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Apresentação
GRI 102-50; 102-5

Bem-vindos à 8ª edição do Relatório de Sustentabilidade da Usaflex

Temos o compromisso de juntos promover o desenvolvimento das pessoas, do negócio e do planeta, afinal, 

é no presente que se constrói o futuro! 

Desde 2012, a Usaflex desenvolve ações com 

vistas ao desenvolvimento social, ambiental e 

econômico da empresa, das pessoas que dela 

fazem parte e da comunidade em que está inserida. 

E desde então, foi firmado o compromisso com a 

transparência, reportando as ações no Relatório de 

Sustentabilidade.

A Usaflex entende que a sustentabilidade oferece 

um olhar mais atento à maneira como é conduzido 

o negócio, em todas as suas etapas. Apresentar 
a forma como é entendida e desenvolvida a 
sustentabilidade, é uma necessidade e um 
compromisso urgente e contínuo da organização.

Dessa forma, este Relatório tem por objetivo ser um 

instrumento de compartilhamento das melhores 

práticas, que contribuem para a conscientização 

de todos os stakeholders, gerando um movimento 

positivo em prol do desenvolvimento sustentável. 

As informações reportadas neste relatório 

englobam todas as unidades produtivas da 

companhia, estando elas situadas nas cidades 

de Igrejinha (RS), Parobé (RS), Campo Bom (RS) 

e Dois Irmãos (RS), e seguem em sintonia com os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nele 

destacamos os ODSs eleitos como prioritários para 

o desenvolvimento das nossas ações e, também, os 

princípios do Pacto Global, da ONU. 

Conheça os 10 compromissos do pacto Global

01 - As empresas devem apoiar e respeitar a 
proteção de direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente.

02 - Assegurar-se de sua não participação em 
violações destes direitos.

03 - As empresas devem apoiar a liberdade 
de associação e o reconhecimento efetivo do 
direito à negociação coletiva.

04 - A eliminação de todas as formas de 
trabalho forçado ou compulsório.

05 - A abolição efetiva do trabalho infantil.

06 - Eliminar a discriminação no emprego.

07 - As empresas devem apoiar uma 
abordagem preventiva aos desafios 
ambientais.

08 - Desenvolver iniciativas para promover 
maior responsabilidade ambiental.

09 - Incentivar o desenvolvimento e 
difusão de tecnologias ambientalmente 
amigáveis.

10 - As empresas devem combater a 
corrupção em todas as suas formas, 
inclusive extorsão e propina
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Matriz de Materialidade

Este relatório segue as diretrizes da versão GRI 

STANDARDS, opção essencial (core), estabelecidas 

pela Global Reporting Initiative (GRI), organização 

internacional que estabelece um padrão de 

reporte de indicadores de sustentabilidade – boa 

prática reconhecida e adotada voluntariamente 

por milhares de empresas em todo o mundo.

A fim de que o relatório traga as informações mais 

importantes para a sustentabilidade, a construção 

deste relatório foi baseada nos temas materiais 

apontados como mais relevantes para os públicos 

de relacionamento, em pesquisa realizada a cada 

2 anos pela companhia, em conjunto com os 

principais stakeholders.

Para tanto, consultamos, através de uma pesquisa 

on-line realizada no período de 30/1/2018 a 6/2/2018, 

colaboradores,  principais fornecedores, clientes 

multimarcas e franqueados, consumidores, 

acionistas e sociedade (através de instituições e 

fundações de interesse social, como associações 

e sindicatos).

GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 102-54
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A Usaflex possui em seu planejamento o objetivo de atualizar sua 

matriz de materialidade no ano de 2022, devendo esta ser divulgada no 

próximo relatório de sustentabilidade da companhia. 

Os tópicos materiais mais relevantes apontado pelos stakeholders na 

pesquisa mencionada foram:

Presença no
Mercado

GRI 202

Consumo de
Matérias-Primas

e Insumos
GRI 301

Desempenho
econômico

GRI 201

Energia
GRI 302

Água e
Efluentes

GRI 303

Resíduos
GRI 306
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Palavra do Presidente
O desenvolvimento econômico, ambiental e 

social do país, por meio de ações sustentáveis e 

transparentes, continua sendo o compromisso da 

Usaflex com seus consumidores, colaboradores 

e fornecedores. É o cuidado constante em adotar 

as melhores práticas de gestão que faz a nossa 

empresa crescer e continuar a atender com 

eficiência e inovação o mercado de calçados, 

sem esquecer a qualidade e o conforto de nossos 

produtos.

O ano de 2020 foi especialmente desafiador. O 

cenário de pandemia que afeta o mundo inteiro 

– com o fechamento de comércios, paralisação 

ou redução de carga horária da indústria – e o 

comércio eletrônico tornou-se importante aliado. 

A USAFLEX viu seu faturamento com as vendas 

on-line triplicarem em 2020 em relação ao ano 

anterior, e a expectativa é de que até 2025 os 

canais digitais da marca representem entre 15% e 

20% do faturamento da companhia.  

Paralelamente, a companhia atuou fortemente 

para tentar minimizar o impacto da Covid-19 para 

colaboradores e consumidores. Neste sentido, 

lançou a campanha ‘Cuide-se e Cuide’, com ações 

para as clientes e colaboradores. A empresa 

disponibilizou equipe médica, realizou testes de 

Covid, implementou o home office, distribuiu 

cestas básicas extras, realizou a sanitização 

periódica dos ambientes, fez doações para a 

comunidade e calçados para hospitais da região 

entre outras ações. 

Também no ano passado, a USAFLEX optou 

por transferir o centro de distribuição (CD) da 

capital paulista para a cidade de Serra (ES). 

O incentivo fiscal oferecido pelo governo do 

Espírito Santo foi outro fator decisivo para a 

mudança. Essa mudança foi o primeiro passo 

para o processo de internalização das operações 

da loja virtual. Nesse novo centro de distribuição, 

temos a gestão completa da operação logística 

e permanecemos na região Sudeste, que 

representa aproximadamente 60% dos pedidos 

da loja on-line, o que nos permite reduzir os 

prazos de entrega.

É importante destacar ainda algumas das ações de 

2019. Na busca constante para aprimorar nossos 

serviços está a conclusão e inauguração da 

ampliação da sede administrativa, em Igrejinha 

(RS). Com incremento de 1.400 m² na área total 

do pátio fabril, o novo espaço recebeu nossa loja 

conceito, que funciona como um showroom, 

além de unificar toda a área comercial da 

companhia. Também inauguramos a nova sede 

da unidade de Campo Bom (RS), com mais de 

5.000 m² de área construída e encerramos o ano 

com 100% das unidades com seus ambientes 

climatizados, o que traz vários benefícios para a 

saúde e qualidade de vida dos colaboradores.

A constante evolução do mercado exige um olhar 

cada vez mais estratégico para que continuemos 

a crescer. Encerramos o ano de 2020 com 239 

Franquias enquanto a loja online apresentou 

crescimento de 187% em relação ao ano anterior. 

Também no digital, iniciamos vários projetos para 

atender o consumidor na era omnichannel: início 

da Loja Oficial Usaflex nos marketplaces B2W 

e Mercado Livre, início do projeto de CRM com 

Oracle Responsys e Pmweb, visando comportar os 

clientes da loja on-line e os clientes de franquias. 

E ainda oferecemos no E-commerce, uma loja on-

line exclusiva para os colaboradores Usaflex com 

preços diferenciados.

Vale destacar que estamos presente em mais 50 

países, sendo que em 2020 finalizamos o ano com 

15 lojas licenciadas, no exterior. Nosso sucesso 

em ir além do Brasil recebeu reconhecimento da 

Abicalçados, com o prêmio Direções na categoria 

Internacionalização, e o reconhecimento na 

categoria Destaque Mercadológico do Prêmio 

Exportação RS.

Não paramos de pensar em novas maneiras de 

crescer e melhor atender o consumidor com 

novos produtos, além de atuar na resolução dos 

problemas e nas demandas dos clientes Usaflex.

GRI 102-14
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Devemos estabelecer conexões e ter empatia por 

todos aqueles que entram em contato conosco. 

Para nós, ter o melhor atendimento cria valor 

para a companhia e, por isso, o atendimento ao 

nosso consumidor tem o propósito de “encantar 

almas, criar conexões com nossos clientes e ser 

reconhecida como uma das melhores empresas 

para o consumidor”, premissa chancelada pelo 2ª 

lugar no Prêmio Reclame Aqui.

Apesar dos inúmeros desafios desses dois últimos 

anos, nossas ações renderam diversos frutos. Além 

dos prêmios e reconhecimentos mencionados 

anteriormente, pelo quarto ano consecutivo, 

a Usaflex recebeu a certificação do GPTW (da 

consultoria global Great Place to Work), com 

índice de satisfação de 90 na pesquisa realizada 

com os colaboradores. Seguimos sendo a única 

indústria calçadista a participar dos rankings, 

sendo classificados no ranking geral do estado do 

Rio Grande do Sul, no ranking nacional Varejo e, 

também, no ranking nacional Indústria.

Em 2019 foram 12 prêmios e reconhecimentos, e 

em 2020 foram 15. Destacamos ainda a Certificação 

ABVTEX, de fornecedores, da Associação 

Brasileira do Varejo Têxtil, que permite às grandes 

empresas varejistas controlarem fornecedores e 

subcontratados sobre o cumprimento de aspectos 

relacionados à responsabilidade social, relações 

de trabalho e sustentabilidade. O Selo Franquias 5 

estrelas concedido pela revista Pequenas Empresas 

& Grandes Negócios. Recebemos o título de 3ª 

colocada no ranking das empresas mais inovadoras 

do sul do país, sendo a 1ª entre as indústrias 

calçadistas na premiação Campeãs da Inovação, da 

Revista Amanhã. 1º lugar na categoria Têxtil, Couro 

e Vestuário, no Anuário Época 360, sendo avaliada 

nos requisitos Governança Corporativa (3ª lugar), 

Sustentabilidade (2º lugar), Inovação (1º lugar), 

Pessoas (1ª lugar) e Visão de Futuro (2º lugar). E o 

prêmio de Excelência em Franchising, concedido 

pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) 

reconhecendo a qualidade e a excelência da 

empresa na sua atuação como franqueadora por 

meio de uma pesquisa realizada com os próprios 

franqueados da companhia.

E tudo isso em paralelo a implementação do novo 

sistema de gestão S/4 Hana Fashion, sendo a 

pioneira na américa latina na implantação dessa 

solução.

Seguimos com foco nas melhores práticas, em prol 

do nosso compromisso com as pessoas, com o 

planeta e com o nosso negócio, afinal, é no presente 

que se constrói o futuro!

Sergio Bocayuva
CEO da Usaflex
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1.1 Governança

1.1.1 NORTEADORES ESTRATÉGICOS

Missão

Propósito

Visão

Valores

GRI 102-16

Crescer de forma sustentável e rentável, oferecendo 

aos nossos clientes calçados com diferencial de 

conforto e beleza, garantindo a satisfação com 

produtos inovadores e de padrão elevado de 

qualidade.

Inspirar o mundo na busca pelo 

bem-estar proporcionando conforto 

e beleza a cada passo

Continuar sendo reconhecida pela excelência na 

fabricação de seus produtos e como uma empresa 

inovadora e a melhor fornecedora de calçados 

confortáveis.

• Satisfação do cliente, promovendo qualidade de 

vida por meio do conforto.

• Atuação ética e transparente.

• Inovação e criação como foco.

• Qualidade nos produtos e serviços.

• Valorização e respeito às pessoas.

• Sustentabilidade econômica, social e ambiental
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Política de Sustentabilidade

Para a Usaflex, a nova economia pressupõe que 

as companhias assumam papel de protagonismo 

na construção de um futuro próspero para as 

atuais e novas gerações e para o planeta. As 

responsabilidades social e ambiental se somam aos 

aspectos econômicos e ao lucro como finalidades 

principais da empresa.

A cultura da sustentabilidade, que deve permear 

todos os níveis da organização e da cadeia de 

valor, compreende uma nova forma de decidir e 

agir, baseada na inovação para a transformação 

contínua de processos e produtos. Toda atividade 

da companhia é uma oportunidade de gerar valor 

econômico, ambiental, social e/ou cultural.

Para a Usaflex, sustentabilidade também é dialogar 

e cooperar continuamente com seus stakeholders. 

É realizar uma gestão voltada para a geração de 

valor à essas partes (consumidoras, comunidade, 

meio ambiente, colaboradores, fornecedores, 

investidores, acionistas e demais), bem como para 

conciliar os seus interesses.
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1.1.2 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
GRI 102-18

1.1.3 DIRETORES

Fábio Martins 
Maranhão
Presidente do Conselho de 
Administração

Juersi Simplício 
Lauck
Membro do Conselho de 
Administração

Pedro Henrique 
Sutto Cervatti
Membro do Conselho de 
Administração

Maria Isabel C. 
Masset Lacombe 
Mortágua
Membro do Conselho de 
Administração

Thiago Aranha 
Leite
Membro do Conselho de 
Administração

Alexandre 
Petersen Buneder
Membro do Conselho de 
Administração

Atualizado em maio/2021.

Diretor
Marketing
Cláudio
Teixeira

Diretora
Jurídica/DHO
Daniela
Colombo

Diretor
de Digital
Lucas
Neves

Diretor
Financeiro
Mafaldo
Gois Jr.

Diretor
PRESIDENTE
Sergio
Bocayuva

Diretor
Industrial
Marcelo
Guimarães

Diretor de
Franquias
Elbio
Armiliatto

Diretor 
Comercial
Rafael
Boettner

Diretor de
P&D
Fernando
E. Müller
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1.2.1 COMITÊS ESTRATÉGICOS E MULTIDISCIPLINARES

COMITÊ DE
CARGOS E SALÁRIOS

Gestão
Participativa

Comitê de
Sustentabilidade

Comitê de
Ergonomia

Comitê de
Ética, Riscos e 
Compliance

Comitê de
Cargos e Salários

Comitê de
Diversidade

Comitê de
Participação dos 

Resultados

Comitê de
Inovação

1.2 Gestão

Oportunidades de Crescimento

Critérios de Movimentação Interna e Externa 

Andréia de Oliveira
Gerente de Controladoria

Daniela Paula Colombo
Diretora Jurídica/DHO

Katiane Souza
Gerente de DHO

Deise Leão de Souza
Analista de DHO

Mafaldo Gois Júnior
Diretor Financeiro

Elvídio Luiz Dill
Gerente de Produção

Marcelo G. Guimarães
Diretor Industrial
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COMITÊ DE
DIVERSIDADE

COMITÊ DE
ÉTICA, RISCOS E COMPLIANCE

COMITÊ DE
ERGONOMIA

Respeito às diferenças

Valorização da Diversidade

Combate às Desigualdades

Controles Internos

Informações Fidedignas

Monitoramento de Processos

Bem-estar

Alternância Postural

Condições de Trabalho

Otimização

Angela Maria Pandolfo Rambo
Assistente Social

Katiane Souza
Gerente de DHO

Potira do Amaral
Coord. de Comunicação Institucional

Daniela Paula Colombo
Diretora Jurídica/DHO

Siana Tiara Petry
Coordenadora de DHO

Elvídio Luiz Dill
Gerente de Produção

Teresa Cristina A. e Souza
Médica do Trabalho

Andréia de Oliveira
Gerente de Controladoria

Marcelo G. Guimarães
Diretor Industrial

Daniela Paula Colombo
Diretora Jurídica/DHO

Mafaldo Gois Júnior
Diretor Financeiro

Angela Maria Pandolfo Rambo
Assistente Social

Graciela Maria Scholles
Consultoria em Ergonomia

Ivan Cesar Fank
Supervisor de Segurança do Trabalho

Daniela Paula Colombo
Diretora Jurídica/DHO

Katiane Souza
Gerente de DHO

Elvídio Luiz Dill
Gerente de Produção

José Fernando Lopes
Cronoanalista

Potira do Amaral
Coord. Comunicação Institucional

Siana Tiara Petry
Analista de DHO

Teresa Cristina A. e Souza
Médica do Trabalho

Gerson de Souza Mello
Gerente de Manutenção

Adairton Aquino Severo
Eng. de Segurança do Trabalho

Cladimir Sfogia
Cronoanalista
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COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE

COMITÊ DE
INOVAÇÃO

COMITÊ DE PARTICIPAÇÃO
DOS RESULTADOS

Socialmente Justo

Ambientalmente Correto

Economicamente Viável

Novos Produtos 

Novos Processos

Sustentabilidade

Produtividade

Eficiência

Lucratividade

Angela Maria Pandolfo
Rambo
Assistente Social

Ivan Cesar Fank
Supervisor de Segurança do Trabalho

Angela Strutski
Coordenadora Financeira

Katiane Souza
Gerente de DHO

Bianca Gallas Carniel
Gerente de Marketing

Potira do Amaral
Coordenadora de Comunicação 
Institucional

Clara Trindade
Analista de Gestão da Inovação

Maria Teresa Guterres
Gerente Comercial/Franquias

Bianca Gallas Carniel
Gerente de Marketing

Rafael Boettner
Diretor Comercial

Fernando Eduardo Muller
Diretor de P&D

Marcelo Ferreira
Coordenador de Setor (Modelagem)

Marcelo G. Guimarães
Diretor Industrial

Andréia de Oliveira
Gerente de Controladoria

Katiane Souza
Gerente de DHO

Daniela Paula Colombo 
Diretora Jurídica/DHO

Mafaldo Gois Júnior
Diretor Financeiro

Elvídio Luiz Dill
Gerente de Produção

Marcelo G. Guimarães
Diretor de Planejamento Industrial

Siana Tiara Petry
Coordenadora de DHO

Daniela Paula Colombo
Diretora Jurídica/DHO

Siana Tiara Petry
Coordenadora de DHO

Teresa Cristina A. e Souza
Médica do Trabalho

Márcia Flores
Nutricionista 

Clara Trindade
Analista de Gestão da Inovação

Ítalo Pinheiro
Analista Desenv. de Fornecedores

José Carlos Hahn
Analista de Plan. Financeiro

Maiquel Henkel
Gerente Cronoanálise
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1.2.2 UNIDADES FABRIS 
GRI 102-4, 102-7 e 102-10 

Matriz – Igrejinha
Filial 04 – Parobé
Filiais 03, 05 e 10 – Dois Irmãos
Filial 11 – Campo Bom

Mapa do Brasil

Rio Grande do Sul
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Em 2019 foi realizada a conclusão da ampliação da Sede Administrativa, situada junto 

à unidade Matriz, em Igrejinha/RS.  A ampliação representa um aumento de cerca de 

1.400 m2 na área total do pátio fabril.

No novo local, foi montada a Loja Conceito, que 

funciona como um verdadeiro showroom para 

vendas, com o intuito de promover uma experiência 

do projeto de Franquias, uma vez que no local 

estão expostos os produtos das coleções vigentes 

da marca, proporcionando ainda uma melhor 

visualização sobre a exposição dos produtos que 

estão disponíveis no mercado para os colaboradores.

A parte ampliada conta com capacidade para 

400 novos postos de trabalho e integra os setores 

Comercial Multimarcas, Franquias, Exportação, 

Inteligência de Mercado e Negócio, Compras, 

E-commerce, Marketing e Trade Marketing. Este 

prédio, que foi construído dentro das normas de 

acessibilidade, possui sete salas de reuniões, estúdio 

fotográfico, e salão para concentrar a inteligência 

corporativa da companhia. 

O local também conta com um auditório, com 

capacidade para 100 pessoas, onde são realizados 

eventos e treinamentos.

Relatório de Sustentabilidade 19



Além de todas as 

modernizações, 

a Usaflex investiu 

ainda na ampliação 

do refeitório, que 

teve sua capacidade 
aumentada em 45%
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A unidade de Campo Bom
mudou de endereço. 

Também foi realizada a solenidade de inauguração 

da nova sede da unidade de Campo Bom. Na 

ocasião estiveram presentes os colaboradores, 

diretores, fundadores da empresa, autoridades e 

imprensa local.

Trata-se de um prédio com mais de 5.000 m2 de área 

construída (cerca de 3 vezes o tamanho do prédio 

anterior), onde a empresa poderá organizar seus 

atuais processos e no futuro, ampliar sua produção. 

A unidade de Dois Irmãos também foi beneficiada 

com a reestruturação das plantas fabris, que tem o 

objetivo de sustentar o crescimento da companhia 

de forma racional, otimizando os processos de 

logísticos e de fabricação.
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1.3 Mercado
GRI 102-2, 102-6

1.3.1 Multimarcas

A constante evolução do mercado requer um 

acompanhamento cada vez mais estratégico. 

Sempre com vistas à expansão e crescimento da 

empresa, diversas ações são realizadas.

Dessa forma, o setor de Inteligência de Mercado 

e Negócio foi formado para ser uma “central de 

informações” da área comercial.

Com atendimento multicanal, responsável pelo 

cascateamento de metas de vendas, informações de 

desempenho de produto para auxílio na criação de 

novas coleções, bem como, levar mais informação 

ao varejo, tanto e-commerce quanto franquias, com 

o intuito de auxiliar na gestão de estoque. Sendo 

assim, o setor tem como objetivo ser referência para 

apoio de tomada de decisão comercial da empresa. 

Capacitação das equipes de Representação 

Comercial de todas as regiões do país, e da equipe 

de Exportação, através da palestra com o atleta 

olímpico Gustavo Selbach.

Apresentação da coleção e das novas tecnologias 

para as equipes de representantes comerciais.

Capacitação das equipes de Representação 

Comercial de todas as regiões do país, e da equipe de 

Exportação, através da palestra com o especialista 

em varejo Rubens Sant’Anna.

Premiação da Campanha Chave de Ouro, Destaque 

UX, etc..
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Restruturação 
do Quadro de 
Representantes

Novo Organograma do 
Departamento Comercial

Renovação de 37% dos 

Representantes, com contratações 

de novos Profissionais nas regiões:

Mudança na Gestão da Venda, troca de Supervisores 

Externos por Supervisores Internos

** Porto Alegre e Grande POA

** Oeste de Santa Catarina

** São Paulo Capital ( 2 novos )

** São Paulo Interior ( 4 novos )

** Pernambuco 

** Alagoas 

** Salvador e Reconcavo 

** Ceará

** Rondônia e Acre 

Total de 32 Representantes

Diretor 
Comercial
Rafael
Boettner

Gerente
Comercial
Jeverson
Rodrigo
da Rosa

Analista
Comercial
Greice F.
Flesch

Analista
Comercial
Ismael R.
Negreiros

Supervisor
Comercial
Regional
Julio T.
Trombeta

Supervisor
Comercial
Regional
Leonardo A.
Feller

Analista
Comercial
Samuel
Rosa Soares
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Projeto KEY ACCOUNT

Definição de Novas Contas com potencial não 

somente de Compras, mas sim de exposição, 

frequência, Mix de Produtos e cuidado com a 

Marca.

** Definido 14 Grupos – que somam 
aproximadamente 500 Vitrines a nível 
Brasil

** Representatividade no Volume Total 
do Canal: 20%

PROPÓSITO

• Transformar clientes em parceiros

• Gerenciar os relacionamentos a 

longo prazo

• Vendas, performance e 

desempenho

PERFIL DE KEY ACCOUNT

• Clientes que são essenciais para a empresa

• Interessados em manter uma relação de PARCERIA

• De valor estratégico para empresa

• Convivência de bons resultados

• Visibilidade de marca

Distribuição

AC

AM

RO

MT

TO

GO

SC

RS

MS

SP

MG

BA

SE
AL

PR

ES

PR AP

PA
MA CE

PI

RN

PB
PE
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Reunido todos os Representantes Multimarcas na 

Matriz para treinamento, alinhamento e definição 

de Metas de trabalho.

Convenção PÓS ZERO GRAU

Boas Vindas ao
Time de Representantes. 

Palestra com renomado Palestrante de 
Mercado:  EDUARDO TEVAH.

Apresentado Novo Time Interno.
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Novo Sistema de Premiações para os Representantes

Números do Canal

Prêmios TRIMESTRAIS, com mecânica e apuração 

simples e objetiva (de fácil entendimento e alcance).

Dois indicadores principais:

** META DE VOLUME DE PARES

** META DE CARTEIRA DE CLIENTES POSITIVADA

Percentual extra sobre valor de Comissão recebida 

pelo Representante, a partir da realização da Meta 

(apuração e pagamento por Trimestre).

** Volume de Pares 

Volume Faturamento: 2019x2020

Volume 2020: Faturado x Orçamento

** Volume Clientes Atendidos:

Clientes (vitrines) 2017 a 2020

7376

2017 2018 2019 2020

-4% -0,5% -20%

7106 7074 5629

2020 1.613k

2.724k2019

-41%

ORC. 1.613k

1.552kFAT.

4%
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** Participação por Região

AC

AM

RO

MT

TO

GO

SC

RS

MS

SP

MG

BA

SE
AL

PR

ES

PR AP

PA
MA CE

PI

RN

PB
PE

Norte

2019    3%
2020   3%
Variação 0%

Sudeste

2019    52%
2020   54%
Variação +2%

Nordeste

2019    16%
2020   14%
Variação -2%

Sul

2019    21%
2020   20%
Variação -1%

Centroeste

2019    8%
2020   9%
Variação +1%
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Além dos atuais franqueados pertencentes a rede, 

7 novos investidores ingressaram para o time de 

franqueados Usaflex, totalizando 87 franqueados 

na rede.

1.3.2 Franquias

Em 2020 a expansão 

inaugurou 20 lojas 

consolidando o sucesso 

da marca e encerrando o 

ano com 239 operações.

Em janeiro de 2020 o Franqueado Walter Nagao 

recebeu o prêmio de melhor franqueado pela 

Campanha Usa Para Ganhar de 2019. Como 

reconhecimento pelo melhor desempenho da 

rede, o franqueado recebeu uma viagem com 

acompanhante para a NRF – New York 2020. A NRF 

2020, maior feira global do varejo, aconteceu de 11 

ao dia 14 de janeiro de 2020 em Nova York. 

O evento, que é conhecido por seu poder de revelar 

as tendências do varejo mundial teve como grande 

tema a utilização do Analytics e inúmeras soluções 

de análise de dados. Na ocasião também estiveram 

presentes na viagem : Luiz Gustavo Furlan (Gerente 

de Projetos – TI), Jacqueline Augè (Gerente de 

Expansão), Elbio Armiliatto (Diretor de Franquias), 

Andréia Giacomelli (Gerente de Operações), Cibele 

e Walter Nagao.

Janeiro

Franqueado Walter Negao na NRF – New York 2020
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Novembro

Convenção anual virtual

Em fevereiro de 2020 tivemos o Lançamento do 

Programa de Excelência em Franquias.

O Objetivo do PEF é estabelecer o padrão de 

operação da Rede Usaflex, buscando elevar o nível 

de desempenho das Franquias.

Realizado através de avaliação presencial pela 

Consultoria de Campo, ele é constituído por sete 

pilares e 25 atividades relevantes. Os pilares são 

considerados os fatores críticos de sucesso do 

negócio USAFLEX, sendo os principais temas 

abordados pelo Programa de Excelência.

Em novembro foi realizada a convenção anual 

de forma virtual para os franqueados de todo o 

Brasil. A transmissão foi realizada no estúdio da 

Agência Invento Propaganda, e contou com a 

presença do CEO da empresa, Sergio Bocayuva, 

do Diretor Comercial, Rafael Boettner, do Diretor 

de Marketing, Claudio Teixeira e do Diretor de 

Franquias, Elbio Armiliatto. Na ocasião, nossos 

diretores apresentaram os resultados de 2020, 

a Omnicanalidade na Usaflex e as campanhas 

de Marketing e Trade Marketing para o próximo 

período.

Fevereiro

Lançamento do Programa de
Excelência em Franquias
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Em 2019 e 2020 conquistamos o Selo 

de Excelência da ABF (Associação 

Brasileira de Franchising), prêmio 

que reconhece a qualidade das 

melhores Franqueadoras do Brasil.

Ainda em novembro foi divulgada a premiação 

do Programa de Excelência 2020 que destacou 

as seguintes categorias:

 

Multi franqueado Ouro
Grupo Carame
Porto Alegre/RS, Blumenau/SC e Balneário Camboriú/SC

Loja Revelação
SP
Rio Claro – Av. Três / Beatriz Pasetto

Loja Ouro
MG – Belo Horizonte 
Savassi / Antonio Costa

Loja Prata
SP – São Paulo 
Via Norte Sul / Antoniel Lordelo

Loja Bronze
MG – Belo Horizonte
Shopping Diamond Mall / Antonio Costa

Destaque em Gestão de Compras
SP – Indaiatuba
Av. Presidente Kennedy – Edson Zerbini

Destaque em Gestão de Pessoas
São Paulo
Via Norte Sul / Grupo Usazul

Destaque em Gestão de Vendas
MG – Belo Horizonte
Savassi / Antonio Costa

Destaque em Execução de Loja 2.0
SP – Rio Claro
Av. Três / Beatriz Pasetto
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Também recebemos a chancela de Franquias 5 

Estralas através de uma pesquisa realizada pela 

PEGN - Revista Pequenas Empresas & Grandes 

Negócios.

Na categoria Calçados, vestuário e acessórios a 

Usaflex obtém o 2º lugar, sendo a MELHOR REDE 

DE CALÇADOS DO BRASIL. 

 

2020

Melhores Franquias do Brasil - Pequenas Empresas & Grandes Negócios
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O lançamento da loja Light em 2019 e o sucesso 

do novo formato possibilitou a implantação de 29 

novas Franquias neste conceito, em diversas regiões 

do Brasil. 

Já com o conceito de loja Premium, inauguramos a 

segunda unidade, em 2019, localizada em Gramado/

RS, sendo esta a loja número 200 da Usaflex no 

Brasil.  

2019

Lançamento da loja Light
2019

Segunda unidade Loja Premium
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• Atingimos a meta de faturamento em 2019 e 

praticamente a dobramos para 2020.

• Foram mais de 4 milhões de acessos ao site, destes 

56% foram pelo celular.

• Mais de 18 mil pedidos enviados para todo o Brasil.

Durante o ano tivemos muitos aprendizados sobre 

o comportamento do consumidor Usaflex, e esses 

dados auxiliam diversas áreas internas da empresa, 

como Desenvolvimento de Produto, Franquias, etc.

As categorias preferidas das consumidoras Usaflex 

são nossos tênis e sandálias, que aliam moda e 

conforto.

Resultados
GRI 201-1

Perfil da consumidora

1.3.3 E-commerce

84% tênis & sandálias84%
clientes da 

loja online são 

mulheres

das clientes da loja 

online possuem 

entre 25 e 44 anos
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- Apresentamos ao nosso cliente, o “Provador 

Virtual”, onde através de uma simples pesquisa 

online ele consegue ter a indicação do número 

Usaflex e acesso as nossas medidas padrão de 

fabricação.

- Através da nossa ferramenta de avaliação, 

recebemos muitos contatos e elogios, destes:

Diferenciais

92%
98%

das avaliações em relação 

aos produtos Usaflex foram 

positivas

das clientes da loja online 

a elogiaram e indicariam 

para uma amiga comprar na 

Usaflex
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Já no primeiro ano da loja online tivemos início de 

vários projetos e novas frentes, visando atender o 

consumidor nessa era omnichannel.

Por determinado período pessoas que antes nunca 

haviam realizado compras online, se depararam 

com essa nova realidade e até necessidade, devido 

ao período de isolamento, onde muitas lojas físicas 

estiveram fechadas. Esse fato apenas acelerou um 

processo que já vinha sendo construído nos últimos 

anos com este novo formato de consumo, prático 

e ágil. 

Novas Frentes

2020

Resultados 

Início da Loja Oficial Usaflex nos 

marketplaces B2W e Mercado Livre

Início do projeto de CRM com Oracle 

Responsys e Pmweb
visando suportar não somente os 
clientes da loja online, mas também os 
clientes de Franquias.

Oferecimento do I-commerce
uma loja online exclusiva para os 
colaboradores Usaflex com preços 
diferenciados.

O varejo online cresceu 
consideravelmente em 
2020 devido a Pandemia 
do Covid-19. 
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Como a maioria das lojas virtuais brasileiras, 

trabalhamos com parceiro logístico que dispõe 

de um centro de distribuição, atendendo marcas 

de diversos segmentos. Através de uma sólida 

avaliação dos players locais, migramos do CD 

de SP para Serra/ES em dezembro de 2020, e 

os principais investimentos foram baseados em 

desenvolvimento de integração de sistemas e a 

operação da transferência do estoque em si.

Além do incentivo fiscal que o estado do ES 

oferece, este foi o primeiro passo para o processo 

de internalização das operações da loja virtual. 

Neste novo centro de distribuição temos a gestão 

completa da operação logística e permanecemos na 

região sudeste, que representa aproximadamente 

60% dos pedidos Digitais da Usaflex e nos permitiu 

uma redução nos prazos de entrega de 2 dias.

O CD Serra Park Log, possui mais de 100 mil metros 

quadrados de área, sendo 25 mil de armazéns 

cobertos e conta com tecnologias de ponta para 

garantir o despacho dos pedidos em D-zero (ou 

seja, no mesmo dia). Além disso, comporta 33 mil 

unidades de paletes e um movimento de 2 mil 

carretas ao mês. 

Logística inteligente
e otimizada

Diferenciais 
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187%

1 milhão

2 milhões

5,8%

Quebramos barreiras com o faturamento mensal 

do 1º milhão, em abril de 2020, sucesso da nossa 

participação no programa BBB exibido pela Rede 

Globo. 

Nossos próximos passos são 

alavancar o nível de serviço 

digital, oferecendo uma melhor 

experiência aos nossos clientes, 

com foco no omnichannel, gestão 

ágil e personalizada, restultando em 

crescimento do canal e aumento do 

faturamento.

A Usaflex tem 
uma estratégia 
Digital muito 
bem definida 
que começamos 
a executar em 
2021.
De: Uma varejista multicanal líder 

no segmento de calçados femininos 

de conforto e moda no país.

Para: Um ecossistema omnicanal de 

tecnologia e conforto com foco na 

experiência do cliente e marca.

Isso nos colocará de frente aos 

grandes players do mercado para 

continuarmos sendo os líderes do 

mercado em calçados femininos 

confortáveis.

Novos desafios foram impostos e não demorou 

muito para atingirmos outro patamar com o 

primeiro faturamento acima de 2 milhões, realizado 

com as ações de Usafriday em novembro do mesmo 

ano. 

O aumento da participação do Digital em relação 

ao faturamento da empresa foi de 1,2% para 5,8%, 

marco muito importante para o canal e pontapé 

para novos projetos Digitais da Companhia.

Destaque para consumidoras entre 25 e 34 anos 

que tiveram participação de 33% entre as clientes 

do Digital seguido de 17,9% de participação para 

clientes entre 35 e 44 anos de idade. 

Essa informação comprova que o Digital está 

conseguindo atingir um público mais jovem, que 

está se identificando com a nova proposta da marca 

aliando estilo e conforto nos calçados. 

Resultados O que está por vir

Perfil da consumidora

de crescimento da Loja Online em 2020, em relação 

ao ano anterior.
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Em 2019 e 2020 foram abertas 6 lojas licenciadas:

1.3.4 Exportação
GRI 102-6

Abertura de lojas licenciadas

Estamos presentes em 52 países ao redor 

do mundo, e encerramos o ano de 2020 

com 15 lojas licenciadas no exterior.

2020

Honduras -  Tegucigalpa
29/08/2019

Bolivia – Ventura Mall, Santa Cruz de 
la Sierra

03/08/2019

El Salvador – Shopping Metrocentro, 
San Miguel

01/11/2019

El Salvador – Shopping Metrocentro, 
San Salvador
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Recebemos em 2019 o Prêmio Direções, na 

categoria Internacionalização, da ABICALÇADOS, 

como reconhecimento do case de estratégias para 

a expansão da internacionalização da marca.

E, também, o reconhecimento 

na categoria Destaque 

Mercadológico em 2019 e Avanço 

Global em 2020, do Prêmio 

Exportação RS

Premiações

05/12/2019

Equador – Calle Eloy Alfaro 113, 
Guayaquil

06/11/2019

Equador – Calle Luis Cordero 1134, 
Cuenca
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1.3.5 Feiras e Eventos

Participação em feiras nacionais

Janeiro 2019 e janeiro de 2020

Couromoda – São Paulo/SP
46º e 47º Feira Internacional de Calçados e Artefatos de Couro

 fevereiro/2019 e 2020

40 Graus - João Pessoa/PB
Feira de Calçados e Acessórios
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Maio 2019

SICC – Gramado/RS
Salão Internacional do Couro e do Calçado

Junho 2019

Francal – São Paulo/SP
51º Feira Internacional da Moda em Calçados 

e Acessórios

Novembro/2019 e 2020

Zero Grau – Gramado/RS
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Presença em feiras internacionais

No ano de 2020, em decorrência da pandemia, 

grande parte das feiras comerciais  aconteceram 

de forma remota, mas algumas ainda tiveram suas 

edições presenciais.

Micam/Milano
Edição Inverno: de 10 a 13 de 

Fevereiro de 2019

Edição Verão: de 15 a 18 de setembro 

de 2019

 

Micam/Milano
Edição presencial de inverno:

de 16 a 19 de fevereiro de 2020.

Micam/Milano
Edição digital: de 15 de Setembro a 15 

de Novembro de 2020.

 

Expo Riva Schuh
Riva del Garda
Edição Inverno: de 12 a 15 de Janeiro 

de 2019

Edição Verão: de 15 a 18 de Junho de 

2019.

Expo Riva Schuh
Edição presencial de inverno: de 11 a 

14 de janeiro de 2020.

www.usaflex.com.br42



Convenção de Vendas 

O evento realizado em 2019, destinado aos 

franqueados e representantes comerciais de 

todas as regiões do país e do exterior. Na ocasião 

foram apresentados os modelos da nova coleção, 

tecnologias e diferenciais, através de desfile, bem 

como novas ações e estratégias apresentadas pelas 

áreas. O evento foi encerrado com jantar e show 

nacional da Preta Gil.
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1.4
Comunicação
e Marketing FRANQUIAS

PROJETO LOJA 2.0

• Nova aplicação de VM
(Visual Merchandising)

• Novos materiais em 
lojas

• Aroma

TRADE MARKETING

Novas propostas de VM para datas de 

lançamento em loja, assim como novo 

formato de exposição dos produtos, 

mais dinâmico e que permite maior 

leveza e movimento.

Busca de novos fornecedores e ações 

para encantar os clientes.

O olfato é o sentido do qual não 

podemos escapar. Ele está intimamente 

conectado às emoções humanas. 

Momentos, lembranças, desejos e as 

mais diversas sensações afloram quando 

somos tocados por uma delicada 

fragrância.

Neste processo buscamos explorar a 

identidade da Usaflex por meio de um 

aroma, e contamos com a opinião de 

franqueados e operadores para definir o 

direcionamento do projeto, lembrando 

sempre que Bem Estar e Conforto são 

os pilares que queremos transmitir às 

nossas clientes.

Em 2019 houve a estruturação das áreas de Trade 

Marketing, responsável pelas ações diretamente 

relacionadas aos clientes, lojistas multimarcas 

e franqueados, pensando na conquista do 

consumidor com foco no ponto de venda, e da área 

de Comunicação Institucional, que mantém seus 

esforços diretamente ligados ao público interno, 

com ações de endomarketing e, também, em 

ações institucionais com os diversos públicos com 

os quais a empresa se relaciona. Enquanto a área 

de Marketing segue com as ações diretamente 

relacionadas ao consumidor e ao produto, fora do 

ponto de venda, explorando todos os veículos de 

acesso das nossas consumidoras.

2019, o ano de estruturação da área foi um ano 

de muito planejamento. Durante o período 

foram revisitadas as ações realizadas com 

as lojas Franquias e Multimarcas a fim de 

apresentar propostas mais assertivas para ambas, 

considerando suas peculiaridades e o novo 

momento da marca.
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LOJA 2.0
FRANQUIAS
PROJETO LOJA 2.0

• Rádio

Para uma entrega mais assertiva e com maior 

regionalização, estamos construindo a identidade 

musical da Usaflex juntamente com agência 

especializada.

A regionalização permite um maior envolvimento 

e identificação do cliente na sua região, aliado a 

atualização constante de playlist traz uma variedade 

para a loja.

Em parceria com a Sound Thinkers, agência 

especializada em identidade sonoras, está 

realizando uma imersão no universo Usaflex, para 

poder transmitir a nossa essência através da música.

• Embalagens

• Uniformes

Trazemos a proposta de novas embalagens para 

a Usaflex. Trabalhamos com uma matéria prima 

de maior qualidade e um novo layout, clássico 

e atemporal, com mais sofisticação e, também, 

destaque para a comunicação da marca.

Como padrão, trazemos a atualização anual do 

uniforme, atendendo a pedidos e feedback ouvidos 

pelas equipes de loja e campo.

Trabalhamos com peças práticas e com toque 

moderno, assim tornando o visual da equipe de loja 

alinhado com as tendências e mood da coleção.

• Ações Compre e Ganhe

Estamos sempre buscando formas de melhoria para 

aumentar o rendimento das franquias, e para isso 

estamos em busca de ações que possam aumentar 

o desejo das clientes.
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MULTIMARCAS

• Proposta de Segmentação

• Materiais de PDV • Treinamentos Presenciais

Nova proposta de material de segmentação em lojas 

MM, com novo visual, mais sofisticado e funcional.

Ampliamos nossos horizontes e fizemos uma 

pesquisa visual em diversas outras áreas que, de 

certa forma, dialogam com a Usaflex, para entender 

melhor o papel dos elementos da marca e como 

eles podem ser ressignificados.

Treinamentos presenciais em 5 capitais, para 

atender tanto franquias como lojas Multimarcas: 

Porto Alegre/RS, Rio de Janeiro/RJ, Recife/PE, São 

Paulo/SP e Brasília/DF.
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UNIFLEX• Uniflex

Novo lançamento da plataforma Uniflex – 

Universidade Usaflex, para Canal de Franquias, 

Multimarcas e Exportação, assim como para equipe 

de consultores e representantes e ADM Usaflex.

Universidade
Usaflex
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COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Diretamente ligada aos valores e ao propósito da 

empresa, a área de Comunicação Institucional 

tem o papel de elaborar estratégias alinhadas 

aos objetivos da organização, e comunicar aos 

seus diversos públicos. Dessa forma, participação 

e elaboração de eventos, alinhamento com a 

Assessoria de Imprensa para a elaboração de 

conteúdos institucionais, participação de prêmios 

e pesquisas, bem como estreitamento da relação 

com a imprensa local foram ações pontuais 

de comunicação institucional para os diversos 

públicos.

Informaflex
Digital e impresso

• Colaboradores
• Comunidade

INFORMAFEX
Digital e impresso

Colaboradores

Comunidade

#FICAADICA
Digital 

Colaboradores

MURAIS
Impresso 

Colaboradores

INOVAFLEX
Digital e impresso 

Colaboradores

REVISTA FLEX
Digital e impresso 

Colaboradores

Clientes

Imprensa

PIPICULT
Impresso 

Colaboradores

REDES SOCIAIS
Digital 

Todos

EXTRANET
Digital 

Clientes

YOUTUBE INST.
Digital 

Colaboradores

SITE
Digital 

Todos

YAMMER
Digital 

Colaboradores

OUVIDORIA
Digital 

Todos

GRUPOS
WHATSAPP

Digital 

Colaboradores

BLOG
Digital

Colaboradores

CRM
Digital

Colaboradores

Clientes

COMPARTILHANDO
IDEIAS E OPINIÕES

Impresso

Colaboradores
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Comunicados oficiais com 
template padrão
(internos e externos).

Pra Você

Quando o foco é ajustado para o público interno, 

as ações de endomarketing são propostas junto 

ao setor de DHO – Desenvolvimento Humano 

Organizacional, para todas as unidades. Ações 

realizadas junto aos Comitês de Diversidade e de 

Sustentabilidade também possuem enfoque no 

público interno e na comunidade.

Os canais de comunicação interna foram revisitados, 

ampliados e/ou reorganizados, fazendo com que 

tenham uma padronização e uma identidade visual 

atraente. 

Com o intuito de evidenciar e esclarecer o propósito 

das ações desenvolvidas e seus objetivos, bem como 

apresentar informações mais completas sobre as 

ações realizadas, foi elaborado o “Pra Você”, cartaz 

fixado atrás das portas dos banheiros, de todas as 

unidades, sendo intercalado com o Pipicult.

Relatório de Sustentabilidade 49



Como a área de Comunicação Institucional 

foi estruturada em setembro de 2019, houve a 

participação oficial nos comitês de elaboração dos 

seguintes eventos durante o período: Oasis Urbano, 

Outubro Rosa, Incentivo à Cultura/Oktoberfest, 

Halloween, Visita à novos parceiros (Porto de Rio 

Grande), Dia da Família, Visita do Governador do Rio 

Grande do Sul, Convenção, Natal Solidário e Usafest.
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Elaboração de cases e pesquisas para prêmios 

e reconhecimentos também estão dentre as 

atribuições da área de comunicação. Em 2019 o 

setor atuou no case do Prêmio Direções, GPTW com 

a elaboração do book das práticas e pesquisa Época 

Negócios 360.

Os primeiros passos para a transformação digital 

na comunicação interna foram realizados em 2019, 

com a proposição de hastags em eventos internos e 

ações de engajamento, a utilização de QR-code para 

a disponibilização de materiais, álbum virtual das 

imagens das ações, disponibilização de número de 

Whatsapp para envio de conteúdos e o lançamento 

da rede social interna, o Yammer.

Relatório de Sustentabilidade 51



BLOG
Em 2020 houve a aceleração da transformação 

digital. O período de pandemia, que exigiu 

o afastamento das pessoas, fez com que a 

comunicação por meio de canais digitais crescesse 

exponencialmente.

Para a comunicação com os colaboradores, 

os grupos de whatsapp ganharam força. Toda 

informação era transmitida por lá, seja por meio 

de cards ou de vídeos. E assim, os líderes das áreas 

e o CEO da empresa mantiveram a comunicação 

com os colaboradores. Os que realizaram as suas 

atividades em Home Office utilizavam as salas de 

vídeo conferência disponibilizadas pela empresa. 

Em 2020 passamos a utilizar novos canais digitais, 

visando ampliar a abrangência da comunicação, 

bem como explorar novos formatos para uma 

comunicação mais assertiva com mensagens mais 

longas, que exigem mais informações, como o Canal 

Institucional no Youtube e o Blog Institucional.
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Não somente para manter todos informados, 

além do envio de comunicados e da realização 

das atividades, os canais digitais também 

foram utilizados para a realização de eventos e 

confraternizações, como: Sextou! Happy Hour 

virtual, Aniversário Virtual da Usaflex, PUCCC – 

Programa Usaflex de Capacitação Continuada ao 

Colaborador, etc.

• PUCCC

Aniversário Virtual da Usaflex

Sextou! Happy Hour virtual
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MARKETING

Pesquisa

Para o planejamento da comunicação para o ano 

de 2019, foi utilizado como ponto de partida uma 

pesquisa realizada com as consumidoras da marca. 

Essa pesquisa mostrou que a marca já atinge 36% 

das consumidoras com menos de 46 anos, ou seja, 

demostra que a comunicação realizada até esse 

momento abriu novas oportunidades para a marca 

com um público mais jovem e mais amplo, além de 

o nível de conhecimento da marca ter aumentado 

em relação ao ano de 2018.

Online – 1613 respostas no total

Mulheres de 20 a 50+

Classes A/B1/B2/C1

Ensino médio, superior e/ou pós graduação

Descobriu-se também que essas consumidoras 

não percebem as tecnologias dos calçados, 

elas sentem. Ou seja, para elas, tecnologia só é 

percebida quando o sapato é calçado. Entendemos 

também que “moda” não é um dos atributos mais 

desejados pelas consumidoras, mas a beleza é 

fundamental. A beleza é diferente de moda. A 

primeira está relacionada com aspectos pessoais 

(personalização), enquanto a outra está relacionada 

a uma referência / tendência.

 

Esses resultados demostraram que a marca 

precisava enfatizar os atributos mais desejados 

pelas consumidoras reforçando que a Usaflex é um 

calçado confortável e bonito também.

Com o objetivo de descobrir 

hábitos de consumo, lembrança 

de marca e aderência das 

celebridades usadas nas 

campanhas Usaflex. 

Idade

16,814%

23,009%

14,149%

26,549%

2,655%

4,425%

12,389%

De 36 a 45 anos

De 46 a 55 anos

De 56 a 60 anos

Mais de 61 anos

Menor de 18 anos

De 18 a 25 anos

De 26 a 35 anos

Nível de conhecimento sobre a marca Usaflex

61%

39%

67%

33%

SIM

NÃO

SIM

NÃO
2018 2019
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Com isso, a campanha Outono/Inverno 2019 

se torna um marco para a Usaflex trazendo o 

conceito: Conforto e beleza movem você, tem 

como porta vozes uma celebridade, Leticia Spiller, 

e uma atriz expoente, Leticia Colin.

Cada uma fala com públicos específicos e, ao 

mesmo tempo, se complementam em suas 

mensagens. A beleza agora ganha equilíbrio com 

o conforto, e a marca se posiciona como a opção 

do mercado que oferece estes dois atributos, 

se apropriando de um discurso que, até então, 

costumava ser só pela beleza ou só pelo conforto.

O ano de 2020 foi muito desafiador para todos, 

e afetou diretamente a nossa estratégia de 

comunicação do ano. Novos desafios nos fizeram 

pensar de formas diferentes.

O ano foi marcado pela entrada do Diretor 

de Marketing, Claudio Teixeira, que iniciou na 

companhia em fevereiro/20 e assumiu o cargo de 

diretoria em setembro do mesmo ano.

Na campanha Outono/Inverno 2020, com o conceito: 

CONFORTO EM TODOS OS ESTILOS, a Usaflex se 

apresenta como uma marca que celebra um ponto 

de vista sobre ser mais confortável com o seu estilo 

de vida.

A campanha foi ativada a partir de fevereiro e 

permaneceu no ar até final de março.

Na campanha Primavera/Verão 2019 a parceira com 

as duas celebridades e o conceito são reforçados 

somados a tendência da temporada que busca 

um estilo de vida focado no bem-estar emocional 

e novos padrões de conforto.
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Mídia

TV ABERTA – MERCHANDISING 

REDE GLOBO

MAIS VOCÊ
COM ANA MARIA BRAGA
Quantidade: 6 inserções durante o ano.

Formato: Testemunhal

RECORD

HORA DO FARO
Quantidade: 6 inserções durante o ano.

Formato: Testemunhal 

REDE GLOBO

BIG BROTHER BRASIL
Quantidade: 2 ações e 6 visualizações.

Formatos: Desfile, prova do líder e 

visualizações em festas.

M
ÍD

IA
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Plano de mídia campanha inverno 2020

TV ABERTA – MERCHANDISING 

2 ações + 6 visualizações. 

Início dia 21 de fevereiro com desfile.

Prova do Líder dia 02 de abril.

Última visualização dia 09 de abril.

O número de audiência foi de 

5.7MM – 61.555k foi o número de 

pessoas dentro do target.

AÇÃO DESFILE 19/02

AÇÃO MERCHAN 08/03
Conduzido por Rodrigo Faro

VISUALIZAÇÕES
EM FESTAS

PROVA DO LÍDER 

Notou-se um grande pico de acesso no site e em buscas no Google.

Durante o programa, houve um aumento de 12 para 89 pontos em busca online sobre a marca.

M
ÍD

IA
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TV FECHADA 

TV FECHADA – PAYTV

Canais Target primário

Mídia programática

Mídia programática com ativação 

de filme (30” e 15”)

Canais Target jovem

Exibição de comerciais de 15” e 30” nos principais 

canais da tv fechada em relação a afinidade com 

target Usaflex. Veiculações ocorrem prioritariamente 

no prime time e nos finais de semana. No ano de 

2019 ocorreram mais de 4.000 exibições divididos 

entre as principais campanhas da marca no ano.
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PROJETO ESPECIAL
CARAS E USAFLEX NO CARNAVAL

PROJETO ESPECIAL
CARAS E USAFLEX NO CARNAVAL

LATAM GOL

Durante os carnavais do Rio de Janeiro e de São 

Paulo, as influencers Deusa Constanzi e Aline Araújo 

mostraram como curtir a folia com muito conforto 

com os produtos da Usaflex.

Os conteúdos foram postados nos perfis das 

influencers e nos perfis da CARAS:

@carasbrasil e  @carascreators.

Além dos conteúdos digitais, tivemos um Branded 

Editorial especial “Usaflex e Caras no carnaval” na 

edição impressa da revista.

Quantidade: 2 edições/ano

Formato: página simples

Quantidade: 2 edições/ano 

Formato: página simples

CARNAVAL
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A partir de março de 2020, alteramos nosso 

objetivo de comunicação de forma a reorganizar a 

estratégia de conteúdo de Usaflex de acordo com 

a nova realidade da marca diante dos impactos do 

Covid-19.

Como a etapa de maior duração é 

justamente no período “conforto”, 

é onde se concentram a maior 

parte das iniciativas de marca na 

estratégia.

Por isso, trabalhamos com a mensagem cuide-se e 

cuide que aborda o cuidado como uma ampliação 

do sentido do conforto que a Usaflex proporciona 

para seus consumidores, colaboradores e demais 

stakeholders.

Trabalhamos essa estratégia de comunicação em 3 

momentos:

Nosso território de
marca é o conforto!

Reconhecimento
Confortar colaboradores sobre o 

momento e suas consequências.

Conforto
Conteúdo que mostre como os 

clientes podem buscar conforto 

em seu dia a dia, com pertinência 

e cuidado, criando um senso de 

propósito sem oportunismo ou 

criando ruído com comunicações 

de grande veículos e especialistas

Superação
Abordagem com verdade 

produto, sem mensagens 

varejistas, garantindo a compra 

do consumidor com conforto e 

segurança.
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CONFORTO EM CASA

Conteúdos de dicas relacionadas ao 

momento de distanciamento social e como 

amenizar as consequências.

Frente ao novo momento a Usalfex lançou, 

em agosto de 2020, a coleção cápsula soft 

home, uma linha de produtos focada para 

o uso intimista, dentro de casa, onde o 

conforto e o bem-estar são, ainda mais, 

palavras-chaves.

CONFORTO INDIVIDUAL
Ação para e-commerce com álcool em 

gel de brinde em todos os pedidos da 

loja virtual.
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A partir do segundo semestre de 2020 avançamos 

na comunicação da nossa coleção primavera/verão, 

como forma de recomeço e voltando a programação 

de mídia e campanhas da marca.

Sabemos que a primavera é a estação das flores. 

Do calor. Literalmente é uma estação que amamos. 

E as flores estão para a primavera assim como o 

conforto está para Usaflex. Por isso, juntamos três 

palavras-chave da estação para trazer o clima da 

nossa campanha em um conceito acolhedor. Com 

todo o amor e o conforto que a Usaflex oferece às 

suas consumidoras.

Conforto é bem-estar. É transitar, avançar e 

conquistar espaços. É usar e sentir na pele a 

leveza, a beleza e toda a experiência que a Usaflex 

proporciona para a mulher. Experiência que faz 

ousar. Ter atitude, liberdade de ser e de estar, 

quando e como quiser. No verão, Usar e ousar com 

muito conforto e estilo é a nossa grande tendência.

PRIMAVERA 

VERÃO

CONFORTO QUE VOCÊ USA E OUSA.

COM AMOR, COM FLOR E CONFORTO.
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Com o conceito ACREDITE NO 

MELHOR, a campanha de natal de 

2020 foi construída com sentimento 

de esperança e de olhar para o 

futuro. Reforço da chegada de um 

novo momento, com um olhar 

positivo para o momento.

Conversão

Alcance

Engajamento 

Tráfego

Conversão

Alcance

Engajamento 

Tráfego

Search

Display

Shopping

DIGITAL

ESTRATÉGIA DE VEÍCULOS E KPIS

CRIATIVOS EM DESTAQUE – FACEBOOK E INSTAGRAM

NATAL

ACREDITE

NO MELHOR

Alcance

120.799 32.007 68.893 603

30.765 29.680 59.669 598

Engajamento Tráfego Conversão
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CRIATIVOS EM DESTAQUE – GOOGLE

DESTAQUES DOS CONTEÚDOS POSTADOS

Instagram (engajamento) Facebook (engajamento)

Youtube (views)

15.240 19.542

35.540 5.769

10.860

15.204

12.726 15.240

12.614 12.76012.070 10.541

Search

CTR 58% CTR 1,53% Tx de Conversão 0,51%

Display Shopping
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Os vídeos tiveram grande representatividade nas publicações 

em redes sociais durante o ano, e se mostram os conteúdos 

com maior número de engajamento, principalmente na 

plataforma facebook.

Facebook

Instagram
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COMPARATIVO REDES SOCIAIS 2019 X 2020

EVOLUÇÃO DE SENTIMENTO

Menções positivas

Canal 

Canal 

Natureza

NaturezaMenções neutras

Elogio
Marcação
Interação
Lover
Feedback

Desejo
Conversa
Intenção de 
compra
Sugestão

Informação 49,5%
Feedback 31,6%
Sem julgamento 12,1%
Interação
Socialização
Conversa

Instagram
Facebook
Youtube

Facebook 62,3%
Instagram 33,4%
Youtube
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Destaques na imprensa

Acessoria de imprensa

309 
MATÉRIAS

11.291.229
IMPACTOS

R$ 2.199.867,75 
CENTRIMETRAGEM TOTAL

REVISTA PRESS

Letícia Spiller e Letícia Colin são as 
novas garotas-propaganda da Usaflex
Tiragem/Alcance: 292331

https://www.folha.uol.com.br

182
VEÍCULOS RELEVANTES
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FOLHA DE SÃO PAULO

Calçados no Nordeste
Mercado Aberto
Tiragem/Alcance: 29.2331

www.folha.uol.com.br

REVISTA TECNICOURO

Usaflex conquista
Graet Place to Work
Tiragem/Alcance: 5.000

www.tecnicouro.com.br

GAÚCHA ZH

Inverno a seus pés
Outono-Inverno 2019
Tiragem/Alcance: 200.000

www.gauchazh.,clickrbs.

com.br

EVENTO PRIMAVERA VERÃO 2019

OASIS URBANO
Evento com influenciadoras e imprensa, trazendo a 

experiência de reconexão com o bem estar, fugindo 

do caos do dia a dia. Oferecendo um refúgio mais 

verde, mais clamo e mais acolhedor para apresentar 

a coleção que leva “elegância natural” para os 

convidados.

Data do evento: 12 de setembro de 2019

Local: Yatch Club de Santos
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CONCURSO CULTURAL
Em 2019 a Usaflex realizou um concurso cultural: 

CONECTE-SE com o objetivo de fazer com as 

consumidoras a repensarem sobre o futuro e de 

conectarem com elas mesmo.

Para participar as consumidoras acessaram a 

página exclusiva do concurso e responderam a 

frase:

Foram mais de 1.5 K de participações e 6 vencedoras. 

Como prêmio, as vencedoras ganharam um final de 

semana em Gramado/RS com Day Spa no Kurotel.

O que você faz
para se conectar
consigo mesma?

Frases Vencedoras
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1.5 Inovação
Inovação em produtos

Conforto com Soluções Sustentáveis

Ao longo dos anos de 2019 e 2020, tivemos o 

desenvolvimento e lançamento uma série de novos 

produtos, estando os principais descritos abaixo. 

Além disso, tivemos o atendimento de 13% das 

sugestões enviadas pelas consumidoras por meio 

do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor 

(SAC), diluído entre as linhas e modelos das 

coleções. Os projetos foram voltados para 

tecnologia quanto para sustentabilidade, pilares 

em desenvolvimento constante na companhia.

Desenvolvimento de modelos com componentes 

sustentáveis, trazendo conforto nos pés com 

sustentabilidade em mente. Os modelos com fios 

reciclados de garrafa pet e linho, cada cabedal 

equivalem a 3 garrafas pets recicladas no meio 

ambiente, além de serem confeccionados como 

malharias em knit, onde não há desperdício de 

matéria-prima na produção. Os fios produzidos 

com esse material contam com a Certificação GRS 

(Global Recycled Standard) e são compostos por 

85% De poliéster reciclado e 15% de Linho.

70 www.usaflex.com.br



UsaCuida

Usaflex – De quem faz!

Confeccionados com cabedal e forro compostos 

do Amni Virus Bac OFF com efeito antiviral e 

antibacteriano permanente, não se perdendo 

na lavagem. Junto a isso, o solado em PVC 

Antiviral, sendo mais um fator de proteção 

envolvido no calçado. Ambos eliminam os vírus 

como Coronavírus, Influenza e Herpesvírus, e 

proteção contra bactérias como Escherichia Coli e 

Staphylococcus Aureus.

Parceria entre a Usaflex e Confortin Fatto A Mano 

com aplicação do trabalho do grupo de Artesãos 

Igrejinha/RS, valorizando o processo manual e 

tempo dedicado em modelos exclusivos Usaflex. O 

uso do artesanato é trazer toda a gama de relações 

estabelecidas com o local onde vive o artesão e as 

práticas sociais, culturais, econômicas e educativas 

da comunidade envolvida.
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TECNOLOGIA

BIOCARE

Refresh

Calçado que permite a circulação interna do ar, 

auxiliando na redução da sensação de calor e 

promovendo a rápida dessorção. Além disso, uso 

de engenharia e materiais que permitam a rápida 

absorção de umidade, fazendo com que os pés 

permaneçam sequinhos ao longo do dia.

Através de ciência e tecnologia, Usaflex BioCare 

consegue gerar a melhor experiência em conforto, 

levando até você bem-estar aliado à moda.  Com 

toque macio e sensível, promove extremo bem-

estar e altos níveis de conforto, além de auxiliar no 

conforto térmico.

Contando com Emana®, fio inteligente que alia 

ciência e tecnologia para tornar seu calçado mais 

inteligente e funcional, possibilita a promoção de 

um novo nível de interação entre o calçado e a 

pele. É um fio inteligente de poliamida que, em sua 

essência, estimula a microcirculação sanguínea, 

aliando ciência e tecnologia, um desenvolvimento 

patenteado nascido no Brasil e que já se encontra 

em diversos mercados. 
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TECNOLOGIA

AIRFLEX (AC43) EXTRA-FORM (AC51)

Nós sabemos que a região dos calcanhares recebe 

muita pressão ao longo do dia, no movimento 

natural da caminhada e, pensando nisso, trazemos 

uma nova opção para gerar muito mais conforto, 

através linha de sandálias Soft Gel.

O grande diferencial delas, além de serem lindas, é a 

tecnologia Airflex. Através da inserção de uma bolsa 

de ar na região do calcanhar, conseguimos reduzir 

a pressão recebida pelos pés, o que gera uma série 

de benefícios, como a diminuição da sensação de 

cansaço ao final do dia, a possibilidade de usar o 

sapato por mais tempo com melhores índices de 

conforto, o auxílio na redução do impacto recebido 

por outros membros inferiores, a sensação de bem-

estar, entre outros. 

Usaflex Extra-Form busca, através da incorporação 

de uma palmilha interna retirável, proporcionar a 

melhor adaptação aos pés das nossas clientes;
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Inovação em Processos

O projeto, que teve início em janeiro de 2020, contou com o 

engajamento de colaboradores de diversas áreas, desde a 

escolha do nome (através do envio de sugestões, e revelado na 

USAfest em dezembro de 2019), bem como em todas as demais 

etapas de construção de implementação do novo sistema o SAP 

versão S4/Hana For Fashion, em todas as unidades da Usaflex.

O projeto U4u – Usa For 
You, surgiu da necessidade 
da integração de sistemas 
e processos, visando 
proporcionar maior agilidade 
e inovação tecnológica para a 
empresa, gerando inúmeras 
oportunidades de melhorias. 

U4u – Usa For You
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O processo de implementação do 
projeto teve a duração de 18 meses, 
dividido em 4 etapas, sendo elas: 
Preparar, Explorar, Realizar e Implantar.

Preparar

Explorar

Realizar

Implantar

Na fase Preparar foram definidas as equipes 

que estariam engajadas em todo o processo 

de implementação. Nela foram nomeados 

os Agentes da Mudança, os Key Users, os 

Multiplicadores, P.O.s e demais representantes 

das áreas, bem como a definição dos seus 

papéis em todos os processos. O detalhamento 

desde a primeira fase foi muito importante para 

que todos tivessem o real entendimento das 

funções e responsabilidades das equipes.

A fase Explorar consistiu na preparação de toda 

a infraestrutura para a construção do sistema. 

Nela foi realizado o mapeamento de todos os 

dados que poderiam ser adicionados no novo 

sistema, para então iniciar a próxima fase. 

A fase Realizar foi essencial para colocar em 

prática tudo o que foi criado nas fases anteriores, 

nesse processo foi realizada a migração dos 

dados, os testes integrados e as capacitações 

para a próxima fase. Cabe ressaltar que em 

cada uma das fases foram realizados workshops 

com consultores especializados e pesquisas 

para acompanhar e avaliar o entendimento dos 

processos.

Na última fase, a Implantar, foi concentrada a 

preparação e organização para a reta final, nela 

os multiplicadores tiveram a missão de orientar 

o restante das equipes sobre o funcionamento 

do sistema.

U4u
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Pensada no bem-estar e lazer do time do Projeto 

U4u. A ação teve como principais objetivos a 

divulgação de dicas de atividades para a melhora 

da saúde, como a Yoga, dicas de filmes, séries e 

jogos para os momentos em família ou com amigos. 

Tendo como pauta também, temas relacionados à 

saúde mental e demais informações referentes a 

área da saúde.

Ação desenvolvida em parceria com a Nutricionista 

e Enfermeira da empresa, tendo como principal 

objetivo a saúde dos colaboradores do time do 

Projeto U4u. O nome surgiu a partir da ideia da 

ação, que seria uma série de atividades para mudar 

a rotina e os hábitos para torná-los mais saudáveis.

Murais de comunicados – Murais criados para 

divulgação das atividades do Projeto para os 

demais colaboradores da empresa de forma mais 

próxima, principalmente para o setor de produção 

da companhia.

Durante todo o período do 
Projeto tivemos diversas ações 
de comunicação e engajamento 
dos colaboradores, como: 

Ação Zen

Desafio Fit-Flex
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Pensada como forma de reconhecimento ao 

trabalho do time e momento de lazer em meio as 

enormes demandas de atividades do Projeto U4u. 

Os sorteios das sessões de shiatsu eram feitas 

semanalmente. Sendo incialmente para o Projeto 

e, aberta aos demais setores administrativos e de 

apoio da empresa no segundo mês.

O Stand do Conhecimento foi uma ação pensada 

para trazer todos os colaboradores da empresa para 

dentro do espaço do Projeto U4u através de vídeos 

de apresentações.

Ação Shiatsu

Stand do Conhecimento

77Relatório de Sustentabilidade



O  Você Sabia foi uma ação para divulgar as 

principais atividades do Projeto para os demais 

colaboradores da empresa.

Você Sabia
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Espaço criado para descanso nos intervalos de 

almoço, incialmente para o Projeto, mas sendo 

aberto aos demais colaboradores. Espaço onde são 

realizadas as sessões de shiatsu.

Espaço Zen-Flex
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Concedido pela Abicalçados, o prêmio reconhece empresas 
que apresentam ações de posicionamento de marca própria 
no mercado internacional que tenham gerado incrementos 
significativos em vendas no exterior.

O prêmio Cinco Estrelas é concedido pela revista Pequenas 
Empresa & Grandes Negócios (PEGN), da Editora Globo, a 
premiação é organizada e auditada em parceria com a Serasa 
Experian.

A Usaflex está entre as 10 empresas mais inovadoras do sul 
do país, ficando em 2º lugar na categoria Couro e Calçado. 
A pesquisa Campeãs da Inovação adota o Innovation 
Management Index, ferramenta da metodologia do Global 
Innovation Management Institute (Gimi) aplicada pelo IXL-
Center, de Cambridge, região metropolitana de Boston 
(EUA). O Gimi é uma organização global sem fins lucrativos 
criada por um time de executivos, acadêmicos e consultores 
especializados em inovação. O grupo auxilia pessoas, 
empresas e regiões a desenvolver competências em gestão 
da inovação de nível mundial através de padrões, métricas, 
protocolos de teste e certificações globais.

Troféu conquistado pela nota na dimensão de Desempenho 
da Rede, através de pesquisa realizada anualmente pela 
revista “Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

O Prêmio Exportação RS visa reconhecer a narrativa de 
sucesso do perfil de empresa que, com ousadia e estratégia 
comercial eficiente, contribui para consolidar a presença do 
Brasil no mercado exterior. Em 2019 a Usaflex foi agraciada 
como campeã na Categoria Destaque Mercadológico

1.6 Prêmios

Prêmio Direções
Categoria
Internacionalização

Selo
Franquias
5 Estrelas

Campeãs da
Inovação
Revista Amanhã

Destaque
Melhor Desempenho 
Franquias

47º Prêmio
Exportação RS

Em 2019 a Usaflex recebeu
12 prêmios e reconhecimentos
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A Premiação concedida pela ABF (Associação Brasileira 
de Franchising) reconhece a qualidade e a excelência da 
empresa na sua atuação como franqueadora por meio de 
uma pesquisa realizada com os próprios franqueados das 
companhias. A Usaflex obteve a pontuação final de 97,00. 
Este número, quando comparado com a pontuação média da 
categoria, de 85,31, coloca a marca como uma das melhores 
Franquias de Calçados do Brasil.

A Usaflex ficou em 2º lugar na categoria Calçados - Fabricantes, 
obtendo 30.688 pontos e 14.871 votos na votação popular, 
realizada com os consumidores.

Pelo 3º ano consecutivo a Usaflex recebeu a certificação do 
GPTW, com índice de satisfação de 85 na pesquisa realizada 
com os colaboradores

No ranking geral do estado, a Usaflex recebeu a 12ª colocação 
na categoria grande porte

13ª posição no ranking de Melhores Empresas para Trabalhar 
no Varejo

De acordo com o Instituto Dom Cabral e a Revista Época, a 
Usaflex é a 117º no ranking nacional de Negócios e 2º lugar 
na categoria Têxtil, Couro e Vestuário, sendo avaliada nos 
requisitos Governança Corporativa (4ª lugar), Financeiro (4º 
lugar), Sustentabilidade (2º lugar), Inovação (3º lugar), Pessoas 
(3ª lugar) e Visão de Futuro (1º lugar).

Recebimento da Certificação ABVTEX, certificação de 
fornecedores, lançada pela Associação Brasileira do Varejo 
Têxtil (Abvtex), é um esforço setorial que une e permite às 
grandes empresas varejistas controlarem fornecedores 
e subcontratados acerca do cumprimento de aspectos 
relacionados à responsabilidade social, relações de trabalho e 
sustentabilidade.

Selo Excelência em 
Franchising

Prêmio Época
Reclame Aqui

Certificação
GPTW

Época
Negócios
360°

Selo
ABVTEX
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PREMIOS
O Instituto Dom Cabral e a Revista Época, concedem a Usaflex 
a 24º posição no ranking nacional de Negócios e 1º lugar 
na categoria Têxtil, Couro e Vestuário, sendo avaliada nos 
requisitos Governança Corporativa (3ª lugar), Sustentabilidade 
(2º lugar), Inovação (1º lugar), Pessoas (1ª lugar) e Visão de 
Futuro (2º lugar).

Premiação concedida pela ABF (Associação Brasileira de 
Franchising) reconhece a qualidade e a excelência da empresa 
na sua atuação como franqueadora por meio de uma pesquisa 
realizada com os próprios franqueados das companhias.

Revista Amanhã: A Usaflex é consagrada 3ª colocada no 
ranking das empresas mais inovadoras do sul do país, sendo a 
1ª entre as indústrias calçadistas. 

2º lugar no Prêmio Reclame Aqui – categoria Calçados – 
Fabricantes.

Pelo 4º ano consecutivo a Usaflex recebeu a certificação do 
GPTW, com índice de satisfação de 90 na pesquisa realizada 
com os colaboradores, pontuação acima da média das 150 
melhores empresas do Brasil, que foi 88

6º lugar no ranking como melhor empresa para trabalhar na 
categoria  grande porte.

7º lugar no ranking como melhor empresa para trabalhar na 
categoria nacional Varejo.

21º lugar no ranking como melhor empresa para trabalhar na 
categoria nacional Varejo

Anuário
Época
360º

Selo Excelência em 
Franchising

Campeãs
da Inovação

Prêmio
Reclame AquI

Certificação GPTW como 
Melhores Empresas para 
Trabalhar

E em 2020, mesmo em um ano tão 
desafiador, recebemos 15 prêmios e 
reconhecimentos.
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PREMIOS
Concedido pela revista Pequenas Empresa & Grandes 
Negócios (PEGN), da Editora Globo, a premiação é organizada 
e auditada em parceria com a Serasa Experian.

O Certificado de Destaque Ambiental é concedido pelo Jornal 
do Meio Ambiente do Estado de São Paulo por possuir todas 
as licenças de operações e requisitos referentes às mesmas 
cumpridos.

Contempla a contabilização dos gases de efeito estufa 
deixados de emitir pela organização através da compra de 
energia renovável no Ambiente de Contratação Livre. 

Campeã na categoria Avanço Global

Concedido pela ABF, Associação Brasileira de Franchising

A Usaflex está entre 50 grandes empresas do país, sendo a 
única indústria calçadista a ser selecionada para o programa. 
O Conecta Startup Brasil é um programa de fomento ao 
empreendedorismo e estímulo à inovação aberta, que tem por 
objetivo realizar a conexão de ideias a desafios tecnológicos 
compartilhados pelo mercado, aumentando também a 
densidade de startups no país.

Recebimento da Certificação ABVTEX, certificação de 
fornecedores, lançada pela Associação Brasileira do Varejo 
Têxtil (Abvtex), é um esforço setorial que une e permite às 
grandes empresas varejistas controlarem fornecedores 
e subcontratados acerca do cumprimento de aspectos 
relacionados à responsabilidade social, relações de trabalho e 
sustentabilidade.

Selo Franquias
5 Estrelas

Selo Verde

Selo Perfil
Energia + Limpa

48º Prêmio
Exportação RS

Certificado Franquia 
Internacional – Categoria 
Máster

Conecta Startup

Selo ABVTEX
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SOCIAL
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2.1 Parceiros
Institucionais

2.2 Fornecedores
GESTÃO DE FORNECEDORES

GRI 102-12, 102-13, 102-45

Em 2019 foi estruturada a área de Gestão e 

Desenvolvimento de Fornecedores com o intuito de 

fortalecer a relação Usaflex/Fornecedor, aumentar 

a performance de toda a cadeia de fornecimento e 

fortalecer o controle de substâncias nocivas à saúde 

nas matérias-primas e insumos.

Construímos ao longo dos anos uma rede de 

relacionamento com instituições parceiras, com 

o intuito de desenvolver ações de objetivos 

compartilhados, com vistas ao bem comum e de 

toda a sociedade.

Os objetivos principais da área são:

Valorização dos Fornecedores com melhor desempenho;

 Fornecedores qualificados;

Melhoria contínua da qualidade das matérias-primas;

 Aprimorar a relação de confiança com os Fornecedores;

Parcerias sólidas.
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Processos implementados

Homologação

Programa de Desenvolvimento de Fornecedores

Auditorias periódicas

É a confirmação de que os fornecedores atendem 

às necessidades da Usaflex. Para isso, é preciso 

existir confiança e uma relação de transparência. 

Para que sejam homologados, os fornecedores 

devem ter antecedentes estáveis, apresentar 

documentos que comprovem sua eficácia, estar 

em dia com as exigências fiscais, ter qualificações 

técnicas e econômico-financeiras, comprovação da 

realização de ações que visem a saúde e segurança 

do colaborador, requisitos de controle ambiental, 

além de controle intensivo na não utilização de 

substâncias nocivas à saúde. 

 Implementação de Registro de Não-conformidade 

de Fornecedor (RNCF) com o intuito de um estudo 

mais aprofundado de todas as Não Conformidades 

acima do limite aceitável, realizando uma  análise 

das ações tomadas pelo fornecedor e a verificação 

da eficácia, gerando assim Planos de Ação para 

o desenvolvimento dos fornecedores, além da 

utilização de ferramentas da qualidade para 

tratativas de materiais não-conforme contribuindo 

com a profissionalização de toda a cadeia.

Seguindo a diretriz  do Programa de 

Desenvolvimento de Fornecedores, são 

realizadas auditorias periódicas com o objetivo 

da aplicação do Kaizen (Melhoria contínua) 

garantindo assim uma melhoria do processo 

produtivo e controle do atendimento aos 

requisitos legais.

Desde a implementação da área de Gestão e Desenvolvimento de Fornecedores na Usaflex: 

65 Fornecedores avaliados em auditoria em 2020;

Monitoramento contínuo da cadeia de fornecedores através de documentações normativas;

45% dos principais fornecedores (A e B) avaliados em auditoria;

Fornecedores com certificação LWG: 07;

50% dos fornecedores pontuais possuem alguma certificação relacionada a sustentabilidade.
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Programa de
Proficiência
de Substâncias
Restritas

Acordo de 
Cooperação
CSCB

Idealização do Projeto do PPSR, um projeto que 

tem como objetivo principal a conformidade das 

legislações nacionais e internacionais quanto à 

Substâncias Restritas. Esse projeto tem como 

principal objetivo a união da cadeia calçadista por 

um bem comum, que é a conformidade da não 

utilização das Substâncias Restritas, conseguindo 

entre outros benefícios a redução dos custos em 

saios de laboratórios, o desenvolvimento de um 

manual que atenda toda a cadeia, além de um 

portfólio de fornecedores aptos.

Foi realizado o lançamento do programa com 

o 1° Workshop “A união da cadeia por um bem 

comum”, onde tivemos a presença de quase 

quarenta fornecedores de diversos seguimentos, e 

a participação das entidades como SENAI, FIERGS, 

CICB, ASSINTECAL. Nesse evento pudemos discutir 

os próximos passos para o projeto, bem como a 

aderência dos fornecedores. Atualmente cerca 

de 75% dos fornecedores pontuais da Usaflex são 

participantes do projeto. 

Garantias de procedência, transparência em 

processos e certificação de boas práticas estão no 

foco da produção e do consumo de bens e serviços 

em todo o mundo.

Em vista deste posicionamento consolidado na 

indústria e no comércio global, foi criada pelo 

CICB (Centro das Indústrias de Curtumes do 

Brasil) a Certificação de Sustentabilidade do Couro 

Brasileiro (CSCB), que trata de inserir na cultura 

produtiva dos curtumes brasileiros as melhores 

práticas de trabalho, reconhecendo indústrias pelo 

atingimento de indicadores do programa (no tripé 

meio ambiente, sociedade e economia), com base 

na norma ABNT NBR 16.296 – Couros – Princípios, 

critérios e indicadores para produção sustentável. 

A Usaflex, em atenção à qualificação do processo 

produtivo de seus fornecedores, ao planejamento 

e controle operacional de seus curtumes parceiros, 

à exigência de seus clientes e a seus valores de 

trabalho, busca agregar aos produtos garantias 

de alinhamento a estes princípios. Dessa forma, 

assinamos o acordo de cooperação, incentivando 

a qualificação e certificação dos fornecedores de 

couro.
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Compras e Planejamento

Planejamento das aquisições

Alguns fornecedores possuem alto potencial de 

risco caso a demanda exponencial por matéria-

prima seja acima da capacidade de fabricação. Logo, 

foram criadas sistemáticas de aquisição de matéria 

prima para que o planejamento e controle de 

produção (PCP) dos fornecedores possam ser o mais 

eficiente possível, tornando a compra de matéria 

prima rentável a cadeia produtiva e respeitando a 

capacidade produtiva de cada fornecedor.

O atendimento ao Consumidor da Usaflex tem o 

propósito de “Encantar almas, criar conexões com 

nossos clientes e ser reconhecida como uma das 

melhores empresas para o consumidor.” Existem 

muitas mudanças ocorrendo na companhia, e 

o relacionamento com os nossos consumidores 

também mudou, por este motivo o SAC fez em 

2020 a transição para Customer Success, focando 

na experiência do cliente com a marca.

O setor de Customer Success idealizou um projeto 

relacional, focando nas práticas de comportamentos 

únicos e humanizado, No dia 23/09/2020 foi realizado 

um evento inspiracional para cocriar

“ O Melhor Jeito Usaflex de se relacionar”, 
no  intuito de propagar a cultura e os valores 

da Usaflex nas práticas de relacionamento da 

organização .Neste mesmo evento se concluiu o 

marco de transição de SAC para Customer Success. 

Implementação de Indicadores de performance de compras:

Metodologia de suporte aos fornecedores quanto à pontualidade na entrega;

Avaliação de capacidade produtiva do fornecedor;

Negociações firmadas via contratos com datas pré-estabelecidas e cláusulas formais.

2.3 CONSUMIDORES
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No ano de 2020 a Usaflex foi indicada pela quarta 

vez ao prêmio de melhor atendimento do Brasil, 

pelo site Reclame Aqui na categoria Fabricantes 

- Calçados e ficou pela 3° vez consecutiva em 2° 

lugar. 

Buscando um atendimento mais ágil e eficiente, 

em dezembro de 2020 o setor de Customer 

implantou o sistema Omnichat, para atender seus 

consumidores com mais agilidade e eficiência, 

agora também pelo aplicativo Whatsapp.

A Usaflex tem a reputação máxima no site Reclame 

Aqui, sendo RA 1000 desde 2015. 

A Usaflex prioriza o atendimento 

humanizado, e desta forma busca 

constantemente realizar ações 

de encantamento junto aos 

consumidores. Fazemos isto pois 

entendemos que além de atuar 

na resolução dos problemas e nas 

demandas dos nossos clientes, 

precisamos enxergar que existe 

um ser humano no outro lado da 

linha, estabelecer conexões e ter 

empatia por todos que entram 

em contato conosco.

Para nós, ter 

o melhor 
atendimento 

cria valor para a 

companhia.

CONSUMIDORES
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Ações de Encantamento

A consumidora entrou em contato para indicarmos 

um local que pudesse realizar o conserto do seu 

calçado Usaflex que seu cachorro havia estragado. 

Solicitamos que ela nos enviasse o calçado pois nós 

mesmos consertaríamos, e retornamos com uma 

cartinha carinhosa e mimos para o seu cachorro. 

O agradecimento da consumidora foi realizado 

através das redes sociais.

Adoramos fazer parte de momentos especiais das 

nossas consumidoras! Assim foi com a nossa noiva 

Minervina, que nos retornou com seu depoimento 

de agradecimento e uma linda foto com o seu 

Usaflex. 

CONSUMIDORES
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Realizamos atendimento direto ao consumidor 

por telefone, e-mail, Chat, Reclame Aqui e SAC 

Omnichannel. Em todos os canais com o mesmo 

propósito.

Recebemos muitos feedbacks do atendimento e 

serviços e prestados, e as redes sociais também são 

canais nos quais as consumidoras demonstram a 

sua satisfação.

Sugestões

Suporte a venda de calçados

Elogios

Prazo e status de entrega

Dúvidas

Posições de pedidos

Compras em outras lojas

Críticas referentes a qualidade de

produtos / serviços

Troca de produtos

Principais demandas da Loja Online:

Principais demandas da indústria: 
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Na plataforma do Reclame Aqui somos RA1000 

desde 2015.

O Selo RA1000, foi criado com o objetivo de destacar 

as empresas que possuem excelentes índices de 

atendimento no ReclameAQUI.

Empresas que possuem este selo, demonstram a 

seus consumidores o compromisso que possuem 

com o pós-venda, elevando o grau de confiança em 

sua marca, produtos e serviços.

Para que uma empresa seja qualificada com o selo 

RA1000, é necessário atender aos 5 critérios listados 

abaixo:

Além disso, empresa que tenha o selo RA1000 é 

avaliada a cada 14 dias por uma equipe antifraudes.

Possuir um número de avaliações igual ou 

superior a 50

Possuir Índice de Solução igual ou superior a 

90%

Possuir Índice de Novos Negócios (Voltaria a 

fazer negócios?) igual ou superior a 70%

Possuir Média das Avaliações (dadas pelo 

consumidor) igual ou superior a 7

2017 - 3º lugar na votação popular

2018 - 2º lugar na votação popular

2019 - 2º lugar na votação popular

2020 - 2º lugar na votação popular

Desde 2015 - SELO RA1000

2019

2º lugar na votação popular
14.871 votos

2020

2º lugar no ranking geral
14.571 votos
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2.4 COLABORADORES

Em 2020 realizamos a transição da área de RH – Recursos Humanos para DHO – Desenvolvimento 

Humano Organizacional, compreendendo a maturidade das atividades desenvolvidas pela 

empresa, ocasionando na reestruturação das áreas.

Acreditamos que através da valorização e 

desenvolvimento das pessoas, preservando a 

essência da empresa e mantendo o sentimento de 

pertencimento, será possível criar um ambiente 

favorável à inovação, às interações e à retenção dos 

talentos, resultando em uma empresa com pessoas 

inspiradas e motivadas a alcançar os melhores 

resultados.

Propósito do DHO:
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COLABORADORES
2.4.1  PERFIL

Gênero

Gerações

Áreas/cargo/gênero (2020)

As diferenças que somam, e fazem com que a 

diversidade de gênero, raça, gerações e etc, sejam 

fonte de inovação, trazem novos olhares, outras 

experiências, fortalecem o espírito de cooperação, 

complementam competências e agregam valor 

ao trabalho. Somos 2864 pessoas diferentes, que 

formam um todo único.

Área/cargo

Faixa etárea

Masculino

Total de 
colaboradores (2019)

Feminino

Total de 
colaboradores (2020)

Total

Aprendiz

Estagiário

Produção

Administrativo/Apoio

Supervisor

Coordenador

Gerente

Diretor

- 30 anos

30 a 50 anos

+ de 50 anos

39

0

671

55

24

9

15

6

35%

50%

15%

38

2

1302

80

07

5

20

1

30%

57%

13%

Gênero Total de 
colaboradores (2019)

Total de colaboradores 
(2020)

Representatividade

Mulheres

Homens

1825

1039

1435

819

63,7%

36,3%

77

2

1963

135

31

14

35

7

63,7% 57%
mulheres de 30 a

50 anos
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COLABORADORES
Tempo de Empresa

55% dos nossos 
colaboradores 
possuem mais 
de 5 anos de 
Usaflex!

Valorizamos e estimulamos a permanência do colaboradores 

através de homenagens realizadas anualmente, com a 

entrega do cartão de aniversário de empresa, realizamos 

a entrega do troféu aos que completam 10 e 15 anos e aos 

que tem mais de 15 anos convidados para fazer parte do 

grupo de colaboradores intitulado “Pratas da Casa”,  no qual 

ocasionalmente são convidados a participar de reuniões 

para elaboração de ações, etc. Além disso, consideramos o 

tempo de empresa como um dos critérios individuais para a 

definição do percentual de Participação dos Resultados.

de 30 a
50 anos
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Escolaridade

Colaboradores que residem no mesmo município em que 
trabalham

Realizamos diversas ações de incentivo à educação, 

e acompanhamos a evolução do Grau de Instrução 

dos colaboradores.

*Dados referentes ao ano de 2020

Matriz Filial 03 Filial 04 Filial 05 Filial 10 Filial 11

40% 89% 51% 91% 83% 86%

Grau de instrução Nº de colaboradores

Analfabeto

4ª Série Incompleta

4ª Série Completa

5ª a 8ª Série Incompleta

1º Grau Completo

1º Grau Incompleto

2º Grau Completo

2º Grau Técnico Completo

Superior Incompleto

Superior Completo

Pós-Graduação

Pós-Graduação Incompleta

Mestrado

0,44%

4,17%

4,7%

23,03%

13,98%

15,75%

25,24%

0,04%

7,72%

3,68%

1,15%

0,04%

0,04%
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Remuneração
GRI 202-1

Turnover
GRI 401-1

Piso Usaflex: 
17,3%
acima do salário mínimo
10,3%
acima do piso do 
sindicato.

Taxa de rotatividade
de colaboradores
2,67% Mensal
32,09% Anual

A empresa possui uma política de remuneração 

baseada em cargos, elaborada através de pesquisa 

de mercado, buscando oferecer salários compatíveis 

com as atividades exercidas e superiores ao salário 

mínimo e ao piso salarial estabelecido pelo sindicato. 

Acompanhamos mensamente os percentuais de 

rotatividade e realizamos ações pontuais acerca dos 

indicadores. 

2.4.2  PESQUISA

Anualmente, desde 2017, realizamos a pesquisa 

do GPTW – Great Place to Work, e em paralelo 

realizamos uma pesquisa de satisfação que 

aborda os serviços internos prestados, como 

restaurante, transporte, ginástica laboral, 

nutricionista, psicóloga, Médico Clínico e do 

Trabalho, enfermeira,  assistente social e 

fonoaudióloga.

A pesquisa do GPTW utiliza a mesma metodologia 

em diversas empresas, de diferentes portes e 

segmentos, em mais de 90 países.

A pesquisa com os colaboradores selecionados por 

eles, aleatoriamente, compreende 5 dimensões:

A média mínima para receber a certificação e ter 

o título de Melhores Empresas para Trabalhar é 70. 

Em 2019 a Usaflex segue sendo a única indústria 

calçadista certificada Great Place to Work, com 

média geral 90,20 em 2020. 

E, ao aplicarmos a metodologia do e-NPS, 

verificamos o índice de satisfação dos colaboradores 

na Zona de Excelência.
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Após a realização da pesquisa é feita a análise das 

práticas realizadas pela empresa nos seguintes 

pilares:

A análise das práticas da empresa verifica: 

Organização atinge objetivos

Pessoas que dão o
melhor de si

Trabalham em equipe

Inspirando seus funcionários

Agradecendo o bom trabalho

Contratando com foco na cultura

Falando a verdade com todos

Desenvolvendo pessoas e profissionais

Celebrando as conquistas

Escutando com sinceridade

Cuidando dos indivíduos

Compartilhando resultados

Após a análise das práticas, as empresas que 

são destaque participam do ranking. Em 

2019, mais uma vez a Usaflex foi destaque, 

participando do Ranking das Melhores 

Empresas para Trabalho no Rio Grande do Sul 

e também, em nível nacional, do Ranking das 

Melhores Empresas para Trabalhar no Varejo.

2019

12º Lugar no Ranking RS
Categoria Grande Porte

2019

13º Lugar no Ranking
Nacional Varejo
Categoria Grande Porte

100 www.usaflex.com.br



Em 2020 além de seguirmos nos rankings Rio 

Grande do Sul e no Ranking Nacional Varejo, 

ambos com classificações ainda melhores, também 

participamos da primeira edição do ranking 

Nacional Indústria. Devido ao período de pandemia 

os eventos de premiação dos rankings ocorreram 

em formato virtual.

2020

6º Lugar no Ranking RS
Melhores empresas para trabalhar

Evento virtual com transmissão ao vivo

2020

21º Lugar no Ranking Nacional
Indústria
Melhores empresas para trabalhar

Evento virtual com transmissão ao vivo

2020

7º Lugar no Ranking
Nacional Varejo
Melhores empresas para trabalhar

Evento virtual com transmissão ao vivo
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E para divulgar para os colaboradores a nossa 

classificação nos rankings e comemorar todas essas 

conquistas, realizamos uma recepção, em todas as 

unidades com música, pernas de pau e distribuição 

de pipocas. 
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2.4.3   BENEFÍCIOS
GRI 401-2

2.4.4   PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
GRI 404-1; 403-2

Anualmente verificamos a satisfação dos 

colaboradores para o aperfeiçoamento dos 

benefícios oferecidos, e analisamos as demandas 

para a proposição de novos.

Realizamos diversas ações de conscientização 

junto aos colaboradores. O tema é abordado no 

dia-a-dia dos colaboradores pelos supervisores, 

equipes de técnicos de segurança no trabalho 

e membros da CIPA de todas as unidades. Além 

disso, anualmente é realizada a SIPAT – Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes, que prevê 

palestras e atividades acerca do tema.

No ano de 2020 foi implementada a avaliação de 

riscos das máquinas através do método HRN – 
Hazard Rating Number, com o objetivo de reduzir 

os riscos os riscos das máquinas por meio da adoção 

de um painel em extra-baixa tensão.

Os resultados verificamos na redução dos Acidentes 

e Incidentes de Trabalho, tendo o número de 

acidentes de trabalho reduzido 83% entre os anos 

de 2018 e 2020. 

Ações realizadas em 2020 no Programa Ambiente 

Seguro, Colaborador Saudável:

Plano de saúde

Convênios médicos, dentistas e psicólogos

Controle e uso dos produtos químicos

Vale transporte

Parcerias com universidades, faculdades e 

escolas de idiomas

Fiscalização e controle de uso dos EPI’s

Vale refeição

Participação resultados

Adequação dos ambientes de trabalho com 

neutralização/eliminação dos riscos

Eliminação da insalubridade / neutralização 

da exposição a agentes insalubres. exceto 

para mecânicos, enfermagem, limpeza e 

coleta de resíduos

Prêmio assiduidade

Empréstimo consignado

Cesta básica

Convênio cartão Bradesco

Convênios com Óticas

Convênios com escolas de idiomas e 

instituições de ensino

2018

2019

2020

24

16

04

Acidentes de trabalho
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Treinamentos em saúde e segurança do 
trabalho em 2020:

Concurso Cultural

Palestras SIPAT
(duração de 1h cada turma, em cada unidade)

O Concurso, que ocorre paralelamente à SIPAT 

visa integrar os filhos dos colaboradores. Em 2019 

o concurso teve como tema ‘’Ajudar quem precisa 

é mais fácil do que você imagina’’. Com o objetivo 

de arrecadar tampinhas de garrafa PET e lacres de 

latinhas para a campanha de troca por cadeira de 

rodas, realizada pelo CIVIDA, instituição que realiza 

a doação e empréstimo de equipamentos de saúde.

Para tanto, as crianças participantes tinham 

o desafio de realizar um desenho sobre como 

ajudar o próximo e também arrecadar os lacres 

e tampinhas. Os melhores desenhos ganharam 

brindes e os vencedores, um de cada categoria (de 

0 a 5 anos e de 6 a 10) que conseguisse arrecadar o 

maior número de itens, ganhou como prêmio um 

voucher Day Use Ecoland para a família.

A campanha foi um sucesso! No total as crianças 

arrecadaram mais de 60 mil lacres e quase 30 

mil tampinhas. Confira a contabilização e os 

vencedores.

Proteção AuditivaTreinamento CIPA- Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes, com duração de 12h

Treinamento de Produtos Químicos, com 

duração de 40min

Segurança e Saúde no Trabalho

Proteção das Mãos

Treinamento de Combate à Emergência, 

com duração de 12h

Simulado de Evacuação, com duração de 

10min

A Importância do uso de EPIs

Apresentação da Paródia realizada pelos 

Colaboradores – Campo Bom/RS

Treinamento de uso de EPI/ NR 20 / Produtos 

químicos, com duração de 1h

Treinamento de Combate à Emergência 

Ambiental, com duração de 1h

2019

SIPAT - Concurso “Ajudar quem precisa é mais 

fácil do que você imagina”

Vencedores do Concurso aproveitando o seu 

prêmio com a família
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2.4.5   PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E 
QUALIDADE DE VIDA

Projeto Multidisciplinar

Grupo de hipertensão

A equipe multidisciplinar que constitui o projeto 

é composta pelos profissionais de saúde da 

empresa, e conta com o apoio do Comitê de 

Sustentabilidade. 

A  equipe multidisciplinar busca realizar  

atividades  onde  as  temáticas  trabalhadas  pelas  

diferentes áreas possam proporcionar hábitos de 

vida saudáveis, elevar a autoestima e promover 

mudanças de estilo de vida e comportamentais. 

As profissionais que compões a equipe estão 

em constante capacitação, buscando subsídios 

teóricos e práticos atualizados e contextualizados 

a fim de transmitir em suas falas referencias 

que efetivamente sejam eficazes no processo 

de conscientização das mudanças que se fazem 

necessárias na busca de qualidade de vida e bem 

estar como um todo.

Além dos atendimentos em grupos, pela equipe 

multidisciplinar, também são realizadas ações 

individuais ou para toda a empresa.

Os cronogramas dos projetos referentes ao 

ano de 2020 foram afetados em decorrência da 

pandemia gerada pelo Coronavírus, porém, a 

Usaflex buscou soluções para que os trabalhos 

não fossem interrompidos. 

Tivemos em todas as unidades uma participação 

satisfatória (37 participantes), atingindo resultados 

positivos no que diz respeito ao engajamento dos 

colaboradores inscritos. 

A metodologia utilizada nos encontros consistiu 

em associar orientações sobre os danos causados 

pela pressão arterial no organismo, causas, 

consequências e como proceder quando isso 

acontece, fazendo com que o colaborador fique 

atento aos sinais do seu corpo.

Resultados

Total de participantes dos grupos de hipertensão: 93

Melhora 
na pressão 
arterial

Pressão
arterial
estável

Pico
hipertensivo

Manteve
hipertenso35 43 07 08

Relatório de Sustentabilidade 105



Grupo de reeducação alimentar

Grupo de gestantes

Os grupos de Reeducação Alimentar seguiram com 

a mesma metodologia, com o intuito de trabalhar 

no coletivo aspectos necessários para adquirir 

hábitos saudáveis na busca de qualidade de vida, 

no sentido mais amplo da palavra. Reeducação 

alimentar é, sem dúvida, a melhor maneira de 

emagrecer com saúde e para sempre.

Este é o grupo que possui um número mais 

expressivo de pessoas (87 participantes em 2020), 

pois os temas gerais de como cuidar da saúde no 

cotidiano despertam mais interesses por parte dos 

colaboradores. 

Os encontros em grupo realizados mensalmente 

com as gestantes visam contribuir para uma 

constante troca de experiências, compartilhando 

saberes e vivências, que constituem no 

aprendizado que impacta na saúde física e 

emocional. 

Na ocasião, as profissionais da Equipe 

Multidisciplinar realizam o acompanhamento 

de peso e da pressão arterial das gestantes, e 

elaboram conteúdos sobre as etapas de cada 

fase da gestação, seus anseios, caminhos que 

devem ser seguidos, etc. Em 2020, 27 gestantes 

de todas as unidades participaram dos grupos.

Depoimento
“Eu gostei de participar do Projeto Multidisciplinar no 
grupo de gestante, por mais que tivemos poucos encontros, 
consegui esclarecer muitas dúvidas. Estes encontros me 

trouxeram a oportunidade de conhecer outras mamães, 
compartilhando histórias, trazendo conhecimento, dúvidas 
sobre a gestação, alimentação, medicina......Grata por cada 
momento. Patrícia Franck Port ”

Resultados

Tiveram
redução
de peso

Mantiveram
o peso

Ganharam
peso

80 1244
Total de participantes dos grupos de reeducação alimentar: 136
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No ano de 2019 tivemos a aquisição de uma 

ferramenta fundamental para a mensuração 

do percentual de gordura, podendo através 

dele, dentre as pessoas que fazem treinamento 

físico, avaliar constantemente a maneira como a 

composição corporal se modifica e, através dessa 

avaliação, ter um real feedback do quanto a dieta e 

o exercício naquele momento estão sendo eficazes.

Foram atendidos 338 colaboradores (na Matriz 

e nas Filiais) que manifestaram interesse ou 

foram encaminhados para receber orientações 

individualizadas. Esses colaboradores buscaram 

a reeducação alimentar para tratar de patologias 

como diabetes, hipertensão, alterações de 

colesterol e triglicerídeos, osteoporose, câncer, 

doenças cardiovasculares, obesidade e desnutrição. 

Além das 338 primeiras consultas, tivemos mais 

850 reconsultas ou acompanhamentos para que 

melhor fosse atingido nosso objetivo.

O acompanhamento nutricional individualizado, 

trata-se de um atendimento personalizado, 

pois somos diferentes e temos necessidades 

diferentes, assim também como hábitos 

e preferências. Todos esses aspectos são 

respeitados e considerados no momento da 

consulta e da prescrição da dieta. Esta deve 

ser leve, prazerosa e atender às preferências 

e necessidades dos pacientes. A prescrição é 

totalmente individual e intransferível.

Nutrição

Atendimento Nutricionista

Matriz

Matriz

Dois Irmãos

Dois Irmãos

Campo Bom

Campo Bom

Parobé

Parobé

Totais

Totais

Primeiro
atendimento

Retorno de
atendimento

203 55 36 44 338

491 132 65 162 850

Relatório de Sustentabilidade 107



SAÚDE

Depoimento

“Adorei fazer parte do desafio 21 dias, dieta não 

é não comer e sim comer saudável, conheci 

e aprendi a gostar de frutas e verduras que 

nunca tinha provado, um aprendizado que 

levarei para sempre. Perdi peso e ganhei vida 

e auto estima... Obrigada a nutricionista Flávia 

e a empresa Usaflex que me proporcionaram 

essa experiência incrível.”

Rosemeri Telles Moreira - Filial Parobé

Sabemos todos os benefícios que uma 

alimentação saudável proporciona para a 

nossa vida e, muitas vezes, temos a consciência 

da necessidade de mudança dos hábitos 

alimentares, mas não conseguimos seguir 

uma dieta. Normalmente porque não somos 

desafiados, e por isso não dedicamos toda a 

nossa força de vontade de vencer. 

Mudar um comportamento não é fácil, mas com 

força de vontade e o apoio de quem a gente 

gosta fica bem menos complicado. E quando 

essa mudança se torna um desafio, tudo fica 

mais divertido!

Por isso criamos o Projeto do Desafio 21 dias, 

onde desafiamos os colaboradores a seguir uma 

vida mais saudável, se habituando dia a dia com 

mudanças de estilo de vida que poderiam fazer 

parte da sua vida. Esse Projeto foi um sucesso, 

mudando a vida de muitos colaboradores. 

Desafio dos 21 dias
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SAÚDE

Além disso, a participação em eventos 

promovidos pelo Comitê de Sustentabilidade 

e da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes) também fazem parte da agenda.

Resultados
Matriz

Resultados
Parobé

Resultados
Campo Bom

Resultados
Dois Irmãos

Reduziram
o peso

Reduziram
o peso

Reduziram
o peso

Reduziram
o peso

Reduziram
o peso

Desistiram Desistiram Desistiram Desistiram Desistiram

Aumentaram
o peso

Aumentaram
o peso

Aumentaram
o peso

Aumentaram
o peso

Aumentaram
o peso

59 54 24 25 38

09 06 01 01 05

09 16 01 04 14

1º semestre
77 participantes

2ª semestre
76 participantes

2ª semestre
26 participantes

2ª semestre
30 participantes

2ª semestre
57 participantes

Joel é colaborador da Matriz, 

participou da 1ª edição do 

Desafio dos 21 dias e apresentou 

um dos melhores desempenhos, 

sendo um dos campeões da 

ação. Para Joel, que perdeu 

cerca de 16kg, além da melhora 

da auto estima, a disposição 

para realizar atividades é outro 

grande benefício da reeducação 

alimentar.
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A reflexão crítica permeia  a abordagem, pois, a 

profissional intervem  estimulando o colaborador a 

pensar sobre a situação problematizada, mediando 

o diálogo, para que o sujeito encontre dentro das 

suas concepções o melhor caminho a ser seguido.

Conhecer e intervir em tais realidades, possibilita o 

gerenciamento de situações pessoais e profissionais 

e auxilia na catalogação de indicadores favoráveis, 

bem como os que prejudicam o desempenho 

profissional, e assim, realizar ações específicas.

Problemas Pessoais/Diversas 
Situações
36 atendimentos

Orientação e mediação sobre busca 
de atendimento em saúde pública, 
dificuldade de relacionamento entre 
colegas insegurança quanto ao futuro 
e ao emprego,baixa autoestima, rotina 
estressante, inadimplência financeira, 
conflito no setor, busca de orientação 
diante de dificuldades para problemas 
de familiares, órtese e prótese busca de 

emprego para familiares.

Familiar
29 atendimentos

Violência doméstica, educação dos 

filhos, ausência de vagas em creches e 

políticas  públicas no turno inverso ao da 

escola, estresse econômico, alcoolismo, 

desemprego por parte de familiares, 

separações e conflitos conjugais, suicídio/

luto.

Vulnerabilidade Social
31 atendimentos

Violência doméstica, direitos violados de 

crianças e adolescentes, déficit habitacional, 

alcoolismo e outras drogas, necessidade de 

cesta básica em caráter emergencial.

PCDs
Além disso, são realizados atendimentos 

específicos aos PCDs. Trata-se de uma 

abordagem mais ampla, na qual demanda 

o envolvimento de familiares e outras 

instituições de apoio, como APAEs, etc.

O diálogo social consiste na acolhida, na escuta 

humanizada, das mais diversas situações de 

dificuldades e/ou fragilidades enfrentadas pelos 

colaboradores.

É uma intervenção técnica, profissioanal e sigilosa 

para com os colaboradores que apresentam 

necessidades de apoio e de orientação, para que 

possam,  de forma mais assertiva, buscar soluções 

para as suas dificuldades, sejam elas de ordem 

interpessoal, profissional ou familiar.

Diálogo Social

+ 200
atendimentos 

realizados em 

2020
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Também conhecida como a “Engenharia dos Fatores 

Humanos”, a Ergonomia visa o desenvolvimento e 

aplicação de técnicas de adaptação do homem ao 

seu ambiente de trabalho. Para tanto, são aplicadas 

técnicas eficientes e seguras de desempenhar 

as atividades laborais, visando a otimização do 

bem-estar do colaborador. Em 2019 e 2020 foram 

realizadas uma série de ações, nas respectivas 

unidades.

Ergonomia
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Matriz

Filial 4 - Parobé

Filial 5 – Dois Irmãos

Filial 10 – Dois Irmãos

Filial 11 - Campo Bom

Filial 3 – Dois Irmãos

Instalação da climatização nos setores de 

costura e chanfração;

Implantação da alternância postural em pé/

sentado nos setores de costura e

montagem;

Instalação de uma sala para gerência e 

cronoanálise, com confecção de mobiliário 

de acordo com os parâmetros ergonômicos;

Implantação do processo de gestão em 

ergonomia com a análise ergonômica;

Análise ergonômica no setor de chanfração e 

implantação da alternância postural em

pé/sentado;

Foi realizada a implantação da alternância 

postural na filial 3 junto ao setor de 

montagem. Para tanto, foi realizada uma 

orientação com os trabalhadores, com o 

objetivo de explicar como seria realizada a 

implantação da cadeira orientando-os sobre 

o uso adequado do mobiliário, de forma que 

estes saibam como utilizar as regulagens da 

cadeira e o apoio para os pés.

Confecção de carrinho para transporte de 

caixas no setor de chanfração;

Instalação de cobertura no corredor de 

acesso entre os pavilhões da montagem e 

almoxarifado/corte/chanfração, bem como, 

cobertura no local de armazenamento dos 

formeiros;

Orientação sobre alternância postural para 

os setores de montagem e distribuição.

Adequação máquina de virar para alternância 

postural em pé/sentado;

Adequação máquina de aplicar adesivo para 

alternância postural em pé/sentado.

Confecção de bancada de apoio para 

armazenar materiais.

Implantação da alternância postural em pé/

sentado;

Instalação da climatização;

Reforma do piso e disponibilizada paleteira 

para transporte de materiais no setor de

almoxarifado;

Construção de uma sala para a separação 

dos resíduos.

Instalação da climatização.

Antes Depois
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Encerramos o ano de 2019 com 100% das unidades 

com seus ambientes climatizados.

Esta foi uma ação realizada gradativamente em 

todas as unidades, com o intuito de obter conforto 

térmico, uma vez que deste conforto decorrem 

vários benefícios para a saúde e qualidade de vida 

dos colaboradores.

A Ginástica Laboral ganhou um novo modelo de 

atuação nos anos de 2019 e 2020, principalmente 

nos setores de produção.

Com a aquisição de novos implementos, como a 

caixa de som, bolinhas e bastões, o setor produtivo 

conta com uma ginástica que produz bem estar 

físico e mental.

Climatização

Ginástica Laboral

Nos setores com maior número de colaboradores 

(montagens, costuras, etc..), também é utilizado 

uma vez por semana o banco. Todos os exercícios 

são realizados sentados (dando ênfase no descanso 

de membros inferiores), e no trabalho de reforço 

abdominal.

Preparatória: antes de iniciar o trabalho;

Corretiva: Ocorre em qualquer momento, 

caracterizada por stress e fadiga extrema 

muscular. Ex: Pode ser que um colaborador 

da compensatória esteja no processo de 

corretiva. O benefício será muito maior, mas 

é individual.

Compensatória: durante o expediente;

Relaxamento: final da jornada de trabalho;

Os exercícios de alongamentos articulares 

continuam sendo desenvolvidos com a divisão por 

horário em que acontece a ginástica laboral:

No segundo semestre foram inclusas mini aulas 

adaptadas com temas variados, por exemplo mini 

aula de combat, mini aula de pilates, recreativas, 

etc....

A mudança de metodologia e a inclusão de 

temas variados visa obter maior engajamento 

dos colaboradores e, além disso, proporcionar o 

descanso físico e, também, o descanso mental.
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O bem estar emocional é fator determinante para 

um bom desempenho pessoal e profissional. E a 

atividade física é a condutora para acionar esses 

gatilhos capazes de promover ações de “destresse”. 

Durante o período de afastamento dos 

colaboradores, foram realizadas Lives e orientações 

de exercícios nos grupos de WhatsApp.

SAÚDE
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A Usaflex busca acolher e acomodar os seus 

colaboradores com conforto e segurança. Sendo 

assim, a empresa assumiu o compromisso de 

enfrentar junto a  batalha contra o Coronavírus, 

estando a equipe médica da companhia na linha de 

frente para conduzir, sinalizar e adotar as medidas 

necessárias e cabíveis no momento.

Devido a situação de pandemia, a empresa aderiu 

as medidas de prevenção e distanciamento social 

com férias coletivas de 30 dias a contar do dia 

23/03/2020 à 22/04/2020. No período de recesso 

a empresa aderiu ao plano de retomada das 

atividades, montando uma equipe de apoio para 

separar kits (MÁCARAS E ÁLCOOL GEL), garantindo 

um retorno aos colaboradores com segurança e 

prevenção. 

Seguimos com a aferição de temperatura diária, 

e com as coletas de exames para as pessoas da 

zona de risco, ou que apresentem sintomas ou 

contato com pessoas portadoras do Covid-19. Além 

das ações de combate ao Coronavírus, a equipe 

permaneceu à disposição para o atendimento a 

outros problemas de saúde identificados por seus 

colaboradores. 

Atendimento Médico
SAÚDE
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O Programa de Promoção Interna TU – Talento 

Usaflex proporcionou em 2019 e 2020 283 

oportunidades de promoção, tanto na área 

administrativa, comercial, apoio e produtiva, de 

todas as unidades.

Com a ampliação da sede administrativa e a criação 

de novos cargos, diversos colaboradores foram 

promovidos para estas áreas, tão logo o prédio 

tenha sido inaugurado.

Mas durante todo o ano diversos colaboradores 

puderam comemorar a promoção, junto com o 

cartão e o balão recebidos pelo setor de DHO - 

Desenvolvimento Humano Organizacional da 

empresa.

TU – Talento Usaflex

2.4.6 Programa de 
Desenvolvimento, Avaliação
e Incentivo

“Gratificante, pois 
ser reconhecido e 
ter oportunidade 
de crescimento 
em uma empresa 
como essa é motivo 
de muita alegria e 
gratidão” 
Ismael Vinicius Capeletti Vieira 

116 www.usaflex.com.br



A 5ª edição do PUCCC apresentou uma proposta 

bem diferente dos módulos anteriores. Na ocasião 

todos os colaboradores, de todas as unidades, 

apreciaram o espetáculo “Os Danadões” que 

realiza performances musicais e sátiras de artistas 

consagrados. O tema deste módulo foi “Viver Leve”. 

Na apresentação do espetáculo enfatizávamos aos 

colaboradores a importância de viver leve, de dar 

risadas e procurar sempre ver o lado bom das coisas. 

Foram realizadas 15 apresentações para abranger 

todos os colaboradores, de todas as unidades. Esta 

edição obteve os seguintes resultados da pesquisa: 

Ótimo: 98,6% Regular: 1,2% Ruim: 0,2%

A 6ª edição, realizada em 2020 teve buscar novos 

formatos para ocorrer, considerando a necessidade 

de distanciamento social, devido à pandemia do 

coronavírus. Dessa forma, o evento ocorreu em 

formato virtual, através de LIVES realizadas no canal 

Institucional da empresa no youtube.

O evento contou com a participação do CEO da 

empresa e convidados para tratar dos temas 

latentes durante o período que estávamos 

enfrentando como Saúde Financeira, com dicas 

de organização familiar para o período, e Saúde 

do Corpo e da Mente, com dicas de prevenção e 

enfretamento, com a participação da Médica da 

empresa, Nutricionista e a Psicóloga.

PUCCC PUCC
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IGUALDADE

O Projeto Pé de Igualdade da Usaflex, consiste na 

inclusão de pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho. Seu objetivo é capacitar e incluir 

efetivamente, oportunizando ao PCD interagir em 

um ambiente onde possa se apropriar de novos 

aprendizados, ampliando sua rede de convívio social 

na pespectiva do trabalho em equipe, desfrutando 

com igualdade dos seus direitos e cumprindo com 

os seus deveres, agregando assim, valor ao negócio,  

e a todos os envolvidos.

No decorrer do ano de 2019, o projeto seguiu com 

novas inclusões, onde  reforçamos as  intervenções 

junto as pessoas incluídas e suas famílias, sempre 

no propósito de acompanhar a realidade social 

vivenciada  e, quando necessário, encaminhar 

e acompanhar os mesmos a Rede de Proteção 

do município em busca de atendimentos 

complementares   nas mais diversas áreas, visando 

a elevação da qualidade de vida  física e/ ou 

emocional.

Essa aproximação do Serviço Social da empresa, 

família, e área pública tem sido muito  importante, 

pois, juntos conseguimos alcançar resultados 

mais eficazes na superação das  dificuldades que 

impactam no cotidiano do trabalho.

No ano de 2020 o projeto contou com 115 

colaboradores integrantes. Diferente dos outros 

anos, o Projeto contou com apenas 02 novos 

integrantes.   No período em que os colaborares 

estiveram em redução de jornada de trabalho (em 

decorrência da pandemia), mantivemos contatos 

através de ligação telefônica, vídeo chamadas e 

mensagens de watts, para repassar informações 

sobre assuntos institucionais e assistindo conforme 

as necessidades apresentadas.  

No ano de 2019, os alunos do Curso de Auxiliar 

de Linha de Produção da matriz concluiram o 

II módulo. A formatura ocorreu no auditório da 

empresa, e o evento contou com a presença dos 

diretores da empresa, dos supervisores das áreas 

em que os PCDs realizam o módulo prático e com 

os familiares.

Projeto Pé de Igualdade 

Como parte do 

programa de 

sensibilização os PCDs 

confeccionaram uma 

lembrancinha para 

entrega como brindes 

em eventos internos.
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IGUALDADE
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CAPACITAÇÃO
A Usaflex investe de forma contínua no 

desenvolvimento e na capacitação de seus 

colaboradores, tendo realizado em 2019 e 2020 

uma série de treinamentos para colaboradores de 

diversas áreas, de todas as unidades.

Capacitação
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CAPACITAÇÃO
O curso tem a finalidade de estimular a reflexão 

sobre o comportamento, relações, competências, 

necessidades de desenvolvimento e tomada de 

decisão. Este processo cria consciência, potencializa 

a escolha e leva à mudança, dando apoio para que 

o profissional se desenvolva também como pessoa, 

liberando seu potencial e ajudando-o a obter melhor 

a performance em todas as áreas de sua vida.

O curso tem a finalidade de apresentar tendências 

de Liderança e proporcionar reflexões sobre a 

velocidade e desafios do mercado, permitindo-lhes 

explorar ao máximo suas potencialidades e atuação 

junto as pessoas e na formação de novos líderes. 

O treinamento ocorreu em forma de imersão no 

Ecoland para gerentes e coordenadores.

Também se realizou treinamento com novas 

turmas de auxiliares e supervisores, com o objetivo 

de apresentar respostas às questões que fazem 

parte do cotidiano do trabalho permitindo-lhes, 

assim, explorar ao máximo suas potencialidades 

como gestores/líderes na organização. Propicia 

uma oportunidade de vivência grupal e um 

espaço onde os participantes possam rever seus 

modelos mentais, ajudando-os a entenderem e 

reconhecerem seus próprios talentos e dificuldades, 

seus valores, conceitos e paradigmas pessoais e o 

quanto estes interferem na qualidade das relações 

que estabelecem no trabalho.

Tem o intuito de apresentar respostas às questões 

que fazem parte do papel da liderança permitindo-

lhes, assim, explorar ao máximo suas potencialidades 

e atuar como formadores de novos líderes. Levar 

os participantes a identificar a importância do 

Feedback para o crescimento individual e coletivo, 

bem como para a motivação das pessoas.

Foi realizado uma turma de coaching em grupo para 

auxiliares e supervisores, com intuito de promover 

autoconhecimento, criar estratégias de liderança, 

elaboração de plano de ação, preparando os novos 

talentos para futuras posições que poderão surgir 

na empresa.

Coaching executivo

Líderes Conectados

Workshop Liderança em Transformação – Supervisores e Auxiliares área Industrial

Workshop Liderança Positiva – Supervisores e Auxiliares área Industrial

Coaching em grupo
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O grande objetivo do curso é oferecer técnicas 

e práticas aos participantes para que falem 

com segurança diante de qualquer público, 

especialmente em ocasiões profissionais nos 

quais, cada participante represente a USAFLEX 

ao desempenhar bem suas funções que incluam 

comunicação. Também, ministrar palestras e 

discursos, apresentar ideias e projetos ou novas 

coleções. O curso ocorreu para colaboradores de 

todas as áreas da empresa.

O Excel é um dos aplicativos mais usados para 

criação de planilhas eletrônicas e uma das 

ferramentas mais utilizadas para controles diversos 

e auxílio nas tomadas de decisões. 

Neste curso o participante aprende desde a criação 

de gráficos, edição e impressão de planilhas em 

Excel, com a elaboração de fórmulas e funções, 

até a utilização avançada e elaboração de painéis 

de controles estratégicos: os dashboards. O Curso 

ocorreu para colaboradores da área administrativa 

e apoio.

OBJETIVOS: Este curso tem por objetivo formar 

LÍDERES COACHES que consigam perceber o todo 

a ser feito e saibam comunicar como priorizar, 

organizar e implantar ações em etapas, alinhando 

processos e rotinas, que agreguem pessoas, ideias 

e talentos, na busca dos resultados desejados pela 

empresa. Ou seja, visa tornar o líder um grande 

comunicador ao Delegar, Coordenar e Acompanhar 

tarefas tornando-o hábil em persuadir pessoas 

a colaborar com a Equipe para a conquista dos 

resultados no prazo e transferir as informações aos 

superiores. O curso ocorreu para colaboradores de 

todas as áreas da empresa 

Consiste em propiciar aos participantes da 

capacitação tecnológica em termos de Gestão da 

Produção, a implantação de melhorias consistentes 

e contínuas nos processos produtivos da USAFLEX, 

adotando para este fim os conceitos desenvolvidos 

e consolidados no âmbito do Sistema Toyota de 

Produção e da Teoria das Restrições. Dentro do 

objetivo geral é preciso ressaltar que será dada uma 

grande ênfase, a partir das melhorias contínuas nos 

processos, em dois eixos fundamentais:

Workshop de  expressão e oratória para o sucesso profissional

Excel básico e avançado

Expressão e Oratória para o Sucesso Profissional NÍVEL 2
A comunicação do líder

Produttare - Capacitação Básica em Produção Enxuta

Nos conceitos de Sincronização da Produção

Nas melhorias nos processos das Empresas 

através da utilização dos princípios, conceitos 

e técnicas do Sistema Toyota de Produção.

Neste treinamento participaram líderes da 

área Industrial/Produtiva da empresa.
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Com o objetivo promover a integração entre 

equipes de trabalho, estimular as competências 

de colaboração, resolução de problemas, 

criatividade entre outros os colaboradores da área 

administrativa e de apoio participaram do jogo 

de escape game, após o jogo foi realizada uma 

devolutiva, a fim de relacionar os aprendizados 

vivenciados na experiência com o dia-a-dia de 

trabalho. Sendo possível desta forma traçar planos 

de ação de melhorias entre as equipes tanto no 

âmbito profissional como no individual.

A empresa em 2019 se associou a Amcham 

possibilitando aos colaboradores a participação 

constante em várias atividades entre elas 

seminários, fóruns, comitês e cursos que fornecem 

informações valiosas e estratégicas que visam 

contribuir para uma visão sobre a realidade e 

tendências de negócio.

Agendas mensais com líderes e RH, com objetivo de 

aproximação e de abordagem de diversos assuntos 

– revisão do código de conduta, procedimentos 

de RH, orientações as lideranças sobre demandas 

trazidas nas reuniões;

O Workshop teve como objetivo conhecer em 

profundidade a excelência em serviços Disney 

podendo utilizá-la em todas as áreas da vida e 

adaptá-los à empresa. Utilizar a criatividade, a 

liderança, o atendimento e a comunicação como 

ferramentas para a excelência. Tomar consciência 

dos seus comportamentos e como eles se 

transformam em resultados no seu dia a dia. O 

Jeito Disney de Encantar Clientes proporciona 

aos participantes aprender e experimentar as 

quatro chaves para uma grande experiência no 

atendimento, enfatizando como as lideranças da 

Disney se comportam para atingir a excelência no 

atendimento.

Encontros realizados mensalmente entre a gerente 

de DHO e todos os gerentes e coordenadores, de 

forma individual, com objetivo facilitar o acesso à 

informação e fomentar a troca de ideias, opiniões 

e apontamento de necessidades, assumindo um 

papel estratégico dentro da companhia, dando 

sustentação às estratégias da empresa, orientando 

na gestão do seu principal recurso: as pessoas. 

Durante o período de pandemia os encontros 

ocorreram de forma virtual e abordaram temas 

como liderança em home office, empatia e 

atualização da situação de pandemia na empresa.

Escape Game

Amcham

Momento do Líder

Workshop Disney

Conecta DHO
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WORKSHOP

Gestão do Tempo

WORKSHOP

Aceleração para lideranças

WORKSHOP

Relacionamento interpessoal

WORKSHOP

Visão Estratégica e Tomada de 
Decisão

WORKSHOP

Comunicação interpessoal

WORKSHOP

Visão estratégica e tomada de 
decisão
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2.4.7  AÇÕES SOCIAIS

2.4.7.1 Ações Internas

Campanha de Incentivo à Educação

Anualmente realizamos a entrega de Kit Escolar 

para os colaboradores com filhos entre 4 e 12 

anos, com o intuito de ajudar com as despesas e 

incentivar que as crianças permaneçam na escola. 

Além da doação de kits para os filhos dos 

colaboradores, a ação também consiste na 

divulgação de cursos como EJA (Educação de 

Jovens e Adultos) para a conclusão de ensino 

fundamental e ensino médio, para que assim, os 

colaboradores retomem os estudos. Parcerias com 

instituições de ensino e a promoção da realização 

de inscrições na sede da empresa também são 

realizados.
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Torneio Interno de Futsal

A 19º edição do Torneio Interno de Futsal contou 

com times nas categorias Masculina e Feminina, 

de todas as unidades. Com o intuito de integrar os 

colaboradores, a ação arrecadou cerca de 180kg de 

alimentos oriundos das inscrições dos atletas. Os 

alimentos foram doados para o Lar de Idosos da 

cidade de Parobé.

Os colaboradores realizam postagens de 

agradecimento nas redes sociais.

Em 2020 o evento não foi realizado devido às 

restrições impostas pela pandemia.

Categoria Feminina: Filial 5 - Dois Irmãos

Categoria Masculina: Filial 3 - Dois Irmãos

Os times campeões de 2019 foram: 
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Dia da Família

A tradicional Festa da Família da Usaflex visa 

integrar os colaboradores de todas as unidades e 

seus familiares, através de um evento que conta 

com diversas atrações, como brinquedos infláveis, 

pintura de rosto, desenhos no cabelo, palhaços e 

perna-de-pau, chimarreada, lanche e refrigerante 

para todos (inclusive para os adultos), massagem, 

brinde para as crianças e sorteio de bicicletas.

No evento também realizamos a homenagem aos 

colaboradores com mais de 10 anos de empresa e, 

paralelo à festa, ocorre a Gincana de Integração da 

Usaflex e as tarefas finais de shows no palco. 

Com um público de cerca de 2600 pessoas, o 

evento foi considerado ótimo ou bom para 96% dos 

respondentes da pesquisa de satisfação realizada 

no evento, no momento da entrega do brinde. Em 

2020 o evento não foi realizado devido às restrições 

impostas pela pandemia.

Acesso o Qr-code e 
confira todas as fotos 
do evento
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Gincana de Integração Usaflex

A terceira edição da Gincana de Integração passou 

por mudanças, nas quais as tarefas eram mais 

focadas em enigmas referente a questões que 

envolvem o processo produtivo dos calçados e, 

também, à história da Usaflex. Nesta edição as 

tarefas foram sendo disparadas durante a semana 

antecessora ao Dia da Família e as entregas e 

demais tarefas foram todas realizados no dia do 

evento.

A mobilização das equipes começou pela manhã, 

com carreatas pela cidade e encerrou ao final do 

Dia da Família, com a contagem dos pontos e 

divulgação das campeãs. Como nos anos anteriores, 

os prêmios seguiram sendo Almoço, café colonial, 

a fim de promover a confraternização e manter 

a integração dos participantes das equipes 

vencedoras. 

Em 2020 o evento não foi realizado devido às 

restrições impostas pela pandemia.

1º lugar: Equiflex (Igrejinha)

3º Lugar: Os Balaieros (Igrejinha)

2º lugar: Equipe Águia Dourada (Campo Bom)

Melhor Torcida: Equipe Águia Dourada 

(Campo Bom)

As equipes Vencedoras foram:

AÇÃO SOCIAL
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Homenagem aos Colaboradores

Os colaboradores que comemoram 10 e 15 anos 

de empresa são convidados especiais da Festa da 

Família e lá recebem como homenagem um troféu 

pelo tempo de dedicação à Empresa.

Além disso, os colaboradores com mais de 15 anos 

são convidados a fazer parte do grupo intitulado 

Pratas da Casa, que eventualmente são convidados 

a participar de eventos e consultas para a elaboração 

de ações, buscando sempre o alinhamento com a 

cultura da empresa.

Os colaboradores que completaram 10 e 15 anos 

de empresa em 2020 receberão a homenagem em 

evento específico, tão logo seja possível, devido às 

restrições impostas pelo período de pandemia.

HOMENAGEM

Pratas da Casa

HOMENAGEM

15 anos

HOMENAGEM

10 anos

AÇÃO SOCIAL
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Usafest

Festa de encerramento do ano da Usaflex, a Usafest 

é uma grande confraternização realizada para 

todos os colaboradores, de todas as unidades, 

acompanhados de seus cônjuges.

O evento conta com atração musical de estilo 

definido pelos próprios colaboradores, através da 

realização de uma pesquisa. São mais de 6 horas 

de show com bandas e DJs, chopp e alimentos 

diversos como cachorro-quente, pastel, mini pizza, 

sorvete e demais bebidas como água e refrigerante. 

Na ocasião o CEO apresentou sucintamente no 

telão os principais resultados e conquistas do ano 

e realizou diversos sorteios de prêmios em dinheiro.
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Em 2019 foram sorteados 30 prêmios de Mil 

reais, 5 prêmios de 5mil reais, 5 prêmios de 

7,5mil reais e mais 5 prêmios de 10 mil reais, 

entre os colaboradores presentes no evento, 

contemplando todas as unidades.  

   Além desses grandes sorteios, também foram 

entregues prêmios de R500,00, R$300,00 e 

R$200,00 aos participantes vencedores de desafios 

de dança, realizados pelos músicos durante a festa.  

Em 2020 o evento não foi realizado devido às 

restrições impostas pela pandemia.

Confira todas as fotos do 
evento acessando o QR code.
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ENGAJAMENTO

2.4.7.2 Ações de Engajamento

Ações realizadas em datas especiais são realizadas 

e contam com a participação dos colaboradores de 

todas as unidades.

Dia da Gentileza

Foi realizada a ação intitulada “Troca de Gentilezas”, 

na qual os colaboradores escreviam bilhetes com 

frases gentis e fixavam no mural itinerante que 

percorreu todas as unidades. Ao colocar um bilhete 

o colaborador retirava outro para si, afinal, gentileza 

gera gentileza.

Aniversário do Colaborador

No dia do seu aniversário o colaborador recebe da 

empresa um cartão com felicitações. Seus colegas 

de setor assinam e, também, deixam mensagens no 

verso 

PIPICULT

Dia das Mães
Homenagens às 

colaboradoras que são 

mães foram veiculadas no 

Pipicult

PIPICULT

Dia dos Pais
A homenagem com 

mensagem e fotos dos 

pais que trabalham com 

seus filhos na mesma 

unidade.

PIPICULT

Dia do Sapateiro
A homenagem à data foi 

realizada através de fotos 

nas TVS do setor produtivo 

e nos murais.
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Os colaboradores realizaram as suas homenagens 

ao aniversário da Usaflex escrevendo cartões e 

fixando no mural itinerante que percorreu todas 

as unidades. No mural também continham as 

fotos dos colaboradores na comemoração do ano 

anterior. Ao final da ação todos puderam retirar as 

suas fotos e guardar como lembrança da data.

Anualmente, na data em que o colaborador 

faz aniversário de sua contratação, ele recebe 

um cartão com mensagens que demonstram a 

alegria e satisfação da empresa em tê-lo como 

colaborador por mais um ano. A ação objetiva, 

também, inspirá-lo a permanecer, demonstrando 

a sua importância para a empresa.

A satisfação do colaborador em receber 

a homenagem é verif ica pois além dos 

agradecimentos eles realizam postagens de 

orgulho nas redes sociais.

Com o intuito de preservar as tradições e 

promover a cultura, durante a semana Farroupilha 

os colaboradores realizam roda de chimarrão, 

churrasco e usam trajes típicos

Aniversário da Usaflex

Aniversário de Empresa

Dia do Gaúcho

www.usaflex.com.br134



A ação do Dia da Mulher de 2019 consistiu na troca 

de cartões entre as mulheres com mensagens de 

empoderamento.

E em 2020, com o tema Mulheres Empoderadas, 

um banner com a ilustração de mulheres que 

f izeram a história do empoderamento feminino, 

com espaço para foto, incluindo-se junto a 

elas, percorreu todas as unidades. Também 

foi realizada seção de massagem e of icina de 

automaquiagem.

Esta é mais uma ação de promoção da cultura, 

uma vez que a região onde as unidades fabris 

estão localizadas são de descendência alemã, e 

a tradicional festa ocorre na cidade de Igrejinha, 

onde a unidade matriz está localizada. A ação 

consiste na utilização de trajes típicos, comidas e 

músicas típicas. Além disso, são realizados sorteios 

de ingressos para a Oktoberfest de Igrejinha.

Dia da Mulher

Oktoberfest
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O mês de junho é marcado pelas festividades de 

São João e São Pedro em todo o país, na Usaflex 

a data também é comemorada. Os colaboradores 

usam trajes típicos e realizam Arraial nos setores e/

ou unidades.

Com o intuito de promover um ambiente de 

trabalho amistoso e descontraído, no Halloween os 

colaboradores escolhem as suas fantasias para a 

data. Na ocasião é realizada a chamada “Convenção 

dos Monstros”, no qual é realizado um desfile e com 

a votação da melhor fantasia entre os participantes.  

Prêmios são entregues aos 3 mais votados.

Com o tema “Não deixe a criança que existe 

dentro de você morrer”, na semana da criança 

os colaboradores levam fotos de quando eram 

pequenos, as mesmas são fixadas em painéis 

nos setores e os demais colaboradores devem 

adivinhar quem é o colega na foto. Prêmios são 

entregues aos participantes das brincadeiras. Além 

disso, os colaboradores decoram os seus setores 

com brinquedos da sua infância e vestem-se de 

personagens de desenhos infantis.

São João

Halloween

Dia das Crianças
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O bem-estar dos colaboradores sempre foi uma 

preocupação da Usaflex, por isso, este é o segundo 

ano que aderimos ao movimento #BERMUDASIM 

que prevê a flexibilização das orientações de 

vestimenta durante  o verão, permitindo que os 

homens possam usar bermudas.

Em 2019 todas as unidades realizam uma 

caminhada com os colaboradores. Com o tema 

“Na caminhada contra o Câncer de Mama o 

primeiro passo é se prevenir”, os colaboradores 

utilizaram camisetas rosa, os setores elaboraram 

cartazes com frases de conscientização e ao final 

da caminhada os colaboradores soltaram balões 

de gás com sementes de árvores nativas.

Em 2020, com o tema “Seja o seu próprio anjo da 

guarda”, a campanha de prevenção contou com um 

painel para fotos que percorreu todas as unidades 

durante todo o mês de outubro. Foi realizado sorteio 

de exames de mamografia entre as participantes 

interessadas.

Bermuda Sim!

Outubro Rosa

Acesse o QR-code 
e assista o vídeo da 
ação

Confira todas as fotos 
do evento acessando 
o QR code.
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Materiais informativos foram fixados nos murais e 

distribuídos aos colaboradores sobre a importância 

da realização dos exames preventivos e possíveis 

sinais de câncer de próstata.

Além disso, os colaboradores usaram roupas azuis 

nas datas das ações.

Em 2020, com o tema “A minha força está na 

prevenção”, a campanha de contou com um painel 

para fotos que percorreu todas as unidades durante 

todo o mês de novembro.

Novembro Azul

Confira todas as fotos 
do evento acessando 
o QR code.

ENGAJAMENTO
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Em 2019, além da certificação do GPTW a Usaflex foi 

classificada em Rankings de duas categorias, sendo 

elas Melhores Empresas para Trabalhar no Rio 

Grande do Sul e Melhores Empresas para Trabalhar 

no Varejo. Tais premiações somente foram possíveis 

devido à dedicação de cada colaborador, portanto, 

ao recebermos o troféu os colaboradores foram 

convidados a tirar foto com ele, individualmente 

ou com seu setor, da forma em que preferirem, 

demonstrando pertencimento e orgulho pelo 

reconhecimento recebido.

Em 2020 comemoramos junto aos colaboradores, 

além da certificação com nota superior a média 

nacional, mais três rankings: Melhores Empresas 

do Rio Grande do Sul, Ranking Nacional Varejo e 

Ranking Nacional Indústria. Os eventos de premiação 

ocorreram de forma virtual, mas os colaboradores 

de todas as unidades foram recebidos com musica, 

palhaços perna de pau e pipocas.

Sou GPTW

Confira todas as 
fotos do evento 
acessando o QR 
code.

Confira todas as 
fotos do evento 
acessando o QR 
code.

ENGAJAMENTO
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2.5 Comunidade
2.5.1 Ações Voluntárias

Brumadinho

Sensibilizados com o desastre ambiental ocorrido 

em janeiro de 2019 na cidade de Brumadinho/

MG, os colaboradores da Usaflex se reuniram e 

realizaram doações para as famílias afetadas. Para 

viabilizar a ação, foi realizada uma parceria com 

a Transportadora Patrus, parceira de logística da 

Usaflex há muitos anos, que possui sua sede na 

cidade de Contagem/MG, município próximo a 

Brumadinho.

Campanha do Agasalho

A ação “Quem precisa pode estar mais próximo 

do que você imagina“ visa realizar a arrecadação 

de roupas e a doação para os colaboradores que 

cadastraram a necessidade junto à Assistente 

Social da empresa. Em 2019 arrecadamos cerca de 

1.240 peças e tivemos 38 cadastros preenchidos de 

necessidade.

Para a entrega dos itens foram utilizadas araras 

para melhor expor as roupas em cabides, 

oferecendo maior conforto e  facilitando aos 

colaboradores, possibilitando a escolha das peças. 

Após o atendimento de todos os cadastros, as 

demais doações foram encaminhas aos CRAS dos 

municípios da região.
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Dia das Crianças

O grupo de colaboradores voluntários se reúne 

para levar doações em lares de crianças em 

vulnerabilidade. Na ocasião, além da entrega das 

doações, foram realizadas brincadeiras e doados 

lanches para as crianças.

Natal Solidário

O grupo de colaboradores voluntários se reúne 

para levar doações para lares de idosos em 

vulnerabilidade. Na ocasião, além da entrega 

das doações são realizados “desejos de natal” 

dos vovôs, com entrega de presentes por eles 

escolhidos. É realizada a leitura de cartões enviados 

pelos colaboradores que realizaram as doações 

e musicas natalinas são cantadas para animar o 

momento. Junto às doações é entregue uma cesta 

com produtos para a realização da Ceia Natalina 

dos Vovôs, com chester, pernil de porco e demais 

alimentos para compor a ceia.
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Em 2019 também foram doados guarda-sóis, com o intuito de proporcionar 
bem-estar ao ar livre. 
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2.5.2 Apoios, Patrocínios e Doações

Os apoios e patrocínios realizados visam auxiliar 

financeiramente instituições que possuem projetos 

de cunho cultural, educacional, de saúde ou 

esportivo voltamos à comunidade e pessoas em 

vulnerabilidade.

As doações de brindes foram realizadas para as seguintes instituições:

Lei Projeto Cidade Valor 

Lei do Esporte

Lei do Idoso

Fundo da Criança e 

Adolescente

Fundo da Criança e 

Adolescente

Rouanet

Rouanet

Rouanet

Projeto Tênis

Fundo Municipal dos Direitos 

e Cidadania do Idoso

Hospital Pequeno Principe

Projeto Santa Cecília

Oktoberfest 

Kerb São Miguel

Natal dos Anjos

Igrejinha

Sapiranga

Porto Alegre

Novo Hamburgo

Curitiba

Taquara

Igrejinha

Dois Irmãos

Dois Irmãos

R$ 38.200,00

R$ 20.000,00

R$ 33.200,00

R$ 6.000,00

R$ 100.000,00

R$ 30.000,00

R$ 10.000,00

• ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE PADILHA
• CPM DA ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL 
VOVÔ RITTER
• ASSOCIAÇÃO CULTURAL KIRCHLEINBURG E 
AFINS
• CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA 
MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO IRIS
• ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.APAE
• CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. 
DE ENS. FUND. EMILIO LEICHTVEIS
• COMUNIDADE EVANG. DE CONFIS. 
LUTERANA EM IGREJINHA CENTRO
• ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DA 
FLORESTA IMPERIAL
• CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA 
GARIBALDI
• MITRA DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO
• CPM DA ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL 
VOVÔ RITTER
• MITRA DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO
• CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESC.MUN.DE 
EDUC. INF. OS BAIXINHOS
• C.P.M. DA E.M. DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE
• CONGREGACAO EVANGELICA LUTERANA 
REDENTOR
• CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESC.INSTIT. 
EST. DE EDUC. SAPIRANGA
• ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO 
FUNDAMENTAL FIGUEIRAS
• MITRA DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO
• CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS OS 
TAURAS DA COLINA
• CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 
ARLINDO MARTINI
• CIRCULO DE PAIS E MEST.DA ESC.MUN.DE 
EDUC.INF.RAIO DE  SOL
• CLUBE 15 DE NOVEMBRO
• C.P.M DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 
FUNDAMENTAL OSVALDO CRUZ
• CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL 
AMIGUINHOS
• ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PADILHA
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3.1 Consumo de 
matéria-prima

3.2 Energia

GRI 301-1

O couro segue sendo a principal matéria-prima 

da Usaflex, pelo fato de possuir propriedades 

capazes de oferecer um maior conforto e uma 

maior durabilidade ao calçado, quando comparado 

a outros materiais alternativos disponíveis no 

mercado. O couro comprado é obtido a partir 

da reinserção de um subproduto da indústria 

alimentícia na cadeia produtiva, mitigando assim, os 

impactos ambientais da utilização de combustíveis 

fósseis, que são a base dos materiais sintéticos. 

O alto volume de materiais consumidos pela 

companhia reflete a materialidade do tema para 

com as suas operações, desta forma, a Usaflex 

possui um sistema de homologação e avaliação 

periódica de seus fornecedores de matérias-primas 

e insumos, nas quais são analisados diversos 

aspectos, como saúde e segurança do trabalho, 

direitos fundamentais e trabalhistas e proteção ao 

meio ambiente. 

100% da energia consumida nas unidades Matriz, 

Filiais 04, 05 e 10 são adquiridas no Ambiente de 

Contratação livre (ACL), sendo a totalidade desta 

energia gerada por fontes limpas e renováveis, 

tais como pequenas centrais hidrelétricas, usinas 

eólicas e usinas solares.  Esta ação levou a Usaflex 

conquistar o Selo Perfil Energia + Limpa. 

Unidade 
de medida

Consumo

2019 2020

Couro wet blue e couro acabado

Materiais sintéticos

Metais e enfeites

Adesivos

Solventes

Fitas adesivas

Espumas

m2

m2

peças

kg

litros

metros

m2

508.752.27

380.502.03

11 942 26894

177.817 42

92.225,15

6.616.649,16

459.78733

292.274.56

190.737.51

4 122 88723

99.212.20

56.112.77

4.113.366,00

234.024.52
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No ano de 2020 a Usaflex consumiu um total 

de 4.886,29 MWh de energia elétrica, valor este 

135% inferior ao ano anterior, o que se justifica 

pela queda significativa no volume produzido 

pela companhia neste período. A redução do 

indicador de eficiência energética (MWh/pares) 

se deu pelo investimento realizado em ações de 

eficiência energética dos processos e demais 

atividades.

Matriz energética

3.3 Recursos Hídricos
GRI 303-3; 303-5

Na Usaflex a maior representatividade do consumo 

de água está relacionada ao consumo humano dos 

colaboradores da empresa, desta forma, o consumo 

de água no ano de 2020 apresentou uma redução 

significativa em comparação ao ano anterior, em 

virtude da pandemia gerada pelo Coronavírus e 

consequentemente uma quantidade inferior horas 

homem trabalhadas (HHT) pelos colaboradores da 

companhia. 

A empresa têm investido de forma contínua em 

processos e tecnologias visando a otimização do 

consumo de recursos hídricos, como por exemplo a 

instalação de uma cisterna  na unidade de Igrejinha, 

onde é realizada a captação de água da chuva para 

a irrigação dos jardins. 

Consumo de água (m3)

Fonte 2019 2020

Poços

Rede Pública

Total

13.068,30

7.364,00

20.432,30

3.217,95

7.194,00

10.411,95

Unidade
Consumo (MWh)

2019 2020

Matriz

Filial 03

Filial 04

Fliais 05 e 10

Filial 11

Total

6.561,62

895,81

3.343.45

492,28

171,652

11.464,81

1.865,31

490,87

2.037,27

254,67

238,17

4.886,29

Consumo (MW/hpares produzidos)

2019 0.00222

0.001752020

Renovável
Não renovável

15%

85%
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Armazenamento
temporário

3.4  Resíduos Sólidos
GRI 306-3; 306-4; 306-5

Considerado um tópico extremamente relevante 

para a Usaflex e seus stakeholders, a geração de 

resíduos sólidos tende a ser um dos principais 

impactos ambientais na operação de fabricação de 

calçados, visto que o processo não gera emissões 

diretas de Gases de Efeito Estufa significativas, 

além da baixa utilização de outros recursos naturais 

como a água. 

O sistema de gestão ambiental da Usaflex descreve 

procedimentos operacionais e ações que orientam 

o manejo dos resíduos, bem como a sua correta 

destinação final. Esses procedimentos estão no 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS) de cada unidade e possuem revisão anual 

por responsável técnico habilitado de acordo com 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei 

Federal nº 12.305/2010.  

Atualmente todas as etapas do processo 

produtivo da Usaflex (Recebimento, corte, costura, 

montagem, revisão e expedição) geram resíduos 

sólidos industriais, tendo a companhia estabelecido 

as seguintes etapas para o correto gerenciamento 

destes resíduos: 

Volumes de resíduos gerados pela companhia nos anos de 2019 e 2020:

Geração de resíduos (grama/par)

No ano de 2020 a companhia reduziu em 5,9% 

o volume de resíduos gerados para cada par 

produzido, resultado uma série de ações realizadas 

visando uma maior eficiência na gestão de 

resíduos. Uma das principais ações realizadas pela 

companhia foi a criação de um procedimento de 

avaliação de matérias-primas fora de linha. Com 

este procedimento de aproveitamento de estoque, 

houve redução de geração de resíduos e diminuição 

de extração de matérias-primas do meio ambiente, 

evitando dessa forma o consumo excessivo de 

recursos naturais.

Geração Separação
Coleta
Interna

Coleta
Externa

Transporte
Definição
final

Destinações 2019 (Kg) 2020 (Kg) Principais tipos de resíduos

Coprocessamento

Reciclagem

Descontaminação de lâmpadas

Tratamento de efluentes

Geração anual total (KG

617.899,00

156.530,60

233,34

97000,00

871662,94

298766,30

66136,63

260,47

5800,00

423163,40

Resíduos têxteis

Papel, papelão e embalagens metálicas

Lâmpadas fluorescentes

Lodo de fossa séptica

16.89

2019

2020

15.16
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A Usaflex possui como Política a 

não destinação de resíduos sólidos 

para aterros industriais. Atualmente, 

todos os resíduos sólidos gerados são 

destinados para coprocessamento, 

reciclagem, logística reversa e 

descontaminação

Aterro 
Zero

3.5 Gases de
Efeito Estufa
GRI 305-1, 305-2, 305-3

Em 2020 a Usaflex concluiu seu primeiro inventário 

de emissões de gases de efeito estufa – GEE, 

elaborado de acordo com a metodologia de cálculo 

do Programa Brasileiro GHG Protocol. Inicialmente 

foram quantificadas as emissões geradas pelas 

atividades industriais da companhia, estando 

previsto para o próximo ciclo a inclusão das demais 

atividades comerciais e administrativas, tais como 

franquias e centros de distribuição. 

Emissões globais de GEE (tCO2e)

Escopo 01

Combustão móvel, combustão estacionária e emissões fugitivas

Escopo 02

Aquisição de energia elétrica

Escopo 03

Viagens a negócios

138,89

330,73

35,67
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Sumário de Conteúdo
GRI Standard Descrição

Página / Resposta / 
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

GRI 102: 

Divulgações 

gerais

102-1 Nome da organização

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços

102-3 Localização da sede da organização

102-4 Localização das operações

102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica

102-6 Mercados atendidos

102-7 Porte da organização

102-8 Informações sobre empregados e outros 
trabalhadores

102-9 Cadeia de fornecedores

102-10 Mudanças significativas na organização e 
na sua cadeia de fornecedores

102-11 Abordagem do princípio da precaução

102-12 Iniciativas externas

102-13 Membros em associações

102- 14 Declaração do decisor mais graduado 

102-15 Principais impactos riscos e oportunidades

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de 
comportamento

102-17 Mecanismos de aconselhamento e 
preocupações sobre ética

102-18 Estrutura de governança

102-19 Delegação de autoridade

102-20 Funções de nível executivo como 
responsável pelos tópicos econômicos, ambientais 
e sociais

102-21 Consulta aos stakeholders sobre tópicos
econômicos, ambientais e sociais

102-22 Composição do mais alto órgão de 
governança e dos seus comitês

102-23 Presidente do mais alto órgão de 
governança

102-24 Seleção e nomeação para o mais alto órgão 
de governança

102-25 Conflito de interesses

102-26 Papéis do mais alto órgão de governança 
na configuração do propósito, valores e 
estratégias

102-27 Conhecimento coletivo do mais alto órgão 
de Governança

102-28 Avaliação de desempenho do mais alto
órgão de governança

102-29 Identificação e gestão dos impactos
econômicos, ambientais e sociais

102-30 Eficácia da gestão de riscos

102-31 Revisão dos tópicos econômicos,
ambientais e sociais

8,9

8, 9

8,9

3, 5, 7, 8, 10

9, 17 

8, 9

16, 17

16, 17

16

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16

2

22

2

18

3

22, 38

18

95

86

18

A empresa não aplica/adota 

o princípio da precaução 
(sugestão de resposta).

86

86

6

12

14
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GRI Standard

GRI Standard

GRI Standard

Descrição

Descrição

Descrição

Página / Resposta / 
Razão de Omissão

Página / Resposta / 
Razão de Omissão

Página / Resposta / 
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

Correlação
com ODS

Correlação
com ODS

GRI 102: 

Divulgações 

gerais

GRI 301: 
Materiais

GRI 303:
Água

102-32 Papel do mais alto órgão de governança no
relatório de sustentabilidade

102-33 Comunicação de preocupações críticas

102-34 Natureza e número total de preocupações 
críticas

102-35 Políticas de remuneração

102-36 Processo para a determinação da 
remuneração

102-37 Envolvimento de stakeholders na 
remuneração

102-38 Proporção da remuneração anual Total

102-39 Aumento percentual da proporção de 
remuneração anual total

102-40 Lista de grupos de stakeholders

102-41 Acordos de negociação coletiva

102-42 Identificação e seleção de stakeholders

102-43 Abordagem para engajamento de 
Stakeholders

102-44 Principais tópicos e preocupações 
levantadas

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas

102-46 Definição do conteúdo do relatório limites

102-47 Lista de tópicos materiais

102-48 Reformulações de informações

102-49 Alterações no relatório

102-50 Período coberto pelo relatório

102-51 Data do relatório mais recente

102-52 Ciclo de emissão

102-53 Ponto de contato para perguntas sobre o 
relatório

102-54 Opção de acordo do Padrão GRI

102-55 Sumário de conteúdo GRI

102-56 Asseguração externa

301-1 Materiais usados por peso ou volume

301-2 Materiais usados provenientes de reciclagem

301-3 Produtos e suas embalagens

303-1 Retirada de água por fonte

303-2 Fontes hídricas significativamente afetadas 

por retirada de água

303-3 Água reciclada e reutilizada

303-4 Descarte de água

303-5 Consumo de água

146

147

147

12

6

6

16, 17

4

100% dos empregados são 
cobertos por acordos de 
negociação coletiva 

4

4

4

86

4

4

Não houve

Não houve 

2, 3

2

2

4
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GRI Standard

GRI Standard

Descrição

Descrição

Página / Resposta / 
Razão de Omissão

Página / Resposta / 
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

Correlação
com ODS

GRI 304: 
Biodiversidade

GRI 305: 
Emissões

304-1 Unidades operacionais próprias, arrendadas
ou administradas dentro ou nas adjacências de
áreas protegidas e áreas de alto índice de 
biodiversidade situadas fora de áreas protegidas

304-2 Impactos significativos de atividades, 
produtos e serviços sobre a biodiversidade 
significativamente afetadas por retirada de água

304-3 Habitats protegidos ou restaurados

304-4 Espécies incluídas na lista vermelha da 
IUCN e em listas nacionais de conservação 
com habitats situados em áreas  afetadas por 
operações da organização

305-1 Emissões diretas de gases de efeito estufa 
(GEE) (Escopo 1)

305-2 Emissões indiretas de gases de efeito estufa 
(GEE) (Escopo 2)

305-3 Emissões indiretas de gases de efeito estufa 
(GEE) (Escopo 3)

305-4 Intensidade de emissões de gases de efeito 
estufa (GEE)

305-5 Redução de emissões de gases de efeito 
estufa (GEE)

305-6 Emissões de substâncias que destroem a 
camada de ozônio (SDO)

305-7 Emissões de NOx, SOx e outras emissões 
atmosféricas significativas

149

149

149

13

13

13

GRI Standard Descrição
Página / Resposta / 
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

GRI 306: 
Efluentes e 
resíduos

306-1 Descarte total de água, discriminado por 
qualidade e destinação

306-2 Resíduos, discriminado por tipo e método de 
disposição

306-3 Derramamentos significativos

306-4 Transporte de resíduos perigosos

306-5 Corpos d’água afetados por descargas e 
drenagem de água

148

148

148

12

12

12
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GRI Standard

GRI Standard

GRI Standard

Descrição

Descrição

Descrição

Página / Resposta / 
Razão de Omissão

Página / Resposta / 
Razão de Omissão

Página / Resposta / 
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

Correlação
com ODS

Correlação
com ODS

GRI 401: 
Emprego

GRI 403:
Saúde e 
segurança no 
trabalho

GRI 404: 
Treinamento
e educação

401-1 Novas contratações e rotatividade de 
empregados

401-2 Benefícios concedidos a empregados 
de tempo integral que não são oferecidos a 
empregados temporários ou em regime de meio 
período

401-3 Licença parental

403-1 Força de trabalho representada em comitês 
formais de saúde e segurança

403-2 Tipos e taxas de lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e 
número total de óbitos relacionados ao trabalho

403-3 Empregados com alta incidência ou alto 
risco de doenças relacionadas à sua ocupação

403-4 Tópicos relativos à saúde e segurança 
cobertos por acordos formais com sindicatos

404-1 Média de horas de treinamento por ano por 
empregado

404-2 Programas de aprendizagem contínua e 
preparação para a aposentadoria 

404-3 Percentual de empregados que recebem 
regularmente análises de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira

103

103

3, 8

3, 8

99

103

 

3, 8

GRI Standard Descrição
Página / Resposta / 
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

GRI 308: 
Avaliação
ambiental de 
fornecedores

308-1 Novos fornecedores selecionados com base 
em critérios ambientais

308-2 Impactos ambientais negativos 
significativos reais e  potenciais na cadeia de 
fornecedores e medidas tomadas a esse respeito
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GRI Standard

GRI Standard

GRI Standard

Descrição

Descrição

Descrição

Página / Resposta / 
Razão de Omissão

Página / Resposta / 
Razão de Omissão

Página / Resposta / 
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

Correlação
com ODS

Correlação
com ODS

GRI 413: 
Comunidades
locais

GRI 414: 
Avaliação
social de 
fornecedores
2016

GRI 417: 
Rotulagem
de produtos e
serviços 2016

413-1 Operações com programas implementados 
de engajamento da comunidade local, avaliação 
de impactos e desenvolvimento local

413-2 Operações com impactos negativos 
significativos reais e potenciais nas comunidades 
locais

414-1 Novos fornecedores selecionados com base 
em critérios sociais

414-2 Impactos negativos na cadeia de 
fornecedores e ações tomadas

417-1 Informações e rotulagem de produtos

417-2 Casos de não conformidade com 
regulamentos e códigos voluntários relativos a 
informações e rotulagem de produtos e serviço

417-3 Casos de não conformidade com 
regulamentos e códigos voluntários relativos a 
comunicações de marketing

140 1, 2, 3, 8

GRI Standard

GRI Standard

Descrição

Descrição

Página / Resposta / 
Razão de Omissão

Página / Resposta / 
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

Correlação
com ODS

GRI 408: 
Trabalho
infantil

GRI 409: 
Trabalho
forçado ou 
análogo
ao escravo

408-1 Operações e fornecedores identificados 
como de risco para a ocorrência de casos de 
trabalho infantil

409-1 Operações e fornecedores identificados 
como de risco para a ocorrência de casos de 
trabalho forçado ou análogo ao escravo
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Os Princípios do Pacto Global

1. Respeitar e proteger os direitos humanos

2. Impedir violações de direitos humanos

3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho

4. Abolir o trabalho forçado

5. Abolir o trabalho infantil

6. Eliminar a discriminação no emprego

7. Apoiar abordagem preventiva aos desafios ambientais

8. Promover a responsabilidade ambiental

9. Incentivar tecnologias ambientalmente amigáveis

10. Combater a corrupção em todas as suas formas inclusive extorsão e propina
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