milhões), processo INCRA (-R$ 1,1 milhão) 
e assessoria jurídica (-R$ 0,8 milhão).

A margem EBIT recorrente foi de 22,3% no trimestre, queda de 1 p.p. frente ao 4T19, em virtude da 
pressão de custos advinda das matérias-primas. Ao comparar com 4T20, o recuo foi mais acentuado 
(-4.9 p.p.), em virtude de maiores custos com matéria-prima e com mão de obra (dissídios com reajustes 
de um dígito alto), bem como a retomada de investimentos em publicidade (ainda abaixo de níveis 
históricos) e despesas comerciais, conforme comentado acima.   

O EBIT recorrente foi de R$ 415,6 milhões no ano, em comparação a R$ 335,6 milhões e a R$ 372,2 
milhões em 2019 e 2020, respectivamente.  Já a margem EBIT recorrente anual cresceu 1.5 p.p. frente a
2019 e caiu 1.9 p.p ante 2020.   
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Encerramos o ano com um sólido  desempenho,  mesmo diante de um ambiente adverso.  Os números 
apresentados hoje refletem os esforços da Administração para posicionar a empresa para um 
crescimento sustentável de longo prazo, ainda que diante de um ambiente volátil no curto prazo, 
provocado pela COVID-19. 

Encerramos o trimestre com lucro líquido recorrente de R$ 234,2, 
crescimento de 9,9% versus o 4T19 e queda de 25,6% frente ao 4T20.  
A margem líquida recorrente sofreu redução de 2.4 p.p. e de 8 p.p. ante o 
4T19 e 4T20, respectivamente. 

No ano, o lucro líquido recorrente atingiu R$ 541,8 milhões, 13,2% acima de 
2019 e 15,6% maior que o de 2020. A margem líquida recorrente foi de 
23,1%, estável em relação a 2019 e retração de 160 pontos base em relação 
a 2020.

Mesmo com o pagamento de R$ 780,8 milhões de dividendos e JCP durante o ano, 
encerramos  2021 com caixa estável próximo a R$ 1,5 bilhão, mantendo nossa sólida 
situação financeira. No ano, o caixa gerado nas atividades operacionais foi de 
R$ 556,4 milhões.

Lucro Líquido 
Recorrente

+13,2% e
+15,6%
4T19 e 4T20
respectivamente

Está claro para a Administração que 2022 também será desafiador dado o cenário atual: Ômicron, 
inflação elevada, juros altos, elevado nível de desemprego e ano eleitoral no Brasil, entre outros fatores. 

Embora a conjuntura atual seja desafiadora, não estamos desanimados. 
Pelo contrário, acreditamos num ano de crescimento de vendas, volume e 
recomposição de margens.

ACREDITAMOS 

NUM ANO DE 

CRESCIMENTO 

DE VENDAS, 

VOLUME E 

RECOMPOSIÇÃO 

DE MARGENS



DESTAQUES
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MELISSA

DESTAQUES 

DO 

TRIMESTRE

Coleção Happy Holidays 
e Melissa Free 

+27,4% receita bruta total (vs. 2020)

+11,5% sell-out (vs. 4T20), representando o melhor 4º trimestre da história dos Clubes Melissa

+45 Clubes Melissa, totalizando 391 Clubes Melissa ativos no Brasil

Vendas online da Melissa representaram 8,2% das vendas da marca no 4T21 no Brasil

Estratégia de internacionalização EUA
Inauguramos mais 3 novas lojas nos EUA (uma em San Diego e duas em Miami), 
totalizando 5 unidades Melissa em território norte-americano.
Encerremos o ano com 136 lojas exclusivas no exterior, mais 10 em relação a 2020.
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INTERNACIONALIZAÇÃO

GRENDENE GLOBAL BRANDS
Desde  a  assinatura  dos  contratos  definitivos,  os  times da Grendene e da Grendene Global Brands 
(GGB)  vem  trabalhando  para  assegurar uma transição suave nos países da fase 1 (Estados Unidos, 
Hong Kong, Canadá e China). 

O  foco  está  na construção da infraestrutura necessária para garantir o crescimento  da operação  no 
médio e longo prazo:

Estruturação da equipe com 
experiência no setor de calçados 
e de moda

Contratação de prestadores de 
serviços para atividades não core -
 estrutura asset light

Desenvolvimento dos sistemas de 
TI para redesenho dos negócios 
digitais 

Migração do e-commerce Melissa 
para GGB

Rider completa seus 35 anos de história e lança a nova coleção 

Rider R4. Entre os atributos que resultam no menor impacto 

dos produtos, se destacam a sola com pelo menos 30% de 

material reciclado pré-consumo, o tecido do cabedal de PET 

reciclado e a palmilha feita parcialmente com E.V.A biobased, 

material extraído da cana-de-açúcar com 20,3% de carbono de 

fonte renovável.

O Cartago Tauá representa nosso novo território, o casual natural 
que incentiva a criação de experiências fora dos muros e a 
reconexão com a natureza. Com palmilha de EVA de fonte 
renovável e tecido de PET reciclado, o Tauá garante mais conforto 
para os pés e menor impacto para o planeta. 
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Lançamento do novo site melissa Europa 
(eu.shopmelissa.com) em Dezembro 2021

 

DIRECT TO CONSUMER – 4T21

+65% GMV Brasil (vs 3T21)

+48% GMV Brasil (vs 4T20)

+14.000.000 sessões – Recorde histórico em todas as marcas

+189.000 pares vendidos – Maior Black Friday de todas as nossas marcas

ROADMAP

OMNI – 4T21

14,4%  share Melissa, sendo já 30% deste volume em vendas com modalidade 

              “Buscar na Loja”

Kick off de Projeto de Centricidade do Consumidor 
junto com Qualtrics XM (previsão de go live no 1T22): 
A parceria com a plataforma de Gestão da Experiência do  
Cliente, Qualtrics XM, colocará o consumidor ainda mais 
no centro de nossa transformação digital. Através de 
mecanismos de coleta de feedback, inteligência preditiva 
e análise dados, teremos uma visão holística da relação 
dos nossos consumidores com nossas marcas em 
diferentes pontos desta jornada.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

QUALIFICAÇÃO 

DA CADEIA DE 

FORNECEDORES

Em mais um passo de aprimoramento da nossa política de 
fornecimento de materiais e serviços, lançamos um manual 
para avançar na qualificação da nossa cadeia de fornecedores. 
A publicação unifica as políticas de fornecimento de materiais 
e serviços que já fazem parte da rotina da companhia, assim 
como estabelece uma nova sistemática de homologação, 
monitoramento e certificação de parceiros, buscando o nível 
máximo da excelência.



ANÁLISE DAS 

OPERAÇÕES 
4T21 / 2021

(DADOS 

CONSOLIDADOS 

EM IFRS)
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ANÁLISE DAS OPERAÇÕES
4T21 & 2021
(Dados consolidados em IFRS)

Receita Bruta de Vendas
No  4T21,  a  receita  bruta  atingiu R$ 946,8 milhões,  retração de 8,0% vs. 4T20. O volume de pares 
embarcados alcançou 51,2 milhões, recuo de 17,6% vs. 4T20. Quando comparado a igual período de 
2019, a receita bruta e o volume de pares embarcados cresceram 19,1% e 4,5%, respectivamente. 
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Receita Bruta de Vendas – Mercado Interno (MI)
No  4T21,  tivemos  queda  de  18,5%  na  receita  bruta do mercado interno vs. 4T20.  Mesmo assim 
consideramos um bom desempenho, visto que no 4T20 houve concentração de embarques.  
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Receita Bruta de Vendas – Exportação (ME)
A nomeação de novos distribuidores internacionais e a penetração em diversos canais de autosserviço 
em  inúmeros  países trouxeram novas oportunidades  comerciais à Grendene.  No 4T21,  mesmo com 
complicações  logísticas impactando as exportações, ocasionado o deslocamento de parte dos  nossos 
embarques para Janeiro/2022, obtivemos um crescimento de 41,7% na receita bruta de exportação em 
relação ao 4T20.
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Conforme  dados  da  MDIC/SECEX/ABICALÇADOS,  as  exportações  brasileiras  de  calçados em 2021 
vs.  2020,  apresentaram aumento de 36,8%  na receita em dólar,  31,9% no volume de pares vendidos e 
3,7%  no  preço   médio  por   par  exportado  em  dólar.   Comparativamente,  a   Grendene   apresentou 
crescimento  52,1%  na receita  em  dólar,  26,6% no volume de pares vendidos e 20,2% no preço médio 
por par exportado em dólar. A participação da Grendene no volume de pares das Exportações Brasileiras 
de calçados ficou em 26,6% em 2021 (27,7% em 2020).

Receita líquida de Vendas (ROL)
A  queda  de 5,6% da receita líquida no 4T21 em comparação ao 4T20, foi inferior a queda do volume de 
pares no período (17,6%), alcançado principalmente pelo incremento da receita bruta por par.
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Custo dos produtos vendidos (CPV)
No  4T21,  o  CPV  total  caiu  0,5%  vs.  4T20,  inferior  a  queda  na  receita e no volume de pares. No 
acumulado do ano, o custo unitário do CPV aumentou 21,2%. A pandemia continuou trazendo desafios 
às  cadeias  logísticas  interferindo  na  disponibilidade  de  recursos,  gerando  gargalos  e adicionando 
pressão sobre os custos das matérias-primas em 2021.

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.
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Lucro bruto / Margem bruta
No 4T21, a margem bruta caiu 2,7 p.p. vs. 4T20, reflexo do aumento dos custos com matérias-primas 
que compõem o CPV.

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  4T21,  houve  um  incremento de 23,9%  nos gastos em publicidade e propaganda vs. 4T20, acumulando em 
2021 3,5% de gasto em relação a receita líquida, 0,3 p.p. maior que 2020. Em linha com o planejado.
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Despesas gerais e administrativas (DG&A) 
As  despesas  gerais  administrativas  aumentaram  4,9%  no 4T21 vs. 4T20. Serviços de terceiros foi o 
item que mais contribuiu para este crescimento.

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.



PRESS RELEASE 4T21 / 2021

No  EBIT,  os itens  não  recorrentes montam R$4,2 milhões no 4T21 e estão relacionados a: despesas 
relacionadas  à  COVID-19  (-R$ 2,3 milhões),  assessoria jurídica (-R$ 0,8 milhão) e processo  INCRA 
(-R$1,1 milhão).

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.
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Resultado Financeiro Líquido
Em  2021,  o  resultado  financeiro  líquido foi positivo em R$ 159,2 milhões, conforme demonstrado no 
quadro a seguir:

Lucro líquido
Em 2021, o lucro líquido recorrente teve incremento de 15,6%, ocasionado basicamente pelo aumento 
dos  volumes  de pares vendidos, mix de produtos de valor agregado mais alto e melhora no resultado 
financeiro.
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Investimentos (Imobilizado e Intangível)
Em  2021,  os  principais  investimentos  foram em  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.

Geração de Caixa 
Em 2021,  o caixa gerado nas atividades operacionais  de R$ 556,4 milhões somado ao resultado líquido 
positivo  de  R$ 1,6 milhão  na compra  e venda de ações em tesouraria pelo exercício dos detentores de 
opções  de compra  outorgadas  pela  empresa,  captação  de  empréstimos  e  financiamentos  no  valor 
líquido de R$ 92,0 milhões, e o resgate de aplicações financeiras no valor líquido de R$ 504,8 milhões foi 
destinado para: investimentos e integralização  de capital em controladas  e  coligadas,  no  valor  líquido 
de  R$ 265,3 milhões;  aquisição de imobilizados e intangíveis no valor de R$ 105,7 milhões;  pagamento 
de dividendos e juros sobre capital próprio no valor de R$ 780,8 milhões,  resultou no aumento de R$ 3,0 
milhões no valor mantido em caixa e equivalentes. O fluxo de caixa completo está no anexo V.

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  31/12/2021 totalizou  R$ 1,5 bilhão,  redução  de  26,5%  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  62,5%  em 
31/12/2021.

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 na tabela e no gráfico a 
seguir:
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Indicadores de valor

Dividendos
De acordo com o estatuto social e a atual política de dividendos, estabelecida em 13/02/2014, divulgada 
em  Fato  Relevante  na  mesma  data  e  com  base no montante demonstrado abaixo,  a administração 
propõe a destinação do resultado relativo ao exercício de 2021 da seguinte forma: 

a)  R$ 94.238.643,80 como dividendo mínimo obrigatório, correspondente a 25% da base de dividendos, 
demonstrada abaixo; 

b)  R$ 282.715.931,39  de  dividendo  adicional  ao  dividendo  mínimo obrigatório, totalizando o valor de 
R$ 376.954.575,19 relativo ao exercício de 2021, e;

c)  Adicionalmente  foi  proposto  pelo  Conselho  de  Administração,  a  distribuição aos  acionistas como 
dividendo  o  valor  de  R$ 1.254.000,00  referente o resultado líquido da destinação diversa de incentivo 
fiscal  (Provin)  dos  anos de 2014 e 2015,  mais parte do valor da Reserva de Lucros Retidos  (oriundos 
da reversão  da  reserva  para aquisição de ações), no valor de R$ 17.000.000,00, totalizando um valor 
adicional de R$ 18.254.000,00.

A   soma  destes  valores  perfaz  um  total  de    R$ 395.208.575,19,  que diminuído   das  antecipações 
trimestrais   efetuadas  no    valor   bruto   de   R$ 321.986.057,77   (dividendos),   resulta   o   saldo   de 
R$ 73.222.517,42,  que   a  Companhia  pagará  “ad referendum”  da  Assembleia  Geral  Ordinária  que 
aprovar as contas do exercício de 2021, a partir de 18 de maio de 2022 da seguinte forma:

a)  R$ 73.000.000,00 como JCP (bruto) imputado ao dividendo (valor líquido R$ 62.050.000,00);

b)  R$ 222.517,42 como dividendo complementar do exercício de 2021.

Farão  jus ao recebimento dos dividendos os acionistas titulares de ações ordinárias ( GRND3) inscritos 
nos registros da Companhia em  02  de  maio  de  2022  (data  do  corte).  Desta forma,  as  ações  da 
Grendene  (GRND3)  passarão  a ser negociadas ex-dividendo a partir de 03 de maio de 2022 na B3.
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Demonstração do Resultado apurado até 31 de dezembro de 2021

Dividendos e JCP já distribuídos / propostos

Política de Dividendos 
Para  2022,  manteremos  a política conforme aprovada em 13/02/2014, que consiste em distribuir como 
dividendos,  após  a  constituição  das  Reservas  Legais  e Estatutárias a totalidade dos Lucros que não 
têm  como  origem  os  incentivos  fiscais  estaduais.  Lembramos  que,  os  dividendos  assim  apurados 
poderão ser pagos na forma de juros sobre capital próprio conforme faculta a legislação. Adicionalmente, 
manteremos nossa política de distribuição trimestral dos dividendos.

Eventos societários
28/10/2021 – Aviso aos Acionistas  –  Em  24  de novembro de 2021,  iniciou  o  pagamento da terceira 
antecipação   de   dividendos  no  valor  de  R$ 134,7  milhões   (R$ 0,149262435 por ação),  relativo  ao 
resultado apurado até 30 de setembro de 2021. 
28/10/2021  –  Comunicado ao Mercado  – Mudança do Auditor Independente em cumprimento ao que 
estabelece  o art. 31 da Resolução CVM nº 23 de 25 de fevereiro de 2021,  que determina a rotatividade 
a cada período de cinco anos.  A PricewaterhouseCoopers – Auditores Independentes (PWC) substituirá 
os atuais auditores Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (EY).
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04/11/2021  –  Comunicado  ao   Mercado  –   Aquisição  de  participação  Relevante  pelos  fundos  de 
investimento  e  investidores  não  residentes  com  suas  carteiras  discricionariamente  geridas  pela 3G 
Radar Gestora De Recursos Ltda.
13/12/2021  –  Reunião do Conselho de Administração – Aprovou a quarta antecipação de dividendos 
com  base  no  resultado  apurado  até  30 de novembro  de  2021  no valor de R$ 71,7 milhões  para  os 
acionistas inscritos nos registros da Companhia em 16/12/2021 (data do corte).
13/12/2021  –  Aviso  aos  Acionistas  &  Fato  Relevante  –  Em  28  de  dezembro  de  2021, iniciou o 
pagamento  da  quarta   antecipação  de  dividendos  no  valor de R$ 71,7 milhões (R$ 0,079441975 por 
ação), relativo ao resultado apurado até 30 de novembro de 2021. 
24/02/2022  – Reunião do Conselho de Administração – Aprovou: as informações financeiras relativas 
ao  4º  trimestre  de  2021  e  as  demonstrações  financeiras  do exercício social de 2021;  a  Política  de 
Dividendos para 2022;  a destinação do lucro do exercício social de 2021  e a distribuição de juros sobre 
capital  próprio e dividendos complementares propostos pela diretoria e, outros assuntos de interesse da 
sociedade.

Mercado de Capitais
Em  2021,  ação da Grendene (B3 ticker: GRND3)  proporcionou  rendimento  de  13,3% considerando o 
reinvestimento   dos   dividendos,   no  mesmo  período  o   IBOVESPA   desvalorizou  11,9%.  O  volume 
financeiro médio diário foi de R$19,1 milhões em 2021 (R$14,9 milhões em 2020). 

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

Nas últimas 52 semanas (31/12/2021) 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.



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)




