Caxias do Sul, 25 de fevereiro de 2008
A
BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo
São Paulo - SP

Prezados Senhores
Em resposta a sua solicitação de esclarecimentos través do Ofício GAE/SAE 0267-08 de
20/02/2008, informamos:
“1. ...a subsidiária dessa companhia em El Salvador que começará a produzir no segundo
semestre deste ano, terá , em no máximo cinco anos, a mesma capacidade instalada da
unidade de Caxias do Sul, de 1,4 mil toneladas por mês, com previsão de receber investimentos
totais entre US$ 80 milhões e US$ 100 milhões.”
A capacidade máxima referida na aludida entrevista publicada no valor de 1,4 mil
toneladas por mês de tecidos, conforme foi explicado ao entrevistador, poderá ser atingida em
um plano ideal de mercado, ou seja, depende de uma série de fatores positivos a serem
cumpridos e mantidos. Dentre estes fatores, citamos os principais:
 Retorno do investimento inicial já aprovado nos prazos esperados;
 Mercado aquecido e altamente favorável;
 Confirmação da possibilidade de obtenção boas margens de lucro em volumes
mais elevados;
 Clima favorável com estações bem definidas;
 Manutenção das condições políticas e econômicas favoráveis ao crescimento
econômico dos mercados envolvidos.
Para atingir este patamar de produção, mantidas as condições acima citadas, serão
necessários investimentos na ordem de US$ 80 milhões a US$ 100 milhões, que seriam
provenientes, principalmente do reinvestimento de lucros gerados na operação de El
Salvador. Deve ser considerado neste montante o valor já aprovado para investimentos na
ordem de US$ 40 milhões.

“2. ...quando atingir esse volume, a operação de El Salvador aumentará a participação das
exportações sobre o faturamento bruto da empresa da faixa de 5% para até 25%.”
No que diz respeito ao aumento da participação das exportações no faturamento total
da companhia, pode-se afirmar que se obtidas as condições acima e considerando que a
Pettenati S/A (Brasil) é controladora da empresa Pettenati Centro América com 51% de seu
capital, o impacto destes valores sobre o faturamento consolidado poderia elevar a
participação de receitas com o exterior para o patamar de até 25% do total.

Certos de ter esclarecido a questão, subscrevemo-nos.
Atenciosamente.

Cláudio José Rossi
Diretor de Relação com Investidores

