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Peixoto, diretor, diz que a Grendene é um "ativo espetacular" e irá virar o jogo 
   
Da recente safra de empresas que abriu seu capital em bolsa, a Grendene é uma 
exceção. Para atrair sócios, todas as novatas venderam aos investidores a idéia de 
forte crescimento de suas operações. Algumas, como a Diagnósticos da América e a 
Companhia de Concessões Rodoviárias, estão cumprindo a promessa via 
aquisições. Outras, como a Natura e a TAM, ampliam as operações. 
 
A Grendene, no entanto, enfrenta um problema. Cerca de um ano e meio depois do 
lançamento das ações, suas vendas estão em queda. Em volume, comercializou 
10,3% menos pares de sapato em 2005. Diante desse cenário, decidiu congelar a 
construção de nova fábrica na Bahia. 
 
Quando a família Grendene colocou a empresa em bolsa, falava-se que a empresa 
seria uma espécie de Natura do setor de calçados. Uma empresa de bens de 
consumo com grande potencial de crescimento. A estréia na Bovespa foi recheada 
de glamour, com direito a desfile de moda e presença da apresentadora Xuxa. 
Agora, os investidores cobram o cumprimento das promessas de expansão. 
 
Durante a última teleconferência sobre seus resultados, o expressivo crescimento 
do lucro no quarto trimestre de 2005 pouco parecia importar aos analistas. O 
aumento da margem líquida de 16,8% para 24,9% também não, apesar desse 
indicador ser melhor que das concorrentes São Paulo Alpargatas e Azaléia, ambas 
de capital aberto. O que realmente queriam saber era o que a empresa faria para 
vender mais suas marcas Melissa e Ryder. 
 
Antes da estréia em bolsa, de 2001 a 2004, a Grendene teve um histórico de 
crescimento da receita superior a 20%. Em 2005, no entanto, o faturamento líquido 
encolheu 12%, para R$ 1,06 bilhão. Apesar do câmbio desfavorável para as 
exportações, foi no mercado interno que mais sofreu. Vendeu 12% menos pares de 
calçados para os brasileiros, ante retração média do consumo de calçados no país 
de 1,3%, segundo a Abicalçados. 
 
Diante das mesmas adversidades - câmbio desfavorável à exportação e propício às 
importações - as concorrentes Alpargatas e Azaléia seguiram o caminho contrário. 
A Alpargatas vendeu 12% mais pares de calçado em 2005. 
 
O desempenho das ações da Grendene reflete o sentimento dos investidores em 
relação à empresa. Depois de desembarcar na Bovespa com um valor de mercado 
de R$ 3,1 bilhões, ontem a companhia valia R$ 1,82 bilhão. Os papéis tiveram 
desvalorização de 38,1% desde o lançamento. 
 
Por que, mesmo com a melhoria da lucratividade da calçadista, o fator que mais 
importa para os investidores são as vendas? "Todas as empresas que recentemente 
abriram o capital venderam suas ações por valores altos, que embutiam a 
perspectiva de expansão. Quando isso não se concretiza, a avaliação é que se 
pagou muito caro", diz Bruno Levacov, analista da gestora de recursos Investidor 
Profissional. 
 
Em relatório recentemente, o banco Pactual, que fez a operação de venda das 
ações da Grendene, faz sua justificativa. Considera que os papéis da Grendene 
estão sub-avaliados para uma empresa com marcas fortes e segmentação tão 
grande de produtos. Porém, ressalva: "Mas a ação depende de um catalisador, que 
na nossa opinião poderia ser a recuperação das vendas, mesmo com custo para as 



margens", explica o texto. "Até agora não temos indicações claras do que será feito 
para a retomada das vendas domésticas". 
 
Para Marcus Peixoto, diretor de relações com investidores da Grendene, a queda 
das vendas no quarto trimestre se deveu a um fator imponderável: a moda. 
"Investimos para desenvolver calçados que não caíram no gosto do consumidor", 
diz. O executivo, que saiu do Pactual em abril de 2005 para trabalhar na Grendene, 
admite que a reclamação dos investidores é pertinente. "A companhia reconhece 
que suas vendas estão abaixo do esperado", afirmou ao Valor. 
 
Qual deve ser a arma da Grendene para vender mais de agora em diante? Os 
investidores questionam, por exemplo, se a empresa não irá reduzir preços, já que 
exibe boas margens. Outra possibilidade seria utilizar os recursos do caixa, que 
cresceu 81%, para R$ 333 milhões, para financiar o varejo. 
 
Nem uma nem outra estratégia parece ser o caminho escolhido pela empresa. "Não 
sei se há uma elasticidade tão grande de preços. Financiar o varejista pode 
significar financiamento indireto à compra de produtos concorrentes. Estamos 
avaliando", explica Peixoto. 
 
O executivo diz que a companhia irá buscar alternativas para reduzir a sazonalidade 
de produção no inverno. Hoje, faz basicamente sandálias, próprias para o verão. As 
fábricas estão com 25% de ociosidade - no período de fabricação para o frio chega 
a 60%. Por isso, a obra da fábrica de Teixeira de Freitas (BA) foi paralisada. 
 
A Grendene poderá fazer calçados mais apropriados para o inverno. Ou ocupar a 
fábrica nessa época com exportações para Europa ou EUA. "Buscamos caminhos 
para retomar o crescimento com originalidade", garante o diretor. 
 
Esse assunto tem sido bastante discutido na diretoria e no conselho de 
administração. Mas, em uma empresa com origem e gestão, mudanças enfrentam 
resistências ou velocidade menor do que a esperada pelos investidores. "Tem gente 
que pensa que para ir à bolsa basta contratar um bom banco de investimento, mas 
a transição de uma empresa de capital fechado para uma aberta é bem mais 
complicada do que isso. Envolve um trabalho prévio de governança", diz um 
membro do conselho de administração da Grendene. 
 
Ante às indagações dos investidores, não há uma resposta clara. Nos próximos dois 
trimestres as vendas internas devem manter-se em queda, informa a empresa. No 
momento, executivos do alto escalão da Grendene visitam lojas em vários pontos 
do país. Na volta à sede, em Farroupilha (RS), poderão trazer respostas mais 
satisfatórias. "Foi a forma que encontramos para entender melhor demandas e 
reações do consumidor", afirma. 
 
As mudanças devem ocorrer no segundo semestre. "Por razões estratégicas, ainda 
não podemos revelar o que faremos", diz Peixoto. "Temos um ativo espetacular." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 mar. 2006, Empresas & Tecnologial, 
p. B7. 


