
abençoada
A Grendene fez o
que parecia
inimaginável:
reajustou preços lá
fora, em plena crise,
e fez distribuição
extra de dividendos
em tempos de
dinheiro caro. Como
ela conseguiu?
ADRIANA MATTOS

'ESTA QUARTA-FEIRA 3,
a Grendene vai distribuir R$
25 milhões em dividendos aos

seus acionistas. A decisão chamou a
atenção do mercado não exatamente
por se tratar de uma fortuna - serão
R$ 0,25 por cada uma dos 100 milhões
de ações ordinárias do grupo. É que,
até então, o grupo só fazia a distribui-
ção três vezes ao ano - e nunca nesse
período. Não há quem aconselhe uma
empresa hoje a fazer chamadas extras
de dividendos por conta da situação de
liquidez do mercado. Dinheiro novo
continua caro e esse capital garante
futuros planos de reinvestimento no
negócio. Ao mesmo tempo que anun-
ciava a medida, a Grendene revelou
aos analistas do setor dados sobre a
estratégia de marca adotada nos últi-

mos anos. Ela transformou risco certo i
numa rara chance de acerto. Neste ano, |
o grupo reajustou em quase 20% (em í
dólar) o preço de seus calçados vendidos
lá fora, em locais como a Galeria
Lafayette, em Paris e a Saks da 5°
Avenida, em Nova York Isso, num
momento em que os consumidores
desapareceram das lojas. Nos EUA e
na Europa, o consumo caiu aos piores
níveis desde a década de 80. E a primei-
ra vez que marcas brasileiras já inter-
nacionalizadas enfrentam uma recessão
no Exterior. Mas tanto no movimento
da inédita distribuição de dividendos
como no processo de remarcação de
tabelas, a companhia adotou estratégias
comprovadamente acertadas.

Desde o anúncio do novo lote de divi-
dendos, há duas semajias, o valor das
ações ON da Grendene só sobe. Há um
maior bom humor do mercado em rela-
ção ao papel, não só por conta dessa
demonstração de força de caixa, como
pelos resultados financeiros recentes.
O lucro líquido de janeiro a março subiu
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56,8%. "Os resultados estão muito sóli-
dos", diz Rafael'Maisonnave, da Tarpon
Investimentos. Quanto à estratégia no
mercado externo, aconteceu o espera-
do. O volume de pares vendidos caiu
15,6%, como o grupo achava ser possí-
vel, mas a receita cresceu 58,5% em
reais {por conta do efeito cambial) e
subiu quase 1% em dólar. E se não
tivesse promovido aumentos, poderia
ter vendido quantidades maiores e
faturado mais? "Não é algo que nos

perguntamos. A decisão foi tomada
com base numa coerência estratégica.
Temos produtos de maior valor agrega-
do e por isso, com ou sem crise, acha-
mos que havia espaço para reajustes",
diz Francisco Olinto Schmitt, diretor
de relações com investidores da fabri-
cante. Maior acionista individual da
empresa, Alexandre Grendene disse à
DINHEIRO que os resultados obtidos
refletem uma longa batalha da empre-
sa. "Isso é o resultado do esforço de
muitos anos, de contínuos investimen-
tos em marca, em segmentação e na
melhoria na. operação. Mais cedo ou
mais tarde, isso apareceria", afirma ele.

Há cerca de cinco anos a compa-
nhia começou a posicionar suas mar-

cas em diferentes nichos de mercado
lá fora. Os calçados Melissa torna-
ram-se o foco principal. Querem
fazei- dela uma marca de reconheci-
mento global, mas haveria um prazo
de maturação para isso - algo em
torno de dois a cinco anos. Cerca de
20% da produção da Melissa vai para
Tóquio, Paris, Londres e Nova York.
Sua meta é de 50%, o que turbinaria
ainda mais a receita total em dóla-
res. É uma taxa altíssima. A Arezzo

exporta menos de
10% do total e a
Alpargatas enviou
ao Exterior 1,2
milhão dos mais de
40 milhões de
Havaianas fabrica-
das neste ano. Há
um plano, inclusive,
de venda da Melissa
no mundo por meio
de uma loja virtual.
Aí é basicamente
uma questão de
ganhos de margem.
Na badalada Saks, o
modelo Melissa
mais barato custa
hoje US$ 60 (R$

120). É a mesma sapatilha vendida
por aqui por R$ 80 (ou US$ 40). O
posicionamento tem reflexo direto
nos balancetes. O grupo alcançou
uma das maiores margens de lucro
de sua história: passou de 47% ao
final de março, segundo a
Economática. Nessa conta, o Brasil
também tem um peso considerável.
Em relação ao primeiros meses de
2008, a Grendene vende hoje sapatos
7% mais caros no País. Com lucros
crescentes, o ciclo se fecha: o caixa
líquido dela vai engordando (subiu
27% neste ano), o que deixa os acio-
nistas mais felizes com dividendos
mais robustos. Bom para a empresa,
ótimos para os investidores.
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