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A Alpargatas S.A. (“Alpargatas” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto
na Instrução CVM 358/02, comunica aos Senhores Acionistas e ao mercado em
geral que, desde o início desta crise, a prioridade da Companhia vem sendo
proteger as pessoas da rápida disseminação da COVID-19, em linha com as
normas da OMS, autoridades governamentais e de saúde. Sendo uma empresa
brasileira com atuação global, consciente do impacto socioeconômico nas áreas
onde atua, a Companhia vem tomando medidas há muitas semanas, e todos os
dias um Comitê Estratégico por ela estabelecido monitora novas orientações de
órgãos oficiais, além do cenário global e dos impactos nas operações.
Ao longo das últimas semanas, a Companhia adotou a prática de home office em
seus escritórios globais e fechou suas lojas próprias no Brasil e ao redor do
mundo.
A partir desta data, a Alpargatas reduzirá significativamente o número de
colaboradores nas operações de logística e produção, chegando em um nível
mínimo, mantendo apenas o essencial em produção, dentro das normas e
diretrizes de segurança.
Em seus centros de distribuição, a Companhia está também seguindo rígidos
padrões de segurança e distanciamento social, a fim de cumprir os horários e
padrões estabelecidos nas regiões onde estão localizados.
A Alpargatas é uma empresa comprometida com a sociedade. Sabemos que, para
muitos no Brasil, um par de Havaianas é o único calçado. Em alguns momentos
da história, elas já fizeram parte até da cesta básica dos brasileiros. Diante disso,
a Companhia doará 100 mil pares de Havaianas para apoiar as comunidades onde
atua, por meio do Instituto Alpargatas. E ainda, como forma de contribuir com o
cenário atual, a Alpargatas adaptará linhas de produção para fabricação de
produtos para profissionais de saúde tais como jalecos, calçados e outros itens.
Por meio de nossa marca Havaianas e de alguns parceiros de negócios, a
Alpargatas lançará ainda uma corrente do bem, com uma doação inicial de 100
mil kits de produtos essenciais para comunidades vulneráveis afetadas pela crise.
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Esclarece-se, ainda, que as decisões acima informadas estão sendo
constantemente reavaliadas de acordo com a evolução do cenário global
relacionado aos efeitos do COVID-19 no Brasil e no mundo e que voltará aos
Senhores Acionistas e ao mercado em geral informando sobre novos
desdobramentos relacionados ao tema.
Mais uma vez, a Alpargatas reforça que sua prioridade é a saúde das pessoas, de
seus funcionários, de seus negócios e da comunidade em geral.

São Paulo, 23 de março de 2020.

Julian Garrido Del Val Neto
Diretor de Relações com Investidores
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