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Resumo: A partir de março de 2020 o mundo se deparou com uma nova realidade imposta pela
chegada da pandemia da Covid-19, que consequentemente trouxe impactos econômicos para
sociedade como um todo, para empresas e governos. As empresas que são obrigadas a divulgar suas
informações para os investidores com transparência e fidedignidade. Desta forma, as companhias
devem divulgar, em relatórios complementares como Notas Explicativas e Relatórios de Diretoria, as
ações adotadas para reduzir o impacto econômico nos resultados e os protocolos seguidos para
salvaguardar a saúde e o emprego do quadro funcional. Considerando esses fatores, este estudo tem
como objetivo geral “analisar as informações divulgadas em suas Notas Explicativas e na Relação com
os Investidores relativos às ações tomadas para o enfrentamento da pandemia pelas empresas do
segmento de tecidos, vestuário e calçados listadas na B3”. Para a execução do objetivo geral será
utilizado de uma metodologia descritiva quanto ao seu objetivo, com uma abordagem quantitativa,
visto que o objetivo foi identificar e quantificar os fatos e a frequência de divulgação pelas empresas
em estudo; tendo como procedimento uma pesquisa documental, visto que serão analisadas as Notas
Explicativas e Relatórios de Diretoria. As empresas analisadas foram Arezzo,

CeA Modas,

Grazziotin, Grupo Soma, Guararapes, Renner, Marisa e Restoque. Por tratar-se de um estudo em
andamento, até o momento foi possível identificar que dentre as informações listadas estão as
consequências e ações que cada empresa divulgou com relação à pandemia, e analisados os pontos em
comum que foram mais citados, além de pontos citados isoladamente. A teoria de base que justifica a
pesquisa é a teoria da evidenciação. Também foi feita uma relação entre o tipo de informação
demonstrado em cada um dos relatórios e o nível de detalhamento com que essa informação foi
divulgada, possibilitando verificar a tendência das empresas em divulgar nas notas explicativas fatos
diretamente relacionados ao resultado apresentado. Já na Relação com o Investidor, nota-se uma busca
por divulgação de ações mais voltadas às pessoas, como a adoção do home office e dos protocolos de
higiene.
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