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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 
 

 

 

• Saúde financeira exemplar ; 

• Diretoria e cultura interna transparentes ; 

• Marcas de grande apelo popular ; 

• Boas parcerias que podem destravar valor . 

 

 

 

 

 

• Mercado extremamente competitivo ; 

• Tendências de consumo em constante mudança ; 

• Baixa perspectiva de crescimento ; 

• Poucas barreiras competitivas a competidores . 

 

 

 

   PONTOS NEGATIVOS  

 
 
 
 
 
 

PONTOS POSITIVOS  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 

 

 

A empresa surgiu no interior do RS, através de Alexandre e Pedro 

Grendene. No início, a Grendene atuava na industrial ização de 

plásticos para embalagens de garrafões de vinho.  Logo em 

sequência ampliou-se para fabricação de peças de plástico para 

maquinas e implementos agrícolas.  

Somente a partir desse ano tornou-se fornecedora de 

componentes para calçados, tais como solados e saltos. Foi a 

pioneira no uso de nylon  como matéria-prima.  

Em 1979 lançou a marca Melissa, quando começaram várias 

parcerias de sucesso com designers mundiais.  Não demoraria 

muito para a Melissa conquistar mercados internacionais em 

regiões reconhecidas pela moda.  

Após a ascensão das marcas para mulheres, foi  a vez da Grendene 

lançar a Rider, voltada aos homens. Novamente a empresa 

util izava de parcerias com artistas para divulgação da marca.  

Buscando ampliar seu público alvo, a empresa lança mais uma 

marca, a Grendha. À frente do marketing  estava a cantora Ivete 

Sangalo.  

Entrando na linha praia,  a Grendene lança a marca Ipanema, que 

atendia ao público masculino e feminino. Para alavancar a marca 

trouxe a modelo Gisele Bündchen. Enquanto isso,  a marca 

Melissa desfilava na São Paulo Fashion Week .  

Precisando manter a inovação e acompanhar as novas tendências 

do mercado, foi criada a Divisão de Digital  e-commerce .  

  COMO TUDO COMEÇOU  

 

  1986  

  1971+  

  1976+  

  2001+  

  2020+  
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A Grendene é uma das maiores produtoras mundiais de 

calçados. Possui tecnologia proprietária e exclusiva na produção 

de calçados voltados principalmente ao público feminino, mas 

também ao masculino e infantil .  

A empresa divide suas vendas em mercado interno e externo, 

com maior relevância no Brasil (Figura 1), embora o merc ado 

externo opere com margem de lucro maior. A Grendene possui 

subsidiárias nos EUA, Reino Unido e Itália, e com alcance de seus 

produtos em mais de 100 países em 110 mil pontos de venda.  

 
Figura 1  –  Composição da receita l íquida.  

Fonte:  RI  GRENDENE.  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

Uma das principais vantagens competitivas que podemos 

destacar para a Grendene é a força das marcas (Melissa, Rider, 

Grendha, Ipanema, Zaxy, Cartago, Pega Forte e Grendene Kids) . A 

Melissa é uma das marcas mais antigas da Grendene e a mais bem-

sucedida entre todas outras.  

Além disso, a companhia possui tecnologia proprietária e 

exclusiva. Ela possui uma produção totalmente integrada, com 

capacidade de produção de mais de 250 milhões de pares por ano, 

dividido em suas 11 fábricas de calçados e fábrica de PVC para 

consumo próprio.  

O fato de se ter uma fábrica de PVC própria, sua principal 

matéria-prima, garante flexibilidade à produção, independência 

de terceiros, maior controle de qualidade, além de maior margem 

de lucro. Conforme podemos imaginar, o mercado da moda é 

altamente competitivo, por isso, qualquer medida que leve a uma 

redução de custos é interessante para a Grendene.  

Isso também traz mais agilidade. Já que é possível criar 

rapidamente modelos diferenciados ou retirar modelos 

ultrapassados do mercado, se adaptando às tend ências do 

mercado e à aceitação dos produtos pelos consumidores.  

Por outro lado, existem desafios relevantes nessa indústria , a 

começar pela pulverização de empresas . A participação da 

Grendene no consumo global é de 0,9%, enquanto no Brasil  seu 

market share  é de 17,3%. Isso nos mostra quão competitiva é a 

dinâmica desse setor. Ao longo dos últimos anos, porém, a 

companhia conseguiu se manter estável em relevância no 

mercado. 
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

Atualmente, o Brasil  representa a quarta maior força 

produtora de calçados do mundo, em um ranking  dominado por 

países asiáticos, conforme vemos na Figura 2 .  

Essa dominância asiática acontece, sobretudo, pela mão de 

obra barata e custo dos insumos, mesmo o Brasil tendo maior 

produtividade que esses países. No caso do Vietnã, o custo de 

insumos é mais de 40% inferior e o custo de mão de obra é 78% 

menor em relação ao Brasil,  segundo dados da ABICALÇADOS . 

 
Figura 2  –  Produção de pares de calçados no mundo .  

Fonte:  Relatór io Setor ial  Indústr ia de Calçados (ABICALÇADOS, 2021) .  

 Sob a óptica de consumo, o Brasil  novamente ocupa a quarta 

posição no ranking .  Para defender a indústria nacional é comum a 

prática de antidumping  nos produtos chineses, embutindo uma 

sobretaxa para nivelar o preço desses produtos no mercado.  

A situação, porém, começa a se inverter quando analisamos 

o consumo per capita  de calçados, que possui forte ligação com a 

riqueza do país. O Brasil  apresenta um consumo de 4,0 pares de 

calçados por habitante por ano, ocupando a posição 41ª.  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 Assim, vemos que esse é um mercado dependente de 

questões macroeconômicas. O enriquecimento populacional é um 

gatilho de crescimento para a Grendene. Todavia, o fato de que o 

Brasil  já não cresce tanto há décadas torna nossa perspectiva 

limitante.  

 Além disso, a média dos calçados brasileiros exportados e 

importados possui um ticket médio que não é elevado, em 

consequência de produtos que levam muito uso de plástico e 

borracha, menos valorizado em relação a outros materiais. Ou seja, 

nossa indústria é mais dependente do volume de venda e menos 

por margem de lucro.  Em uma crise ou desequilíbrio na cadeia 

produtiva, nossa indústria pode ser mais afetada que outras.  

 Na Figura 3 temos o desempenho da nossa indústria em 

milhões de pares e milhões de reais transa cionados. Considerando 

que o ano de 2021 teve demanda reprimida de 2020, notamos que 

esse é um mercado de baixo crescimento.  

 
Figura 3 –  Produção Nacional de Calçados .  

Fonte:  Relatór io Setor ial  Indústr ia de Calçados (ABICALÇADOS, 2021) .  

   



 

8 

 

 

  Relatório dest inado exclusivamente  
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A Grendene está inserida no segmento de listagem Novo 

Mercado, sendo esse o maior nível quanto ao rigor das Boas 

Práticas de Governança Corporativa.  

A empresa tem suas ações listadas na bolsa de valores há 

quase duas décadas e tem, no quadro societário, seus fundadores 

e herdeiros como controladores. Alexandre e Pedro Grendene são 

irmãos e já concluíram a sucessão das atividades da empresa , 

embora ainda continuem com influência interna relevante.  

Comprovamos isso quando analisamos a composição do 

Conselho de Administração, com a presença de ambos. Esse órgão 

é o que toma as decisões estratégicas da companhia.  Já na posição 

de CEO  está Rudimar Dall’Onder, que está na Grendene desde 1979 

e nesse cargo desde 2013.  

A família, em especial os fundadores, é elogiada por ter 

conseguido se renovar diversas vezes e por ter mantido marcas de 

prestígio global durante décadas, com muita tecnologia no 

processo. Alexandre e Pedro também possuem investimentos em 

outros mercados, com destaque para o Nelore Grendene.  

Na Figura 4 temos a estrutura acionária da empresa. Existe o 

acordo de acionistas vigente para além de 2040, o que garante 

uniformidade na votação e no controle da empresa contra 

possíveis acionistas relevantes. 

 

  GOVERNANÇA, CONTROLE E DIRETORIA  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 
            F igura 4 –  Estrutura Acionária .  

Fonte:  RI  GRENDENE.  

A remuneração da diretoria é dividida entre honorários fixos 

mensais e stock options ,  quando se paga aos colaboradores com 

as próprias ações da empresa, garantindo alinhamento contra 

possíveis conflitos de interesse. A remuneração fixa também está 

em linha com a praticada pelo mercado.  

 

  

 

 

A Grendene atingiu um nível de atuação global, mesmo tendo 

boa parte de seu faturamento voltado para o mercado interno. 

Porém, apesar dessa proteção, ainda existem riscos, em especial  

riscos da macroeconomia.  

Por ser um setor de consumo cíclico, caracteriz ado pela 

venda de produtos/serviços não essenciais à população, em uma 

situação financeira degradante, similar ao que vivemos,  as pessoas 

tendem a consumir menos calçados, por exemplo. Momentos de 

alta inflação e desemprego são ruins para a atuação da Gren dene. 

  OS RISCOS DO NEGÓCIO  



 

10  

 

 

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 Além disso, devido à baixa barreira competitiva desse 

negócio frente aos novos competidores - sejam eles do Brasil  ou 

de qualquer outra região do mundo (Ásia, principalmente) - a 

Grendene pode passar por uma guerra de preços.  

 Por exemplo, se a demanda interna de algum outro país não 

estiver boa em um determinado momento, a produtora de 

calçados pode migrar a oferta de seus produtos para outro país 

onde existe demanda mais aquecida. A partir desse momento 

existe uma guerra de preços.  

Imagine que o Brasil  seja o país escolhido por grandes 

produtores mundiais para o escoamento de mercadorias. Isso 

resulta em um mercado “canibal”, sem margem de lucro e 

altamente competitivo. Ou seja, esse setor, como o próprio nome 

sugere, é cíclico.  

 Até porque, sabemos que o custo de mão de obra e por 

insumos em países asiáticos é mais competitivo do que no Brasil ,  

algo que pode impactar a atuação da Grendene.  

Não só, vemos que esse é um mercado de tendências. Não 

sabemos se a empresa conseguirá se manter atualizada e 

desenvolvendo produtos de acordo com a demanda da população. 

O mercado da moda sofre muitas mudanças com o passar dos anos 

e não há certeza de que a Grendene estará bem posicionada nele 

no longo prazo.  
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 A partir da análise histórica de resultados da Grendene é 

possível enxergar os efeitos de uma crise econômica , com impacto 

no volume de pares vendidos e preço médio praticado. 

Considerando que sua capacidade instalada de produção é de 250 

milhões de pares por ano, o atual nível de uso em 66% mostra 

grande potencial ocioso. Isso seria bom se fosse em um mercado 

aquecido, mas não é o que vemos na Grendene (Figura 5).  

Figura 5 –  Volume de pares vendidos e preço médio praticado .  
Fonte:  RI  GRENDENE.  

 Vemos que o preço médio até aumentou, já que a Grendene 

conseguiu repassar ao cliente o aumento de custo da sua 

produção. Embora ainda não suficiente para contrabalancear a 

queda no volume de pares.  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 Além disso, a desvalorização do real frente ao dólar favorece 

a empresa, já que cerca de 20% de seu comércio está no exterior.  

Por outro lado, outros países produtores de calçados também 

podem passar pelo mesmo evento.  

 Dessa forma, essa queda de mais de 50 milhões de pares 

produzidos causa profundos impactos na estrutura e custos da 

empresa. A princípio, quanto maior a capacidade instalada 

utilizada, mais se diluem os custos  fixos. 

 Isso exigiu esforços redobrados da Grendene para compensar 

esse efeito negativo e manter estável sua margem de lucro. Para 

isso, a empresa teve de focar em produtividade, preço e eficiência.  

Analisando seu desempenho operacional, Figura 6, 

reforçamos que essa é uma empresa já consolidada, sem grandes 

perspectivas de crescimento. O CAGR  da receita l íquida nos 

últimos cinco anos é de 1,5%, do EBIT é de -1,3% e lucro líquido de 

0,7%. Ou seja, o desempenho da Grendene foi inferior ao avanço da 

inflação. 

Figura 6 –  Resultado operacional .  
Fonte:  RI  GRENDENE.  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 O lucro líquido superior ao EBIT refere-se a uma situação de 

juros advindos de investimentos, que somam ao lucro, mas não 

impactam o lucro operacional.  

 Os resultados da Grendene no exterior ensaiavam um 

crescimento maior do que no mercado interno . Embora depois de 

dificuldades encontradas na venda de mercadorias dentro da 

América do Sul (Argentina, Paraguai e Bolívia) ,  a proporção se 

manteve praticamente a mesma do começo da década passada.  

 Abaixo, na Figura 7, acompanhamos as margens de lucro e 

rentabilidade da empresa ao longo dos últimos anos. Reforçamos 

que o cenário macroeconômico não foi favorável à empresa, 

resultando em um crescimento abaixo da in flação. 

 O impacto realmente só não foi pior porque a empresa “fez 

seu trabalho” e conseguiu tornar seu processo produtivo mais 

eficiente. De toda forma, seus indicadores de qualidade continuam 

bons, embora hoje estejam mais pressionados.  

 
Figura 7 –  Lucrativ idade e rentabi l idade recorrentes .  

Fonte:  RI  GRENDENE.  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 As despesas comerciais da Grendene são , em grande parte, 

variáveis na forma de fretes, l icenciamentos, comissões, 

publicidade e marketing. A empresa até reduziu o gasto com 

publicidade para tentar manter sua lucratividade atraente, que por 

sinal é alta, ainda mais considerando um setor tão competitivo.  

 Outra qualidade que merece destaque é sua saúde financeira. 

Em nenhum momento a empresa precisou se comprometer para 

se proteger de crises econômicas. Na verdade, há pelo menos uma 

década a Grendene negocia com caixa líquido positivo (Figura 8).  

 

F igura 8 –  Endividamento.  
Fonte:  RI  GRENDENE.  

 Até agora temos uma empresa lucrativa e rentável,  com uma 

saúde financeira exemplar, embora de baixo crescimento. Porém, 

justamente por ser uma empresa já madura, com capacidade 

instalada ociosa, a Grendene não necessita investir muito em 

capex ,  sendo suficiente pelo menos investir o valor próximo a 

depreciação para evitar sucateamento.  
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 A partir disso, esperamos uma empresa geradora de caixa 

(Figura 9).  É verdade que a companhia não está em seu auge , ainda 

mais depois da pandemia, quando os resultados já  foram 

prejudicados e a forma de pagamento aos clientes facilitada.  

E pelo fato de não existir endividamento preocupante, o caixa 

livre gerado pode ser destinado ao pagamento de dividendos. 

Atualmente a companhia negocia com dividend yield  de 10,4%, 

embora sua média desde 2013 seja de 6,1%. Ainda assim , é uma das 

melhores pagadoras em seu setor.  

 
Figura 9 –  Geração de caixa l ivre e operacional .  

Fonte:  RI  GRENDENE.   

   

 

    

 O último ano para a Grendene trouxe novidades importantes, 
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 A marca Melissa, a de maior relevância no portfólio da 

Grendene, apresentou um começo do último ano difícil ,  devido ao 

fato das restrições ligadas ao COVID-19 terem limitado a circulação 

em shoppings ,  onde grande parte das vendas acontece. 

 Porém, a partir do segundo semestre foi possível notar uma 

forte recuperação da marca, também por efeito de demanda 

reprimida. Além disso, a empresa vem acrescentando novos 

“Clubes Melissa” à rede de franquias (ao todo já são 367 pontos).  

 Isso é importante pelo ponto de vista do conceito de 

omnichannel ,  integrando as experiências digital e física do cliente,  

assim como melhorando a logística. A Grendene não tinha na 

tecnologia seu ponto forte, já que apenas cerca de 2,5% de sua 

receita vinha do digital,  contra 19% do setor de vestuário e 

calçados. Suas vendas são muito concentradas em lojas físicas.  

A partir de agora a empresa tem focado em parcerias para 

aumentar seu canal de distribuição. A primeira delas foi feita com 

a Lojas Renner. Outros marketplaces  que ajudarão nas vendas são 

Magazine Luiza, Netshoes, Zattini,  Mercado Livre e Dafiti.   

Os planos da Grendene, todavia, não estão limitados  apenas 

ao Brasil. A empresa assinou um Memorando de Entendimento 

com a 3G Radar, gestora de investimentos formada pelos maio res 

empreendedores brasileiros Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto 

Sicupira e Marcel Telles . 

Trata-se de uma mudança no modelo da Grendene de 

comercializar produtos em determinados mercados 

internacionais, antes concentrado em distribuidores locais.  



 

17  

 

 

  Relatório dest inado exclusivamente  
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O racional da operação é unir a capacidade fabril da 

companhia ao histórico da marca 3G de atrair talentos,  

especialmente no varejo, além de uma estrutura logística 

diferenciada. A Grendene buscará ampliar sua presença no 

mercado global de calçados, já que ainda existem muitos países 

com enorme demanda por calçados que a Grendene possui market 

share  irrisório.  

Além disso, a 3G Radar aumentou de 7,0% para 20,3% sua 

participação no capital social da Grendene. Isso é muito bem 

interpretado no mercado, afinal de contas a gestora de 

investimentos tem acesso a um leque de networking  invejável.  

 A empresa ainda anunciou a implantação de uma nova 

fábrica da Grendene prevista para inauguração em 2022, em 

Crato/CE, onde a empresa já conta com benefícios fiscais. Isso 

adiciona capacidade instalada de 6 milhões de pares anualmente, 

equivalente a 2,4% do total.  

 O resultado operacional foi destaque nos 9M21 , com maior 

volume exportado e, ainda, a um ticket maior, que produziu 

resultados de acordo com a Figura 10.  

 
Figura 10 –  Resultados operacionais .  

Fonte:  RI  GRENDENE.   
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 Apesar do aumento das vendas, a estrutura de custos 

também subiu, afinal de contas a principal matéria -prima, estava 

sendo negociada com alto preço no mercado. A empresa espera 

que em 2022 esse seja um cenário mais normalizado de demanda 

pelo mundo. 

 Por fim, esperamos que a alta da Taxa SELIC impacte 

positivamente a Grendene, uma vez que a empresa não apresenta 

uma necessidade de alavancagem e possui relevante posição em 

aplicações financeiras.  

 

 

 
 

 

Análise de Múltiplos 

O método consiste na análise dos múltiplos das empresas. 

Para que sua eficiência seja atestada, é coerente que se compare 

empresas do mesmo setor de atuação e que, ainda por cima, essas 

empresas estejam no mesmo ciclo de vida, isto é, se estão em 

expansão, maturidade ou decaimento de suas atividades.   

Para a comparação de múltiplos (Figura 1 1) ,  foram escolhidas 

as empresas Vulcabras (VULC3) e Alpargatas  (ALPA4). Ambas as 

empresas são brasileiras, com marcas de grande popularidade 

sendo distribuídas sob suas exclusividades.   

●  P/L:  indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar 

pelo lucro da companhia, de outra forma, quantos anos os 

  POSSÍVEIS CENÁRIOS  
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acionistas estão dispostos a investir de maneira a recuperar seu 

aporte inicial .  Não é o múltiplo mais aconselhável nessa hipótese, 

pensando que são empresas cíclicas. 

 
●  P/SR: é a relação entre o valor de mercado da companhia e 

sua receita líquida. Esse indicador é válido considerando que essas 

empresas geralmente são classificadas como empresa s de cresci-

mento, o que pode distorcer outros múltiplos.  

 

●  EV/EBIT: o objetivo desse indicador é analisar quanto o valor 

da firma, que é a soma do valor de mercado com a dívida líquida, 

se relaciona com o lucro operacional da empresa. É diferente dos 

outros indicadores pois, aqui, relaciona a operação em si.  

 
F igura 11  -  Comparação de múlt ip los .   

Fonte:  Status Invest/Elaboração Própr ia.  
 

 Em termos de indicadores de qualidade as três empresas 

possuem lucratividade, rentabilidade e estrutura de 

endividamento semelhantes, o que não justificaria tanta diferença 

nos múltiplos de preço a não ser pelo critério de perspectiva de 

crescimento. 
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 Pelo crescimento da Grendene ter sido bem limitado nos 

últimos anos, poderíamos esperar múltiplos menores, mais  

próximos ao da Vulcabras.  

 Na Figura 12, na análise dos múltiplos de preço  ao longo dos 

anos, novamente não vemos nenhum princípio de desconto, afinal 

de contas, ignorando o ano de 2019, os múltiplos estão próximos à 

média. 

 
Figura 12  –  Comportamento His tór ico dos Múlt iplos  e Expectativas Futuras .  

Fonte:  Status Invest/Elaboração Própr ia.  
 
 

●  Modelo de Gordon  

Esse modelo é útil e válido somente para empresas maduras 

e consistentes, que possuem perspectiva de crescimento linear e 

distribuição de proventos regular.  

A intenção de análise com esse modelo é destrinchar o preço 

das ações sob a óptica do mercado. Ou seja, dado o preço das 

ações, busca-se um possível cenário pelo qual o mercado espera 

que a empresa cresça. Logo, a abordagem consiste em fazer uma 

estimativa reversa do preço.  
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Considerando o preço de fechamento da ação no dia 

18/02/2022 em R$8,30, e estimando em 2022 um lucro líquido 7% 

maior do que em 2021, de acordo com as estimativas do mercado, 

com um payout  de 70% próximo à média histórica , chegamos em 

um cenário esperado.  

Esse cenário considera da Grendene um crescimento anual 

dos seus dividendos em 7%. Como o dividendo não pode crescer 

mais que o lucro líquido de maneira sustentável no longo prazo, 

vemos que essa é uma expectativa otimista, afinal de contas a 

empresa não teve esse desempenho nos últimos anos.  

     

 

  

 A Grendene é um clássico case  de empresa boa em um 

mercado complicado. O varejo, de uma forma geral,  é um mercado 

extremamente competitivo e que não possui vantagens 

competitivas relevantes.  

 Dentro do varejo, o nicho de moda também tem seus 

desafios, uma vez que os gostos dos consumidores mudam de 

tempos em tempos e, por isso, manter-se no topo entre as 

melhores marcas é um exercício constante de qualidade. A 

Grendene precisa reter talentos para prosperar no futuro.  

 É verdade que o mercado de calçados apres enta melhor 

margem de lucro que o mercado de vestuário, embora isso não 

anule os desafios que acabamos de traçar.  

  OPINIÃO DO ANALISTA  
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 Além disso, a Grendene tem bons projetos pela frente, com 

destaque para a integração com os principais marketplaces do 

Brasil  e a parceria com a 3G Radar para distribuição de produtos 

no exterior.  

 Chama a atenção o conservadorismo da empresa em ter uma 

saúde financeira tão robusta há muitos anos seguidos. Em um 

setor cíclico como esse, o conservadorismo é bem remunerado. 

Além disso, destaco a transparência da gestão, mesmo quando os 

resultados não foram bons , a própria diretoria se encarregava da 

autocrítica.  

 Porém, é preocupante ver margens de lucro se deteriorando 

ano após ano (ainda continuam muito saudáveis) e uma 

capacidade produtiva muito ociosa. Ainda mais que os múltiplos 

de preço da Grendene não são os mais baixos do setor e considera 

um crescimento que a própria empresa não entregou 

recentemente.  

 Dado isso, não temos recomendação de compra pra as ações 

da Grendene (GRND3), mesmo reconhecendo suas qualidades.  
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Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários autônomo 

Gabriel Guimarães Bassotto (CNPI EM-2470), nos termos do art. 3, inc. I, da Instrução CVM 20/2021, com 

objetivo de orientar e auxiliar o investidor em suas decisões de investimento; portanto, o material não 

se constitui em oferta de compra e venda de nenhum título ou valor imobiliário contido. O investidor 

será responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de investimento e estratégias financeiras. O 

relatório contém informações que atendem a diversos perfis de investimento, sendo o investidor 

responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma vez 

que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os investidores. Os 

analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos da Resolução CVM nº 

20/2021, que as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões 

pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual 

estão vinculados. Além disso, os analistas envolvidos não estão em situação que possam afetar a 

imparcialidade do relatório ou que possam configurar conflitos de interesse. A elaboração desse 

material se deu de maneira independente, e o conteúdo nele divulgado não pode ser copiado, 

reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem autorização préGrendene. 

 

Gabriel é Analista CNPI, certificado pela Associação dos 

Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais (APIMEC).  Graduado em Engenharia Química 

pela Universidade Federal de Viçosa –  UFV/MG.  

Siga: @gabriel.investimento 

  

  DISCLAIMER  

  SIMPLA CLUB 

https://www.youtube.com/c/1milhaocom30
https://www.instagram.com/1milhaocom30/live
https://t.me/o1milhaocom30
https://www.youtube.com/c/1milhaocom30
https://www.instagram.com/1milhaocom30/live

