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Empre s a s

Resultado da Colgate
A fabricante americana de pro-
dutos de higiene pessoal Colga -
t e - Pa l m o l i v e registrou recuo de
22,4% no lucro líquido no pri-
meiro trimestre, para US$ 460
milhões. O resultado foi derru-
bado por gastos com a desvalori-
zação do bolívar, moeda vene-
zuelana, e pela alta dos custos e
despesas. A receita líquida subiu
2,7%, para US$ 4,31 bilhões. A
América Latina continuou res-
pondendo pela maior fatia desse
total, com US$ 1,21 bilhão, um
aumento de 1,1% em 12 meses.
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D e st a q u e

A fabricante de
bonecas MGA quer
fazer do Brasil seu
segundo mercado,
diz Isaac LarianB4

Calçados Lucro e receita crescem até março e novo presidente não vê necessidade de mudanças

Irmãos Grendene deixam comando
Beth Koike
De São Paulo

Após 42 anos no comando da
Grendene, os irmãos gêmeos Ale-
xandre e Pedro Grendene anuncia-
ram ontem que deixaram a presi-
dência e vice-presidência, respecti-
vamente, da fabricante de calça-
dos. Os acionistas, ambos com 63
anos, permanecerão no conselho
de administração, ocupando os
dois principais cargos.

O novo presidente é o enge-
nheiro Rudimar Dall’Onder, 56
anos, que há três décadas traba-
lha na Grendene e, até então, era
o diretor-operacional da empre-
sa. “Não haverá mudanças. O
grupo está muito afinado e o mo-
delo de negócios vem entregan-
do resultados, não vejo razão pa-
ra mudanças”, disse o novo presi-
dente da companhia ao Va l o r .

O cargo de vice-presidente se-
rá ocupado por Gelson Luis Ros-
tirolla, ex-diretor das áreas admi-
nistrativa, controladoria e finan-
ceira. Rostirolla também está na
Grendene há 30 anos.

Questionado se o mercado vi-
nha cobrando mudanças na go-
vernança da empresa, Dall’On -
der informou que se trata de um
“processo natural de sucessão”.
Pelas novas regras que começam
a valer em abril de 2014 não será
mais possível um executivo ocu-
par cargos na diretoria executiva
e no conselho ao mesmo tempo,
como acontecia na Grendene.

Os irmãos Grendene deixam o
dia a dia do negócio em um mo-
mento em que a fabricante de
calçados passa por uma boa fa-
se. A empresa encerrou o pri-
meiro trimestre com um lucro
líquido de R$ 102,3 milhões, um
crescimento de 24,7% em rela-
ção ao mesmo período do ano
passado. O Ebitda (lucro antes
de juros, impostos, depreciação
e amortização) atingiu R$ 98,1
milhões, alta de 55,3%.

A receita líquida aumentou
22,8% para R$ 485,8 milhões. O
resultado é bem superior ao de-
sempenho do setor de calçados,
que amargou no ano passado
uma queda entre 1% e 2% — nes -
te começo deste ano as estimati-
vas apontam para um cresci-
mento de no máximo 5%. Na
Grendene, as vendas em termos
de volume tiveram alta de 29%
no primeiro trimestre.

“Conseguimos esse resultado
graças ao aumento de ‘market sha-
r e’ ”, disse Francisco Schmitt, dire-
tor de relações com investidores
da Grendene, que também ga-
nhou novas funções na reestrutu-
ração. Schmitt agora acumula as
áreas que pertenciam a Rostirolla.

O preço médio dos sapatos da
Grendene, entre janeiro e março,
caiu 5,6% para R$ 11,48. Mas, se-
gundo Schmitt, não foi essa re-
dução de preços o responsável
pelo aumento de “market share”.
O executivo observou que o valor
médios dos calçados caiu porque

neste começo de ano o verão foi
mais intenso e com isso foram
vendidos mais chinelos, cujo pre-
ço médio é inferior aos demais ti-
pos de calçados.

“Oferecemos produtos com
preços mais competitivos por-
que hoje temos uma estrutura
mais eficiente, com melhor auto-
mação de processos, maquinário
moderno e sistema logístico efi-
c i e n t e”, disse Schmitt.

Outro fator que tem contribuí-
do para o bom desempenho da
empresa é que a Grendene tem
conseguido trocar rapidamente
no varejo os modelos de sapatos
que não estão sendo bem aceitos
pelos consumidores. “I nv e s t i m o s
em design moderno até para
concorrer com os chineses. Um
calçado chinês leva cerca de 75
dias para chegar no Brasil, tempo
suficiente para mudar a moda”,

disse o executivo.
Do total de 52,6 milhões de

pares vendidos pela empresa no
primeiro trimestre, 37,5 milhões
foram comercializados no mer-
cado interno e os outros 15,1
milhões foram exportados. Lá
fora, a estratégia é oferecer pro-
dutos com maior valor agregado
e design moderno.

Ver mais calçados na página B4
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