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Eventuais declarações que possam ser feitas durante
esta apresentação, relativas às perspectivas de negócios
da Companhia, projeções e metas operacionais e
financeiras, constituem-se em crenças e premissas da
diretoria da Mundial S.A. e são baseadas em
expectativas definidas a partir de informações
disponíveis atualmente para a Companhia.

As condições econômicas gerais, nacionais e
internacionais podem afetar os resultados futuros da
Companhia. Portanto, considerações sobre o futuro não
se constituem em garantia de desempenho, pois
envolvem riscos e incertezas, i.e., dependem de
circunstâncias que podem ou não ocorrer.

Disclaimer
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11 Macroeconomia - Mercado Externo

• Crise do Chipre 
afetando a Europa

• Recuperação econômica 
americana

Europa

EUA

Brasil

• Aumento da taxa básica de juros
• Recuo de 0,5% do setor industrial 
• Baixo desemprego 
• Sinais positivos  para o crédito 
• Melhora da inadimplência
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11 Macroeconomia - Mercado Interno
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11 Efeitos microeconômicos – conjuntura setorial

Incertezas

ME

Medidas adotadas 
pelo Governo

MI

Recuperação da 
demanda

Política comercial 
agressiva

Retomada das 
vendas

Melhor rentabilidade

Retomada do Desempenho da 
Companhia
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22 Destaques do 1T13

• Crescimento da receita operacional líquida : 1T13 x 1T12 
= +11,3%

• Na Divisão Fashion destaca-se a evoluçãodo EBITDA de 
4.215%: R$ 5,4 milhões (1T13) x R$ 127 mil (1T12) 

• Redução da 7,8 p.p. no CPV/receita:  64,3% (1T13) x
72,1% (1T12)

• Aumento de 2,3% nas despesas operacionais entre 1T13 x
1T12

• Crescimento das despesas com vendas, em 29,2%: 1T13 x
1T12 

• Disciplina e rigoroso controle de custos e despesas 
permitiu a Recuperação no EBITDA 

• Resultado positivo, refletindo a evolução operacional 
entre os trimestres de 2012, gerando lucro líquido no 
1T13
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Receita líquida: R$  83,6 milhões no 1T13

A recuperação da indústria têxtil e de confecções contribuiu para a retomada da 
procura por aviamentos, impulsionando as vendas no segmento Fashion, sendo 
determinante para a retomada do crescimento principalmente para as coleções 
de inverno 2013.
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22 Segmentos 1T13

49% da receita;
39% do Ebitda

32% da receita;
33% do Ebitda

10% da receita;
4% do Ebitda

5% da receita;
0% do Ebitda
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CPV: R$  53,8 milhões no 1T13

Busca pela eficiência e o austero controle de custos têm sido o foco da gestão. 
Os esforços empreendidos demonstram a redução do valor absoluto do CPV, 
comparado a evolução das vendas.
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Lucro bruto de R$ 29,9 milhões e margem bruta de 35,7%

Por consequência, o lucro bruto apresentado de R$ 29,9 milhões reflete o 
melhor controle dos custos operacionais e a elevada demanda por cada 
segmento de atuação da Mundial. 
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EBITDA de R$ 10,9 milhões e Margem Ebitda de 13,1%

Ao longo de 2013, a administração da Companhia manterá sua atenção voltada 
ao crescimento das vendas e da receita, ao ganho de rentabilidade e ao 
realinhamento de sua estrutura financeira, com readequação de seu perfil de 
endividamento. 
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Despesas financeiras de R$ 23,0 milhões

Emissão de debêntures no montante de R$ 90 milhões, como parte do processo 
de reestruturação e alongamento da dívida financeira da Mundial e os recursos 
provenientes da mesma serão direcionados para o alongamento da divida 
financeira da Companhia.
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Lucro líquido de R$ 4,2 milhões e margem líquida de 5,0%

No 1T13, a Companhia deu continuidade ao processo de reestruturação 
organizacional que inclui a adoção de política comercial mais agressiva, firme 
controle de custos, esforços na negociação com fornecedores e gestão das 
despesas operacionais. 
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Grupamento de Ações

Em 22/03/2013, a Mundial anunciou ao mercado a decisão previamente
aprovada pelo seu Conselho de Administração de grupamento das ações
representativas de seu capital social, conforme estabelecido no artigo 12 da
Lei 6.404/76, no artigo 1º, inciso XI da Instrução CVM 323/2000 e na
Instrução CVM 358/02. O grupamento foi efetuado na proporção de 120
para 1, passando o capital social a ser representado por 2.480.260 (dois
milhões, quatrocentos e oitenta mil, duzentas e sessenta) ações ordinárias,
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

O grupamento teve por objetivo reduzir os custos operacionais, tanto para a
Companhia quanto a seus acionistas, e adequar o valor por ação da
Companhia aos parâmetros negociados em bolsa de valores, atendendo com
isso a orientação da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros –
BM&FBOVESPA.
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Perspectivas

Macro

Situação ainda incerta em relação aos 
países europeus e melhora nos indicadores 
econômicos americanos.
Medidas adotadas pelo Governo – aumento 
da taxa de juros, elevação do crédito e 
redução do desemprego

Recuperação da competitividade e 
demanda pelos produtos

Setoriais

1º trimestre historicamente mais fraco

Recuperação da indústria têxtil e de 
confecções, impulsionando o segmento 
confecções 
Indicadores atuais da Companhia 
confirmam a tendência positiva de 
crescimento
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