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FATO RELEVANTE 

 

A PETTENATI S.A. - INDÚSTRIA TEXTIL , em observância ao disposto na Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários nº 358/2002, comunica a seus acionistas e ao mercado 

em geral que, devido ao avanço e desdobramentos do COVID-19, estruturou em 20 de 

março de 2020 o Comitê de Superação da Crise formado pela Administração da 

Companhia, que interage diariamente com o objetivo de tomar medidas preventivas, 

estruturar planos de ação e contingência, e monitorar a evolução diária do COVID-19 e 

as decisões tomadas pelos órgãos governamentais e associações de varejo, tanto no 

Brasil quanto no exterior. 

Deste então, diversas medidas foram tomadas no sentido de reduzir ao máximo o 

impacto na operação e garantir a segurança de todos os colaboradores diretos e 

indiretos: 

Pessoas: 

o Atuação preventiva para conscientização dos colaboradores desde o início de 

março; 

o Adoção de trabalho remoto (home office) iniciada em 25/03, além de 

antecipação de férias e banco de horas; 

o Suspensão de viagens, reuniões e treinamentos presenciais; 

o Criação da Liga Dos Guardiões da Saúde com intuito de orientar e fiscalizar as 

medidas de segurança à saúde adotadas pela empresa, sendo na higiene e 

proteção, alimentação e transporte dos nossos colaboradores; 

o Isolamento temporário dos colaboradores que fazem parte do Grupo de Risco 

ao Covid-19. 

o Por iniciativa voluntária de seus profissionais, a empresa fabricou 28 mil 

máscaras de barreira, destinando sua produção para funcionários e seus 

familiares, hospitais e entidades de assistência social da cidade de Caxias do Sul. 

Relacionamento com Clientes: 

o Comunicação intensiva através de calls e vídeo conferências realizados 

diariamente pela Diretora Executiva Comercial e Gerentes Regionais de Vendas; 

o Compartilhamento de estratégias de mercado e políticas comerciais com seus 

representantes e clientes; 

o Foco no aumento da participação das coleções dos nossos clientes. 
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Relacionamento com a Indústria: 

o Atuação ativa junto à Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção) e Sindicato Patronal das Indústrias de Fiação, Tecelagem e Confecção 

de Caxias do Sul - RS para acompanhar os efeitos na atividade têxtil local e 

nacional; 

o Suspensão das atividades fabris a partir de 23/03 (férias coletivas aos 

funcionários), com retomada gradual das operações a partir de 22/04.  

Operação e estrutura de capital: 

o Repriorização de investimentos estratégicos para 2020; 

o Foco em redução de despesas e custos operacionais com ênfase na redução do 

custo fixo; 

o Readequação da Política Corporativa de Suprimentos com revisão de todos os 

contratos de serviços, renegociação de prazos de pagamento (com ênfase no 

alongamento dos mesmos), visando o equilíbrio financeiro; 

o Redução de 25% dos salários do CEO, Diretoria Executiva, Conselheiros e demais 

executivos da Companhia por 90 dias; 

o Fortalecimento preventivo do caixa através de captação de dívida bancária em 

custo favorável. 

o A Companhia está seguindo todas as orientações da Organização Mundial da 

Saúde e Ministério da Saúde.  

A unidade Pettenati Centro América S.A. de CV, localizada em El Salvador, interrompeu 

suas atividades em 23 de março de 2020, atendendo as determinações internas deste 

país. O processo de retomada aconteceu em 04 de maio de 2020 com menos de 10% da 

capacidade fabril apenas para a fabricação e venda de tecidos visando a produção de 

máscaras e artigos médico-hospitalares, com previsão de liberação gradual das 

atividades. Por determinação do governo federal, o país continua em lockdown e neste 

momento temos a previsão de aumento da capacidade para algo entre 15% e 20% a 

partir de 25 de maio de 2020. Acompanhando o desenvolvimento da curva de 

contaminações e o padrão de administração do governo federal, supõe-se que a 

retomada total se dará apenas entre 15 e 20 de junho de 2020. 

A Administração da Companhia ainda não consegue prever o impacto final sobre as suas 

atividades, devido às incertezas políticas e a própria evolução do Covid-19, e da 

sequência de prorrogações da quarentena em diversas regiões do Brasil e do isolamento 

total em El Salvador, porém, vem tomando medidas de forma a preservar sua posição 

financeira através da adoção de práticas elevadas de gestão, permitindo enfrentar esse 

momento extraordinário, além da manutenção de suas atividades, de forma garantir a 

produção de itens que se façam necessários neste momento. 
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A Administração da Pettenati S.A. possui muita confiança em seu grupo de gestão, sólida 

estrutura financeira e posição de caixa para atravessar esse momento desafiador. A 

Companhia reafirma o seu compromisso com a transparência a seus acionistas e demais 

stakeholders e os manterá devidamente informados em caso de mudanças significativas 

do cenário e do consequente impacto em seus negócios. 

 

Caxias do Sul, RS, 19 de maio de 2020. 

 

 

 

Otavio Ricardo Pettenati 

Diretor Relações com Investidores 

 


