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JUNTOS PODEMOS MAIS

Se SINERGIA é quando uma equipe realiza esforços em
conjunto, e SINTONIA é a partilha de objetivos comuns,
em 2017 destacamos esses dois conceitos arraigados
na realização das ações desenvolvidas pela empresa e,
assim, traduzimos esse movimento em apenas uma palavra: JUNTOS!
Em um cenário de grandes mudanças, o engajamento
da equipe é o principal indicador de sucesso. Sendo assim, inspirados na frase “Sozinhos faremos pouco, mas
juntos podemos fazer muito”, de Helen Keller, escritora
americana, ativista social em defesa dos direitos das
mulheres e das pessoas com deficiência, chegamos ao
tema deste relatório: JUNTOS PODEMOS MAIS.
Esse tema traduz a essência dos esforços empreendidos e dos resultados obtidos nos âmbitos ambiental,
social e econômico, reportados neste relatório, que inclui informações das atividades realizadas na unidade
matriz da empresa, com sede no município de Igrejinha
(RS), bem como das suas filiais, sendo duas na cidade
de Dois Irmãos (RS), uma em Campo Bom (RS), uma
em Taquara (RS), outras duas filiais na cidade de
Igrejinha (RS), e a recém-inaugurada filial na cidade de
Parobé (RS).
A versão atual é a 6 a edição do Relatório de Sustentabilidade e as ações nele reportadas estão em sintonia
com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, seguindo 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. Na
publicação, são abordados os aspectos materiais (de
maior relevância) definidos na matriz de materialidade,
construída em conjunto com os stakeholders.
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matriz de

Materialidade
102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47

Os tópicos materiais são aqueles considerados importantes por refletirem os impactos
econômicos, ambientais e sociais significativos da organização, e por influenciarem as
decisões dos stakeholders e da administração da companhia.

Tendo como objetivo fornecer uma visão transparente e material de nossas ações para os
diferentes públicos com os quais nos relacionamos, realizamos uma pesquisa online como
intuito de definir os temas mais relevantes para a Sustentabilidade na empresa e, assim,
nortear a estrutura e o conteúdo deste relatório.
Para tanto, elegemos os públicos de interesse, como: colaboradores, principais fornecedores, clientes multimarcas e franqueados, consumidores, acionistas e sociedade (por meio de
instituições e fundações de interesse social, como associações e sindicatos). Os envolvidos
responderam à pesquisa no período de 30/01/2018 a 06/02/2018 e, a partir dos resultados,
foi possível mapear o grau de relevância de diversos tópicos para esses públicos.
O passo seguinte à consulta online dos stakeholders selecionados foi a realização de uma
ampla pesquisa de estudos setoriais. Foram consultados os mais recentes relatórios setoriais dos públicos de interesse, notícias, páginas eletrônicas, dentre outras fontes que
permitiram identificar a significância de cada tópico.
Em seguida, a Alta Administração realizou uma análise crítica, considerando tanto a significância dos impactos econômicos, sociais e ambientais quanto a influência dos tópicos de
sustentabilidade na tomada de decisão dos stakeholders. Como resultado desse processo,
identificou-se a seguinte lista de tópicos materiais:

Limite dos impactos

Stakeholders e
Administração

Tópicos Materiais

Dentro da
organização

Fora da
organização
(cadeia de valor)

1. Presença no mercado (GRI 202)

X

2. Desempenho Econômico (GRI 201)

X

X

X

X

100%
Couro

Presença de Mercado (GRI 202)

Energia (GRI 302)

3. C onsumo de matérias-primas
e insumos (GRI 301)

Desempenho Econômico (GRI 201)

Efluentes e Resíduos (GRI 306)

4. Energia (GRI 302)

X

5. Efluentes e resíduos (GRI 306)

X

100%
C o u ro

 onsumo de matérias-primas
C
e insumos (GRI 301)
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Destaques do Ano
350%
de aumento no número de Franquias

8

prêmios e
reconhecimentos

1

nova unidade fabril

Persona Usaflex
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palavra do
presidente
“JUNTOS PODEMOS MAIS”. Essa é a máxima que tem norteado as ações da
Usaflex enquanto empresa que se preocupa com o bem-estar de seus clientes,
de seus colaboradores e do meio ambiente. Acreditamos na integração de diversos setores como um caminho para alcançar melhores resultados.
Mesmo tratando-se de um percurso repleto de desafios, minha experiência no
mercado corporativo me faz enxergar que a resposta a esse tipo de cultura
empresarial aparece em forma de retornos positivos como engajamento, desenvolvimento de boas relações de trabalho, inovação e crescimento para a
companhia como um todo.
Verificamos a importância de investir em um modelo de gestão mais participativo, via KPI’s (indicadores de desempenho), que possibilitam que todas as áreas
dialoguem entre si em busca de boas conquistas.
Acreditamos em uma organização horizontal, na qual as pessoas são agrupadas
com base em conhecimentos similares. Assim, há também a maior propagação
do conhecimento entre as pessoas de uma mesma área. Isso favorece a integração e o crescimento da empresa.
Somos uma companhia que valoriza o potencial de cada colaborador e acredita que a estrutura organizacional vertical não possui tantos benefícios quanto
uma estrutura horizontal, modelo de negócio que mais acompanha os avanços
do mundo moderno. Acredito que seguir esse tipo de governança é o que vem
sustentando os fortes pilares da marca.

Feito para todos
Com o avanço da tecnologia, o mundo está cada vez mais integrado. As informações podem ser facilmente encontradas e são divulgadas de forma praticamente instantânea. Nesse contexto, a Usaflex é uma empresa viva, atenta às
novidades do mercado e que se preocupa em atender todas as exigências da
sociedade brasileira. A marca acredita que todos são únicos e faz questão de
desenvolver calçados com as tecnologias mais inovadoras para trazer conforto,
beleza e moda, atendendo e respeitando as particularidades de cada indivíduo.
Hoje, produzimos calçados com design fashion para os mais variados estilos de
homens e mulheres, que se dividem em vários perfis: os que trabalham muito,
os que gostam de acompanhar tendências de moda, os que preferem praticida8

Sérgio Bocayuva
CEO Usaflex
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de, os que buscam um calçado que atenda uma condição específica para os pés,
entre outros. Todos podem e devem usar os produtos Usaflex, que se destacam
pela excelência no processo de produção, pela qualidade e pelo conforto.

Expectativas
Em 2018, a empresa completa 20 anos. O ano de aniversário já contou com
uma série de ações de marketing de peso, como a presença em um dos reality
shows de maior audiência da televisão nacional e a contratação da atriz Maria
Fernanda Cândido para ser o rosto da marca.
Novidades que servem de ferramenta para que a companhia atinja seus objetivos, incluindo a revisão dos processos industriais com otimização das plantas,
buscando uma maior eficiência produtiva, que impulsione o desenvolvimento
dos canais de venda por meio da oferta de produtos mais competitivos, com
elevado valor agregado.
Sobre nosso projeto de expansão de franquias, os números são os mais animadores possíveis. Somente em 2017, passamos de 26 para 118 lojas e a meta é
superar 176 pontos de operação em dois anos. No cenário de conquistas, ainda
almejamos o sucesso do canal de exportação, que deve crescer 62% e abrir
caminho para novos mercados.
Além disso, mais um ponto alto para 2018 é a construção de um novo prédio administrativo e potenciais aquisições dentro do segmento calçadista.
A ideia é aprimorar nossos serviços e ampliar nossa área de atuação dentro
desse mercado.
Diante desses dados, fica evidente que grande parte do esforço coletivo para o
crescimento da empresa já foi e continua sendo colocado em prática, e, agora,
a Usaflex está ainda mais preparada para reafirmar a responsabilidade com o
desenvolvimento econômico, ambiental e social do País. O trabalho é desafiador
e ambicioso, mas tenho certeza de que chegaremos lá.
Acreditamos no amanhã porque sabemos que temos colaboradores e parceiros
capacitados para seguir em frente. Por isso, continuaremos os investimentos
com o compromisso de atingir resultados com produtividade, seguir as diretrizes de sustentabilidade e desenvolver ações ligadas ao bem-estar dos funcionários e da comunidade em que a marca está inserida.
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1.

2.
3.
4.

5.

INSTITUCIONAL

12

SOCIAL

84

AMBIENTAL

166

ECONÔMICO

182

TABELA DE INDICADORES

188
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1.

institucional
GOVERNANÇA | GESTÃO |
UNIDADES FABRIS |
MERCADO | EVENTOS |
COMUNICAÇÃO E MARKETING |
PRÊMIOS | INOVAÇÃO I
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governança
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norteadores estratégicos
missão

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 elevado padrão de qualidade.

visão

Continuar sendo reconhecida pela excelência na fabricação de seus produtos e como uma empresa inovadora
e a melhor fornecedora de calçados confortáveis.

Inspirado nos valores e orientado pela visão da empresa, o Código de Conduta
Usaflex expressa o compromisso com a ética no relacionamento com os clientes, consumidores, colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços, comunidade, imprensa e demais públicos. É uma ferramenta de uso diário, que
visa orientar no desenvolvimento das ações e na tomada de decisões. Nele
encontram-se os princípios que fazem parte do DNA da Usaflex, genética que
confere unicidade a todas as unidades da empresa, independente da sua localização, cultura e mercado. Para a Usaflex, a ética é a busca constante pela
coerência entre o discurso e a prática, o alinhamento entre o que acreditamos
e o que fazemos. É o trabalho diário no sentido de reforçar ainda mais nosso
compromisso com a transparência e com o respeito a todos os públicos com
os quais nos relacionamos. É, portanto, a concretização dos nossos valores e
da nossa essência.
O documento é público e está disponível em: www.usaflex.com.br/empresa.

valores
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• S atisfação do cliente, promovendo qualidade de vida
por meio do conforto.
• A tuação ética e transparente.
• Inovação e criação como foco.
• Q ualidade nos produtos e serviços.
• V alorização e respeito às pessoas.
• S ustentabilidade econômica, social e ambiental.
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conselho de administração

estrutura empresarial

102-18

Presidente do Conselho de Administração
Fábio Martins Maranhão

Membro do Conselho de Administração
Ricardo Luis Nunes Vezo

conselho de administração

Membro do Conselho de Administração
Thiago Aranha Leite

Membro do Conselho de Administração
Juersi Simplício Lauck

diretor presidente
sergio bocayuva

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

Membro do Conselho de Administração
Alexander Petersen Buneder

diretores
diretor presidente
sergio bocayuva

diretor financeiro
mafaldo góis Jr.
diretor de
suprimentos
samuel lauck

diretora jurídica/
rh
daniela schaefer

diretor de
operações
marcelo cavalheiro

diretor de
planejamento ind.
marcelo guimarães

diretor comercial
rafael lauck

diretor de produção
elvídio dill

diretor de P&D
fernando e. müller

diretor técnico
valtair fagundes

diretor de
franquias
elbio armiliatto

diretor de
marketing
sergio bocayuva

marketing

novos negócios

corporativo

diretor financeiro
mafaldo góis Jr.

diretora jurídica/
rh
daniela schaefer

diretor de
planejamento ind.
marcelo guimarães

finanças

jurídico

produção

controladoria

recursos humanos

qualidade

fiscal/contabilidade

sac

logística

compras

pcp

TI

almoxarifado/expedição

patrimônio

segurança do trabalho

unidade de negócio

comercial
multimarcas

diretor de
operações
marcelo cavalheiro

produto
p&D

franquias
exportação
e-commerce
*Informações atualizadas em março/2018.
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Comitês
Multidisciplinares
e Estratégicos
Comitê de Cargos & Salários
membros
Andréia de Oliveira
Gerente de Controladoria

Fabio Leandro Beer
Coordenador de RH

Daniela Paula Colombo Schaefer
Diretora Jurídica/RH

Katiane Souza
Gerente de RH

Deise Leão de Souza
Analista de RH

Mafaldo Góis Júnior
Diretor Financeiro

Elvídio Luiz Dill
Diretor de Produção

Marcelo G. Guimarães
Diretor de Planejamento Industrial

Em 2017, com o objetivo de proporcionar oportunidade de crescimento na
empresa, o Comitê de Cargos & Salários realizou a reestruturação de alguns
critérios de avaliação e promoção, e alteração nas faixas salariais.

critérios de progressão horizontal
(aumento de salário por tempo de cargo)
Os colaboradores, dentro do mesmo nível de cargos, terão a possibilidade de
crescer 4 faixas salariais. O requisito para alteração será o tempo no cargo.

cargos

perfurador (a) de peças a mão
recolhedor (a) de peças
separador (a) de peças
colocador (a) de enfeite a mão
tempo no cargo

nível I
1.1

1.2

1.3

1.4

4.0

4.90

5.00

5.05

inicial

90 dias

24 meses

24 meses

cargos

perfurador (a) de peças a mão
recolhedor (a) de peças
separador (a) de peças
colocador (a) de enfeite a mão
tempo no cargo

nível II
1.1

1.2

1.3

1.4

4.0

4.90

5.00

5.05

inicial

24 meses

24 meses

24 meses

Oberservação: os valores salariais acima são fictícios, apenas para exemplo de progressão.

18

19

gestão

Critérios de Progressão Vertical
(promoção por troca de cargo)

Comitê de diversidade

Critérios para assumir um novo cargo:
•
•
•
•
•

Realizar a inscrição no programa TU (Talento Usaflex);
Disponibilidade da vaga;
Avaliação Psicológica para alinhamento de perfil;
Treinamento de três meses na nova função, sem aumento de salário.
A pós o treinamento, o colaborador será enquadrado na faixa um do seu
novo nível (cargo). Caso já possua um salário igual ou superior, seguirá para
a próxima faixa.

Para os cargos de gerentes, supervisores e auxiliar de supervisores e funções de apoio, o período de treinamento será de seis meses, respeitando as mesmas condições do item anterior.

membros
Angela Maria Pandolfo Rambo
Assistente Social

Katiane Souza
Gerente de RH

Bianca Gallas Carniel
Gerente de Marketing

Potira do Amaral
Analista de Marketing Institucional

Daniela Paula Colombo Schaefer
Diretora Jurídica/RH

Siana Tiara Petry
Analista de RH

Elvídio Luiz Dill
Diretor de Produção

Teresa Cristina A. e Souza
Médica do Trabalho

Fabio Leandro Beer
Coordenador de RH

Avaliação de Desempenho
A avaliação de desempenho é um processo de análise dos trabalhadores no
exercício das suas funções, que contribui para o seu desenvolvimento futuro.
Essa ferramenta auxilia a Usaflex a identificar em que medida o desempenho
de cada trabalhador ajudou a alcançar os objetivos estratégicos e a atingir os
resultados da empresa.
Com periodicidade semestral, a avaliação leva em consideração o trabalho
desenvolvido ao longo dos últimos seis meses, visando identificar os aspectos
positivos e negativos do desempenho e encontrar oportunidades de desenvolvimento e melhoria, proporcionando ao avaliado a possibilidade de saber
sempre o que se espera do seu trabalho.

Valorizar a diversidade e combater as desigualdades de etinia/cor, idade, gênero,
religião, orientação sexual, deficiências, classe social, nacionalidade, naturalidade ou outras singularidades, foram os pilares das ações desenvolvidas pelo
Comitê de Diversidade durante o ano de 2017.
Ao longo desse período, destacamos as ações realizadas com os PCDs, como
a formação de novas turmas de capacitação e a formatura de mais uma turma
do curso de Aprendizagem.

Com a avaliação, é possível definir o grau de contribuição de cada colaborador, identificar a eficácia dos programas de treinamento, auxiliar na
elaboração de planos de ação para desempenhos insatisfatórios, promover
feedback e, principalmente, identificar potenciais candidatos a funções de
maior responsabilidade.
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formandos
Ariel Bieleski
Bernardo Moraes N. de Mello
Daiana Wolschick
Gabriela Batista Fanfa

22

Gabriela Utzig
José da Rosa Dias
Luisa Ludwig Silveira
Nilza Antônia Alves de Fraga

Patrícia Dias Gomes
Rodrigo Fang Bencke
Thiago Vieira Silva
Tiago Agayer

Além disso, salientamos as ações de comunicação realizadas sobre a não discriminação e o respeito à diversidade como o Pipicult sobre o Dia Mundial
da Religião, Dia Mundial do Orgulho LGBT, Dia Internacional do Combate à
Discriminação Racial, Dia da Luta das Pessoas com Deficiência e Dia Mundial
da Gentileza, que além de veicular dicas de conduta, disponibilizou um Mural
Itinerante com papel e caneta para que cada colaborador deixasse a sua mensagem de gentileza.
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Comitê de ergonomia
membros
Angela Maria Pandolfo Rambo
Assistente Social

Graciela Maria Scholles
Consultoria em Ergonomia

Bianca Gallas Carniel
Gerente de Marketing

Ivan Cesar Fank
Supervisor de Segurança do Trabalho

Daniela Paula Colombo Schaefer
Diretora Jurídica/RH

Katiane Souza
Gerente de RH

Elvídio Luiz Dill
Diretor de Produção

Marcelo Schmitz
Cronoanalista

Fabiana Duarte Moreira
Técnica em Segurança do Trabalho

Siana Tiara Petry
Analista de RH

Fabio Leandro Beer
Coordenador de RH

Teresa Cristina A. e Souza
Médica do Trabalho

Gerson de Souza Mello
Gerente de Manutenção

As ações realizadas pelo Comitê de Ergonomia
são práticas contínuas, que exigem acompanhamento e revisão periódicos, e que seguem um
cronograma de implantação de cada uma das
etapas em todas as unidades. Sendo assim, os
destaques do período foram:

Em 2017, o Comitê de Diversidade destaca também o recebimento do Prêmio
Direções, na Categoria Sustentabilidade,
com o case Diversidade, Respeito e Valorização Humana, reconhecendo as ações
do Código de Conduta Usaflex, Projeto
SER, Projeto Pé de Igualdade, Campanha
Laço Branco, PUCCC – Programa Usaflex
de Capacitação Continuada ao Colaborador e Compartilhando Ideias e Opiniões,
desenvolvidas no ano anterior.
24

• Implantação da alternância postural na filial 5
(Dois Irmãos);
• A dequação de máquinas para permitir a alternância postural nas filiais 5 (Dois Irmãos) e 9
(Campo Bom);
• O rientações aos trabalhadores sobre alternância postural e manuseio/transporte de carga;
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Comitê de ética,
riscos e compliance

•C
 onfecção de carrinho para
transporte de carga;

membros
Andréia de Oliveira
Gerente de Controladoria

Marcelo de Azevedo Cavalheiro
Diretor de Operações

Daniela Paula Colombo Schaefer
Diretora Jurídica/RH

Marcelo G. Guimarães
Diretor de Planejamento Industrial

Mafaldo Góis Júnior
Diretor Financeiro

Rodrigo Silva
Gerente de TI

•C
 onfecção de prateleiras para
armazenamento de materiais;

Destaca-se no período a consultoria realizada para avaliar todos os setores
da empresa, visando analisar quais processos são feitos manualmente e que
precisam ser informatizados, com o objetivo de minimizar erros/falhas, criar
controles e identificar pontos de melhorias nos setores. O relatório referiu todas as necessidades e estabeleceu a ordem de prioridades para cada situação
apontada. As melhorias serão implementadas a partir de 2018.
Como projeto de 2018, o Comitê de Ética, Riscos e Compliance busca a certificação Abvtex em todos os terceirizados da companhia (atelieres de industrialização por encomenda). O Programa Abvtex é um esforço setorial liderado pelo
varejo de moda na consolidação das boas práticas na cadeia de fornecimento
em prol de um ambiente sustentável e de compliance com condições dignas
de trabalho.
• A companhamento na implan
tação da climatização na filial 5 (Dois Irmãos);

• E laboração do checklist de ergonomia na matriz, com o objetivo de encontrar
novas demandas ergonômicas a partir do olhar dos integrantes dos ergotimes, configurando, assim, a ergonomia participativa.

26

27

gestão

Comitê de inovação

• L inha EcoFlex: moda, sustentabilidade e atitudes ambientalmente corretas
podem andar juntas, é o que mostra a linha Ecoflex ao apresentar soluções
ecológicas para a sua produção.

membros
Alexandre Aloys Matte Júnior
Auxiliar de Compras

Marcelo de Azevedo Cavalheiro
Diretor de Operações

Bianca Gallas Carniel
Gerente de Marketing

Marcelo Ferreira
Coordenador de Setor (Modelagem)

Eduardo Rafael dos Santos
Gerente Comercial

Marcelo G. Guimarães
Diretor de Planejamento Industrial

Fernando Eduardo Müller
Diretor de P&D

Samuel Fernando Lauck
Diretor de Suprimentos

1

Processo livre de cromo, o que reduz a contaminação
do meio ambiente com metais pesados.

A linha é produzida com
materiais especiais que
reduzem os impactos na
natureza e diminuem os
danos ao meio ambiente.
4

3

2

3
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SISTEMA DE MONTAGEM: SISTEMA STRING

O sistema de montagem String elimina diversos
processos de montagem tradicional, consumindo menos
energia elétrica e contribuindo com ações sustentáveis
promovidas pela Usaflex.

2

4

• L inha Dual Care: a inovação aplicada à linha refere-se ao auxílio na prevenção
de dores em regiões específicas dos pés, ocasionadas pelos impactos e descargas de peso sofridos no decorrer das atividades do dia a dia. Para tanto, foi
desenvolvida uma palmilha que possui zonas neutras – ou zonas de impacto
zero – que inibem as dores nos principais pontos de pressão causadas pelo
impacto com o solo. O peso do corpo se mantém ao redor dessas áreas. A cada
passo, o osso do calcanhar recebe uma descarga de 3,5 vezes o peso corporal.
Esse choque é transmitido para os joelhos e para o quadril, originando outros
problemas. Com o uso do calçado com a tecnologia Usaflex Dual Care, os impactos são absorvidos, auxiliando no alívio das dores sentidas na sola dos pés,
além de ser uma forma de prevenção de futuras complicações, tanto nos pés
quanto nos joelhos e no quadril.

ATACADOR (CADARÇO)

Modelos com atacador com tingimento à base de corantes
neutros que reduzem os resíduos nocivos ao meio ambiente.

1

Encontrar maneiras diferentes de realizar processos e desenvolver novos
produtos são os pilares norteadores do Comitê de Inovação. Dessa forma, as
ações que se destacaram no ano de 2017 foram:

CABEDAL | COURO ECO

TECIDO INTERNO COM FIOS DE EMBALAGEM
PET RECICLADAS
Fios que compõem a forração são produzidos com
matéria-prima reciclada oriunda de embalagens PET.

5

6

Conforto e estilo para
nossas clientes de maneira
ecologicamente correta.

5

SOLADO COM APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS
Solado injetado e produzido com resíduos de borrachas
e outros insumos gerados pela própria empresa.

6

ADESIVO À BASE D’ÁGUA

Utilização de adesivos isentos de solventes em sua
formulação, resultando em uma aplicação que não causa
danos à saúde e ao meio ambiente, tendo como meio
dispersante a água.
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A participação em eventos e o recebimento de premiações também marcaram
o ano, proporcionando a ampliação e o fortalecimento da rede de inovação da
empresa, além do reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido.

•P
 ainel no 8º Fórum de Inovação da CIC Caxias do Sul (RS): em
novembro de 2017, a Usaflex participou do 8º Fórum de Inovação da
Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC), seguindo a temática “Cruzando o abismo – a inovação como ponte”. O
painel explorou como a inovação tem sido importante no atendimento
das necessidades de nossos clientes, proporcionando uma vida mais
confortável a eles e elaborando, ao mesmo tempo, calçados que integram inovação, mod a e conforto.

• E vento em SP – apresentação na Rái
– Dezoito Comunicação: apresentação
sobre a Linha Care no evento intitulado
Dezoito Saúde, que reuniu cerca de 25
jornalistas e blogueiras em debate sobre
o tema com outras marcas, como Óticas
Diniz, Villa Roxa – Açaí & Alimentação
Saudável e Caixa Seguradora.

• Prêmio de empresa calçadista mais inovadora do sul do País: a premiação é
realizada pela revista Amanhã em parceira técnica com o IXL-Center (Center for
Innovation, Excellence and Leadership), de Boston, entidade referência mundial
na investigação das melhores práticas de gestão da inovação. “O estudo publicado pela revista Amanhã é importante para formar um benchmark que oriente as
empresas. O projeto está conscientizando sobre a importância da gestão em inovação”, reiterou Hitendra Patel, líder global do IXL-Center. Esse foi o 4º ano
consecutivo que a Usaflex foi agraciada com a premiação, sendo reconhecida
como uma das empresas mais inovadoras da região sul do País.
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PROGRAMA INOVAFLEX

O Inovaflex é o programa de ideias e inovação da Usaflex, que tem como principal objetivo a valorização do potencial criativo dos colaboradores. Assim,
busca receber ideias e, por meio dessa interação, promover melhorias na empresa em diversos âmbitos, como processos/produtos, redução de custos,
ideias sustentáveis, entre outras.

•P
 remiação por resultado das ideias: a pontua
ção será baseada no potencial de lucro ou retorno
da ideia e, dessa forma, será possível valorizar as
ideias postas em prática, motivando a aplicação
de melhorias e estimulando a proatividade. Sugestão aprovada é igual à ideia posta em prática.
Além disso, os colaboradores que ajud am a implantar melhorias passam a receber pontuação,
motivando-os a fazer sua parte e promovendo o
trabalho em equipe.

Após um período de reestruturação, algumas modificações foram realizadas,
buscando qualificar o programa e a disseminação das práticas de inovação
dentro da empresa.

• C riação de comitê para coordenar as ações do
Inovaflex: foi criado um comitê específico para
ajudar na implantação e avaliação das ideias
provenientes do Inovaflex. O comitê tem como
missão dar suporte aos colaboradores durante o
processo de ideação, analisar as sugestões, mo
bilizar os recursos necessários para dar prosseguimento às proposições, trabalhar pela im
plan
t ação das ideias e criar estratégias que
incentivem a participação dos colaboradores.

membros
Diego Vanoni

Marcelo Bündchen

Bárbara Benedetti

Marcos da Silva

Robison Jacinto

Alexandre Aloys Matte Júnior

• P remiação anual: será realizada uma premiação por ano, pois, com esse período, o retorno
obtido a partir das ideias poderá ser avaliado de
uma forma mais qualificada e concreta. A cada
ano, as três pessoas que mais pontuarem (acumulando pontos por suas ideias) serão premiadas. As pessoas que forem premiadas no ano
automaticamente têm seus pontos zerados, começando um novo processo de participação no
período posterior. O colaborador que enviou
ideias mas não conseguiu figurar entre as três
com maior número de pontos, mantém sua pontuação para a nova etapa de premiação anual,
contando ainda com a possibilidade de acréscimo, caso envie novas ideias.

• D esafios trimestrais: a cada trimestre, um no
vo desafio será divulgado como forma de estimular a criatividade e motivar a participação
dos colaboradores.

Élcio Luiz Dariva
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Comitê
de sustentabilidade

Comitê de participação
dos resultados
membros
Andréia de Oliveira
Gerente de Controladoria

Mafaldo Góis Júnior
Diretor Financeiro

Daniela Paula Colombo Schaefer
Diretora Jurídica/RH

Marcelo G. Guimarães
Diretor de Planejamento Industrial

Elvídio Luiz Dill
Diretor de Produção

Marcio José Lauck
Analista Técnico de Métodos e Processos

Fabio Leandro Beer
Coordenador de RH

Valtoir Nunes Fagundes
Diretor Técnico

Katiane Souza
Gerente de RH

A divulgação dos indicadores e dos resultados parciais dos setores, bem como
o acompanhamento das metas, foram as ações que se destacaram no período.
Visando um maior engajamento dos colaboradores em todas as etapas do programa, foi instituído em reunião a inclusão de um colaborador do setor produtivo na comissão que consolida os índices do PR. Esse colaborador tem o
papel de representar os demais colaboradores na homologação dos índices
dos setores.
No primeiro semestre de 2017, a colaboradora convidada a participar dessa
comissão foi Jovanete Tavares. No segundo semestre, o representante dos colaboradores foi Ademir Gabriel dos Santos – ambos eleitos pelos demais colaboradores como representantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) da unidade Matriz.
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membros
Andréia de Oliveira
Gerente de Controladoria

Flavia Camargo da Fonseca
Nutricionista Clínica

Angela Maria Pandolfo Rambo
Assistente Social

Ivan Cesar Fank
Supervisor de Segurança do Trabalho

Angela Strutski
Coordenadora Financeira

Katiane Souza
Gerente de RH

Bianca Gallas Carniel
Gerente de Marketing

Potira do Amaral
Analista de Marketing Institucional

Daniela Paula Colombo Schaefer
Diretora Jurídica/RH

Siana Tiara Petry
Analista de RH

Fabio Leandro Beer
Coordenador de RH

Teresa Cristina A. e Souza
Médica do Trabalho

Ações que visam promover o bem-estar dos colaboradores – e de seus familiares
– dentro e fora da empresa, foram destaque no período.
Educação, saúde, meio ambiente, segurança e qualidade de vida são os macrotemas das ações desenvolvidas. Em constante evolução e ampliação, as ações
são contínuas e abrangem todas as unidades fabris.
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Ações Sociais / Pró-Comunidade:
• Dia da Família;
• Sou Voluntário;
• Natal Solidário;
• Campanha do Agasalho;
• Doação de Sangue.

Ações Ecológico-Ambientais:
• Pegada Ecológica;
• Gerenciamento de Resíduos;
• Consumo Consciente.

Ações Internas de Educação, Saúde, Segurança e Qualidade de Vida:
• P rograma de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Ações de Conscientização, Treinamentos e SIPAT).
• Programa de Promoção da Saúde e Qualidade de
Vida (Projeto Multidisciplinar, Diálogo Social, Er
gonomia, Ginástica Laboral, Nutrição, Atendimen
to Médico, Atendimento Psicológico, Assistência
Jurídica, Celebração de Datas Especiais, Torneio
Interno de Futsal e Gincana de Integração)
• Programa de Desenvolvimento, Avaliação e Incentivo à Educação (Kit Escolar, Divulgação EJA,
Cantinho da Leitura, TU – Talento Usaflex e PUCCC
– Programa Usaflex de Capacitação Continuada
ao Colaborador e Cursos de Capacitação).
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fabris

102-10

O destaque do ano de 2017 foi a abertura da filial na cidade de Parobé (RS).

Destacamos nas demais unidades o
início da estruturação de um novo Centro
de Distribuição (CD), localizado junto à
unidade matriz, em Igrejinha (RS), que
prevê o início da operação em 2018.

Instalada em uma estrutura com aproximadamente 8.000 m 2 de área industrial,
a abertura da filial marca o início do projeto de expansão traçado pelo grupo de
investidores que passou a ter o controle da companhia.

Além disso, no ano de 2017, foi realizada
implantação da climatização da Filial 5,
em Dois Irmãos (RS).

Inicialmente, foi feita a remodelação de todo o nosso fluxo industrial. A locação
da planta em Parobé permitiu a reavaliação e a distribuição das atividades,
visando à otimização das operações de todas as unidades.
Tais alterações demandaram algumas obras de adequação, portanto, a operação
da unidade iniciou em janeiro de 2018 com a fábrica de injeção de solados,
mas o planejamento prevê uma unidade completa de produção (corte, costura
e montagem).

Igrejinha
Nova
Hartz

Sapiranga

Dois
Irmãos

Araricá
Parobé

Campo
Bom

Taquara

102-04

Igrejinha:  Matriz
Filial 7
Filial 8

Taquara:
Parobé:

Filial 10
Filial 4

Campo Bom:
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Dois Irmãos:  Filial 3
Filial 5

Filial 9
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102-02, 102-06

Presente em todos os estados do País, a Usaflex busca novas estratégias para
atingir seus objetivos de expansão e ampliação do Market Share.

Pesquisa

Produtos
UX Masculino

Como parte da estratégia de ampliação de mercado, a Usaflex lança a linha UX
de calçados masculinos.
Com o slogan “Feito por quem entende de conforto”, a linha apresenta em seu
lançamento seis modelos de calçados desenvolvidos especialmente para homens
que buscam o máximo de conforto e tecnologia, oferecidos por cinco diferenciais:

Entendemos que as estratégias devem estar embasadas nas necessidades do público em questão. Para tanto, foram realizadas pesquisas de percepção de imagem
em três grandes cidades do Brasil: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE).
Foram entrevistadas 1.064 mulheres entre 18 e 60 anos, sendo 311 clientes de
Franquias Usaflex, 211 clientes de lojas multimarcas e 542 não clientes.
Por meio da pesquisa, buscamos entender o comportamento das mulheres em
relação ao produto, seus principais atributos e ocasiões de uso e diferenciais
da marca e da concorrência. Em todos os quesitos foram avaliadas as oportunidades para traçar os novos planos de ação.
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Bolsas e Carteiras
A comercialização de bolsas e carteiras proporciona às consumidoras acesso a
um mix de produtos alinhados às tendências, com a qualidade aferida à marca.

Estratégia
de Vendas
pronta entrega
A estratégia de incremento de vendas intitulada Pronta Entrega, que prevê a
realização de pedidos de produtos específicos disponíveis em estoque, também
passou por uma reestruturação, implementando diversas melhorias no período,
que ocasionaram o crescimento de 57,57% em pares ao ano.
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PDV - Espaço Usaflex

Leve Estilo Acessórios
• Aracati (CE)

Com o objetivo de estreitar o relacionamento entre a empresa e o consumidor,
direcionar a visibilidade da marca, padronizar e facilitar a exposição dos produtos dentro das lojas multimarcas, o projeto Espaço Usaflex é uma importante
ferramenta de estratégia de vendas que ganhou força e vem crescendo exponencialmente. Até 2016, o projeto atendia 170 lojas, passando para 320 lojas
em 2017, obtendo mais de 88% de crescimento no período.

Loja Global
• São Paulo (SP)

Katy Calçados
• Nova Hamburgo (RS)
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Treinamento

BI – Business Intelligence e 3ibox

Em 2017, foram realizados 108 treinamentos presenciais em todas as regiões do
País, totalizando 1.460 vendedores treinados, a fim de ampliar os conhecimentos dos
vendedores acerca das técnicas de atendimento, vendas, motivação e capacitação
dos diferenciais dos produtos Usaflex.

O BI é uma ferramenta que a cada dia se torna mais importante para a Usaflex.
Na área de desenvolvimento, vários insights são gerados a partir dessa ferramenta, como participação por estilo, grupo de preço, data de lançamento,
região, entre outros. Enquanto para a área de gerência, o dashboard possui indicadores essenciais, como a performance do representante, metas, modelos e
linhas mais vendidas, cidades atendidas e não atendidas, frequência de venda,
metas de segmentação das lojas, acompanhamento das vendas das mesmas,
análise de carteira de pedidos, entrada de pedidos, etc. Em resumo, o BI possibilita a tomada de decisões com mais confiança, embasada em números.
Implantada em junho de 2017, a nova ferramenta de frente de vendas, intitulada 3ibox, resultou em um ganho enorme de praticidade, pois passamos a usar
iPads no atendimento aos lojistas. Além da praticidade do iPad comparado ao
notebook, houve ganho de performance, em sincronização dos dados, digitação e finalização dos pedidos. A ferramenta também oferece novos recursos,
como envio de lista de novidades, catálogo personalizado de PE, entre outros.

Aplicativo

Equipe Setor Comercial

O aplicativo USAFLEX TREINAMENTOS recebeu uma nova atualização. A versão
atual conta com um design reformulado, mais dinâmico e interativo. Foram
realizadas 207 ações, entre elas vídeos, textos, slides e quiz. Como resultado,
tivemos 37.079 interações entre lojistas e vendedores de todo o Brasil.
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Exportação

Franquias

A venda de calçados para outros países tem apresentado crescimento ano a
ano. Uma vez que a expansão desse canal também é um dos objetivos da companhia para os próximos anos, diversos esforços estão sendo realizados.
Destacamos no período o início do Projeto de Substâncias Restritivas, que tem
como principal objetivo preparar a indústria para entrar em qualquer país. Para isso,
a empresa busca a adequação às regras internacionais que determinam as substâncias que não podem ser usadas em produtos de uso pessoal, como calçados.

Canal em exponencial crescimento, apresentou expansão agressiva de mais de
350% de aumento no número de lojas. No ano de 2017, foram 92 lojas inauguradas. Assim, encerramos o ano presentes em 20 estados, somando 118 lojas.
O valor faturado para o canal Franquia em 2017 foi de R$ 57.474.000 (sell-in).
Representatividade: 18,16% do total das vendas de todos os canais.

Em 2017, a Usaflex alavancou o projeto de incremento de exportações da marca,
apresentando um aumento de 40% nas exportações, em relação ao ano de 2016.

Região

%

Ásia

27,5

América do sUL

37,0

europa

12,8

américa central

15,5

América do norte

2,2

outros

5,0

Equipe do setor administrativo comemora
a abertura da centésima loja.
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Uf

Lojas
AL Maceió - Hiper Bompreço - Farol

número de franquias pelo brasil

AL

AL Maceió - Maceió Shopping
AL Maceió - Parque Shopping Maceió
SubTotal do estado de alagoas

3

BA Salvador - Max Center

BA

RR

BA Salvador - Shopping Salvador
SubTotal do estado da bahia

AP

CE

2

CE Fortaleza - RioMar Shopping
SubTotal do estado do ceará

1

DF Brasília - St. Sudoeste

AM

PA
4

MA

CE
1
1

PI

AC
TO

RO

BA
2

MT
2

DF
ES

2

ES Vitória - Shopping Vitoria
SubTotal do estado do espírito santo

1

GO Anápolis - Brasil Park Shopping

GO

GO Goiânia - Flamboyant Shopping
GO Goiânia - Goiânia Shopping
SubTotal do estado de goiás

3

MG Belo Horizonte - Anchieta Garden
MG Belo Horizonte - BH Shopping

MG
9
SP
19

DF Brasília - Boulevard Shopping Brasília
SubTotal do distrito federal

DF
2

GO
3
MS
4

RN 2
PB 6
PE 9
AL 3
SE
1

ES

1

MG Belo Horizonte - Diamond Mall
MG Belo Horizonte - Minas Shopping

RJ 27

PR
12

MG

MG Belo Horizonte - Savassi
MG Governador Valadares - Rua Israel Pinheiro
MG Uberaba - Uberaba Shopping

SC

MG Uberlândia - Center Shopping
4

MG Uberlândia - Griff Shopping

RS
6

SubTotal do estado de minas gerais

9

MS Campo Grande - Av. Mato Grosso
MS Campo Grande - Shopping Bosque dos Ipês

MS

MS Campo Grande - Shopping Campo Grande
MS Dourados - Jardim Caramuru
SubTotal do estado de mato grosso do sul

total geral

118
50

4

MT Cuiabá - Pantanal Shopping

MT

MT Cuiabá - Praça 8 de Abril
SubTotal do estado de mato grosso

2
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PA

PA Ananindeua - Metrópole Ananindeua

RJ Duque de Caxias - Rua Manuel Correia

PA Belém - Boulevard Shopping

RJ Niterói - Plaza Shopping Niterói

PA Belém - Parque Shopping

RJ Niterói - Icaraí

PA Belém - Pátio Belém

RJ Nova Friburgo - Cadima Shopping

SubTotal do estado do pará

PB

4

RJ Nova Iguaçu - Rua Calçadão

PB Campina Grande - Partage Shopping

RJ Petrópolis - Galeria Marchese

PB Campina Grande - Rua Cardoso Vieira

RJ Rio de Janeiro - Av. Rio Branco

PB João Pessoa - Bessa Shopping

RJ Rio de Janeiro - Bangu Shopping

PB João Pessoa - Manaíra Shopping

RJ Rio de Janeiro - Barra Shopping

PB João Pessoa - Mangabeira Shopping

RJ Rio de Janeiro - Botafogo Praia Shopping

PB João Pessoa - Tambiá Shopping

RJ Rio de Janeiro - Galeria Menescal

SubTotal do estado da paraíba

6

RJ Rio de Janeiro - Ilha Plaza Shopping

PE Caruaru - Caruaru Shopping

RJ Rio de Janeiro - Largo do Machado Condor

PE Caruaru - Rua 7 de Setembro

RJ

PE Caruaru - Shopping Difusora

PE

RJ Rio de Janeiro - Polo I Madureira

PE Recife - RioMar Shopping

RJ Rio de Janeiro - Rua 7 de Setembro

PE Recife - Shopping Plaza Recife

RJ Rio de Janeiro - Rua Conde de Bonfim

PE Recife - Shopping Recife

RJ Rio de Janeiro - Rua Copacabana

PE Recife - Shopping Recife Loja 2

RJ Rio de Janeiro - Rua Siqueira Campos

PE Recife - Shopping Tacaruna

RJ Rio de Janeiro - Rua Visconde de Pirajá

9

RJ Rio de Janeiro - Shopping Downtown

PI Teresina - Teresina Shopping
SubTotal do estado do piauí

RJ Rio de Janeiro - Shopping Metropolitano Barra

1

RJ Rio de Janeiro - Shopping Nova América

PR Cascavel - Av. Brasil

RJ Rio de Janeiro - Shopping Rio Sul

PR Curitiba - Park Shopping Barigüi

RJ Rio de Janeiro - Shopping Tijuca

PR Curitiba - Shopping Palladium

RJ Rio de Janeiro - Shopping da Gávea
SubTotal do estado do Rio de janeiro

PR Londrina - Catuaí Shopping Londrina

27

RN Natal - Midway Mall

PR Londrina - Rua Pio XII

RN

PR Londrina - Rua Senador Souza Naves

PR

RJ Rio de Janeiro - Park Shopping Campo Grande

PE Petrolina - River Shopping

SubTotal do estado de pernambuco

PI

RJ Rio de Janeiro - Norte Shopping

RN Natal - Natal Shopping
SubTotal do estado do Rio grande do norte

PR Londrina - Rua Sergipe

2

PR Maringá - Catuaí Shopping Center
PR Maringá - Rua Duque de Caxias
PR Maringá - Shopping Avenida Center
PR Ponta Grossa - Palladium Shopping
PR Umuarama - Av. Astorga
SubTotal do estado do paraná
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RS Canoas - Park Shopping
RS Caxias do Sul - Rua Visconde de Pelotas
RS Porto Alegre - Barra Shopping Sul

RS

RS Porto Alegre - Praia de Belas
RS Porto Alegre - Shopping Iguatemi
RS Santa Maria - Santa Maria Shopping
SubTotal do estado do Rio grande do sul

6

SC Balneário Camboriú - Balneário Shopping

Escritórios de Representação Comercial

SC Blumenau - Shopping Neumarkt

SC

SC Florianópolis - Rua Altamiro Guimarães
SC Joinville - Garten Shopping
SubTotal do estado de Santa catarina

SE

4

SE Aracaju - Shopping Jardins
SubTotal do estado de Sergipe

Destacamos no período, a
inauguração do Show Room
fixo, em nosso escritório, loca
lizado est rategicamente em
São Paulo, na Av. das Nações
Unidas, 12399, em um bairro
que concentra os escritórios
de grandes marcas, bancos e
empresas de grande porte.

A fim de atender a todas as regiões e melhor explorar regiões potenciais, novos escritórios de representação foram abertos e algumas regiões foram divididas. Foram 10 novos
escritórios acrescidos à força de vendas da empresa no período, totalizando, assim,
32 escritórios no Brasil.

1
Região

Estado

MicrorRegião

SP Campinas - Itapura

RS

Região Metropolitana de Porto Alegre

SP Campinas - Rua Coronel Quirino

RS

INTERIOR

SP Piracicaba - Rua Carlos Botelho

SC

NORTE

SC

PR

Oeste
Sul e Região Metropolitana
de Florianópolis
Interior

PR

Metropolitana de Curitiba

RJ

Interior

RJ

Região Metropolitana

SP Barueri - Shopping Tamboré

SP Praia Grande - Litoral Plaza Shopping

SUL

SP Ribeirão Preto - Ribeirão Shopping

SC

SP Ribeirão Preto - Shopping Iguatemi
SP Santo André - Grand Plaza Shopping
SP Santos - Praiamar Shopping
SP Santos - Shopping Parque Balneário
SP Sorocaba - Iguatemi Esplanada

SP

Baixada Santista

SP São Paulo - Morumbi Shopping

Interior

SP São Paulo - Santana Parque Shopping

Leste

SP São Paulo - Shopping Cidade São Paulo

SP

SP São Paulo - Shopping Ibirapuera

SUDESTE

SP São Paulo - Shopping Metrô Santa Cruz

13 Escritórios

Sul
Norte

SP São Paulo - Tietê Plaza Shopping

54

ABC Paulista
Centro

SP São Paulo - Shopping West Plaza

Total Geral de todo o país

7 Escritórios

Vale Do Paraíba

SP São José do Rio Preto - Rio Preto Shopping

SubTotal do estado de São paulo

Escritório

19
118

Oeste
ES
MG

Interior

MG

Triângulo Mineiro

MG

Região Metropolitana e BH
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Incentivos de Venda
MT

C ENTRO-OESTE

A premiação para vendedores estimula e motiva os profissionais a irem além e superarem suas
metas. Sendo assim, uma das estratégias de motivação utilizada pela Usaflex no ano de 2017
foi a premiação para vendedores.

MS
DF
GO
TO
4 Escritórios

AC
RO

NORTE

AM
RR
AP

O objetivo do incentivo de vendas é apresentar metas cada vez mais audaciosas e
ousadas. Em agosto, foi lançada a campanha CHAVE DE OURO, que tinha como
premissa atingir a meta de faturamento
da empresa durante os meses de outubro
e novembro de 2017.

PA
MA
PI

Prêmios

AL
PE
SE

NORDESTE

BA

Interior

BA

Interior

BA

Interior

BA

Região Metropolitana de Salvador

8 escritórios

1 carro Fiat Mobi para o represent ante
que atingisse em maior perc entual suas
metas (vendas previstas) do período
(outubro/novembro).
Ganhador: Armazém do Couro Representações Comerciais Ltda.

RN
PB
CE

O Supervisor de Vendas da reg ião
vencedora também foi prem iado.
Júlio Telmo Trombeta, Supervisor
da região Sul, foi contemplado com
uma viagem para Maragogi (AL)
com acompanhante.
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1 pacote de viagem (5 dias)
com acompanhante para Car
tagena (Colômbia) ou Bariloche
(Argentina) para o representante que conseguisse vender pa
ra o maior número de clientes
(percentualmente) em relação
ao total atendido de sua representada no período (outubro/
novembro).

Resultados
vendas
por reGião

Ganhador: Tonicust Representações Comércio de Calçados

mercado interno – pares vendidos – 2017

3,37%

16,90%

8,75%

Região

%

SUdeste

50,4

SUL

20,34

nordeste

16,90

centro-oeste

8,75

norte

3,47

50,04%

102-07

Total de pares
comercializados
em 2017

20,34%

Apresentou aumento de

21,5%
em relação ao ano
de 2016

Aumento no Market share
Além disso, foram distribuídos mais de R$ 80.000,00 por meio de “raspadinhas premiadas” aos representantes que atingiram as suas metas
mensais em 2017.
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JUNTOS atingimos

Aumento de

Aumento de

resultados satisfatórios
para um ano que reuniu novos desafios:

7,7%

11,23%

no número de clientes

no número de cidades onde
a marca está presente
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eventos

estratEgicos
é

A participação em eventos estratégicos enaltecem a marca e a imagem institucional, além de estreitar o relacionamento com os stakeholders. A exposição
dos produtos, a realização de lançamentos de coleções e a demonstração dos
processos de produção e criação validam os diferenciais de inovação.

Feiras

• 4 3 a Feira Internacional de Calçados
e Artefatos de Couro – Couromoda –
São Paulo (SP) – Janeiro 2017
• Expo Riva Shoes – Riva del Garda (Itália)
– Janeiro e Junho 2017
• Salão Internacional do Couro e do Calçado – SICC – Gramado (RS) – Maio 2017
• A BF Franchising Expo – São Paulo
(SP) – Junho 2017
• 4 8 a Feira Internacional da Moda em
Calçados e Acessórios – Francal –
São Paulo (SP) – Julho 2017
• T he Micam – Milão (Itália) – Fevereiro
e Setembro 2017
• FIHAV - Feria Internacional de la Habana
– Havana (Cuba) – Outubro 2017
• Feira de Calçados e Acessórios Zer o
Grau – Gramado (RS) – Novembro 2017
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eventos estratégicos

Eventos
•C
 onvenção Usaflex 2017:
O poder de conectar
Dia 19 de novembro
Local: Hotel Master
Premium Gramado.
R epresentantes, equipes
de vendas e franqueados.

Fábrica Conceito FIMEC 2017
de 14 a 16 de março
•A
 presentação Tendências
Verão 2018
Dia 21 de maio de 2017
Local: Ecoland
R epresentantes e
equipes de vendas.

Fábrica Conceito FIMEC 2017 – de 14 a 16 de março
A Fimec é a maior feira de matérias-primas, componentes, insumos e máquinas para o
setor coureiro-calçadista da América Latina.
A Fábrica Conceito tem como objetivo apresentar aos visitantes da Fimec novidades
em tecnologias de produção de calçados, máquinas, equipamentos e insumos para a
produção de calçados e artefatos.
O projeto de 2017 estava focado na produtividade, para oportunizar aos parceiros a possibilidade de mostrar a capacidade de seus equipamentos de otimizar a produção das
indústrias de calçados. Como parceiros master, foram escolhidas duas indústrias que são
referência em seus segmentos – dentre elas a Usaflex, que produziu uma sapatilha e um
scarpin femininos.
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O projeto ainda contou com aspectos sociais,
pois além de contratar 60 pessoas que possuem experiência com calçados para participar
como operários, os calçados produzidos na feira foram destinados ao gabinete da prefeita de
Novo Hamburgo (RS), que destinou o material às
pessoas atendidas pelos Centros de Referência

de Assistência Social (CRAS) em parceria com a
coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social. Entidades assistenciais do município, entre elas a Liga Feminina de Combate ao
Câncer, o Lar da Menina e a Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial, também
foram beneficiadas com a doação.
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comunicação
e marketing
O significativo aumento nos investimentos em marketing concedem forças às
campanhas institucionais e mercadológicas.

Verbas de Marketing

Marketing

2016

2017

R$ 3.441.813,40

R$ 5.931.110,00

Comunicação
Mercadológica
As campanhas de lançamento das coleções Outono/Inverno e Primavera/Verão
destacam a mulher e seu estilo, e também consideram o conforto que liberta de
padrões, utilizando o slogan USA DO SEU JEITO.

Aumento de

72%
nos investimentos em
Comunicação e Marketing
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comunicação e marketing

Tapetes Ação PDV/Digital Campanha Primavera/
Verão – Usa em qualquer lugar

Campanha Dia das Mães

As campanhas são desdobradas em diversas
peças para que o conceito atinja o público-alvo
por meio de diversos canais. Destacamos as principais peças desenvolvidas em 2017: displays,
cartazes, adesivos diversos, outdoor, busdoor,
banners, painéis, anúncios em revistas e jornais,
VTs, cards, flyers, etc.

Linha comemorativa Mães com nécessaire de brinde e embalagem especial.
Vitrine Mães: interação das consumidoras colando bilhetes sobre o tema.
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Vitrine Festas e coleção especial
Campanhas específicas, que seguem um calendário de datas especiais para o varejo, são desenvolvidas especialmente para o canal de Franquias.
Além das campanhas de preview e de lançamento das coleções, destacamos: Carnaval, Dia da
Mulher, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Outubro Rosa, Alto Verão e Festas. Nas datas em questão, são criados layouts específicos
para o desdobramento das peças que farão parte
da campanha. Dessa forma, além das peças padrão, as imagens das campanhas são utilizadas
na produção de vitrines e das redes sociais por
um período específico pré-determinado.
Ações específicas, nos pontos de venda e nas redes sociais, produtos diferenciados, como cápsulas ou linhas comemorativas, e brindes ou embalagens temáticas também são desenvolvidos.
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comunicação e marketing

Uma inovação nas campanhas mercadológicas de 2017 foi a contratação da
atriz Maria Fernanda Cândido para estrelar a campanha de Festas 2017 e as
campanhas de Inverno e Verão de 2018. A contratação da atriz marca a nova
fase da Usaflex, possibilitando atingir novos perfis de consumidoras.
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Mídia
Nossa presença na mídia também aumentou.
Em volume, o número foi de 946 inserções em
2016 para 2.118 em 2017.
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comunicação e marketing

assessoria de imprensa
Durante o período, foi gerada uma valoração (estimativa de custo se as matérias
fossem pagas) de R$ 17.730.361,52. Além disso, alcançamos cerca de 50 milhões de
pessoas, através das publicações de mídia espontânea, com releases e produtos.
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comunicação e marketing

digital
O desempenho das ações realizadas nas redes sociais é constantemente monitorado
para que os resultados sejam utilizados no planejamento das próximas publicações.
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comunicação e marketing

Comunicação
com os
Stakeholders
Além dos esforços de marketing para a promoção de vendas, o departamento
de marketing é mediador da comunicação com todos os stakeholders. De forma
estratégica, os canais interagem com seus públicos específicos, utilizando linguagem e acesso próprios. Destacamos:
• INFORMAFLEX: jornal interno, com periodicidade bimensal.
•R
 EVISTA FLEX: revista semestral de circulação nacional com tiragem de
350 mil exemplares.
•M
 URAIS: mais de 30 murais internos padronizados, alocados estrategicamente em todas as unidades.
• P IPICULT: cartaz interno de atualização semanal, localizado em cada um dos
banheiros de todas as unidades.
• S ITE: campos específicos de comunicação direta, através do CRM.
• INOVAFLEX: programa de ideias que prevê premiações semestrais.
•C
 ENTRAL DE RELACIONAMENTO – CRM: linha direta de atendimento ao consumidor e ao lojista.
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Equipe do Setor de Marketing
• # FICAADICA: Informações veiculadas nas TVs dos
setores produtivos de todas as unidades.
•C
 OMPARTILHANDO IDEIAS E OPINIÕES: urnas itinerantes que percorrem todos os setores, de todas
as unidades, a fim de captar ideias e opiniões dos
colaboradores sobre assuntos específicos.
• R EDES SOCIAIS: monitoramento e interação diários.
•O
 UVIDORIA: canal vinculado ao Código de Conduta,
disponível no site da empresa.
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prêmios
Em 2017, a Usaflex foi agraciada com oito premiações e reconhecimentos,
consagrando-se em quatro prêmios já recebidos anteriormente e conquistando
quatro novas distinções.

Prêmio Época
Reclame Aqui

Selo

Prêmio
Great Place to
Work - GPTW
Melhores
empresas para
trabalhar

Melhores
Franquias do
Brasil

Troféu Destaque
Indústria do Ano

Campeãs da
Inovação
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Descrição
Além da certificação pelo GREAT PLACE TO WORK
como uma das Melhores Empresas para Trabalhar, título conferido às empresas que possuem mais de 70%
de aprovação por parte dos colaboradores, a Usaflex
é destaque no Rio Grande do Sul, estando em 9º lugar
no ranking como melhor empresa para trabalhar na
categoria grande porte.
O prêmio, concedido pela revista Pequenas Empresas
e Grandes Negócios, contempla o Selo Cinco Estrelas
da pesquisa que avalia qualidade, desempenho e satisfação das marcas em 2017. A Usaflex conquistou
o 4º lugar na categoria calçado e o 2º no quesito
satisfação do franqueado. Além disso, ocupamos a
9ª colocação no segmento de vestuário, acessórios
e calçados.
A Usaflex recebeu o Troféu Destaque na categoria Indústria de Calçados Femininos, concedido pela
Francal Feiras, em parceria com a Revista Lançamentos e o Jornal Exclusivo. O reconhecimento ocorre
após a realização de uma pesquisa com os lojistas
para eleger as indústrias que mais se destacam por
sua atuação no último ano.
Em 2017, a Usaflex foi nomeada como Líder de Inovação na região Sul do País no segmento coureiro-calçadista, e a 9ª empresa mais inovadora da região
entre todos os segmentos. O prêmio é referente a
2016, sendo esse o quarto ano consecutivo em que a
Usaflex recebe este título.

Finalista
Categoria
Calçados
Fabricantes

Prêmio Direções
Categoria
Sustentabilidade

A Usaflex foi uma das seis indicadas ao Prêmio Época
Reclame Aqui, na categoria Calçados – Fabricantes.
O prêmio tem como objetivo eleger as melhores empresas para o consumidor. A indicação é realizada
com base na reputação da empresa, construída mediante atribuição de nota em relação à satisfação do
atendimento. Desde 2015, a Usaflex possui o selo
R A1000, nota máxima atribuída pelo Reclame Aqui
para destacar as empresas que possuem excelentes
índices de atendimento.
O case vencedor da 5ª edição do Prêmio Direções,
na categoria Sustentabilidade, possui cunho social e
descreve ações como o Código de Conduta Usaflex,
Projeto SER – Só Exijo Respeito, Projeto Pé de Igualdade – inclusão de PCDS, Campanha Laço Branco –
Todos pelo Fim da violência contra a mulher, PUCCC
– Programa Usaflex de Capacitação Continuada ao
Colaborador e o Compartilhando Ideias e Opiniões.
Com o case intitulado Diversidade, Respeito e Valorização Humana, este prêmio representa uma grande
conquista para a empresa, pois valida as ações e demonstra que estamos no caminho certo.

Troféu Perfil
Energia + Limpa

O troféu e o certificado Perfil Energia + Limpa contemplam a contabilização dos gases de efeito estufa
que não foram emitidos pela organização, resultado da
compra de energia renovável no Ambiente de Contratação Livre. O Troféu refere-se ao período de outubro
a dezembro/2016 no qual deixaram de ser emitidos,
125.603 t de CO 2 no meio ambiente.

Selo Verde

O Certificado de Destaque Ambiental concedido pelo Jornal
do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que autoriza a
utilização do “Selo Verde” nos materiais de comunicação,
foi concedido à Usaflex por possuir todas as licenças de
operações e requisitos referentes às mesmas cumpridos.
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inovação
Uma das premissas da missão e dos valores da empresa é a inovação. Ela faz
parte do DNA da Usaflex, e todos os produtos e serviços oferecidos pela empresa seguem as diretrizes estabelecidas, a fim de que além de inovador os
atributos de qualidade sejam respeitados.
Para tanto, no que se refere aos serviços, são apresentados cursos, treinamentos e capacitações. E no que tange aos produtos, diversos testes são realizados.

3,2%

Aplicações dos materiais testados:

3,0%

4,0%
Cabedal

Palmilha

Solados

Enfeite

6,1%

9,2%
Forro
No ano de 2017, observou-se o aumento significativo na demanda por testes
no laboratório:

Salto

C ontraforte/
Couraça

53,4%
10,4%

593

167
2014

208

2015

Materiais
encaminhados
ao laboratório
para teste

266

2016

O laboratório executa seus ensaios e estabelece orientações conforme as
normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para calçados e
componentes. Em 2017, foram adquiridas seis novas normas, completando um
conjunto de 58 normas disponíveis para os ensaios.

2017

Considerando-se que são realizados em média seis testes por material,
em 2017 foram realizados em torno de 3.558 ensaios:

3.558

1002

1248

Média de testes
realizados pelo
laboratório

1596

Testes com solados: flexão, abrasão, dureza e densidade.

2014

78

2015

2016

2017
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inovação
Testes com Palmilhas Internas:
Compressão Dinâmica.

Testes com cabedal: Abrasão Martindale,
Flexão Contínua e Fricção Veslic

Outros testes:
Dinamômetro: tração, alongamento e rasgamento de tecidos e couros, abertura de
solado, tração de salto, tração de taco, tração de tiras, tração de enfeites, etc.
Câmara Climática: envelhecimento acelerado por hidrólise, migração de pigmento.

Testes com saltos:
Impacto em Saltos.

Testes com Calçado Pronto:
Flexão de Calçado e Teste de Campo.

Testes com Palmilhas de Montagem:
Solicitações Contínuas
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inovação

Colaboradoras de diversos setores realizam os testes de campo, a
fim de identificar possíveis comportamentos que possam comprometer a qualidade e o conforto do calçado.
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2.

social
PARCEIROS INSTITUCIONAIS |
FORNECEDORES | CONSUMIDORES |
COLABORADORES | COMUNIDADE |
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parceiros
institucionais
102-12, 102-13, 102-45

No desempenho de diversas ações, a Usaflex conta com o apoio de uma rede de
instituições que lhe permitem atuar de maneira efetiva e eficiente. Aqui, você
vai encontrar algumas delas:

86

Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais

Centro de Atenção
Psicossocial

Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas

Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial

Centro de Referência
Especializado de
Assistência Social

Financiadora de
Estudos e Projetos

Federação das Indústrias
do Rio Grande do Sul

Associação Brasileira das
Indústrias de Calçado

Instituto Brasileiro de
Tecnologia do Couro,
Calçado e Artefatos

Instituto Nacional
do Seguro Social

Sindicato da Indústria de
Calçados de Igrejinha

Sindicato da Indústria de
Calçados de Campo Bom
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fornecedores

102-9

Somos uma rede e conectados conseguimos atingir objetivos maiores.
Caminhamos JUNTOS, rumo ao sucesso.

cadeia de valores da indústria
e do mercado calçadista

insumos
naturais

indústria
têxtil

indústria
química

canais diretos

calçados de
cabedal de couro

couros
e peles

componentes
para calçados
(cabedal e solado)

máquinas e
equipamentos
para calçados

lojas próprias,
franquias e e-commerce

calçados de
cabedal têxtil

atacadista e
distribuidores
canais de venda
mercado interno
e externo

calçados de
cabedal sintético

calçados
injetados

varejo
independente

grandes
contratantes
(redes de varejo)

A gestão da cadeia de fornecedores consiste em estreitar relacionamento e formar pares que atendam às premissas de qualidade, disponibilidade e preço.
Para que possamos ir além, queremos ao nosso lado aqueles que estão em sintonia com os nossos valores e com os princípios da sustentabilidade.
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Além de enquadrar-se nos critérios de seleção, no qual são exigidos diversos
documentos, os fornecedores de matéria-prima devem estar alinhados com
as exigências do projeto de Substâncias Restritivas e realizar os treinamentos e adequações solicitadas pela empresa e seus parceiros na realização do
projeto, iniciado em 2017.
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fornecedores

Projeto de
Substâncias
Restritivas

O convênio prevê o desenvolvimento de uma metodologia de orientação técnica
para processos operacionais, aquisição e gestão de materiais e comercialização,
com o objetivo de garantir a qualidade dos produtos da empresa Usaflex frente
à utilização de substâncias químicas restritivas na sua cadeia de fornecimento.
O IBTeC trabalhará a preparação dos fabricantes de componentes e insumos
para a Usaflex e a validação dos produtos. Enquanto o Sebrae (RS) apoiará os
fornecedores da Usaflex que se enquadram como micro e pequenas empresas.

102-11, 416-1

A Usaflex assinou um convênio com o Instituto Brasileiro de Tecnologia do
Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC) e com o Sebrae (RS) para o desenvolvimento de um projeto de adequação e gestão de substâncias restritivas na indústria
de calçados.
Pelo acordo, o IBTeC desenvolverá um trabalho de capacitação de sua cadeia
de fornecedores – que envolve em torno de 150 empresas, com avaliação laboratorial dos produtos utilizados na produção dos calçados da marca Usaflex,
para adequar todos os componentes às regras internacionais de uso de substâncias químicas em calçados. O IBTeC realiza um trabalho consistente na
preparação e acompanhamento das indústrias de calçados de todo o Brasil,
buscando da adequação às regras internacionais que determinam as substâncias que não podem ser utilizadas em produtos de uso pessoal, como calçados.
O trabalho será desenvolvido ao longo de 18 meses.

O IBTeC desenvolverá também um manual de adequação, orientação técnica
para processos operacionais de aquisição e gestão de materiais e treinamento
de fornecedores quanto à adequação de utilização de substâncias químicas
restritivas nos processos e insumos utilizados em seus produtos.
Além disso, os técnicos do laboratório de ensaios físicos-mecânicos da Usaflex
estão acompanhando o projeto de Substâncias Restritivas junto ao setor de
Compras. No período, foram iniciados no projeto os fornecedores de Couro,
Tecidos, Não Tecidos, Laminados Sintéticos e Dublagens.
No decorrer do ano de 2018, serão inclusos no projeto todos os fornecedores de matéria-prima da empresa, para que assim possamos reduzir/eliminar substâncias restritivas dos materiais utilizados na produção do calçado.
A empresa objetiva com esse projeto ressaltar o cuidado que a marca já vem
tendo com os seus calçados, bem como se preparar para atender requisitos
de exportação.

100%
Co u r o
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fornecedores

Parceiros
Como parceiros, contamos mais uma vez com o apoio de diversos fornecedores para a realização da Festa da Família. Aproveitamos este espaço para
citá-los, como forma de agradecimento.

fornecedores
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AGM ASSISTêNCIA GERAL EM MATRIZES LTDA.

ITM IND. TêXTIL H. MILAGRE S/A

ATACADãO COM. DE GEN. ALIMENTíCIOS LTDA.

KILLING S/A TINTAS E ADESIVOS

BALUARTE

LAMICLAS ARTEF. DE BORRACHA E LAMINADOS PLáSTICOS LTDA.

BECKER GESTÃO E CONTROLADORIA LTDA.

LEGU’S DECOR

BERTEX PRODUTOS P/ CALçADOS LTDA.

M. J. NOVAES DE LIMA & CIA LTDA.

BRISA IND. DE TECIDOS TECNOLóGICOS S/A

METALSINOS - IND.COM.E REPRES. LTDA.

CARTONAGEM SAFT LTDA.

METALúRGICA REUTER LTDA.

CODINA PELES LTDA.

MULTIMETALIZAçõES A VáCUO LTDA.

COUROS NOBRE BENEF. LTDA.

NOVA HARTZTUR TRANSPORTES LTDA.

DUBLAGENS PARANHANA LTDA.

Padaria Q Doce

EDUARDO A SCHEMES & CIA LTDA.

PARTNER IND. E COM. DE COUROS LTDA.

F G SCHILLING

PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

FCC - INDúSTRIA E COMéRCIO LTDA.

POLLIBOX INDúSTRIA DE ADESIVOS LTDA.

FOAMTECH IND. E COMéRCIO LTDA.

PRO PU SOLUçõES EM POLIURETANO LTDA.

FUGA COUROS S/A

PVC SUL PLáSTICOS LTDA.

GUTTEN APPETIT

RáPIDO LABARCA TRANSPORTES LTDA.

HAMBURGO CARGAS LTDA.

TECNOPALM COMP. P/ CALçADOS LTDA.

HERVAL IND. DE MOV. COLC. ESPUMAS LTDA.

TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.

ICL-IND.COM.IMP.COUROS LTDA.

VITóRIA PROVEDORA LOGíSTICA LTDA.

Agradecemos, também, aos apoiadores que fizeram parte da programação da festa:

apoiadores
APATA TAQUARA

LETÍCIA RONNEAU

ERVA MATE AMIZADE

LIONS CLUB IGREJINHA

JOÃO SOLEDAD

PASTORAL DA CRIANÇA

LEO CLUBE IGREJINHA
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consumidores
Em 2017, o consumidor reconhece a Usaflex como uma das
melhores empresas na categoria Calçados – Fabricantes.

A Usaflex possui o selo RA1000
desde 2015, e busca aprimorar o
atendimento pós-venda ano a ano.

Dentre as seis empresas indicadas pelo Reclame
Aqui ao Prêmio Époc a 2017, a Usaflex ficou em
3º lugar na votação popular como uma das melhores empresas do Brasil para o consumidor.

O atendimento pós-venda é uma das principais estratégias para a construção
e a manutenção de um bom relacionamento com os consumidores. Em 2017,
foram realizados 9.926 atendimentos por meio da central de relacionamento
da Usaflex. No mesmo período, realizamos o registro de 453 elogios sobre o
atendimento e os procedimentos.

JUNTOS
Equipe engajada

A indicação ocorreu devido ao excelente desempenho da Usaflex aos atendimentos prestados através da plataforma do Reclame Aqui (nos requisitos Reputação, Tempo Médio de
Resposta e Nota do Consumidor). Após a indicação, um ranking é realizado a partir do voto
popular, por categoria.
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+

excelência no atendimento

=

ELOGIOS SINCEROS
E

SATISFAÇÃO DO
CONSUMIDOR
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colaboradores
102-7, 102-8

Somos 2.948 colaboradores e JUNTOS formamos a cultura e a identidade da Usaflex.
Diferentes gêneros, etnias, idades, culturas, grau de instrução e condições físicas e intelectuais, mas com um objetivo em comum: fazer o melhor a cada dia.

Perfil do
Colaborador Usaflex
Número de
colaboradores

2015

2016

2017

2.532

2.819

2.948

Número de colaboradores por gênero
Mulheres

Homens

Outros
gêneros

faixa etária
Menos de 30 anos

912
30 a 50 anos

1.891

1.057

Não houve
manifestação

1.628
Mais de 50 anos

64.14%

408

mulheres
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colaboradores
Analfabeto
4 o Ano Incompleto

Número de Colaboradores por Cargo/Gênero

00,7%

4 o Ano Completo

Cargo

Feminino

Masculino

Total

Aprendiz

67

81

148

Estagiário

6

2

8

2 o Grau Incompleto

Administrativo

53

22

75

2 o Grau Completo

Coordenadores

2

8

10

Superior Incompleto

1.746

883

2.629

Supervisores

16

44

60

Gerentes

5

12

17

Diretores

1

8

9

Produção

Data base: 12/2017

0,4%
5,03%

4,07%

5 o ao 9 o Ano Incompleto
1 o Grau Completo

7,56%
21,44%
27,14%

Superior Completo
Pós-Graduação

17,27%

Mestrado

15,47%

55,2%

colaboradores

Analfabeto

12

Ensino fundamental I Incompleto

148

Ensino fundamental I Completo

223

1º grau Incompleto

800

1 o Grau Completo

456

2 o Grau Incompleto

509

2 o Grau Completo

632

Superior Incompleto

120

Superior Completo

45

Pós-Graduação

2

Mestrado

1

DEPENDENTES

40,36%

DEPENDENTes

colaboradores

01

895

02

250

03

38

04 OU MAIS

06

dos colaboradores possuem pelo
menos um dependente.

Total geral de
colaboradores

2.948

Considera-se dependente os filhos
com idade até 14 anos, devidamente
cadastrados no sistema da empresa.

Colaboradores que residem no mesmo município em que trabalham

%
98

1,52%

dos colaboradores possui
escolaridade até o Ensino
Fundamental, perfazendo a maioria

escolaridade
nível escolar

0,03%

Matriz

Filial 3

Filial 4

Filial 5

Filial 7

Filial 8

34,25

96,25

100

93,66

47,82

52,63

Filial 9 Filial 10
91,35

98,14

99

colaboradores

REMUNERAÇÃO E PRESENÇA NO MERCADO

202-1

O tópico “Presença no mercado” (GRI 202) é considerado material pela Alta Administração da companhia, em razão de ser um de seus principais diferenciais
competitivos. Durante o processo de engajamento dos stakeholders, os resultados
sinalizaram também o alto grau de relevância desse tópico para seus públicos.
Conforme as diretrizes do GRI, o tópico “Presença no mercado” se aplica às
organizações cuja remuneração dos colaboradores está intimamente ligada às
leis ou regulamentos sobre o salário mínimo. O objetivo é verificar quanto os
profissionais são valorizados pela companhia, em comparação com o mercado.
A Usaflex pratica uma faixa mínima salarial 39% maior do que o salário mínimo
nacional, e 15% acima do piso salarial indicado pelo sindicato da categoria.
Essa valorização está alinhada à cultura organizacional da companhia, bem
como ao seu planejamento estratégico.

Turnover

401-2

O acompanhamento e monitoramento dos motivos de desligamento e a promoção de ações preventivas contribuem para que a taxa de rotatividade diminua
ano a ano. A promoção de férias coletivas em períodos de baixa produtividade,
ao invés da redução do quadro de funcionários, também é um fator de influência na redução do índice. O RH acompanha caso a caso, visando entender e
buscar soluções para evitar o desligamento do colaborador.

3,86%

Média mensal de
todas as unidades

3,57%
2,85%
1,96%

valores

salário mínimo
Nacional

piso salarial
do sindicato

R$ 937,00

R$ 1.129,70

2013

2014

2015

2016

1,57%

2017

Na visão da Usaflex, a remuneração acima dos valores base estabelecidos na
legislação atrai e retém os melhores talentos, além de valorizar os colaboradores, que exercem suas funções com maior motivação e, consequentemente,
com maior qualidade e agilidade.
Além da remuneração, a Usaflex possui um plano de cargos e salários, que oferece aos colaboradores oportunidades reais de crescimento vertical e horizontal
dentro da companhia. Muitos profissionais que iniciaram na área produtiva da
empresa hoje ocupam cargos na área administrativa, com acréscimo significativo na remuneração.
A evolução da gestão da presença de mercado da companhia passa pela melhoria contínua das ações de valorização dos colaboradores. A atualização anual
dos salários com vistas a manter e/ou melhorar os percentuais acima do mercado, e a potencialização do crescimento vertical são o foco da gestão.
100
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Pesquisa de Clima

A nota que determina a posição no ranking é uma média ponderada dos
elementos abaixo:
Pesquisa com
funcionários

Em 2017, adotamos a metodologia do Great Place to Work (GPTW) para avaliar
as práticas empresariais, a percepção dos colaboradores e o seu impacto no
clima organizacional.
Peso:
A metodologia, reconhecida globalmente, permite que
a companhia possa conhecer, aprimorar e gerenciar o
clima da organização. Além disso, a elaboração do
ranking visa certificar e reconhecer as empresas com
melhor desempenho.
O questionário aplicado é disponibilizado em uma plataforma específica, no
qual apenas os colaboradores que foram sorteados possuem acesso. O sorteio
é realizado eletronicamente pelo próprio GPTW.
Em seu primeiro ano de participação, a Usaflex atingiu percentuais muito positivos
nos resultados da pesquisa, e em alguns aspectos, alcançou médias acima do benchmark, resultando na certificação e na indicação para o ranking. Devido ao resultado da pesquisa, e após descrever as suas práticas, a Usaflex
se classificou em 9º lugar no
ranking estadual, consagrando-se como a primeira indústria de calçados a receber o
reconhecimento de suas práticas, sendo uma das melhores
empresas para trabalhar no Rio
Grande do Sul.

56%

Perguntas abertas
da pesquisa

Peso:

11%

Práticas
culturais

Peso:

33%

O modelo de avaliação utilizado pelo GPTW está embasado em cinco dimensões:

as 5 Dimensões
Credibilidade
Como o funcionário percebe seus chefes

Respeito
Como o funcionário acredita ser percebido pela chefia

Confiança

Imparcialidade
Ausência de discriminação, “regras claras” e justiça

Orgulho
Sentido do trabalho e a imagem da empresa na comunidade

Camaradagem
Sentimento de família e de equipe
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O GPTW entende que a principal característica dos excelentes lugares para
trabalhar está na qualidade das relações que existem entre a empresa e as
pessoas, e a interconexão dessas relações.
Para o GPTW, um excelente lugar para trabalhar é aquele que:

Benefícios

401-2

Os benefícios oferecidos pela Usaflex estão alinhados com os resultados das
pesquisas realizadas, na busca pelo bem-estar dos colaboradores.
Foram realizadas melhorias nos benefícios oferecidos, com a oferta de convênios
com academias de ginástica, farmácias, quiropraxista e instituições de Ensino
Superior e Técnico. Além disso, o convênio odontológico foi reestruturado.

Confia nas pessoas para quem trabalha

chefe
... gosta das pessoas
com quem trabalha

colegas

... tem orgulho
do que faz

funcionário

trabalho

Como principais resultados, a pesquisa apresentou um percentual de 81% de
satisfação geral do colaborador em relação à empresa. Além disso, 94% dos
colaboradores declararam que a Usaflex é um excelente lugar para trabalhar.
Em relação às dimensões analisadas, o orgulho de trabalhar na Usaflex apresentou maior percentual, atingindo 86%.

os principais benefícios são:

ALIMENTAÇÃO
(REFEITÓRIO/RESTAURANTE)

CONVÊNIO MÉDICO

MÉDICO DO TRABALHO

ASSISTente SOCIAL

CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

NUTRICIONISTA

AUXÍLIO EDUCAÇÃO

CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE

PARTICIPAÇÃO
NOS RESULTADOS

CESTA BÁSICA

ERGONOMIA

PRÊMIO ASSIDUIDADE

CONVÊNIO
ASSESSORIA JURÍDICA

GINÁSTICA LABORAL

TRANSPORTE

CONVÊNIO
CARTÃO DE COMPRAS

MÉDICO CLÍNICO

A partir dos resultados da pesquisa, a Usaflex busca aprimorar as ações nos
âmbitos de menor avaliação e/ou citadas nos comentários.
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Programa
de Prevenção
de Acidentes

Somatório de todas as unidades
A Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT), é um evento em que reunimos
todos os colaboradores para falar de segurança. De forma mais descontraída, com a
elaboração de paródias, quiz e outros desafios, o tema é discutido e a mensagem é
transmitida. Em 2017, ocorreram as seguintes atividades:

404-1

O programa de Prevenção de Acidentes consiste na elaboração de ações, palestras e treinamentos, visando à conscientização do colaborador sobre o tema
segurança no trabalho.

Atividade

Participantes

duração

Apresentação da Paródia: A importância do
uso de EPIs

1.680

30min

Palestra Segurança e Saúde no Trabalho

1.261

1h

Palestra A Importância do uso de EPIs

1.171

1h

Palestra Proteção Auditiva

768

1h

Em 2017, ocorreram os seguintes treinamentos:

Atividade

Participantes

Carga Horária

Treinamento CIPA

120

84h

Treinamento de Combate à Emergência

16

7h

1.042

1h 55min

14

1h

Treinamento de Uso de EPI
Treinamento de Combate à Emergência
Ambiental
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Quiz

Concurso Cultural

Intitulado Pancadinha da Segurança, o desafio consistia em responder perguntas relacionadas à segurança do trabalho e sobre a história da empresa. O funcionário selecionava
um número de um saco plástico, e esse número correspondia à pergunta que deveriam
responder. Os dois colegas se posicionavam
nas extremidades da bancada e, quando era
dado o sinal, o primeiro a acionar o botão respondia à pergunta. Ao acertar a resposta, o
colaborador recebia um brinde. Do contrário,
o brinde era entregue para o seu adversário.
Os desafios ocorreram durante os horários de
intervalo, de todas as unidades. Foram distribuídos cerca de 200 brindes.

Com o intuito de envolver a família nas atividades realizadas pela empresa, os filhos dos
colaboradores foram convidados a participar do
concurso cultural, realizando um desenho.
Segurança foi o tema proposto para o desenho
feito pela criançada na edição de 2017 do concurso cultural da SIPAT. Foram selecionados 10
desenhos por categoria de idade, sendo cinco
de crianças de até 5 anos e os outros cinco de
crianças entre 6 e 10 anos. Os desenhos selecionados receberam um brinde e os melhores
de cada categoria foram premiados com um
voucher Day Use Ecoland, que contempla almoço (para dois adultos, uma criança de 7 a 12
anos e crianças com menos de 6 anos livre) e
diversas atrações do local, como passeios de
charrete, carreta de boi, piscinas, etc.

Marcia Ferreira, da unidade Matriz,
foi a vencedora do melhor desenho na
categoria 6 a 10 anos, com o desenho
da sua filha Milena.

Scarlet Greff, da filial 10, com o desenho da sua filha
Maria, foi a vencedora na categoria até 5 anos.
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Programa de Promoção
da Saúde e de
Qualidade de Vida

GRUPO DE REEDUCAÇÃO ALIMENTAR:
140 Participantes
Esse é o grupo que possui maior procura, pois os temas
gerais de como cuidar da saúde no cotidiano despertam mais
interesse por parte dos colaboradores. Sendo assim, é desenvolvido um trabalho que visa a busca constante da qualidade de vida por meio das escolhas alimentares adequadas.

60 participantes

apresentaram redução de peso

50 participantes

mantiveram o peso

30 participantes

ganharam peso

Projeto Multidisciplinar

GRUPO DE GESTANTES:
55 participantes

Esse é um trabalho contínuo, realizado pela equipe composta por profissionais como Assistente Social, Educadora
Física, Enfermeira, Médica do Trabalho e Nutricionista, que
realizam atendimento aos grupos de Reeducação Alimentar, Gestantes e Hipertensão. Para participar dos grupos,
os colaboradores podem se inscrever e passar por uma
avaliação médica, ou serem indicados pelos profissionais
de saúde, mediante diagnóstico.

O grupo de gestantes permite a acolhida das mesmas
e um momento de escuta, orientação e reflexão, considerado tão importante nesse período. Além dos exames
pré-natal que são acompanhados pela médica do trabalho mensalmente, em 2017, utilizamos uma cartilha
educativa que nos auxiliou no debate sobre autoestima,
fortalecendo e incentivando a participação da família/
esposo/companheiro na gestação e no parto, bem como
após o nascimento do bebê. Também foram trabalhadas
questões específicas de curiosidade das futuras mamães
(amamentação, banho, uso de bico, etc), intercalando
com orientações sobre a boa e correta alimentação, com
o acompanhamento de peso e aferições da pressão arterial. A partir desse acompanhamento constatou-se a necessidade de encaminhamento para outros grupos.

Os grupos ocorrem em todas as unidades e os encontros acontecem
mensalmente, de acordo com um cronograma pré-estabelecido.

02 participantes
01 participante
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Hipertensas
Desenvolveu hipertensão durante a gravidez
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GRUPO DE HIPERTENSÃO
65 participantes
O grupo de hipertensão consiste em orientar e acompanhar
os colaboradores que apresentam pressão arterial acima do
considerado normal.
Nos encontros, são realizados diálogos sobre a importância do estilo de vida que escolhemos para o nosso dia
a dia, trazendo para a reflexão aspectos indispensáveis
para quem quer viver com qualidade: controlar o stress e
a ansiedade, escolher alimentos saudáveis, a importância
de exercícios físicos diariamente, formas de reconhecer
aspectos clínicos da doença, etc.

55 participantes
todos os participantes
10 participantes

Desafio do Corpo
A equipe do Projeto Multidisciplinar promoveu nas Filiais 10 Taquara, Filial 9 - Campo Bom, Filiais 3 e 5 - Dois Irmãos e na Filial
7 - Igrejinha mais uma edição do evento intitulado Desafio do Corpo.
O objetivo era promover a prática de exercícios físicos associada às técnicas de
alongamento, visando a saúde com foco no bem estar físico e emocional. Foram
realizadas atividades ao ar livre ou em local amplo e arejado, permitindo a participação de um número maior de pessoas.
Orientados pela Educadora Física, com a participação das demais profissionais da
equipe, essa é uma ação que mobiliza os colaboradores a praticarem exercícios
físicos em um clima de descontração e relaxamento entre as equipes de trabalho.

já faziam uso de medicação para controle da pressão
mantiveram a pressão arterial controlada
não tomavam medicação e mantiveram a pressão
arterial controlada com boa alimentação, exercícios
físicos e controle emocional

Além dos atendimentos aos grupos, a equipe do Projeto
Multidisciplinar organiza e participa de eventos que colocam a saúde física e emocional do colaborador em pauta.
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Semana da Saúde
Em alusão ao Dia Mundial da Saúde, o evento promoveu aulas
de culinária e de consciência corporal, ministradas pela Nutricionista e pela Educadora Física. Na ocasião, foram compartilhadas receitas de saladas e sucos, além da orientação de exercícios que podem
ser realizados em casa. A ação contemplou todas as unidades e contou com a
participação de cerca de 360 colaboradores.

Diálogo Social
O atendimento realizado pela Assistente Social trata-se de um amplo
diagnóstico da situação apresentada
pelo colaborador, que busca a melhor maneira de encontrar a solução.
A profissional atua como mediadora na resolução de problemas, com o objetivo
de direcionar o colaborador aos órgãos competentes, mostrando-lhe o melhor
caminho a ser seguido para a dissolução da problemática apresentada.
O encaminhamento para profissionais especializados (internos ou externos),
bem como o acompanhamento ou o esclarecimento de dúvidas sobre as políticas públicas de renda, de habitação, e outros, são a maioria dos casos apresentados em 2017.
Número de atendimentos, de acordo com as situações apresentadas:

CONFLITOS FAMILIARES
25 atendimentos
Violência doméstica, conflitos conjugais, alcoolismo e outras
drogas, necessidade habitacional e educação dos filhos.

PROBLEMAS FINANCEIROS
29 atendimentos
Gasto a mais que a receita, separações entre casais tornando a mãe (funcionária) a provedora da família.

CONFLITOS NO SETOR
15 atendimentos
Além dos atendimentos em grupos e da participação em eventos, os profissionais realizam atendimentos individuais, contemplando mais um benefício ao colaborador.
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Relacionamento entre colegas e falta de comunicação
com o líder.
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PROBLEMAS PESSOAIS/DIVERSAS SITUAÇÕES:
30 atendimentos

PROJETO PÉ DE IGUALDADE

Morosidade nos agendamentos de consultas e exames
pela rede pública, rotina estressante, dificuldade de entrosamento entre colegas, educação dos filhos, receio
de perder o emprego.

Visitas Domiciliares/Intervenção Familiar

15

Atendimento individual

22

Reuniões com Instituições Parceiras

09

Reuniões com líderes

05

Sensibilização na Filial 7, em Igrejinha e filial 9, em Campo Bom

02

VULNERABILIDADE SOCIAL
19 atendimentos
Perda do emprego por um membro da família, déficit
habitacional, solicitação de desligamento devido a ausência de vagas em escolas de educação infantil e/ou
projetos extraclasse, necessidade de repasse de cesta
básica em caráter emergencial, morosidade nos agendamentos de consultas e exames pela rede pública.

ergonomia
Os Ergotimes e o comitê de Ergonomia, compostos por profissionais de diversos setores, juntamente com a Ergonomista,
implementam ações de melhorias ergonômicas com vistas à
saúde e o bem-estar de todos. Em 2017, destacamos as ações
descritas em Comitê de Ergonomia, na página 25.

RESOLUÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Educação Infantil / Projeto Extraclasse

06

Rede de Saúde e Lazer

35

ABORDAGEM COM LÍDERES
Reuniões Mensais

08

Demais situações envolvendo colaboradores
e/ou feedback para os líderes

11

ginástica laboral
Em 2017, a Ginástica Laboral manteve como foco a prevenção e
reabilitação. Os setores puderam contar com três aulas diferentes no mês, a fim de desenvolver, fortalecer, alongar e relaxar
o maior número possível de grupos musculares, preservando,
assim, as habilidades motoras para evitar o efeito platô, em que
o corpo não reage mais aos estímulos físicos.
Houve rodízio de horário nos setores de produção, para que todos
se beneficiassem da ginástica laboral e suas especificações pelo
horário em que são realizadas.
Durante o período, também destacamos o início das atividades
na Filial 9, em Campo Bom, e a criação de instrumentos para
ginástica pensados pelos próprios funcionários, como pesos
de mão com garrafas PET, para podermos trabalhar a força
muscular, bolinhas terapêuticas funcionais e bastões.
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nutrição

CAMPANHA ANTITABAGISMO

Foram atendidos 99 colaboradores, em todas as unidades, que
manifestaram interesse ou foram encaminhados pelo médico,
para receber orientações individualmente. Esse grupo buscava
a reeducação alimentar, orientações alimentares para tratar e
controlar o diabetes, hipertensão, colesterol e triglicerídeos
altos, problemas estomacais e intestinais, acompanhamento
para perda ou aumento de peso com saúde.
O desempenho apresentado no período foi o seguinte:

Resultado

Colaboradores

(%)

Objetivo: Emagrecer
Diminuíram o peso

44

44,44

Mantiveram o peso

28

28,28

Aumentaram o peso

18

18,18

Objetivo: Ganho de peso (**)
Aumentaram o peso

4

4,04

Diminuíram ou mantiveram o peso

5

5,05

(**) Gestantes e pessoas com IMC abaixo do recomendado

atendimento médico
As ações realizadas pelo departamento médico de todas as
unidades possuem base nos diagnósticos realizados nas
consultas, em pesquisas, bem como em apoio às campanhas municipais, estaduais ou nacionais de saúde.
As ações são realizadas junto à equipe Multidisciplinar e
o Comitê de Sustentabilidade, com foco na prevenção de
doenças e na promoção da saúde, por meio da realização
de exames, vacinas e na disseminação da informação.
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CAMPANHA DE VACINAÇÃO
CONTRA A GRIPE

OUTUBRO ROSA E
NOVEMBRO AZUL
Apoio nas campanhas de
prevenção de câncer, com
dicas de saúde e encaminhamento para a realização
de exames.

REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ-CÂNCER
89 colaboradoras

120

realizaram os exames pré-câncer na empresa, em 2017

121

colaboradores

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE
Anualmente, a campanha de doação de sangue é realizada em parceria com o Hemocentro de
Porto Alegre, o Hospital Bom Pastor e os Bombeiros Voluntários, de Igrejinha. 120 colaboradores realizaram a doação, limite máximo de arrecadação diária realizada pelo Hemocentro.

Programa de
Desenvolvimento
Avaliação
e Incentivo
TU – TALENTO USAFLEX
A iniciativa tem como objetivo identificar os talentos potenciais já existentes na empresa e, ao
mesmo tempo, busca estimular o desenvolvimento
pessoal e profissional dos colaboradores. O programa beneficia todos os profissionais que atuam na
empresa e visa reunir informações sobre formação,
atividades, projetos e aptidões dos colaboradores
para possíveis promoções e novas oportunidades,
no caso de surgimento de vagas.
Em 2017, foram realizadas 183 promoções por meio do programa, sendo:
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Matriz

Filial
3

Filial
5

Filial
7

Filial
8

Filial
9

Filial
10

colaboradores

54

52

29

7

2

27

12
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PUCCC – PROGRAMA USAFLEX
DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA
AO COLABORADOR

PÉ DE IGUALDADE

405-1

404-1

Existem diversos fatores externos à empresa que refletem positiva ou negativamente
na vida do colaborador e que também podem influenciar no seu bem-estar dentro da
empresa. Dessa forma, para que o colaborador tenha claro conhecimento da sua situação e busque formas saudáveis e eficazes
de resolvê-la, a Usaflex oferece a todos os colaboradores cursos gratuitos de capacitação
sobre diversos temas de realização pessoal e familiar.
Em 2017, foi realizado o módulo III do PUCCC. A palestra
abordou o tema Prevenção de Drogas, na qual o palestrante Ezequiel Padilha, ex-usuário de drogas e autor
do livro Seja Feliz com Saúde, contou a sua experiência,
explicou as fases da drogadição e prestou orientações
de como sair ou como ajudar alguém a sair das drogas.

O projeto Pé de Igualdade da Usaflex consiste na inclusão de pessoas com deficiência – PCDs – no mercado de
trabalho. Seu objetivo é capacitar e incluir efetivamente,
fazendo com que o PCD tenha a real oportunidade de
descobrir e desenvolver suas habilidades profissionais,
desfrutando com igualdade dos seus direitos como cidadão, sendo o protagonista de sua carreira profissional.
Em 2017, a turma do Curso de Aprendizagem da Filial 9, de Campo Bom, concluiu o módulo I e iniciou a parte prática, do módulo II.
Enquanto as turmas das Filiais 3 e 5, de Dois Irmãos, concluíram o módulo II e realizaram
a formatura.

De acordo com a pesquisa realizada ao término de
cada palestra, 98% dos colaboradores responderam
ótimo; 1,8%, regular e 0,2%, ruim.
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CAPACITAÇÃO
Comunicação e Feedback
formandos

O curso de capacitação, para auxiliares e supervisores do setor produtivo, foi conduzido pela empresa Valor Humano, totalizando uma carga horária de 40 horas. No
curso, a metodologia utilizada foi em grupo, possibilitando a troca de experiências.
O objetivo foi desenvolver e apresentar respostas às questões que fazem parte do
cotidiano do trabalho, permitindo-lhes explorar ao máximo suas potencialidades
como líderes na organização. Também buscou-se desenvolver com os participantes
a importância do feedback, para obter compreensão do crescimento individual e coletivo, bem como para a motivação das pessoas.

Comunicação em Público
O curso Expressão e Oratória para o
Sucesso Profissional, com a Coach
Meuris Seibel do Instituto Educacional para o Sucesso (IES), foi oferecido aos colaboradores dos setores de
apoio. Com carga horária de 12h, o
objetivo do curso foi oferecer técnicas e práticas aos participantes para
que falem com segurança diante de
qualquer público, especialmente em
ocasiões prof issionais, como também
ministrar palestras e discursos, apresentar ideias e projetos.

Gestão Estratégica
de Franchising
O curso de capacitação foi realizado
para a equipe de Franquias, Comercial
e Marketing.
Com duração de 20h, o curso promovido pela Praxis Consultoria foi composto dos seguintes módulos:
• Gestão de Pessoas e Liderança
• Gestão do Negócio
• Atendimento e Vendas

126

127

ações
sociais
Ações Internas
Campanha de Incentivo
à Educação
A campanha consiste na divulgação de cursos técnicos e profissionalizantes,
bem como no incentivo à continuidade dos estudos, realizando as provas para
a conclusão do Ensino Fundamental e Médio. Para tanto, além da divulgação de
datas e locais, a empresa oportuniza a realização das inscrições em sua sede.
Também fazem parte da campanha as ações de incentivo à leitura, realizadas
junto às bibliotecas de todas as unidades, e a doação do Kit Escolar, entregue
aos filhos dos funcionários devidamente matriculados.

Em 2017, foram doados cerca de

1.200 kits escolares
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Categoria Masculino
Distribuição – Matriz

Torneio Interno
de Futsal

Celebração de
Datas Especiais

Evento promovido pelos próprios colaboradores, o Torneio Interno de Futsal chega a sua 17 a edição e tem como principal
objetivo a integração dos colaboradores
de todas as unidades.

Dia da Mulher
Categoria Feminino
Filial 10 – Taquara

Com foco na autoestima e nos cuidados necessários com
a saúde e o bem-estar, a data foi comemorada em todas
as unidades por meio de materiais informativos e presentes para as colaboradoras.

Em 2017, além da premiação do 1o ao 3o
time colocado em cada categoria, a competição também destacou o Time Disciplinado, Goleador (a), Melhor Goleiro (a)
e Melhor Torcida.
Confira os vencedores:

CATEGORIA

FEMININO

1º LUGAR

Distribuição | Matriz

Filial 10 | Taquara

2º LUGAR

Almoxarifado

Matriz

3º LUGAR

CM 44

Dois Irmãos

GOLEADOR (A)

Laírio / Distribuição

Claudia / Matriz

MELHOR GOLEIRO (A)

Geraldo / Distribuição

Vanderléia / Dois Irmãos

DISCIPLINA

Almoxarifado

Taquara

MELHOR TORCIDA
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MASCULINO

Campo Bom
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Dia das Mães e Dia dos Pais
As datas foram comemoradas com homenagens nos murais, TVs, Informaflex e
com a entrega de mimos aos papais e às mamães. O setor de modelagem realizou
o registro do recebimento do presente. Na ocasião, foram entregues toalhas bordadas com a frase “Feliz Dia das Mães” e “Feliz Dia dos Pais” aos colaboradores.
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São João
A data é comemorada em clima de descontração
entre os setores, com trajes e comidas típicos.
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Outubro Rosa
Colaboradores de todas as unidades participaram da campanha Outubro Rosa.

Vencedoras da campanha de prevenção Amiga do Peito.
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Dia do Sapateiro
Dia do Gaúcho

Oktoberfest
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Novembro Azul

Vencedores da campanha de prevenção Atitude de Homem, Saúde de Guri.
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Dia do Voluntário
Os colaboradores que participaram das ações de voluntariado realizadas durante o ano de 2017 foram homenageados no Dia Internacional do Voluntário.
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Festa Neon
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Dia da Família
A integração entre os colaboradores e as suas famílias é
o objetivo principal da festa promovida anualmente pelo
Comitê de Sustentabilidade da Usaflex.
A 25a Ação Social da Usaflex – Dia da Família, contou com a
presença de mais de 2.100 pessoas e teve como principais
atrações brinquedos infláveis, pinturas de rosto e de cabelo,
palhaços e perna de pau, cabine de fotos, oficina de reciclagem, feira de adoção de animais, brindes para as crianças,
lanche e refrigerante para todos, brincadeiras diversas, homenagem aos colaboradores com mais de 10 anos de empresa, sorteio de bicicletas, além do show de encerramento e
da premiação da 1ª Gincana de Integração da Usaflex.
O evento foi avaliado como ótimo ou bom por 96% dos
respondentes da pesquisa.
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Ganhadores do sorteio das bicicletas
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Colaboradores Homenageados
Colaboradores com
10 a 14 anos de empresa
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Colaboradores com
15 anos de empresa

1ª Gincana de
Integração
da Usaflex
A 1 a Gincana de Integração da Usaflex contou
com 11 equipes inscritas, mobilizando cerca de
250 pessoas, entre colaboradores e familiares.
Num período de 13 dias, as equipes foram desafiadas a desenvolver 22 tarefas, sendo a tarefa
final um show realizado no palco do evento Dia
da Família, ocasião que também revelou as equipes vencedoras e a melhor torcida.
Fotos tarefa da Bandeira

Membros do Comitê de Sustentabilidade, responsáveis pela organização da festa.
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Dentre as tarefas da Gincana, brincadeiras como a reprodução de fotos famosas,
como a da série de TV A Grande Família,
charadas e a entrega de itens inusitados, promocionais ou de coleção
agitaram as equipes e fizeram
com que a competição seguisse
acirrada até o final.

3 0 lugar

Equipirados

A premiação ocorreu para as
seguintes equipes:

ugar
1 0 lequiflex

2 0 lugar

Equipe Tá tranquilo,
tá confortável
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Melhor Torcida: Equiflex
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Ações
Pró-Comunidade
Sou Voluntário Usaflex
O programa Sou Voluntário Usaflex tem
como objetivo estimular a cidadania e o
espírito de solidariedade dos colaboradores. Para tanto, visa reunir, em momentos
de necessidade ou em datas previamente
agendadas, grupos de colaboradores para
realizar ações em prol da comunidade ou
de instituições que atendam pessoas em
situação de vulnerabilidade como escolas
e creches, hospitais, lares de idosos, abrigos, entre outros.

Durante o ano de 2017, foram realizadas cinco ações de voluntariado organizadas pela empresa. São elas:

Enchente em Rolante
A forte enxurrada que atingiu a cidade de Rolante (RS), situada a 38 km
de distância da Unidade Matriz da
Usaflex, em Igrejinha (RS), no dia 5
de janeiro, vitimou cerca de 6.600
pessoas. De acordo com a Defesa
Civil, aproximadamente 330 famílias
ficaram desabrigadas. Diante da catástrofe, foi realizada a coleta de doações de alimentos, roupas, móveis,
materiais de construção e itens de
higiene e limpeza. Além disso, foram
organizados grupos de voluntários
que se deslocaram até a cidade para
ajudar na separação e entrega das
doações para as famílias.

20
160

colaboradores voluntários, perfazendo

números da ação

horas de trabalho voluntário.

800

itens doados, entre eles alimentos, itens
Mais de
de limpeza e higiene, roupas, móveis, roupas de cama, colchões
e eletrodomésticos, como uma máquina de lavar roupa.
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Natal Solidário
2017 foi o 5º ano consecutivo da realização da ação social Natal Solidário.
A ação consiste na doação de itens de necessidade dos lares de idosos
mais carentes e das cidades situadas no entorno das unidades da empresa.
Para tanto, são realizadas as doações de alimentos, roupas, itens de higiene
pessoal e de limpeza. Os colaboradores também doam muito carinho com
cartões feitos para celebrar o Natal, realizam os pedidos de Natal e participam da doação de presentes. Os lares recebem a visita de colaboradores
voluntários, que entregam as doações, realizam a leitura dos cartões doados
e preparam apresentações ou atrações de divertimento para os vovôs.

Tornado em
São Francisco de Paula
A cidade de São Francisco de Paula
(RS), situada a 37 km de distância
da Unidade Matriz da Usaflex, em
Igrejinha (RS), foi atingida por um
forte tornado, no dia 12 de março,
que destruiu cerca de 300 casas,
deixando em torno de 1,6 mil pessoas desabrigadas. Diante do ocorrido, os colaboradores se uniram
para arrecadar doações como água
potável, alimentos, itens de higiene
e limpeza, bem como materiais de
construção e lonas. Além disso, voluntários ajudaram na reconstrução
das casas e na organização e limpeza do bairro atingido.

5
25
500

colaboradores voluntários, perfazendo

7
49

horas de trabalho voluntário. Cerca de

colaboradores voluntários, perfazendo

7

horas de trabalho voluntário. Foram
lares de idosos
visitados, nas cidades de Campo Bom, Dois Irmãos, Igrejinha,
Parobé e Taquara. Foram doados mais de

números da ação

700

itens de higiene pessoal, limpeza e alimentos, com

20

a realização de cerca de
pedidos de natal. Além disso,
alguns colaboradores voluntários uniram-se para realizar
a compra de

um

uma

kg de alimentos e mais

18
280

12

cestas básicas fechadas de

alimentos,

cestas básicas fechadas de produtos de limpeza

e mais

itens de produtos de limpeza e higiene pessoal,

1

cobertor de casal, muitas roupas e água potável.

cadeira de rodas para banho e

vale-farmácia para ser doado para
lar, em extrema vulnerabilidade.
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números da ação

um

determinado
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Dia das Crianças
Dia da Família
Pelo sexto ano consecutivo, a Usaflex, por meio do Comitê de Sustentabilidade, realiza a ação social intitulada Dia da Família. Anteriormente chamada de Dia das Crianças, a ação prevê a integração da
família dos colaboradores e, para tanto, realiza gincana, brincadeiras, shows, oficinas de reciclagem e culinária, feira de filhotes, sorteio de brindes, presentes para as crianças, diversão com palhaços e
pintura de rosto e cabelo, além de lanches para toda a família. Todas
as atividades contam com a participação de voluntários para a sua
realização e também com o apoio de fornecedores, que ajudam com
doações e prestação de serviços.

A ação consistiu na realização de atividades
para divertir as crianças em seu dia especial,
12 de outubro. Atividades como contação de
histórias e brincadeiras como acerte o alvo e
boca do palhaço foram realizadas em instituições que acolhem crianças em vulnerabilidade, como a Casa da Criança, de Parobé (RS), e
no Instituto de Amparo ao Menor (INEVAM), de
Três Coroas (RS). Também foi realizada a coleta
de doações de brinquedos, novos e usados (em
bom estado), doces e alimentos. Além disso, a
empresa realizou a doação de livros infantis. A
instituição Lar Padilha, de Taquara (RS), também recebeu as doações.

15
75
250

colaboradores voluntários, perfazendo

números da ação

horas de trabalho voluntário. Foram doados cerca de

kg de alimentos, mais de
diversos doces e brinquedos.

42
168

300

livros infantis,

colaboradores voluntários, perfazendo

números da ação

horas de trabalho voluntário. A festa contou com

a participação de

40

2.100

pessoas.

Mais de
crianças foram contempladas no sorteio
das bicicletas doadas pelos fornecedores. Cerca de

50

apoiadores realizaram as doações ou prestaram serviços
voluntariamente para a festa.

Para encerrar o primeiro ano da ação, a Usaflex realizou uma homenagem aos mais de 80
colaboradores que se engajaram nas ações e exerceram a cidadania através do trabalho
voluntário, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades do entorno das unidades
fabris da empresa. A homenagem consistiu na entrega de um presente (bolsa ou mochila)
acompanhado de um cartão de agradecimento e reconhecimento de seu gesto. O evento
ocorreu no Dia Internacional do Voluntário, conforme mencionado em Celebração de Datas
Especiais, na página 140.
Para 2018, o comitê prevê uma agenda de ações para datas específicas ou a apresentação de necessidades, a fim de dar continuidade ao programa.
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Natal Solidário
A Ação Social Natal Solidário Usaflex – Doe
também o seu carinho é realizada nos lares de
idosos das cidades de Taquara, Campo Bom,
Dois Irmãos, Parobé e Igrejinha. A ação consiste em arrecadar alimentos e itens de higiene e
limpeza para os lares. Além disso, os colaboradores que realizaram as doações preenchem
um cartão com uma mensagem de Natal. Os
cartões são lidos e colocados junto à árvore de
Natal entregue aos lares. Na ocasião, também
há a apresentação de dança dos colaboradores
voluntários, apresentação teatral e um delicioso café para confraternizar com os idosos.

160

Em 2017, a ação
arrecadou entre os
colaboradores mais de

700

itens de higiene
pessoal, limpeza e alimentos, e foram realizados cerca de

20

pedidos de Natal feitos pelos vovôs. Além disso, alguns colaboradores voluntários
uniram-se para realizar a compra de uma cadeira de rodas para banho e um vale-farmácia para
ser doado para um determinado lar em extrema vulnerabilidade.
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Campanha do
Agasalho
Com o slogan “Quem precisa pode estar mais próximo do que você imagina”, a campanha do agasalho da Usaflex objetiva auxiliar, primeiramente,
os colaboradores que possuem necessidade de
algum item de doação. O colaborador poderá realizar o cadastro informando os itens de necessidade junto à Assistente Social ou ao setor de RH
para receber itens de doação realizada pelos demais colaboradores. A logística e separação das
entregas é coordenada pela Assistente Social, de
acordo com o que foi preenchido na ficha como
necessidade. Após atender aos cadastros, as demais doações são entregues aos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município
de cada filial.

Em 2017, foram arrecadadas

1.220

162

peças que atenderam aos

24

cadastros realizados.
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apoios,
patrocinios
e doações

Incentivo ao esporte

Incentivo à cultura

Doações

102-12

29ª Oktoberfest de Igrejinha

R$ 60.000,00

187º Kerb de São Miguel de Dois Irmãos

R$ 30.000,00

XXI Natal dos Anjos de Dois Irmãos

R$ 10.000,00

Patrocínio do Esporte Clube Igrejinha
Patrocínio atleta do Yacht Clube da Bahia: Rafael Goes - categoria Vela Jovem Class Laser

ASSOCIAÇÃO De PAIS e AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA HARTZ - Nova Hartz
CPM DA ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL VOVÓ RITTER - Igrejinha
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE PADILHA - Taquara
SOCIEDADE UNIÃO DE CANTORES - Igrejinha
CPM DA E. E. DE ENS. MéDIO BERTHALINA KIRSCH - Igrejinha
CíRCULO DE PAIS E MEST. DA ESC. MUN. DE EDUC. INF. RAIO DE SOL- Igrejinha
5º DESFILE DO BEM IGREJINHA - Igrejinha
ASSOCIAÇÃO De PAIS e AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE taquara - Taquara
MITRA DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO - Novo Hamburgo
BAILE AQUIDABAM TAQUARA - Taquara
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA TREZE DE JANEIRO - Igrejinha
IGREJA COMUNIDADE BÍBLICA SHALOM - Taquara
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DA FLORESTA IMPERIAL - Novo Hamburgo
INST. BRAS. TECNOL. DO COURO CALC. ARTEF. - IBTEC - Fábrica conceito FIMEC - Novo Hamburgo
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ambiental
ÁGUA | ENERGIA |
MATÉRIAS-PRIMAS | RESÍDUOS |
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301-1

Para alcançar os resultados, a Usaflex investiu 127,3 milhões de reais na aquisição de matérias-primas e insumos. Destacam-se o couro e os materiais usados para confeccionar o cabedal do calçado. O direcionamento desse capital
junto aos fornecedores representa o principal meio de influência da cadeia de
suprimentos do setor, gerando resultados para além dos limites da organização.
Ao definir os critérios de seleção de seus fornecedores, o fato da companhia ir
além de critérios tradicionais como preço, qualidade e design, incluindo também critérios como a preferência por materiais renováveis e de origem reciclada, estimula os fornecedores a investir em pesquisa e desenvolvimento nessas
áreas, em busca de um diferencial competitivo.

Consumo total de matérias-primas e insumos

TIPO

UNIDADE MEDIDA

Couro wet blue e couro acabado

2016

2017

m²

462.954,74

441.491,67

Peças

15.611.978

10.854.715

Adesivos

Kg

159.993,16

155.097,44

Solventes

Litros

82.962,46

92.087,45

Fitas adesivas

Metros

Metais e enfeites

Espumas

M²

100%
C o ur o
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ANO

6.250.267,14 6.882.549,00
367.341,27

100%
Couro

PU

Origem

Classificação
do recurso
natural

Composição
de entrada

Couro wet blue e couro acabado

Animal

Renovável

Virgem

Metais e enfeites

Mineral

Não renovável

Virgem

Adesivos

Petróleo

Não renovável

Misto*

Solventes

Petróleo

Não renovável

Misto*

Fitas adesivas

Petróleo

Não renovável

Virgem

Espumas

Petróleo

Não renovável

Misto*

TIPO

*Misto: parcialmente composto por materiais de origem reciclável e de matéria virgem.




386.046,44

PU

Felizmente, a cadeia de suprimentos do setor calçadista vem desenvolvendo
gradativamente novas tecnologias em materiais sustentáveis. Apesar da dependência de matérias-primas e insumos de origem não renovável, como o
petróleo, avanços para a reciclagem desses itens têm evoluído, de forma que a
composição que era originalmente de matéria virgem, tem incorporado cada vez
mais produtos reciclados.
O desafio da Usaflex é, portanto, contribuir significativamente para a transformação do cluster calçadista, direcionando o capital para a aquisição de matérias-primas e insumos sustentáveis, feitos a partir de recursos naturais renováveis e de origem reciclável. O presente relatório de sustentabilidade marca a
comunicação ostensiva e clara aos fornecedores dessa política.
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302-1, 305-2

Consumo de
energia elétrica
A Usaflex, a exemplo da indústria calçadista em geral, não utiliza caldeiras,
fornos ou outros equipamentos movidos a combustíveis em seu processo produtivo. As máquinas das fábricas são movidas exclusivamente a energia elétrica, à
exceção dos geradores a diesel, acionados apenas em caso de suspensão prolongada do fornecimento. Portanto, dentro dos limites da organização, o tópico
é material quanto à energia elétrica.
Conforme demonstra a tabela de consumo a seguir, em torno de 70% do consumo de energia da companhia está centralizado na sua unidade matriz, e o restante distribuído entre outras seis unidades. Em 2017, a matriz adquiriu energia
no Ambiente de Contratação Livre (ACL), garantindo o consumo exclusivamente
de fontes renováveis, como eólica e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs).
Quanto às filiais, a companhia está monitorando de forma contínua, com o auxílio
de consultoria especializada, o preço da energia no mercado livre. Quando o valor
se tornar economicamente viável, será possível concretizar a migração para o ACL
da totalidade de seu consumo industrial. Dessa forma, 100% de seu consumo de
energia elétrica será de fontes renováveis.

Consumo de energia elétrica, total e por unidade:
CONSUMO ANUAL (mwh)

UNIDADE

2015

2016

2017

Matriz

4.318.890

4.283.403

4.829.579

Filial 3

700.341

783.242

776.641

Filial 5

231.122

272.337

308.993


Filial 7

359.597

369.413

456.815


Filial 8

41.452

42.841

40.961

Filial 9

183.503

214.894

225.128

Filial 10

256.622

324.634

295.540

6.091.527

6.290.764

6.933.657

TOTAL

Fontes de energia consumida
pela unidade Matriz:







5%

Eólica
PHC

41%

54%

Biomassa
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Emissões GEE - Gases
do Efeito Estufa
Os esforços para garantir uma matriz energética renovável vão ao encontro do objetivo
da companhia de neutralizar os Gases de Efeito Estufa (GEE) gerados. Em 2017, a unidade matriz da Usaflex deixou de emitir 601,396 tCO 2eq (toneladas de dióxido de carbono
equivalente). Esses são os primeiros passos da Usaflex para ingressar no grupo de empresas que estão concretizando a economia de baixo carbono.
O cálculo das emissões é realizado conforme a metodologia do Programa Brasileiro
GHG Protocol, pela abordagem baseada na localização. Por consumir energia apenas
de fontes renováveis, as emissões indiretas de GEE do Escopo 2 são iguais a 0 (zero),
na unidade matriz. Se ainda estivesse adquirindo energia no mercado cativo, a geração
seria de 601,396 tCO 2eq .
As filiais da Usaflex, que ainda consomem energia do mercado cativo, apresentam
geração de GEE porque as fontes são mistas, o que eleva o fator de emissão em
razão da presença de fontes termelétricas movidas a combustíveis fósseis. Porém,
a quantidade é inferior à neutralizada integralmente pela migração da matriz para o
mercado livre de energia.
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Emissões de GEE (Escopo 2), por unidade:
UNIDADE

consumo (mwh)

emissões (tco 2eq )

Filial 3

776.641

72,021

Filial 5

308.993

28,654

Filial 7

456.815

42,362

Filial 8

40.961

3,798

Filial 9

225.128

20,877

Filial 10

295.540

27,406

TOTAL (filiais)

2.104.078

195,118

Matriz (neutralização)

4.829.579

- 601,396

6.933.657

- 406,278

Total Geral

A evolução da gestão de energia e das emissões de GEE da Usaflex passam pelo processo de inventariar as demais energias consumidas e suas emissões, indo além do
Escopo 2 e dos limites da organização, identificando os impactos ao longo da cadeia
de valor. O inventário das emissões e a neutralização do carbono são objetivos de
médio prazo para a Usaflex.
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Água
Retirada de água, por fonte

303-1

CONSUMO ANUAL (M 3)

UNIDADE

2015

2016

2017

Matriz

11.977

11.489

11.388

Filial 3

3.036

3.540

3.467

Filial 5

196*

123*

1.690

Filial 7

374

690

690

Filial 8

422

399

381

Filial 9

3.325

3.446

2.799

Filial 10

340

371

441


21.685

22.074

22.873



TOTAL



-

*Informação ratificada por auditagem
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Resíduos Sólidos
Industriais

A gestão de resíduos sólidos industriais é um tópico material para a Usaflex, em
especial dentro da organização, em razão de ser o principal impacto ambiental
causado pela fabricação de calçados. Apesar do processo produtivo não gerar
efluentes líquidos industriais e emissões de GEE diretas significativas, é na geração de resíduos que se situam os riscos ambientais da indústria calçadista.
A forma de gestão está alinhada com a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) – Lei Federal N° 12.305/2010. Uma série de procedimentos operacionais
e ações compõem o sistema, e estão reunidos nos Planos de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos (PGRS), que são específicos para cada unidade e são atualizados anualmente por um responsável técnico habilitado. São exemplos de ações
integrantes do PGRS:
• T reinamentos periódicos dos colaboradores sobre gestão de resíduos, incluindo os conceitos básicos da PNRS e a correta separação dos resíduos;
• M onitoramento da regularidade do armazenamento temporário, do transporte
rodoviário, e da destinação final ambientalmente adequada dos resíduos; e
• R otinas de inspeção da separação dos resíduos diretamente nos coletores das
unidades fabris, identificando os setores conformes e não conformes.
No âmbito da pesquisa e do desenvolvimento, a Usaflex investe em projetos
de reciclagem de resíduos. Em 2017, após dois anos de estudos, o projeto de
transformação dos resíduos de aparas de couro em matéria-prima para a fabricação de partes para calçados (contraforte, palmilhas), feito em parceria com
um fornecedor, foi interrompido por não ter alcançado os padrões de qualidade
exigidos pela companhia.
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306-2

A evolução da gestão dos resíduos está centrada no fortalecimento de um ambiente
catalisador do desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis, de processo e
produto, tanto dentro da organização, como em conjunto com fornecedores e demais
parceiros. A companhia convida a todos para o desenvolvimento conjunto de projetos
voltados a não geração de resíduos, redução, reutilização e/ou reciclagem.

ordem de prioridade na gestão de resíduos, conforme PNRS

1

2
não geração

3

redução

4
reutilização

5

reciclagem

6
tratamento

disposição
em aterro

177

resíduos
Resíduos por tipo e método de disposição (soma de todas as unidades)
Quantidade
2016

2017

unidade
medida

Aparas de Couro

203.461,00

241.190,00

Kg

Coproc. / Hidrólise



Panos contaminados

24.876,00

27.455,00

Kg

Coprocessamento



Varrição de fábrica

16.863,00

11.731,10

Kg

Coprocessamento

Pó de couro

7.516,00

12.228,00

Kg

Coprocessamento

Calçados Picados

17.538,00

16.304,00

Kg

Coprocessamento

Papelão Timbó

3.890,00

6.000,00

Kg

Coprocessamento

Papelão contaminado

7.359,00

4.205,00

Kg

Coprocessamento

Forro sintético PU

39.813,00

61.027,00

Kg

Coprocessamento


872,00

881,00

Kg

Coprocessamento



Aparas de espumas

50.891,00

45.418,00

Kg

Coprocessamento

Aparas de EVA

11.641,00

10.406,00

Kg

Coprocessamento

EPI

1.893,00

2.378,00

Kg

Coprocessamento



Tecidos

5.337,00

5.707,00

Kg

Coprocessamento



Aparas de látex

1.567,00

1.577,00

Kg

Coprocessamento



Aparas de borracha

702,00

862,00

Kg

Coprocessamento



Papel e papelão

14.342,00

11.441,00

Kg

Reciclagem (Dirtel)

Plástico e embalagens

12.425,00

9.712,00

Kg

Reciclagem (Dirtel)

Metais

5.644,00

4.391,00

Kg

Reciclagem (Dirtel)

Lâmpadas Fluorescentes

889,00

591,00

Unid

Descontaminação

Papel não reciclável

4.199,00

8.832,00

Kg

Coprocessamento



Plástico não reciclável

337,00

794,00

Kg

Coprocessamento



Lâmpadas Quebradas

-

50,00

Kg

Descontaminação

Tambores (200 Litros)

-

598,00

Unid

Logística Reversa

Latas Vazias (metálica)

-

4.017,00

Unid

Logística Reversa

17.538

9.761,00

Kg

Coprocessamento

Tipo

Embalagens contaminadas

Calçados Picados PU
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No ano de 2017, a Usaflex manteve sua política de “aterro zero”, ou seja, nenhum
resíduo sólido industrial foi destinado para aterro. Os materiais não passíveis de reciclagem foram destinados para coprocessamento em fornos de clínquer (cimento),
ou então para hidrólise térmica, reinserindo esses materiais no ciclo econômico.

Destino final
No coprocessamento, os resíduos são utilizados como combustível nos fornos de
fabricação de clínquer (cimento). As cinzas resultantes da queima controlada são
incorporadas no produto final, de forma que todo o passivo é eliminado. Esse tipo de
destinação, apesar de mais cara, é ambientalmente mais adequada que a disposição
em aterro, onde os materiais são acumulados, oferendo risco de contaminação.



SUBSTITUIÇão de matéria-prima




Resíduos industriais inservíveis contribuem para diminuir a
extração de matérias-primas não renováveis que entram na
fabricação do cimento, como calcário, argila e minério de ferro,
preservando recursos naturais

SUBSTITUIÇão de combustível
O coprocessamento permite que sejam
utilizados resíduos e pneus inservíveis
como fonte de calor, substituindo, assim,
a queima de combustíveis fósseis

Moagem, mistura e
homogeneização

-

Extração de
matéria-prima

Cinquerização
em fornos
rotativos

Resfriamento
de clínquer
Moagem e
ensacamento do
cimento
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resíduos

Na hidrólise térmica, os resíduos passam por um processo físico-químico de
rompimento das ligações químicas pelo efeito da água, transformando-os em
fertilizante orgânico de alta eficiência. O fertilizante pode ser usado para as
mais diversas aplicações agrícolas, sendo autorizado pelo Ministério da Agricultura e certificado por organismos acreditados como “produto orgânico”.

Em 2017, além da destinação final ambientalmente adequada de seus resíduos
sólidos industriais, a Usaflex realizou o descarte ecologicamente responsável
de 827 kg de resíduos eletroeletrônicos. Tratam-se de computadores, monitores, cabos e outros hardwares que foram substituídos ao longo dos últimos
anos e estavam armazenados temporariamente na empresa.
Os resíduos eletroeletrônicos foram encaminhados para a empresa especializada na desmontagem e reciclagem dos componentes dos equipamentos,
operação devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes. Dessa forma, a Usaflex contribuiu para o reaproveitamento de diversos materiais,
reduzindo ainda mais o volume de resíduos descartados em aterros.

recicle seu antigo computador

pro duto
o rgâ nic o
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Baterias

componentes

gabinete

embalagem

Cobalto, níquel,
cobre, etc.

Ouro, paládio,
cobre, etc.

Plástico,
metal

Papelão

Baterias,
aço inoxidável,
alto-falantes

Joias,
eletrônicos,
aplicações médicas

Cones de tráfego,
cercas plásticas,
para-choques

Jornais, caixas,
embalagens
para ovos
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4.

econômico
receita | dva |
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183

receita

102-7, 201-1

Em 2017, seguimos como a marca líder no mercado nacional no segmento feminino
de conforto. Apesar do ano ter sido marcado pela instabilidade política e econômica,
obtivemos um crescimento de 12,6% em nossa receita bruta.
O EBITDA ajustado consolidado cresceu 20,4% e atingiu R$ 36,7 milhões. O lucro
líquido, por sua vez, cresceu 49,6%.
Para dar suporte ao processo de crescimento da companhia, foram investidos (CAPEX)
aproximadamente R$ 6 milhões em 2017, representando um crescimento de 54,3%
na comparação com 2016.

Receita Bruta

ebitda ajustado

lucro líquido
ajustado

12,6%

20,4%

49,6%

288.598

2016
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324.925
30.520

2017

2016

36.741

2017

11.918

Durante o processo de identificação dos tópicos materiais, o desempenho econômico se mostrou de suma relevância, tanto para a Alta Administração da Usaflex
quanto para os stakeholders em geral. O capital é o “combustível” da companhia, é
a sua geração que garante, de forma continuada, a remuneração dos colaboradores,
a aquisição de matérias-primas e insumos, e o pagamento de tributos.

2016

A Usaflex preza pela gestão responsável de seu desempenho econômico, adotando
as melhores práticas de controladoria e finanças, e submetendo anualmente suas
operações a auditorias externas independentes. Ao mesmo tempo, tem por estratégia o crescimento acelerado e contínuo, estrutural e de resultados.

17.833

2017
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dva
Conforme o Demonstrativo de Valor Adicionado (DVA), em 2017 foram R$ 127,3 milhões
investidos na aquisição de matérias-primas e insumos, R$ 95,2 milhões em remuneração do trabalho, e R$ 71,3 milhões em pagamento de tributos. Os números atestam
o alto impacto da companhia no País, em termos de geração de empregos e renda.

demonstração de valor adicionado 2017
receitas
vendas de mercadorias, produtos e serviços
outras receitas
perdas estimadas c/ créditos de liquid. duvidosa – reversão / (constituição)

insumos adquiridos de terceiros

197.761

distribuição do valor adicionado

197.761

remuneração do trabalho

95.293

remuneração direta

81.239

benefícios

8.221

fgts

5.833

impostos, taxas e contribuições

71.376

415

federais

41.711

- 2.553

estaduais

29.489

127.322

municipais
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consolidado
318.745
320.883

custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos

75.050

remuneração de capitais de terceiros

13.259

materiais, energia, serviços de terceiros e outros

52.272

juros

12.439

perda / recuperação de valores ativos

valor adicionado bruto
depreciação, amortização e exaustão

o

191.423

185.643

valor adicionado recebido em transferência

12.118

receitas financeiras
outros

aluguéis

820

remuneração de capitais próprios

17.833

lucros retidos / prejuízo do exercício

17.833

5.780

valor adicionado líquido

resultado de equivalência patrimonial
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valor adicionado total a distribuir

0
11.252

A Usaflex acredita que JUNTOS PODEMOS MAIS. O crescimento econômico acelerado e contínuo da companhia e, consequentemente, a disseminação de sua
cultura organizacional ética, focada na sustentabilidade, mobilizarão mais pessoas a contribuir para o desenvolvimento de uma economia ambiental e socialmente responsável. Juntos podemos fazer muito.

866
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5.

indicadores
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI STANDARDS

188

189

sumário
de conteúdo GRI
standards

GRI Standard

102-14 Declaração do decisor
mais graduado

Descrição

Página / Resposta /
Razão de Omissão

p. 9

16

p. 10

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

p. 28

102-3 Localização da sede
da organização

p. 140

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

102-4 Localização das operações

p. 27

102-25 Conflito de interesses

p. 28

8e9

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

p. 43 – 71 - 125

5, 8, 9, 10, 16
e 17

102-27 Conhecimento coletivo do mais
alto órgão de Governança

102-8 Informações sobre empregados
e outros trabalhadores

p. 71

5, 8, 10 e 17

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

102-9 Cadeia de fornecedores

p. 65

9 e 17

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

p. 26

8e9

102-11 Abordagem do princípio
da precaução

p. 66

3

p. 64 - 116

1, 2, 3, 4, 16 e 17

p. 64

16 e 17

102-13 Membros em associações

p. 6

102-19 Delegação de autoridade

102-2 Atividades, marcas, produtos
e serviços

102-12 Iniciativas externas
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102-18 Estrutura de governança

p. 140

102-7 Porte da organização

Correlação
com ODS

102-17 Mecanismos de aconselhamento
e preocupações sobre ética

Correlação
com ODS

8e9

102-5 Natureza da propriedade
e forma jurídica

GRI 102: Divulgações
gerais

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

102-1 Nome da organização

102-6 Mercados atendidos

Página / Resposta /
Razão de Omissão

102-15 Principais impactos, riscos
e oportunidades

102-55

GRI Standard

Descrição

GRI 102: Divulgações
gerais

102-23 Presidente 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
102-32 Papel do mais alto órgão
de governança no relatório de
sustentabilidade
191

GRI Standard

Descrição

GRI 102: Divulgações
gerais

102-33 Comunicação de preocupações
críticas

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

GRI Standard

GRI 103: Forma
de Gestão

102-34 Natureza e número total de
preocupações críticas
102-35 Políticas de remuneração

Descrição

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

p. 73 - 125

8, 9 e 16

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

p. 73

8

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

103-1 Explicação do tópico material
e seus limites
103-2 A forma de gestão e seus
componentes
103-3 Evolução da forma de gestão

102-36 Processo para a determinação da remuneração
102-37 Envolvimento de stakeholders
na remuneração

GRI Standard

102-38 Proporção da remuneração
anual Total

201-1 Valor econômico direto,
gerado e distribuído

102-39 Aumento percentual da
proporção da remuneração anual total
102-40 Lista de grupos de stakeholders

p. 3

GRI 201: Desempenho
Econômico

102-41 Acordos de negociação coletiva
102-42 Identificação e seleção de
stakeholders

p. 3

102-43 Abordagem para engajamento
de Stakeholders

p. 3

102-44 Principais tópicos e preocupações
levantados

p. 3

102-45 Entidades incluídas nas
demonstrações financeiras
consolidadas

p. 64

102-46 Definição do conteúdo do
relatório limites

p. 3

102-47 Lista de tópicos materiais

p. 3

102-48 Reformulações de informações
102-50 Período coberto pelo relatório

p. 140

102-51 Data do relatório mais recente

p. 2

102-52 Ciclo de emissão

p. 140

102-53 Ponto de contato para
perguntas sobre o relatório

p. 140

102-55 Sumário de conteúdo GRI

p. 2
p. 128

201-2 Implicações financeiras e
outros riscos e oportunidades em
decorrência de mudanças climáticas
201-3 Obrigações dos planos de
benefícios definidos e outros planos
de aposentadoria
201-4 Assistência financeira recebida
do governo

16 e 17

GRI Standard

GRI 202: Presença no
mercado

102-49 Alterações no relatório

102-54 Opção de acordo do Padrão GRI

Descrição

GRI Standard
GRI 203: Impacto
econômico indireto

Descrição
202-1 Proporção entre o salário
mais baixo da organização e o
salário mínimo local, por gênero
202-2 Proporção de membros de
alta gerência provenientes da
comunidade local

Descrição
203-1 Investimento em infraestrutura
e serviços
203-2 Impacto econômico indireto

102-56 Asseguração externa

192

193

GRI Standard
GRI 204: Práticas de
compra

Descrição

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

GRI Standard

Descrição
303-1 Retirada de água por fonte

204-1 Proporção de gastos com
fornecedores locais

GRI 303: Água

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

p. 122

12, 13, 14 e 15

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

p. 120

13

303-2 Fontes hídricas significativamente
afetadas por retirada de água
303-3 Água reciclada e reutilizada

GRI Standard

Descrição

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS
GRI Standard

205-1 Operações avaliadas sobre
riscos de corrupção
GRI 205:
Anticorrupção

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

205-2 Comunicação e treinamento
em políticas e procedimentos
anticorrupção
205-3 Casos confirmados de
corrupção e medidas tomadas

GRI Standard
GRI 206:
Comportamento
anticompetitivo

GRI Standard

Descrição

301-1 Materiais usados por peso
ou volume
GRI 301: Materiais

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

GRI 304:
Biodiversidade

304-2 Impactos significativos de
atividades, produtos e serviços sobre
a biodiversidade significativamente
afetadas por retirada de água
304-3 Habitats protegidos
ou restaurados

206-1 Ações judiciais movidas por
concorrência desleal, práticas
de truste e monopólio

Descrição

Descrição

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

p. 118

12 e 13

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

GRI Standard

301-2 Materiais usados provenientes
de reciclagem

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

301-3 Produtos e suas embalagens

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

Descrição
302-1 Consumo de energia dentro
da organização

GRI 302: Energia
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Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

p. 120

13

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

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

302-2 Consumo de energia fora
da organização

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

302-3 Intensidade energética
302-4 Redução do consumo de energia

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

302-5 Reduções nos requisitos de energia
relacionados a produtos e serviços

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

Descrição

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

306-1 Descarte total de água,
discriminado por qualidade
GRI 306: Efluentes
e resíduos e
destinação

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

GRI Standard
GRI 402: Relações
trabalhistas

p. 122

GRI 307: Conformidades ambientais

GRI Standard

GRI 308: Avaliação
ambiental de fornecedores

GRI Standard

306-4 Transporte de resíduos perigosos

Descrição

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

Descrição

GRI 403: Saúde e
segurança no trabalho
Página / Resposta /
Razão de Omissão

Descrição

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

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

p. 91

4

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

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

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

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

Correlação
com ODS

308-1 Novos fornecedores selecionados
com base em critérios ambientais

Descrição

Descrição
403-1 Percentual da força de
trabalho total representada
em comitês formais de saúde e
segurança, compostos por
colaboradores de diferentes
níveis hierárquicos

Correlação
com ODS

307-1 Não conformidades com leis
e regulamentos ambientais

401-1 Novas contratações e
rotatividade de empregados

GRI 401: Emprego

Página / Resposta /
Razão de Omissão

402-1 Prazo mínimo de notificação
sobre mudanças operacionais

306-3 Derramamentos significativos

GRI Standard
GRI Standard

Correlação
com ODS

12, 13, 14 e 15

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

GRI Standard

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Descrição

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

p. 77

3e8

p. 74 - 77

3e8

GRI 404: Treinamento
e educação

404-2 Programas de aprendizagem
contínua e preparação para a
aposentadoria
404-3 Percentual de empregados
que recebem regularmente análises
de desempenho e de carreira

401-3 Taxas de retorno ao trabalho
e retenção após uma licença
maternidade/paternidade
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197

GRI Standard
GRI 405: Diversidade
e igualdade de
oportunidades

Descrição
405-1 Diversidade de órgãos de
governança e empregados

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

p. 92

10

GRI Standard
GRI 410: Práticas de
segurança

405-2 Proporção do salário-base
entre homens e mulheres

GRI Standard
GRI Standard
GRI 406: Não
discriminação

Descrição

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

GRI 411: Direitos
indígenas

GRI 407: Liberdade
de associação e
negociação
corretiva

GRI Standard
GRI 408: Trabalho
infantil

Descrição

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

GRI 409: Trabalho
forçado ou análogo
ao escravo

198

Correlação
com ODS

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

Página / Resposta /
Razão de Omissão
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Página / Resposta /
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410-1 Pessoal de segurança treinado
em políticas ou procedimentos
relativos a direitos humanos

Descrição
411-1 Casos de violação envolvendo
direitos indígenas

407-1 Operações e fornecedores em
que o direito de exercer a liberdade
de associação e negociação coletiva
possa haver risco

Descrição

412-2 Treinamentos de empregados
em políticas ou procedimentos dos
GRI 412: Avaliação
dos direitos humanos direitos humanos

Página / Resposta /
Razão de Omissão

412-3 Acordos e contratos de
investimentos significativos que
incluem cláusulas de direitos
humanos ou que foram submetidos
à avaliação de direitos humanos

Correlação
com ODS

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

Descrição
409-1 Operações e fornecedores
identificados como de risco para a
ocorrência de casos de trabalho
forçado ou análogo ao escravo

Descrição
412-1 Operações submetidas a
análises ou avaliações de direitos
humanos de impactos relacionados
a direitos humanos

GRI Standard

GRI Standard

Página / Resposta /
Razão de Omissão

406-1 Casos de discriminação
e medidas corretivas tomadas

GRI Standard
GRI Standard

Descrição

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

GRI 413: Comunidades
locais

Descrição
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
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GRI Standard
GRI 414: Avaliação
social de
fornecedores 2016

GRI Standard
GRI 415: Políticas
públicas

GRI Standard

GRI 416: Saúde
e segurança do
cliente

Descrição

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

414-1 Novos fornecedores selecionados
com base em critérios sociais

GRI 418: Privacidade
do cliente

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

Descrição

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Correlação
com ODS

p. 66

3

415-1 Contribuições políticas

Descrição
416-1 Avaliação de impactos na
saúde e segurança durante o ciclo
de vida de produtos e serviços

GRI Standard

416-2 Multas ou não conformidades
relacionadas a impactos causados
por produtos e serviços, rotulagem
ou ao fornecimento e uso de
produtos e serviços

Descrição

Descrição

Descrição

Os Princípios do Pacto Global

417-1 Informações e rotulagem
de produtos

GRI 417: Rotulagem
de produtos e
serviços
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417-2 Casos de não conformidade
com regulamentos e códigos
voluntários relativos a informações
e rotulagem de produtos e serviços

Correlação
com ODS
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Página

1. Respeitar e proteger os direitos humanos

84

2. Impedir violações de direitos humanos

84

3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho

-

4. Abolir o trabalho forçado

-

5. Abolir o trabalho infantil

-

6. Eliminar a discriminação no emprego

Página / Resposta /
Razão de Omissão

Página / Resposta /
Razão de Omissão

419-1 Não conformidade com leis
e regulamentos socioeconômicos
relativos a produtos e serviços

7. Apoiar abordagem preventiva aos desafios ambientais
GRI Standard

Correlação
com ODS

418-1 Reclamações comprovadas
relativas à violação de privacidade
e perda de dados de clientes

GRI Standard
GRI 419:
Conformidade
socioeconômica

Página / Resposta /
Razão de Omissão

8. Promover a responsabilidade ambiental

14, 71, 84, 90 e 92
24, 118 e 122
24, 64, 65, 92, 104, 111, 116, 118, 120 e 122

9. Incentivar tecnologias ambientalmente amigáveis

19, 22, 24, 65, 66, 118, 120 e 122

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

9, 10 e 19

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