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Apresentação

STAKEHOLDERS

Bem-vindo à 7ª edição do Relatório de Sustentabilidade da Usaflex. Este 

documento tem o intuito de apresentar, de forma clara e objetiva, como a 

nossa gestão, operação e desempenho geram valor para os diversos pú-

blicos com os quais nos relacionamos. Aqui reportamos as ações desen-

volvidas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2018, nos âmbitos social, 

ambiental e econômico. O último Relatório de Sustentabilidade da Usaflex 

publicado foi referente ao exercício de 2017, também relatado na versão 

GRI STANDARDS.

No decorrer deste relatório, mencionaremos palavras-chave relaciona-

das ao valor que a ação agrega ao stakeholder. O stakeholder será repre-

sentado com a sua respectiva cor, por exemplo: toda vez que a palavra 

estiver grifada em amarelo, o valor descrito naquela ação estará rela-

cionado aos colaboradores e dirigentes, vermelho aos consumidores, e 

assim sucessivamente.

Principais públicos de relacionamento da Usaflex:

As informações reportadas neste relatório compreendem todas as uni-

dades da companhia, estando elas situadas nas cidades de Igrejinha (RS), 

Parobé (RS), Campo Bom (RS) e Dois Irmãos (RS), e seguem em sintonia 

com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:

GRI 102-50, 102.51

 COLABORADORES E DIRIGENTES

 ACIONISTAS E INVESTIDORES

 FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO

 CONSUMIDORES

 CLIENTES – FRANQUEADOS E LOJISTAS MULTIMARCAS

 COMUNIDADE

 ENTIDADES DE CLASSE

 IMPRENSA, FORMADORES DE OPINIÃO E INFLUENCIADORES DIGITAIS

6
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ODSs Prioritários
Relacionamos as ações desenvolvidas aos objetivos do milênio desde 

2014. Em 2015 as Nações Unidas decidiram desdobrar os 8 objetivos em 

17, passando de Objetivos do Milênio para Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável – os ODSs como são conhecidos. Desde então, relacionamos 

nossas ações com as metas globais.

No decorrer desse período, desenvolvemos ações relacionadas a todos os 

17 objetivos, porém, destacamos os que possuem maior número de ações 

desenvolvidas e definimos os ODSs prioritários para a empresa:

Saúde e bem-estar

Igualdade de gênero

Trabalho decente e crescimento econômico

3

5

8

Paz, justiça e instituições eficazes16

Consumo e produção responsáveis12

Redução das desigualdades    10

Indústria, inovação e infraestrutura9

8
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MATRIZ
de materialidade
Este relatório segue as diretrizes da versão GRI STANDARDS, opção es-

sencial (core), estabelecidas pela Global Reporting Initiative (GRI), organi-

zação 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 aborda-

dos os aspectos materiais (de maior relevância) definidos na matriz de ma-

terialidade, construída em conjunto com os stakeholders.

A fim de que o relatório traga as informações mais importantes para a 

nossa sustentabilidade, a sua construção foi baseada nos temas materiais 

apontados como mais relevantes para os públicos de relacionamento. 

Para tanto, consultamos, através de uma pesquisa on-line realizada no pe-

ríodo de 30/1/2018 a 6/2/2018, colaboradores, principais fornecedores, 

clientes multimarcas e franqueados, consumidores, acionistas e socieda-

de (através de instituições e fundações de interesse social, como associa-

ções e sindicatos). 

TÓPICOS MATERIAIS:

• Presença no Mercado (GRI 202)

• Desempenho Econômico (GRI 201)

• Consumo de Matérias-Primas e Insumos (GRI 301)

• Energia (GRI 302)

• Efluentes e Resíduos (GRI 306)

A partir dos resultados foi possível mapear o grau de relevância de diversos 

tópicos para esses públicos.

(GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 102-54)
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20 anos Usaflex. 

Vinte anos de muito trabalho, comprometimento e sucesso.  Esse é o marco que nós, da Usaflex, comemo-
ramos em 2018 e continuamos a celebrar ao longo de 2019.
 
Posicionados como pioneiros e líderes na fabricação de calçados femininos com conforto, inovação e 
moda, conquistamos o crescimento consolidado de 5% mesmo em um momento de desaceleração econô-
mica vivido pelo Brasil.
 
Fechamos o ano passado com um aumento na rede de franquias de 49%, com a abertura de 58 novas uni-
dades. Atualmente são 176 lojas e a expectativa para 2019 é de abrirmos mais 60, totalizando 236 unidades. 
Esse resultado positivo dá ainda mais força para o nosso plano de expansão, que é um verdadeiro case de 
sucesso no universo do franchising.

A importância da força da marca 
Os números de faturamento também são um sucesso. Só para a rede nós constatamos um aumento de 
32,9% em 2018. Isso demonstra claramente que as lojas estão conseguindo capturar a força da marca, 
tanto em relação às vendas quanto em relação à experiência de conforto e moda oferecida ao cliente pelo 
produto e serviço e, assim, estamos conquistando cada vez mais a confiança dos franqueados e dos nossos 
consumidores ampliando a faixa etária alvo.
 
Um dos passos para manter o sucesso da empresa foi intensificar ainda mais a promoção e a força da ima-
gem investindo em ações de marketing.
 
O que temos feito nos últimos anos, e que tem dado muito certo, é divulgar as coleções por meio de vídeos 
publicitários, além dos materiais de PDV. Uma estratégia importante foi  apostar em celebridades para serem o 
rosto da marca, pois elas criam um sentimento de reconhecimento e identificação do público com os produtos.
 
Este ano trouxemos as atrizes Letícia Colin e Letícia Spiller como novas garotas-propaganda. Também 
apostamos novamente na participação no Big Brother Brasil, programa da rede Globo que reúne grande 
audiência elevando a verba anual de mídia em 25%.

Perfil das novas consumidoras 
Outra parte importante da estratégia de crescimento foi ampliar o perfil das consumidoras, sempre res-
saltando a relação beleza/conforto dos calçados da Usaflex. Trouxemos mais informação de moda para os 
produtos, que agora são capazes de atender mulheres no geral, independentemente da idade e do estilo.
 
Além disso, investimos R$ 2,3 milhões na inauguração do novo prédio em Igrejinha e inauguramos a nova 
fábrica em Parobé, tudo para ampliar a nossa produção, mantendo a mesma excelência de sempre, que é 
marca registrada dos nossos produtos.
 
Também crescemos em 2018 na área de exportação, com aumento no faturamento em 55,4%, resultado 
da elaboração de uma estratégia diferenciada no mercado internacional. A expectativa é manter esse 
crescimento para 2020.
 
Lançado em janeiro deste ano, o e-commerce da Usaflex também faz parte da estratégia da marca para me-
lhor cobertura nacional e oferta completa do mix, que muitas vezes não está presente no canal multimarca. 

Sérgio Bocayuva
CEO Usaflex

Palavra
do Presidente

 
Todos os esforços têm como objetivo aumentar o potencial da empresa e promover o crescimento sustentado do 
faturamento, com governança e sustentabilidade social. Nossa ideia é fazer com que a empresa salte de R$ 340 
milhões conquistados em 2018 para, em torno de, R$ 415 milhões em 2019, aumentando a receita em 22%.

GPTW
No ano passado fomos eleitos pela segunda vez consecutiva uma das melhores empresas para trabalhar no Rio 
Grande do Sul, segundo o ranking do Great Place To Work, empresa de consultoria que avalia a gestão de or-
ganizações de diversos tipos e aplica pesquisas com empregados e empregadores para identificar a excelência 
no ambiente de trabalho.

No ranking geral do estado, a Usaflex recebeu a 15ª colocação na categoria grande porte – empresas que em-
pregam mais de mil funcionários e permaneceu como a única indústria calçadista a entrar no ranking.

Na pesquisa, o levantamento destaca 45 companhias cujas iniciativas se baseiam na avaliação dada pelos próprios 
funcionários sobre o ambiente de trabalho e em um relatório de práticas assinado pelos gestores. O resultado 
é um ranking que apresenta, em ordem decrescente, quais são os melhores ambientes de trabalho no estado. A 
lista de vencedores se divide em três categorias: “Grandes Empresas”, que empregam a partir de mil funcionários, 
“Médias Empresas”, que têm até 999 funcionários e “Pequenas Empresas”, que têm entre 30 e 99 funcionários.

Com um trabalho sistêmico de boas práticas de gestão de pessoas, a Usaflex possui comitês específicos voltados 
aos colaboradores. Entre os destaques, ressaltamos que o capital humano é o bem mais precioso e, para tornar-se 
uma das melhores empresas para trabalhar, desenvolvemos nossas ações com base em 8 princípios, sendo eles: 
Inspirar, Falar, Escutar, Agradecer, Desenvolver (pessoal e profissional), Cuidar, Celebrar e Compartilhar.

O capital humano é o nosso bem mais precioso e acreditamos que foram todas as ações desenvolvidas com 
base nesses 8 pilares, que buscam atender às necessidades dos colaboradores dentro e fora da empresa, os 
fatores determinantes para que os próprios colaboradores elegessem (através da pesquisa) a Usaflex como 
uma das melhores empresas para trabalhar. Esse reconhecimento nos motiva a fazer cada vez melhor.
 
Próximos passos 
Diante desses dados, podemos constatar que grande parte do esforço coletivo para o crescimento da empre-
sa 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. Trata-se de um trabalho com 
muitos desafios, mas estamos cada vez mais próximos de atingir os nossos objetivos.
 
Temos colaboradores e parceiros extremamente capacitados, o que nos dá a certeza de que os resultados po-
sitivos continuarão em nosso horizonte nos próximos anos.
 
Continuaremos investindo em produtividade, mas nunca sem deixar de seguir as diretrizes de sustentabilida-
de e trazer ações ligadas ao bem-estar dos funcionários e da comunidade em que a companhia está inserida. 
Queremos continuar a trilhar esse caminho ao lado de quem tornou possíveis todos esses resultados positivos.

Sérgio Bocayuva
CEO Usaflex

(GRI 102-14)
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São 20 anos, 1 presidente, 8 diretores e 7 comitês 
multidisciplinares e estratégicos para gerir o negócio.
São 20 anos, 4 unidades fabris, 7,7 mil pontos de venda 
multimarcas, 60 países de exportação e 176 franquias.
São 20 anos, 1.702.117 seguidores e fãs nas plataformas 
digitais, 30 prêmios e reconhecimentos recebidos  
e 56.576.097 pares de calçados produzidos  
ao longo desses anos.
São 20 anos, uma missão!

01INSTITUCIONAL
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1.1Governança
TRANSPARÊNCIA TRANSPARÊNCIA

TRANSPARÊNCIA

RESPONSABILIDADE

RESPONSABILIDADE RESPONSABILIDADE

Norteadores Estratégicos

Crescer de forma sustentável e rentável, oferecendo aos 

nossos clientes calçados com diferencial de conforto e 

beleza, garantindo a satisfação com produtos inovadores 

e de padrão elevado de qualidade.

MISSÃO

Continuar sendo reconhecida pela excelência na fabri-

cação de seus produtos e como uma empresa inovado-

ra e a melhor fornecedora de calçados confortáveis.

VISÃO

•  Satisfação do cliente, promovendo qualidade de vida 

por meio do conforto. 

•  Atuação ética e transparente.

•  Inovação e criação como foco.

•  Qualidade nos produtos e serviços.

•  Valorização e respeito às pessoas.

•  Sustentabilidade econômica, social e ambiental.

VALORES

Conselho de Administração

Presidente do Conselho de Administração

Fábio Martins Maranhão

Membro do Conselho de Administração

Ricardo Luis Nunes Vezo

Membro do Conselho de Administração

Thiago Aranha Leite

Membro do Conselho de Administração

Juersi Simplício Lauck

Membro do Conselho de Administração

Maria Isabel C. Masset Lacombe Mortágua

Membro do Conselho de Administração

Alexandre Petersen Buneder

19

Diretores

(GRI 102-16)

(GRI 102-18)

Sergio Bocayuva
Diretor-Presidente

Mafaldo Góis Jr.
Diretor Financeiro

Daniela Schaefer
Diretora Jurídica/RH

Oscar Sala Neto
Diretor de 

Operações Comerciais

Marcelo Guimarães
Diretor de 

Planejamento Industrial

Rafael Lauck
Diretor Comercial

Fernando E. Müller
Diretor de P&D

Elbio Armiliatto 
Diretor de Franquias

Elvídio Dill
Diretor de Produção
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O comitê envolve colaboradores e diretores do RH, do setor produtivo e 

administrativo, e tem como objetivo proporcionar oportunidade de cresci-

mento dos colaboradores na empresa, definindo critérios de movimenta-

ção interna e externa, tornando transparente as regras sobre as políticas 

salariais da empresa.

Comitê formado por colaboradores e diretores do setor produtivo 

e RH, além de profissionais de marketing e assistência social. Tem como 

objetivo promover o respeito às diferenças, valorizar a diversidade e com-

bater as desigualdades.

1.2Gestão
COMITÊS MULTIDISCIPLINARES 
E ESTRATÉGICOS

Comitê de Cargos e Salários

Comitê de Diversidade

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 Gois Júnior 
Diretor Financeiro

Elvídio Luiz Dill 
Diretor de Produção

Marcelo G. Guimarães 

Diretor de Planejamento Industrial

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
MEMBROS

MEMBROS

2021
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Com o intuito de entender, acompanhar, interagir e buscar soluções para 

os possíveis problemas ergonômicos no ambiente de trabalho, profissional 

de ergonomia, segurança do trabalho, marketing, medicina do trabalho, 

assistência social e o comitê, composto por colaboradores e diretores 

do RH e do setor produtivo, realizam ações objetivando o bem-estar das 

pessoas na execução do seu trabalho.

Comitê de Ergonomia

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

José Fernando Lopes

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

Adairton Aquino Severo 

Eng. de Segurança do Trabalho

1.2GESTÃO

20

Com o objetivo de elaborar ações que fortaleçam os controles internos, 

para gerar informações fidedignas e criar um ambiente que iniba a prática 

de atos contrários às leis e às normas vigentes, o comitê envolve profissio-

nais de TI, controladoria, planejamento industrial e jurídico, a fim de propor 

práticas que permitam o monitoramento dos processos e a identificação 

de eventuais irregularidades.

Comitê de Ética,  
Riscos e Compliance

Andréia de Oliveira

Gerente de Controladoria

Marcelo G. Guimarães

Diretor de Planejamento Industrial

Daniela Paula Colombo Schaefer

Diretora Jurídica/RH

Rodrigo Silva

Gerente de TI

Mafaldo Gois Júnior

Diretor Financeiro

MEMBROS
MEMBROS

23
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O Comitê de Inovação objetiva gerar, desenvolver e avaliar pro-

jetos para a criação de novos produtos e formas diferentes de realizar 

processos industriais e, para tanto, reúne colaboradores de pesquisa e de-

senvolvimento, inovação, suprimentos, modelagem, marketing, franquias e 

planejamento industrial. 

Comitê de Inovação

1.2GESTÃO

20

Com o objetivo de realizar ações que motivem a participação dos colabo-

radores em programas de qualidade, a redução de custos e a organização 

da empresa, para atingir melhores porcentuais de produtividade e efici-

ência, e assim chegar a níveis cada vez maiores de lucratividade, o comitê, 

composto por colaboradores e diretores do RH e do setor produtivo, fi-

nanceiro e de controladoria, também está engajado em avaliar constante-

mente os indicadores e promover a divulgação das metas e esclarecimen-

tos de cálculos de distribuição dos lucros.

Comitê de Participação  
dos Resultados

Alexandre Aloys Matte Júnior

Analista de Gestão da Inovação

Maria Teresa Guterres 

Gerente Comercial/Franquias

Bianca Gallas Carniel

Gerente de Marketing

Oscar Sala Neto 

Diretor de Operações Comerciais

Fernando Eduardo Muller

Diretor de P&D

Samuel Fernando Lauck

Consultoria em Inovação

Marcelo Ferreira

Coordenador de Setor (Modelagem)

Sandro Gabriel da Silva 

Gerente de Suprimentos

Marcelo G. Guimarães

Diretor de Planejamento Industrial

MEMBROS

Andréia de Oliveira

Gerente de Controladoria

Katiane Souza

Gerente de RH

Daniela Paula Colombo Schaefer

Diretora Jurídica/RH

Mafaldo Gois Júnior

Diretor Financeiro

Elvídio Luiz Dill

Diretor de Produção

Marcelo G. Guimarães

Diretor de Planejamento Industrial

Fabio Leandro Beer

Coordenador de RH

MEMBROS

25



26 27

O Comitê de Sustentabilidade é respon-

sável pela gestão e implantação de pro-

cessos e ferramentas de sustentabilida-

de da companhia, assessorando a administração na tomada de decisões 

que possuam impactos econômicos, ambientais e sociais. E, para tanto, 

estão envolvidos os colaboradores das áreas de RH, marketing, finanças, 

saúde e segurança do trabalho, assistência social e nutrição.

Comitê  
de Sustentabilidade

1.2GESTÃO

O ano de 2018 foi marcado pela reorganização das unidades industriais, 

que faz parte do projeto de otimização do processo produtivo da Usaflex 

e prevê a implantação de melhorias, tendo em vista a expansão da compa-

nhia e o bem-estar dos colaboradores.

Em janeiro de 2018, 114 colaboradores do setor de injetados, anteriormente 

alocados na unidade matriz, em Igrejinha, foram transferidos para a unida-

de de Parobé. Em abril, 74 colaboradores da Filial 7, também de Igrejinha/RS, 

foram alocados na unidade. Em agosto, avançamos mais uma etapa, com o 

encerramento das atividades da Filial 10, em Taquara, e a transferência dos 

colaboradores para a Filial Parobé/RS.

Dessa forma, a Filial Parobé/RS encerrou o ano com 416 colaboradores, 

em um parque fabril de mais de 8 mil m2. 

Unidades Fabris 

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

Flavia Camargo da Fonseca

Nutricionista Clínica

MEMBROS

20

(GRI 102-4, 102-10)

AGOSTO

2018

ABRIL

2018

JANEIRO

2018

AGOSTO

2018

ABRIL

2018

JANEIRO

2018

AGOSTO

2018

ABRIL

2018

JANEIRO

2018

AGOSTO

2018

ABRIL

2018

JANEIRO

2018

AGOSTO

2018

ABRIL

2018

JANEIRO

2018

= 416
colaboradores

228
colaboradores

74
colaboradores

114
colaboradores

Filial Parobé/RS

Filial 10

Filial 7

Setor de Injetoras
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1.2GESTÃO

Unidade de Parobé Ampliação da sede administrativa, 
em Igrejinha
Ainda como parte do projeto de expansão da Usaflex, em 2018, foram rea-

lizadas as obras da sede administrativa da empresa, em Igrejinha.

A obra foi concluída em janeiro de 2019 e projeta abrir cerca de 240 novos 

postos de trabalho.

Dessa forma, encerramos o ano de 

2018 com 4 unidades fabris, sendo a 

unidade Matriz em Igrejinha/RS, e as 

filiais nas cidades de Campo Bom/RS, 

Dois Irmãos/RS e Parobé/RS.

Fotos do projeto.

Fotos do andamento da obra e dos engenheiros responsáveis, da empresa Daniel Wilbert Engenharia.
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1.3Mercado
(GRI 102-2, 102-6)

Devido à histórica oscilação do mercado calçadista, 2018 apresentou 

ainda situações que influenciaram diretamente o seu desempenho, 

como a paralisação dos caminhoneiros, que provocou a ociosidade de 

quase 50% do setor no período.

Outra questão que influenciou o comportamento do mercado foi a elei-

ção presidencial, período que levantou expectativas e também incerte-

zas no consumidor, bem como a inatividade em função da realização da 

Copa do Mundo de futebol.

Diante disso, os dados nacionais do setor calçadista apresentaram sig-

nificativas variações em comparação a 2017.

TRANSPARÊNCIAPLANEJAMENTO ESTRATÉGIA OPORTUNIDADE

CONHECIMENTO CONHECIMENTO CONHECIMENTO CONHECIMENTO

Varejo de Calçado

+2,6%
(Ablac)Produção de  

Calçados

-1,6%
(IBGE)

Exportação 
(Abicalçados)

-10,8%
em pares

-10,5%
em U$

Emprego 
(Abicalçados)

-3,5%

A Usaflex é pioneira e líder na fabricação de calçados femininos com con-

forto, inovação e moda. A marca também oferece uma linha de bolsas e 

calçados masculinos, se destacando por seu empenho em agregar tec-

nologia, conforto e beleza em cada artigo. Com produção diária de até 

25 mil pares, contamos com aproximadamente 800 modelos de sapatos, 

que abrangem mais de 80 diferentes linhas 

de produtos para os mais diversos perfis de 

consumidores. Estamos presentes em mais 

de 7 mil pontos de venda multimarcas em to-

dos os estados brasileiros e, em mais de 20 

países, a Usaflex também possui franquias. A 

rede encerrou o ano de 2018 com 176 lojas 

que evidenciam um mix de conforto e moda.

1.3.1 Multimarcas 

Os resultados da crise calçadista que as-

sola o país ao longo dos anos passam a ser 

percebidos no canal multimarcas da Usaflex, 

que apresentou queda no último período. 

Porém, tal resultado também serviu de for-

ça motriz para o estabelecimento de novas 

estratégias do canal, bem como para o for-

talecimento dos canais de franquias e de ex-

portação, que supriram este resultado com 

o seu crescimento, além de corroborar com 

a já verificada necessidade de abertura de 

um novo canal, que também irá somar for-

ças, o e-commerce.

3120

 Canais Multimarcas

 Franquias

 Exportação

 E-commerce
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O projeto de segmentação Usaflex assume o objetivo de direcionar a visi-

bilidade da marca e tornar a exposição dos seus produtos mais eficiente e 

disponível para os seus consumidores.

No ano de 2018, duplicamos o número de lojas qualificadas como Espaço 

Usaflex e realizamos diversas ações, como capacitação de vendedores e 

gerentes das lojas multimarcas e campanhas de incentivo.

Segmentação em lojas multimarcas

2.302 vendedores de 353 lojas participaram dos treinamentos desenvolvi-

dos pela Usaflex, em parceria com a Action Consulting, em 2018.

58% a mais de vendedores treinados, em relação a 2017.

Treinamentos

1.3 MERCADO
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O aplicativo de treinamento segue em expansão. Com aumento de mais de 

300% no número de usuários, durante o ano foram realizadas 300 posta-

gens, entre vídeos, textos, slides, quiz e promoções, que geraram 116.585 

interações entre lojistas e vendedores de todo o país.

Aplicativo

34

1.3 MERCADO

A campanha Usa para ganhar proporcionou 32 premiações entre dinheiro 

e viagens, para os usuários do aplicativo. 

TODAS AS INTERAÇÕES EM 2018

No ano de 2018 realizamos outras três ações de premiação vinculadas às 

campanhas Usa para Ganhar, Outubro Premiado e Natal Premiado, que 

somaram mais de R$ 50 mil em prêmios.

300
postagens

+300%
no número  
de usuários

116.585
interações

8.965
comentários

25.626
curtidas

82.014
visualizações

para
ganhar
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1.3 MERCADO
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Além disso, em 2018, foram investidos mais 

de R$ 150 mil em prêmios instantâneos 

para vendedores por atingimento das ven-

das previstas (metas).

39

1.3 MERCADO

Em 2018, o percentual de representatividade das franquias Usaflex passou 

a ser 32%. Em número de lojas, a rede cresceu 49%, chegando a 176 lojas 

ao final de 2018.

1.3.2 Franquias

AM

MT

RO

RR
AP

AC

MG

RJ

BA

SP

PR

SC

RS

PI

MA CE
RN

PB

PE
AL

SE

PA

TO

GO

DF

ES

MS

3

52

1

6

12

3

3

37

5

9

6

1

43

14

11

4
2

6

2

1

LOJAS ATIVAS

Total de

176
*Atualizado em 31/12/2018
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1.3 MERCADO

4120

Devido à grande aceitação 

do mercado e à oportunida-

de apre sentada, foi lançado 

um novo conceito de loja para 

atingir outros níveis de públi-

cos. Intitulada Loja Premium, o 

modelo prevê a sua instalação 

em shoppings de alto padrão, 

que tem como público-alvo 

consumidores de classe AA.

Também existe a possibilidade de implementação em 2019 do projeto de 

conceito de Loja Light, que ao contrário da Premium prevê a implantação 

da loja em locais que possuem potencial de venda, mas que não compor-

tam os investimentos necessários no conceito standard.

Foto de Loja Premium.

Projeto de Loja Light.

Outro fator de sucesso é o plano de negócio proposto, que destaca a ren-

tabilidade como fator atrativo para novos negócios. Tal informação é chan-

celada pelos próprios franqueados, uma vez que 60% dos franqueados 

possuem mais de uma loja.

O crescimento da rede tem ocorrido entre os próprios franqueados ou 

por indicação deles. 



42

1.3 MERCADO

1.3.3 E-commerce

Procurando acompanhar a evolução tec-

nológica que provém do mercado e de-

vido à demanda reprimida de consumi-

doras que não encontravam os produtos 

divulgados na mídia, nasceu o projeto da 

Loja Virtual Usaflex. 

Produtos de moda e acessórios estão no 

topo da lista das cinco classes mais ven-

didas em volume no e-commerce mun-

dial, e essa é uma ótima notícia para a 

marca Usaflex, que alia moda e conforto 

para suas consumidoras. 

A marca tem passado por um processo de 

renovação com o intuito de alcançar um 

público que não faz parte de um estereó-

tipo ou idade, mas sim um consumidor que 

precisa se sentir confortável em todas as 

ocasiões do seu dia a dia. A loja virtual 

Usaflex surge neste caminho, seguindo 

uma tendência de consumo e atualização.
4320

 A possibilidade de aproximação com os consumidores por meio do canal 

digital, trazendo mais conteúdo e disponibilizando o acesso às tecnologias 

da empresa e aos diferenciais competitivos que a tornam líder no segmen-

to mundial é o que traduz a importância desta nova etapa que se inicia.

Em novembro e dezembro de 2018, tivemos o Projeto Piloto Loja Usaflex, 

em que funcionários do setor administrativo tiveram a oportunidade de 

ser os primeiros clientes a testar esse canal. Entre pedidos feitos, produ-

tos entregues e ajustes realizados, a loja estava pronta para entrar no ar 

no início de janeiro de 2019.

Mantivemos o mesmo endereço on-line do site institucional, assim as pes-

soas que quiserem saber mais sobre a empresa, as nossas tecnologias, 

encontrar as nossas lojas físicas pelo país ou ainda obter mais detalhes 

sobre “Como ser um Franqueado” encontram todas as informações cen-

tralizadas, além de terem acesso à compra de produtos.

Estamos confiantes em relação a esse canal. Acreditamos que nossos fiéis 

clientes que já tiveram a oportunidade de caminhar com conforto, além de 

continuarem a comprar nas lojas físicas, também serão clientes on-line. E 

esta é uma excelente oportunidade de alcançar novos perfis de clientes 

em todo o Brasil.
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As exportações da empresa foram estimuladas e iniciou-se um planeja-

mento estratégico para a área internacional, com a implementação do 

departamento de exportação, tendo em vista que, nos anos anteriores, 

optávamos por trabalhar com vendas de oportunidade através de agentes 

terceirizados no mercado externo.

Novas políticas foram colocadas em prática para o desenvolvimento de es-

tratégias competitivas.

Dentro dessa perspectiva, após o desenvolvimento do planejamento es-

tratégico para a internacionalização da marca Usaflex, definiu-se por ex-

pandir as operações através de lojas licenciadas.

Logo, analisou-se os possíveis key-accounts para a implementação do 

projeto e tomou-se como diretrizes a avaliação dos mercados/clientes 

com identificação com a marca, contas já existentes, parceiros de negó-

cios, distribuidores e investidores.

1.3.4 Exportação

BRASILBOLÍVIA

EL SALVADOR

COSTA
RICA

ISRAEL

1.3 MERCADO

Com o apoio e o acompanhamento 

do setor de expansão internacional, 

em 2018, foram inauguradas duas 

unidades em Israel e uma unidade 

em El Salvador. Também foram insta-

ladas três unidades na Costa Rica e 

uma na Bolívia, totalizando a abertura 

de 7 lojas licenciadas no período.
Setor de Exportação da Usaflex.

3
unidades na  
Costa Rica

Lojas Usaflex na Costa Rica.

44
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1.3 MERCADO

1
unidade na  

Bolívia

2
unidades  
em Israel

1
unidade em  
El Salvador

Loja Usaflex na Bolívia.

Lojas Usaflex em Israel.

Loja Usaflex em El Salvador.

RESULTADOS (GRI 201-1) 

MERCADO INTERNO
REGIÃO  
NORTE

REGIÃO  
NORDESTE

REGIÃO  
SUDESTE

REGIÃO  
CENTRO-OESTE

REGIÃO  
SUL

2%

17%

53%

9%

19%

Pares vendidos  
em 2018

O total de pares comercializados no mercado in-

terno apresentou aumento de 3% em relação ao 

ano de 2017.

EXPORTAÇÃO (GRI 102-6) 

Atualmente a Usaflex exporta os seus produtos para 51 países. O canal 

apresentou crescimento de 45% no volume de vendas em comparação ao 

ano de 2017.

América do Sul

65%

América  
do Norte 

1%

Europa 
6%

Oriente  
Médio 
13%

América  
Central 

15%
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1.4Eventos
Estratégicos

A participação da Usaflex em feiras e eventos possui objetivos merca-

dológicos e institucionais, ou seja, visa enaltecer a imagem e a marca da 

companhia, além de expor os produtos e os lançamentos de coleções e 

inovações tecnológicas, objetivando a venda através de uma experiên-

cia diferenciada.

IMAGEMORGULHO ESTRATÉGIA OPORTUNIDADE

IMAGEM OPORTUNIDADE

NEGÓCIOS

IMAGEM IMAGEM

•  44ª Feira  

Internacional 

de Calçados 

e Artefatos 

de Couro – 

Couromoda  

São Paulo/SP  

(Janeiro 2018) 

•  Lançamento da linha  

de calçados EcoFlex

FEIRAS NACIONAIS
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•  40 Graus – Feira de 

Calçados e Acessórios  

Natal/RN 

5 a 7 de março

•  Salão Internacional do 

Couro e do Calçado – SICC  

Gramado/RS  

Maio 2018 

•  Apresentação Tecnologia 

Low Impact

5120

•  ABF Franchising Expo  

São Paulo/SP  

 27 a 30 de junho

1.4 EVENTOS ESTRATÉGICOS
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•  50ª Feira 

Internacional da 

Moda em Calçados e 

Acessórios – Francal  

São Paulo/SP   

Julho 2018

•  Participação:  

Retail Now – Fórum 

Desafios e Soluções 

para Multimarcas  

no Brasil  

17/7/2018

•  Destaque das 

tecnologias Usaflex 

nas vitrines 

FEIRAS INTERNACIONAIS

ITÁLIA

Expo Riva Schuh  
16 a 19 de junho de 2018

•  Feira de Calçados e Acessórios Zero Grau  

Gramado/RS 

   Novembro 2018 •  Apresentação Tecnologia 

Triple Care

1.4 EVENTOS ESTRATÉGICOS
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RÚSSIA

Missão Comercial a Moscou  
Junho de 2018

ITÁLIA

MICAM  
De 16 a 19 de  
setembro de 2018

BOLÍVIA

EXPOCRUZ  
De 21 a 30 de  
setembro de 2018

COLÔMBIA

Colômbia Moda  
24 a 26 de julho de 2018

CUBA

FIHAV - Feira Havana  
29 de outubro a  
2 de novembro de 2018

1.4 EVENTOS ESTRATÉGICOS
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Início da restauração da Casa Vidal, 

em Taquara. Projeto patrocinado pela 

Usaflex através da LIC.

Início da Obra:

Em 24 de agosto de 2018, foram assi-

nados o contrato e a ordem de início 

da obra, após solenidade de assinatu-

ra, com a instalação da placa de obra.

Seminário GPTW Melhores Empresas para Trabalhar. 

Com apresentação da Usaflex sobre as suas ações 

para profissionais de RH de diversas empresas do RS.

Seminário Ancham – Usaflex apresenta o Case Pé de Igualdade – inclusão 

de PCDs – para profissionais de RH de diversas empresas do RS. 

Visita dos membros do Comitê do 

Inovaflex, realizada na FIERGS – 

Programa de Inovação.

Participação no 1o Fórum de  

Vendas Unicalce.

Visita do 

Núcleo de 

Estudos em 

Inovação 

da UFRGS.

1.4 EVENTOS ESTRATÉGICOS
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A Convenção de Vendas para Franqueados e Representantes Comerciais, 

ocorrida em novembro, na cidade de Gramado/RS, contou com as pales-

tras de Edmour Saiani e Bernardinho do Vôlei. 

A ocasião também contou com o desfile de apre-

sentação da nova coleção.

E, para encerrar as atrações da Convenção, 

Tiago Abravanel animou a festa que também 

comemorou os 20 anos da companhia, ocor-

rida após o jantar, no Hotel Ritta Höppner, em 

Gramado/RS.

1.4 EVENTOS ESTRATÉGICOS
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1.5Comunicação
e Marketing

A atriz Maria Fernanda Cândido 

estrelou as campanhas de Pri-

mavera/Verão e Outono/Inverno 

realizadas no ano de 2018.

6120
AGUARDANDO  

VALORES  

CORRETOS
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Satisfeitos com os resultados gerados pelo uso de celebridade nas cam-

panhas, o que ficou evidente através de feedback de lojistas e consumido-

res, foi realizada uma pesquisa nas redes sociais para eleger a celebridade 

das campanhas de 2019.

Em novembro, na Convenção de Vendas, a celebridade foi anunciada para 

Franqueados e Representantes Comerciais com transmissão ao vivo para 

o Facebook. A estratégia apostou em uma novidade ainda maior, em vez 

de uma celebridade, foram anunciadas duas atrizes para estrelar as cam-

panhas de Primavera/Verão e Outono/Inverno da marca: Letícia Spiller 

e Letícia Colin.

TV ABERTA MERCHANDISING

MÍDIA

Mais Você - Ana Maria Braga Big Brother Brasil 2018
•  Desfile de Lançamento e 

entrada na casa

•  Prova do Líder

•  Visualizações em festas

Hora do Faro Programa da Sabrina

1.5 COMUNICAÇÃO E MARKETING
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TV FECHADA

Facebook
Instagram 

YouTube
Google Ads

Mídia Programática
Influenciadores

1.5 COMUNICAÇÃO E MARKETING

REVISTAS

Revista  
Caras

Revista  
Cláudia

Revista  
Latam

Revista  
Gol

DIGITAL

INSERÇÕES COMERCIAIS 
NOS SEGUINTES CANAIS

ANÚNCIOS DURANTE O ANO
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1.5 COMUNICAÇÃO E MARKETING

ASSESSORIA DE IMPRENSA

2018 – DESTAQUES NA IMPRENSA

Revista  
Metrópole

Jornal 
Zero Hora

Revista 
Canal Extra

Revista 
Ana Maria

InfoMoney Folha de  
São Paulo

Revista Agora 
Jornal Agora SP

Revista 
Época Negócios

Foram conquistadas

1.396
inserções com  

uma valoração de

R$ 30.945.931.359
Um aumento de

43%
em relação ao ano anterior
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1.5 COMUNICAÇÃO E MARKETING

DIGITAL

Em 2018, houve um investimento 26% maior do que em 2017 em mídias so-

ciais. Com isso tivemos um alcance de 10.975.163 nas postagens, que gera-

ram 269.338 cliques no site, 38% a mais que 2017.

• No Instagram ganhamos mais de 260 mil novos seguidores.

•  No YouTube houve um aumento de 33% no número de inscritos no canal.

•  Encerramos o ano de 2018 com 1.702.117 seguidores em todas as plata-

formas digitais.

•  O aumento nos investimentos em marketing e as ações de merchandising 

também contribuíram para o aumento de buscas pela marca.

TOTAL DE INVESTIMENTOS

Google 
23%

Mídia Programática
33%

Facebook 
28%

Instagram 
16%

DIGITAL

Evento 
Coleção Outono/Inverno

Para valorizar o lançamento dos produtos de Outono/Inverno, 

também realizamos um evento, que recebeu a presença de 

72 influenciadoras dos segmentos de moda, beleza e lifestyle.
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BUSCAS PELA MARCA USAFLEX  
NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

Usaflex  Linear (Usaflex)
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DESTAQUES 2018 – FOCO EM INSTAGRAM

500.000

375.000

250.000

125.000

Janeiro Março Maio Julho Setembro Novembro
0

O Instagram 
da marca ganhou

261 mil
novos seguidores  

em 2018.

As redes sociais se tornaram os  

principais canais da marca,  
demonstrando que estamos conseguindo  

rejuvenescer o público-alvo.

DESTAQUES 2018 – PERFIL DA SEGUIDORA  
DO INSTAGRAM

Site

0,4

0,3

0,2

0,1

0

Instagram Facebook

13-17
anos

18-24
anos

25-34
anos

35-44
anos

45-54
anos

55-64
anos

+ 65
anos

No Facebook agregamos  

16 mil novas seguidoras de 25 a 34 anos,  

rejuvenescendo o perfil da marca na plataforma.

1.5 COMUNICAÇÃO E MARKETING
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DESTAQUES 2018 – MÍDIAS SOCIAIS

@gifunari @bonitasemfrescura

@mellkemmer @michelepassa

@thatilovato @palomaklein

2018 – EVENTO SHOW ROOM - OUTONO/INVERNO

DESTAQUES 2018 – USO DE INFLUENCIADORAS

Objetivo:  
Lançar a campanha 

Outono/Inverno e 

trazer o peso de uma 

influenciadora macro 

do mundo da moda 

Resultado digital:  
Impactos: 112.444

Usuários  

engajados: 7.220

Visualizações: 26.613

Digital:  
A ex-Miss Brasil Natália 

Guimarães foi a convidada 

especial e, ao longo 

do ano, passou a ser a 

embaixadora da marca

Mídias utilizadas 

• TV

• Internet

• PDV

• Impressos

1.5 COMUNICAÇÃO E MARKETING

Resultados:

6.115.294 impactos

5.835.720 views

684.219 reações

6.701 comentários 
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A comunicação com os stakeholders é constantemente fomentada pela 

companhia. Ela ocorre por meio de canais específicos e linguagem própria, a 

fim de estreitar o relacionamento com cada um, de forma clara e assertiva.

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

•  Colaboradores  
e Dirigentes

•  Comunidade

•  Consumidores
•  Clientes
•  Imprensa

•  Colaboradores  
e Dirigentes

•  Comunidade
•  Consumidores
•  Clientes
•  Imprensa
•  Acionistas e Investidores
•  Fornecedores e 

Prestadores de Serviço
•  Entidades de Classe

1.5 COMUNICAÇÃO E MARKETING

•  Colaboradores e 
Dirigentes

•  Colaboradores  
e Dirigentes

•  Colaboradores  
e Dirigentes

•  Colaboradores  
e Dirigentes

•  Consumidores
•  Clientes

•  Colaboradores  
e Dirigentes•  Clientes

•  Colaboradores  
e Dirigentes

•  Comunidade
•  Consumidores
•  Clientes
•  Imprensa

Informaflex Revista Flex Murais

Pipicult Site Inovaflex

Central de 
Relacionamento

Compartilhando 
Ideias e Opiniões

Ouvidoria

Extranet #Ficaadica Redes Sociais

•  Colaboradores  
e Dirigentes

•  Comunidade
•  Consumidores
•  Clientes
•  Imprensa
•  Acionistas e Investidores
•  Fornecedores e 

Prestadores de Serviço
•  Entidades de Classe



76 7720

IMAGEMORGULHO

IMAGEM

NEGÓCIOS

IMAGEMRECONHECIMENTO

IMAGEM ORGULHO

ORGULHO

SELO TÍTULO DESCRIÇÃO

Melhores Empresas 

para Trabalhar – GPTW 

BRASIL

Pela 2ª vez consecutiva, a Usaflex é 

certificada como uma das Melhores 

Empresas para Trabalhar, segundo 

o Great Place to Work.

Melhores Empresas  

para Trabalhar – GPTW 

RIO GRANDE DO SUL

A empresa alcançou a 15ª colocação 

na categoria grande porte – empresas 

com mais de mil funcionários – 

no ranking geral do estado do Rio 

Grande do Sul, sendo a única indústria 

calçadista a entrar na premiação.

Anuário  

Época Negócios 360°

De acordo com o Instituto Dom 

Cabral e a Revista Época, a Usaflex é a 

136º no ranking nacional de Negócios 

e 5º lugar na categoria Têxtil, Couro 

e Vestuário, sendo avaliada nos 

requisitos Governança Corporativa 

(5º lugar), Sustentabilidade (3º lugar), 

Inovação (4º lugar), Pessoas (4º lugar) 

e Visão de Futuro (4º lugar).

        Prêmios e
Reconhecimentos
1.6

SELO TÍTULO DESCRIÇÃO

Prêmio  

Época Reclame Aqui

Com reputação máxima (RA1000) 

no site desde 2015, a Usaflex pela 3ª 

vez consecutiva é indicada a uma das 

melhores empresas para o consumidor. 

Em 2018, registrou 11.024 votos na fase 

da votação popular, assim, conquistou o 

2º lugar no Prêmio Época Reclame Aqui 

– categoria Calçados – Fabricantes.

Perfil Energia + Limpa

O certificado Perfil Energia + Limpa 

contempla a contabilização dos gases 

de efeito estufa deixados de emitir 

pela organização, através da compra 

de energia renovável no Ambiente 

de Contratação Livre.  O certificado 

refere-se ao período de janeiro a 

dezembro/2017 no qual foram deixados 

de serem emitidos 465,158 tCO2e 

(toneladas de dióxido de carbono 

equivalente) no meio ambiente.

Selo Verde

O Certificado de Destaque Ambiental 

concedido pelo Jornal do Meio Ambiente 

do Estado de São Paulo autoriza a 

utilização do “Selo Verde” pela Usaflex 

visando premiar, incentivar e impulsionar 

um seleto grupo de empresas 

assinaladas, com o Certificado Ambiental 

Selo Verde. Este distinto grupo estão 

aptos, pois praticam a Preservação e 

Educação Ambiental, servindo assim 

de modelo e espelho para as demais.
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1.7 Inovação

A Usaflex é reconhecida pela sua capacidade de proporcionar conforto à 

vida de todos os seus clientes, através dos produtos desenvolvidos, adap-

tando-se sempre às suas às suas necessidades e aos seus anseios, levan-

do soluções relacionadas ao conforto dos usuários. O objetivo é promover 

sempre a qualidade de vida e o bem-estar aos consumidores.

Para tanto, diversas pesquisas são realizadas para a proposição de novas 

tecnologias que atendam às demandas de conforto específicas. Assim, nas-

ceu a linha Usaflex Dual Care, criada pela identificação da demanda por con-

forto de pessoas que sofrem com o esporão de calcâneo e metatarsalgia.

BENEFÍCIOAVANÇO ESTRATÉGIA OPORTUNIDADE DIFERENCIAL

O objetivo foi desenvolver um calçado que proporcionasse beleza e con-

forto às mulheres que sofrem com esporão de calcâneo e metatarsalgia, 

buscando tecnologias e anatomias específicas, respeitando as caracterís-

ticas necessárias para que o produto cumprisse a sua funcionalidade.

7920
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ETAPAS

•  Pesquisas: demanda, mercado, custos, elementos de moda, ten-

dências e materiais.

•  Pesquisas sobre possíveis soluções.

•  Consultas a profissionais e parceiros especializados.

•  Desenvolvimento dos modelos: análise de inspirações através de 

viagens internacionais, assinaturas de revistas e portais de moda.

•  Criação dos modelos com base nas características necessárias, 

nas pesquisas e nas diretrizes da coleção, desenvolvidas pela 

equipe composta por designers e técnicos por meio de reuniões.

•  Testes: produção de amostras (fábrica piloto).

•  Realização dos testes no Laboratório interno.

•  Teste de campo (grupo de colaboradoras).

•  Testes externos (níveis de conforto).

•  Aprovação: setores de desenvolvimento, comercial e marketing – 

por meio de reuniões.

•  Lançamento: comercialização em feiras setoriais e, posteriormen-

te, para todo o mercado através dos escritórios de representação.

8120

ALGUNS PRODUTOS COM A  
TECNOLOGIA DUAL CARE

1.7 INOVAÇÃO



São 20 anos, mais de 10 parceiros  
institucionais apoiando as nossas ações.
São 20 anos, quase 2 mil fornecedores localizados  
num raio máximo de 100 km de distância da empresa.
São 20 anos inserida em comunidades que somam  
cerca de 242 mil habitantes.
São 20 anos e mais de 72 mil consumidoras 
confortáveis cadastradas em nossa base.
São 20 anos e 12.688 colaboradores fizeram  
e/ou fazem parte dessa história.
São 20 anos, um propósito!

02SOCIAL
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(GRI, 102-12, 102-13, 102-45)

2.1Parceiros
Institucionais

Há uma rede de apoio para a realização de nossas ações, e assim es-

treitamos o relacionamento com instituições públicas e privadas de in-

teresse comum.

IMAGEM IMAGEM

IMAGEM

OPORTUNIDADE

DESENVOLVIMENTO RELACIONAMENTO

OPORTUNIDADE

TRANSPARÊNCIA

Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas  

Empresas

Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial

Associação de Pais  
e Amigos dos  
Excepcionais

Centro de Atenção  
Psicossocial

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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2.2 Fornecedores

2087

(GRI 102-9, 308-1)RELACIONAMENTO NEGÓCIO RELACIONAMENTO

IMAGEMRELACIONAMENTOTRANSPARÊNCIA

DESENVOLVIMENTO TRANSPARÊNCIA TRANSPARÊNCIA

Setor de Suprimentos da Usaflex.

150 km de distância

no máximo

Com base no tripé da sustentabilidade, o setor de suprimentos desen-

volve ações que visam o crescimento econômico da companhia, em bus-

ca de oportunidades, soluções de prazo e preço, fortalecendo as par-

cerias já existentes e desenvolvendo as novas. Com base em ações de 

consciência ambiental, social e financeira, selecionamos e desenvolve-

mos fornecedores que apresentem boas práticas socioambientais e que 

estejam num raio aproximado de 150 km de distância, a fim de minimizar 

os impactos de logística, bem como o desenvolvimento regional.

 

Em 2018, o setor de suprimentos foi reestruturado, o aumento da equipe 

e a entrada de profissionais com expertise em governança corporativa 

e compliance proporcionaram ao setor a estrutura ideal de supplychain.

Os fornecedores e prestadores de serviço, além de enquadrar-se nos 

critérios de seleção, no qual são exigidos diversos documentos, os for-

necedores de matéria-prima devem estar alinhados com as exigências 

do projeto de Substâncias Restritivas e realizar os treinamentos e ade-

quações solicitadas pela empresa e seus parceiros na realização do 

projeto, iniciado em 2017.
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2.3Consumidores
CONHECIMENTO ESTRATÉGIA OPORTUNIDADE RELACIONAMENTO

OPORTUNIDADENEGÓCIO CONHECIMENTO CONHECIMENTO CONHECIMENTO

ESTRATÉGIA

2089

Com base nas informações do perfil do consumidora, busca-

mos realizar ações de melhorias, tanto em relação ao alinha-

mento do produto oferecido quanto à prestação de serviços 

de atendimento.

O Prêmio ÉPOCA Reclame AQUI nasceu para premiar as em-

presas que acreditam que o consumidor merece sempre o me-

lhor atendimento, assim, em 2018, a Usaflex foi reconhecida 

pelos seus clientes como uma das Melhores Empresas para o 

Consumidor na categoria Calçados – Fabricantes.

Aline Reinhardt e Geice Brombilla da Central de Relacionamento da Usaflex
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2.3CONSUMIDORES

20

Dentre as 10 empresas indicadas ao Prêmio Época Reclame Aqui, a Usaflex 

ficou em 2º lugar na votação popular, com 11.024 votos ao maior Prêmio 

de Atendimento do País.

Classificação Empresas Atendidas Solução
Voltaria a 

fazer  
negócio

Nota
Tempo de 
resposta

Avaliações
Quantidade de 
Reclamações  

*12 meses
Avaliações Reputação Pontos Votos % de Votos

VENCEDOR
Havaianas 
Loja Física

100% 82% 76% 7,15
4 dias e  
7 horas

910 3.573 27,15% Ótimo 26.908 26.716 28,13%

2o Lugar Usaflex 100% 93% 86% 8,18 19  
horas 221 570 38,77% RA1000 22.672 11.024 11,61%

3o Lugar Arezzo 97% 77% 69% 6,89
13 dias e 
4 horas

555 1.831 30,31% Bom 17.785 11.669 12,29%

4o Lugar Piccadilly 100% 92% 88% 8,10
5 dias e 
7 horas

120 299 40,13% RA1000 16.286 8.019 8,44%

5o Lugar Moleca 100% 82% 78% 7,19
3 dias e 
9 horas

223 942 23,67% Ótimo 15.501 15.383 16,20%

6o Lugar
Puma 
Sports

83% 80% 74% 7,12
3 dias e 

10 horas
199 649 30,66% Bom 12.307 8.165 8,60%

7o Lugar Klin 100% 91% 89% 8,47
1 dia e 

21 horas
140 412 33,98% RA1000 6.568 3.259 3,43%

8o Lugar
Schutz 

Loja Física
97% 75% 65% 6,43 14 dias 187 580 32,24% Bom 5.213 5.162 5,43%

9o Lugar
Calçados 

Bibi
100% 87% 81% 8,00

1 dia e 
7 horas

146 346 42,20% Ótimo 4.300 2.858 3,01%

10o Lugar
Anacapri 
Loja Física

96% 75% 63% 6,70
15 dias e 
14 horas

168 542 31,00% Bom 2.743 2.726 2,87%

* Dados de outubro/2018
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2.3CONSUMIDORES

A página do Reclame Aqui possui mais de 42 milhões de visualizações ao 

mês e mais de 15.000.000 de consumidores cadastrados.

Possuímos o Selo RA1000 desde 2015 e buscamos aprimorar o atendi-

mento pós-venda ano a ano. Empresas que possuem este selo, demons-

tram a seus consumidores o compromisso que possuem com o pós-

venda, elevando o grau de confiança em sua marca, produtos e serviços.

100%

85,1%

93,4%

8,15%

Reclamações Respondidas

1º/1/2018 – 31/12/2018

Voltaria a fazer negócio

Índice de solução

Nota do consumidor

RA1000

8.9/10

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 Consumi-

dor). Após a indicação, um ranking é realizado a partir do voto popular, 

por categoria.

Revisamos periodicamente os procedimentos e soluções adotadas no 

atendimento ao consumidor, objetivando diagnosticar eventuais proble-

mas e pontos de melhorias. Atuando com ética e transparência, em 2018, 

realizamos o registro de mais de 618 elogios sobre o nosso atendimento. 
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A diversidade de gênero, de etnias, de idades, culturas, grau de instrução, de 

condições físicas e intelectuais enaltecem as diferenças que somam.

9520

2.4Colaboradores
(GRI 102-7, 102-8)

A gestão estratégica de pessoas visa alinhar as necessidades es-

tratégicas da organização com o desenvolvimento e necessidades 

dos trabalhadores.

O conjunto de ações que envolvem a gestão estratégica de pessoas 

começa com o processo de recrutamento e seleção. Treinamento e 

desenvolvimento adequado às competências de cada colaborador 

também são premissas da gestão estratégica.

Além disso, saúde ocupacional, segurança no trabalho, remuneração 

e benefícios também são ações de interesse de ambas as partes, 

pois visam o bem-estar do colaborador e geram um clima agradável 

e produtivo, e isso contribui para a melhoria no desempenho indivi-

dual e organizacional.

Encerramos o ano de 2018 com 2.776 colaboradores comprometidos 

e motivados a ajudar a empresa a atingir seus objetivos e metas e a 

realizar sua missão.

RELACIONAMENTO

CUIDADO RECONHECIMENTO ESTRATÉGIA

DESENVOLVIMENTO

DESENVOLVIMENTO TRANSPARÊNCIATRANSPARÊNCIA CONHECIMENTO

CONHECIMENTO

CONHECIMENTO

CONHECIMENTO

OPORTUNIDADE

PERFIL DO COLABORADOR

Cargo Feminino Masculino Total

Aprendiz 67 61 128
Estagiário - 2 2
Administrativo 61 39 100
Coordenadores 3 8 11
Produção 1.600 864 2.464
Supervisores 11 36 47
Gerentes 6 13 19
Diretores 1 6 7

Homens

1.027

Outros 
gêneros

Não houve 
manifestação

63%  
dos colaboradores 

são mulheres

893
Colaboradores com  
menos de 30 anos

399
Colaboradores com  

mais de 50 anos

1.484
Entre 30 a 50 anos

GÊNERO

Nº DE COLABORADORES POR CARGO/GÊNERO

IDADE

Mulheres

1.749

Data base: 12/2018
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Estimulamos o crescimento dos colaboradores dentro da empresa e os 

valorizamos pelo seu tempo de permanência na empresa com homena-

gens (entrega de troféus) e entrega de cartões no dia do aniversário na 

empresa. Além disso, o tempo de permanência é um dos critérios individu-

ais que determinam o percentual de Participação dos Resultados. Quanto 

maior o tempo de empresa, maior será este percentual, respeitando os 

demais critérios. 

Tempo de Empresa

Anualmente, na data em que o colaborador faz aniversário de sua contrata-

ção, ele recebe um cartão, uma forma simbólica de agradecimento. A satis-

fação do colaborador em receber a homenagem é verificada, pois além dos 

agradecimentos eles realizam postagens de orgulho nas redes sociais.

Aniversário de Empresa

2.4 COLABORADORES

Até 5 anos 

1.618
De 10 a 15 anos

170
De 5 a 10 anos 

933
Mais de 15 anos

55

De 10 a 15 anos

6%

Mais de 15 anos

2%

De 5 a 10 anos

34%

Até 5 anos

58%

42% dos colaboradores  
tem  mais de  
5 anos de empresa

9720



ESCOLARIDADE
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Grau de Instrução 2017 2018 Diferença

Analfabeto 12 12 0,00%

Ensino Fundamental I incompleto (4ª Série incompleta) 148 127 -14,19%

Ensino Fundamental I completo (4ª Série completa) 223 197 -11,66%

Ensino Fundamental II incompleto (5ª a 9ª Série incompleta) 800 712 -11,00%

Ensino Fundamental II completo (1º Grau completo) 456 378 -17,11%

Ensino Médio incompleto (2º Grau incompleto) 509 515 1,18%

Ensino Médio completo (2º Grau completo) 632 601 -4,91%

Superior incompleto 120 177 47,50%

Superior completo 45 36 -20,00%

Pós-graduação 2 19 850,00%

Mestrado 1 2 100,00%

Analfabeto

Ensino Fundamental I incompleto  
(4ª Série incompleta)

Ensino Fundamental I completo  
(4ª Série completa)

Ensino Fundamental II incompleto  
(5ª a 9ª Série incompleta)

Ensino Fundamental II completo  
(1º Grau completo)

Ensino Médio incompleto  
(2º Grau incompleto)

Ensino Médio completo  
(2º Grau completo)

Superior incompleto

Superior completo

Pós-graduação

Mestrado

9920Em comparação a 2017, observa-se a redução de colaboradores de baixa es-

colaridade e o aumento significativo do ensino superior e pós-graduação. 

Porém, ainda assim, a maioria dos colaboradores, 51%, possui escolaridade 

até o Ensino Fundamental. Em 2017, eram 55,2%.

51% dos colaboradores possui  

até o Ensino Fundamental   
Aumento significativo do ensino 

superior e pós-graduação  

6,38%

0,43%
4,57%

7,10%

25,65%

13,62%

2.4 COLABORADORES

18,55%

21,65%

1,30%
0,68%
0,07%
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2.4 COLABORADORES

Dependentes

Com o objetivo de celebrar a chegada dos filhos dos colaboradores, lan-

çamos a ação chamada Bem-vindo.

Quando os colaboradores retornam da licença-maternidade/paternidade 

entregamos um cartão, no qual reconhecemos e celebramos este mo-

mento especial na vida dos colaboradores, e o convidamos a compartilhar 

esta alegria com os demais colegas, enviando uma foto do bebê para vei-

cularmos na seção Bem-vindo no jornal interno Informaflex.

Esta, também, é uma maneira de demonstrar o interesse da empresa pelo 

que acontece com o colaborador, e celebra este momento único, que é a 

chegada de um filho.

Bem-vindo

42% dos colaboradores possuem pelo menos 1 dependente.

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

822
Colaboradores  

com 1 filho

281
Colaboradores  

com 2 filhos

50
Colaboradores  

com 3 filhos

8
Colaboradores  

com 4 filhos 
ou mais

Colaboradores que residem no  
mesmo município em que trabalham

Unidade
Matriz

Igrejinha
Filial

Campo Bom
Filial

Dois Irmãos
Filial

Parobé

Porcentagem 41,59% 85,07% 92,16% 31,14%
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2.4 COLABORADORES

A Usaflex pratica uma faixa mínima salarial de 43% maior do que o salário 

mínimo e 25% acima do piso salarial indicado pelo sindicato.

Acreditamos que a remuneração acima dos valores-base estabelecidos na 

legislação atraem os melhores talentos, além de valorizar os colaboradores.

REMUNERAÇÃO (GRI 202-1)

Salário mínimo  
Nacional

R$ 937,00

Piso salarial  
do Sindicato

R$ 1.073,60

Turnover

Média mensal  
de todas as unidades

1,97%

Desde 2017, adotamos a metodologia do Great Place to Work (GPTW) de 

pesquisa com os colaboradores.

A pesquisa é conduzida pela própria instituição do GPTW, que seleciona 

aleatoriamente mil colaboradores para responder às questões, seguindo 

a mesma metodologia em 53 países do mundo, e garante a confidencia-

lidade das informações.

A metodologia, reconhecida globalmente, permite que a companhia possa 

conhecer, aprimorar e gerenciar o clima da organização.

A pesquisa avalia as seguintes dimensões:

Pesquisa de clima

Credibilidade Respeito Imparcialidade

Orgulho Camaradagem
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A partir dos resultados da pesquisa, a Usaflex busca aprimorar as ações nos 

âmbitos de menor avaliação e/ou citadas nos comentários.

Após a avaliação da pesquisa com os 

colaboradores e das práticas culturais 

da empresa, o GPTW elabora o ranking 

de Melhores Empresas para Trabalhar, 

visando certificar e reconhecer as em-

presas com melhor desempenho.

Em 2018, atingimos a 15ª posição no 

Ranking das Melhores Empresas para 

Trabalhar no RS.

2.4 COLABORADORES

Nestes 5 itens a Usaflex obteve médias acima de 70 pontos, destacando o 

Orgulho, com 84 pontos.

70

76

73

84

Credibilidade

Respeito

Imparcialidade

Orgulho

77Camaradagem

Credibilidade: 70
Respeito: 76
Imparcialidade: 73
Orgulho: 84
Camaradagem: 77

Além da realização da pesquisa com os colaboradores, é realizada uma 

análise das práticas realizadas pela empresa. São analisadas as práticas 

culturais nos seguintes aspectos:

Contratar e Receber

Escutar

Cuidar

Inspirar

Agradecer

Celebrar

Falar

Desenvolver

Compartilhar

SOMOS A 1ª  
E SEGUIMOS SENDO A  

ÚNICA INDÚSTRIA 
CALÇADISTA  
A RECEBER A  

CERTIFICAÇÃO  
GREAT PLACE TO WORK 
E ESTAR NO ROLL DAS 
MELHORES EMPRESAS  

PARA TRABALHAR!
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Além da pesquisa do GPTW, a Usaflex também realiza uma pesquisa mais 

específica, de satisfação dos benefícios concedidos pela empresa e das 

ações realizadas. E dela destacamos os resultados em relação à satisfa-

ção do transporte coletivo fornecido pela empresa, que atingiu nível de 

satisfação de 80% entre ótimo e bom. 10% a mais da última avaliação. 

E, também, o percentual de consciência da importância do uso de Equipa-

mentos de Segurança – EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), que 

atingiu 100%, ou seja, todos os colaboradores que responderam à pesqui-

sa informaram ter consciência da importância do uso dos equipamentos.

Os resultados dessa pesquisa são confirmados pelas questões que des-

tacamos na pesquisa do GPTW, estando acima do benchmark em relação 

aos benefícios concedidos pela empresa e pelo fornecimento de equipa-

mentos e recursos necessários.

BENEFÍCIOS

Os benefícios concedidos aos colaboradores visam à saúde e o bem-estar de 

todos, dentro e fora da organização. Com base nos resultados das pesquisas 

buscamos sempre aprimorar cada um dos benefícios. Em 2018, acrescenta-

mos o Convênio com Seguro de Vida. Os principais benefícios são:

10720

2.4 COLABORADORES

(GRI 401-2)

Respeito 

Temos benefícios especiais  
e diferenciados aqui 

Benchmark

82
Usaflex

86

Respeito 

Eu recebo os equipamentos e recursos 
necessários para realizar o meu trabalho 

Benchmark

89
Usaflex

95

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 Convênio com Seguro de Vida
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2.4 COLABORADORES

PROGRAMA DE  
PREVENÇÃO DE ACIDENTES (GRI 404-1)

As ações do Programa de Prevenção de Acidentes consistem em pales-

tras e treinamentos que visam a conscientização do colaborador sobre o 

tema segurança no trabalho.

Em 2018 lançamos a ação AMBIENTE SEGU-

RO que prevê realizar uma análise detalhada 

de todos os setores, em todas as unidades, a 

fim de adequar possíveis situações que pos-

sam interferir diretamente na segurança e na 

saúde do colaborador.

As ações iniciaram pela Filial 9, em Campo 

Bom, e posteriormente foram replicadas para 

todas as unidades, seguindo um cronograma, 

devido ao alto investimento financeiro que as 

ações demandam.

As ações realizadas no período foram:

•  Conscientização do uso de EPIs, por meio de palestras, reuniões e 

treinamentos: Todas as unidades estão engajadas nesta ação, cientes 

de que além de uma obrigação o uso de EPIs preserva o nosso bem mais 

precioso: a saúde!
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2.4 COLABORADORES

•  Substituição de Produtos Químicos: 

no setor de Costura da Filial 9, em 

Campo Bom, estão sendo realizados 

orçamentos e testes com produtos 

livres de substâncias que podem ser 

prejudiciais à saúde. Após a aprova-

ção, a adequação será realizada no 

se  tor de costura das demais unidades.

•  Adequação de Embalagens: mode-

los de embalagens que não permi-

tem o contato com o produto ou o 

vazamento do mesmo, estão sendo 

testadas a fim de que se adequem às 

normas e sigam um padrão.

•  Padronização de Identificação: to-

dos os produtos seguirão um rótulo 

padrão, facilitando, assim, a identifi-

cação do seu conteúdo. A padroni-

zação está sendo realizada na Filial 9 

e o modelo aprovado será utilizado 

nas demais filiais.

•  Proteção de Máquinas: Na Filial 9, 

em Campo Bom, todas as máquinas 

estão sendo verificadas, e proteto-

res estão sendo instalados em equi-

pamentos que podem apresentar 

algum risco. Após aprovação, as má-

quinas das demais unidades também 

receberão a proteção específica.

E para comunicar os colaboradores 

do avanço das ações, os setores ade-

quados recebem este selo, sinalizan-

do um ambiente seguro e saudável.

11120
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Treinamento em Segurança

SIPAT

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes – SIPAT é um evento que 

reúne os colaboradores de todas as unidades, no qual abordamos assun-

tos relacionados à saúde e à segurança do colaborador e ao meio ambien-

te, através da realização de palestras, workshops e quiz.

Atividade
Quantidade de 
colaboradores 
participantes

Duração

Treinamento CIPA 80 60 horas

Treinamento de combate à emergência 40 20 horas

Treinamento de uso de EPI / NR 20 /  
Produtos químicos 507 2h30min

Treinamento de uso de EPI 226 31 horas

Atividade Participantes Duração

Segurança e saúde no trabalho 1.543 3h45min

Proteção auditiva 865 2h15min

Proteção das mãos 58 1h

Importância do uso de EPIs 748 1h45min

Paródia 352 1h

Em 2018, abordamos o tema Consumo Consciente no Concurso Cultural, 

convidando os filhos dos colaboradores a realizarem o teste da Pegada 

Ecológica de suas casas, através de um questionário que abordava ques-

tões sobre a separação do lixo e o uso de recursos naturais e, após, reali-

zar um desenho sobre o tema.

Concurso Cultural

11320
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Os 10 desenhos selecionados ganharam um presente especial: um kit plan-

tio, com vaso, sementes e terra para realizar o plantio e o monitoramento. 

Os 10 participantes dessa segunda etapa do concurso precisavam enviar 

fotos ou vídeos do crescimento da plantinha, para que, após o período es-

tipulado, fossem eleitos os vencedores do concurso, sendo eles divididos 

em 2 categorias: 

• Categoria 1: crianças de 0 a 5 anos. 

• Categoria 2: crianças de 6 a 10 anos.

Os vídeos e fotos do monitoramento do crescimento da plantinha eram 

enviados semanalmente, e os vencedores do concurso ganharam como 

prêmio um voucher DayUse Ecoland (um dia com almoço, piscina e demais 

atrações na Ecoland, em Igrejinha/RS) para a família.

OS VENCEDORES DE 2018:

Categoria até 5 anos: 
Luiza de Souza. Filha de 

Arlei de Souza, Filial 3 - 

Dois Irmãos

Categoria mais de 5 anos: 
Vítor Valdir Simon. Filho 

de Sandra Klauck, Filial 

5 - Dois Irmãos

Vitor e sua família, curtindo as atrações 

da Ecoland, em Igrejinha/RS
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PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA 
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

As áreas que integraram a equipe são compostas por profissionais como As-

sistente Social, Nutricionista, Médica do trabalho e Técnica de enfermagem.

O enfoque adotado pela Equipe Multidisciplinar, ao priorizar um trabalho 

que traz orientações de saúde por meio da formação de grupos, permite 

além da otimização do tempo, um espaço onde as experiências positivas 

são compartilhadas, despertando aos demais motivação e força de vonta-

de para alcançar bons resultados ao adotar hábitos de vida saudáveis.

Equipe Multidisciplinar
Esse é o grupo que possui um número ex-

pressivo de pessoas, pois os temas gerais de 

como cuidar da saúde no cotidiano desper-

tam mais interesse por parte dos colabora-

dores, porque está associado à autoestima, 

que promove uma vida mais feliz. Neste gru-

po, também, é dado um destaque especial ao 

controle do peso em todos os encontros.

Grupos Reeducação  
Alimentar e Diabetes 

134 participantes 

Apresentaram redução de peso 97 participantes

Mantiveram o peso 7 participantes

Ganharam peso 30 participantes

Depoimento de um participante do grupo:

Em primeiro lugar quero agradecer à Nutri pelo empenho, 

por nos explicar e nos ensinar a comer saudável. Com tudo 

que aprendi no grupo, me ajudou a tomar coragem para 

emagrecer e continuar no caminho de uma vida saudável.
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O grupo de hipertensão consiste em orientar 

e acompanhar os colaboradores que apre-

sentam pressão arterial acima do conside-

rado normal. Nos encontros, são realizados 

diá logos sobre a importância do estilo de vida 

que escolhemos, trazendo para o debate, as-

pectos relevantes para quem quer viver com 

qualidade: controlar o estresse e a ansiedade, 

ser resiliente, escolher alimentos saudáveis e 

adotar a prática de exercícios físicos.

Grupo de Hipertensão  
64 participantes 

Já faziam uso da medicação  
para controle da pressão 56 participantes

Mantiveram a pressão arterial controlada 62 participantes

Não tomavam medicação e mantiveram  
a pressão arterial controlada com  
hábitos alimentares saudáveis,  
exercícios físicos e controle emocional

8 participantes

Depoimento de um participante do grupo:

Gostei muito, aprendi coisas importantes sobre a pressão alta, 

me fez aprender muito como se cuidar e se reeducar com a 

alimentação e se possível quero de novo. Tudo muito ótimo.

O grupo de gestantes é o espaço de aco-

lhida das mesmas e um momento de es-

cuta, orientação e reflexão, considerado 

tão importante nesse período. Nos encon-

tros também são utilizados vídeos sobre 

as etapas do desenvolvimento do bebê. 

Trabalhamos sobre autoestima e forta-

lecimento dos vínculos familiares, possi-

bilitando à futura mamãe o retorno mais 

tranquilo ao trabalho. Tratamos questões específicas de curiosidade das 

futuras mamães, correta alimentação e amamentação com acompanha-

mento de peso e aferição da pressão arterial.

Para aprimorar as orientações buscou-se a parceria das secretarias de 

saúde, através de profissionais que trabalham nas maternidades locais.

Grupo de Gestantes  
61 participantes 

Hipertensas 8 gestantes

Desenvolveu hipertensão durante a gravidez 1 gestante

Depoimento de uma participante do grupo:

Gostei bastante, pois aprendi muita coisa que eu não sabia, 

principalmente sobre uma alimentação saudável e sobre os 

passos do desenvolvimento do bebê. Foi bastante divertido 

e gostei também do convívio com as outras gestantes.
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Ressaltamos, que os resultados alcançados com este trabalho é o con-

junto das intervenções dos profissionais, tendo em vista que os fatores 

emocionais, nutricionais e clínicos são fundamentais para obter um estilo 

de vida mais saudável.

Em 2018, planejamos uma atividade especial ao término de cada semes-

tre. Os participantes tiveram uma oportunidade de interação ao retomar 

os conteúdos trabalhados de forma lúdica e descontraída com dinâmica 

de perguntas e respostas com sorteio de cestas com produtos naturais 

e integrais.

SEMANA DA SAÚDE 

O trabalho realizado em 2018 para marcar o 

Dia Mundial da Saúde, consistiu em aprendi-

zado prático no preparo de um sal caseiro, 

com o uso de inúmeras ervas medicinais e 

benéficas à saúde, bem como a diminuição 

do uso do sódio, deixando o prato mais sa-

boroso, saudável, sem prejuízo para quem 

tem a pressão arterial elevada ou até mesmo 

para quem quer prevenir doenças.

Após o aprendizado do sal, houve ainda um momento de relaxamento por 

meio de massagem que foi aplicada mutuamente pelas participantes da 

ação com o auxílio de objetos que estimulam a circulação, o bem-estar, o 

relacionamento interpessoal e o relaxamento.

Conforme o exposto acima, aplicamos uma pesquisa de satisfação com 

perguntas simples e objetivas a fim de conhecer o que representou essa 

ação como complemento das orientações repassadas.

Evento Longevidade Saudável  
e Momento Relaxamento Fitness

Participantes da atividade – 96 colaboradores

Equipe Multidisciplinar no encerramento dos grupos
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Depoimento dos participantes:

Muito bom fazer parte desse evento, profissionais competentes, 

informação de qualidade e temas importantes para o bem-estar.  

E certamente nos sentimos valorizados com eventos 

direcionados para nós, fora do conteúdo do trabalho diário, 

focado no profissional como pessoa, não apenas funcionário.

Achei o evento ótimo, pois foi explicado qual a importância 

de cada ingrediente para nossa saúde. Os exercícios da 

profª. também foram ótimos.

O Evento consiste no estímulo à prática de 

exercícios físicos. Orientados pela Educa-

dora 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 descon-

tração e relaxamento.

Desafio do Corpo 

A equipe ensinou os funcionários como preparar um sal caseiro mais saudável, feito a partir de ervas.

Os funcionários participam 

ativamente das sessões  

de exercícios



124 12520

Problemas Pessoais/Diversas Situações
Contato com a rede pública municipal e estadual  

a fim de agendar consultas, exames e demais 

atendimentos necessários (órteses, próteses), 

insegurança quanto ao emprego, separações 

(funcionária passa a ser provedora da família), 

baixa autoestima, rotina estressante, solicita-

ções para trocar de turno ou de setor e aumen-

to de salário, contato com o Conselho Tutelar 

para  vaga social em escolas infantis e projetos extraclasse, bem como enca-

minhamentos para informações e tomada de providências.  

2.4 COLABORADORES

O atendimento social consiste em 

uma intervenção técnica e individuali-

zada com os colaboradores que apre-

sentam necessidades de apoio de or-

dem interpessoal e profissional.

A profissional de assistência social atua auxiliando o colaborador a refletir 

sobre a situação apresentada, mediando o diálogo para que o sujeito en-

contre o melhor caminho a ser seguido.

DIÁLOGO SOCIAL 

Depoimento:

Meu primeiro contato com a Assistente Social foi através do grupo de 

hipertensão, na ocasião ela percebeu também outra necessidade e me chamou 

em particular para conversar. Ouviu um pouco minha história de vida, e me 

encaminhou para a conquista de um grande desejo: “Colocar meus dentes”. 

O dentista ao qual ela me indicou, fez uma avaliação detalhada,  

e no final do ano de 2018, voltei a sorrir novamente.  Estou muito feliz!!!!

Vera Lúcia da Silva – Setor de costura Filial Parobé/RS

Relacionamentos Familiares
Desemprego, violência doméstica, ausência 

de rede de apoio familiar, conflitos conjugais, 

falta de manejo com os filhos, déficit habita-

cional, alcoolismo e outras drogas, estresse 

econômico, luto.  

31 atendimentos

61 atendimentos sendo 7 atendimentos com o respectivo líder.

Vulnerabilidade Social
Necessidade de repasse de cesta básica em 

caráter emergencial, déficit habitacional, orien-

tações sobre o cadastro único, mediação nos 

encaminhamentos para clínica odontológica.    

22 atendimentos
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Projeto Pé de Igualdade 

Depoimento:

Tenho a convicção de que há várias funções para serem executadas  

pelos funcionários PCDs. Eles têm habilidades e conhecimentos  

para se tornarem independentes em todos os sentidos, o que  

eles precisam de fato é de uma oportunidade.

Lidiane de Oliveira – Supervisora Filial Campo Bom/RS.

Visitas Domiciliares 9

Atendimento individual 66

Atendimento com os familiares 18

Conversa com líderes e ou equipes 12

Reuniões com Entidades Parceiras 09

Com vistas à saúde e bem-es-

tar dos colaboradores de to-

das as unidades, profissionais 

de diversas áreas, membros 

do Comitê de Ergonomia, jun-

tamente com os Ergotimes, 

realizaram em 2018, diversas 

ações de melhorias ergonômi-

cas, destacamos:

Ergonomia

Implantação do processo de gestão em ergonomia 

na Filial Parobé/RS, com a análise ergonômica dos 

setores de palmilhas e montagem.
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Implantação da alternância postural no  

setor de palmilhas da Filial Parobé/RS.

Orientação sobre alternância postural em pé/sentado na Filial Dois Irmãos/RS.

Adequação de máquinas para  

permitir a alternância postural  

na Filial Campo Bom/RS.

Confecção de carrinhos para transporte de carga na unidade Matriz Igrejinha/RS.

Confecção de bancada 

para apoio de caixas.

Capacitação de 

Ergonomia para 

os Ergotimes.
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Climatização 

No segundo semestre de 2017, teve início a insta-

lação da climatização junto à matriz e as unidades 

da empresa Usaflex, com o objetivo de melhorar 

as condições de trabalho no que tange o confor-

to térmico. De acordo com a NBR 16401-2 (2008) a sensação de conforto 

térmico é essencialmente subjetiva, devido às grandes variações individuais, 

fisiológicas e psicológicas, por isso não é possível determinar as condições 

de conforto para 100% das pessoas. Entretanto, é importante que o am-

biente seja termicamente confortável para a maioria, pois é deste conforto 

que decorrem vários benefícios para a saúde e qualidade de vida dos traba-

lhadores, bem como, impactam de forma positiva sobre as questões produ-

tivas. Diante deste contexto podem-se elencar os seguintes benefícios:

•  o trabalhador se sente mais atraído pelo posto de trabalho, por sua ativi-

dade e pelos resultados positivos das tarefas, haja vista a diminuição de 

queixas tanto em relação às necessidades individuais quanto a doenças 

adquiridas nesses ambientes (fadiga, exaustão, desidratação), resultando 

em redução de custos operacionais.

• maior rendimento do trabalho.

• menor índice de acidentes.

• melhor entrosamento funcional versus social.

• maximização da qualidade dos serviços.

Filial Parobé/RS – Setor de Montagem  (2º semestre de 2018)

Filial Dois Irmãos/RS  
(2º semestre de 2017)

Matriz Igrejinha/RS 
Setor de Montagem  
(2º semestre de 2018)

Encerramos o ano  
de 2018 com

 
80% 

das unidades  
fabris climatizadas.
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No ano de 2018 tivemos a aquisição de um software de cálculos de dietas, 

podendo desta maneira montar um Plano Alimentar individualizado, onde 

a prescrição do Programa Alimentar é elaborada de forma personalizada, 

de acordo com: objetivos, histórico clínico e alimentar, estilo de vida, mo-

dalidade esportiva, fase ou tipo de treinamento do paciente.

Foram atendidos 242 colaboradores, em todas as unidades, que manifesta-

ram interesse ou foram encaminhados para receber orientações individua-

lizadas. Esses colaboradores buscaram a reeducação alimentar para tratar 

patologias como diabetes, hipertensão, alterações de colesterol e triglice-

rídeos, osteoporose, câncer, doenças cardiovasculares, obesidade e des-

nutrição. Ainda, foram atendidos gestantes e outros casos em grupos.

Além das 242 primeiras consultas, tivemos mais 618 reconsultas ou acompa-

nhamentos para que melhor fosse atingido o nosso objetivo junto ao paciente.

Nutrição

A Ginástica Laboral no ano de 2018, desenvolveu os quatro pilares princi-

pais para a prevenção, manutenção e reabilitação do colaborador.

São eles:

•  Preparar para a jornada de trabalho: as atividades desenvolvidas foram di-

recionadas ao aquecimento de músculos e articulações do corpo inteiro.

•  Compensatória: durante a jornada, sintomas como desgaste físico de uma 

mesma articulação, falta de atenção e tensionamento de membros supe-

riores, são muito comuns, o que põe a ginástica laboral como instrumento 

regulador do stress. Foram realizados exercícios mais lúdicos, onde a aten-

ção seja voltada totalmente para o momento compensatório, tais como 

equilíbrio, atividades em dupla, em equipe, etc.

•  Relaxamento: no final da jornada de trabalho, é necessário alongar todas as 

estruturas musculares, membros superiores, inferiores, coluna, etc. A abor-

dagem adotada foi a de combinação de exercícios de modo que potencialize 

e acelere a recuperação articular e a muscular para o outro dia.

•  Corretiva: Para fadiga extrema, em qualquer horário. Importante tornar fá-

cil a realização e a identificação do momento em que o colaborador neces-

sita de uma pausa. Para a corretiva (e autonomia) foi utilizado repetição de 

explicação e movimento. Principalmente no setor produtivo.

Foram realizados rodízios de horários entre os setores.

Ginástica Laboral

132



134

2.4 COLABORADORES

Durante o acompanhamento nutricional os colaboradores tiveram  

o seguinte desempenho:

OBJETIVO: EMAGRECER

Resultado Colaboradores (%)

Diminuíram de peso 169 69,83 %

Mantiveram o peso 20 8,26 %

Aumentaram de peso 38 15,70 %

OBJETIVO: GANHO DE MASSA MUSCULAR

Resultado Colaboradores (%)

Aumentaram o peso 12 4,96 %

Diminuíram ou mantiveram o peso 3 1,25 %

O acompanhamento nutricional individualizado, trata-se de um atendimen-

to personalizado, pois somos diferentes e temos necessidades diferentes, 

assim como hábitos e preferências. Todos esses aspectos são respeitados 

e considerados no momento da consulta e da prescrição da dieta. Esta 

deve ser leve, prazerosa e atender às preferências e necessidades dos pa-

cientes. A prescrição é totalmente individual e intransferível.
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Depoimentos:

Já fiz várias dietas 

frustradas, nunca 

cheguei ao fim ou tive 

qualquer resultado. 

Quando conversei 

com a Flávia falei que  

queria emagrecer 6 kg. 

Então, comecei a 

seguir a dieta que ela me deu, totalmente 

diferente de antes, com hábitos mais saudáveis.  

No começo é difícil, mas você acostuma  

a comer certo. Hoje eliminei 9 kg. Estou  

muito satisfeita com o resultado. Pretendo 

eliminar ainda mais 5 kg. Persistência e  

vontade é a chave para alcançar o objetivo.

Daniela dos Santos – Quaresma Gerente  

de Costura, Filial Campo Bom/RS

Comecei com a Nutri, em agosto de 2018, uma Reeducação Alimentar.  

Quando aceitei o desafio achei que seria impossível perder peso, mas tive 

apoio da minha família, colegas e da minha iluminada, querida Nutri Flávia. 

Quando começamos as pesagens, para minha surpresa, em 5 meses perdi 

gradativamente 10 kg e algumas gramas. Hoje continuo com estilo de vida  

mais saudável, vivo mais leve, um dia por vez. Quero dizer que não é fácil,  

mas é possível emagrecer e ter qualidade de vida. Fico grata pela oportunidade 

que a empresa proporciona, em acreditar e nos incentivar a ter uma vida 

melhor, e à nossa Nutricionista Flávia por acreditar no meu potencial e não 

medir esforços para auxiliar a todos que buscam uma vida saudável. Grata.

Mariana Pinheiro Mathias – Telefonista Matriz Igrejinha/RS

O antes (à esquerda) e o  

depois (abaixo) de Daniela



Campanha de Vacinação Contra a Gripe

Com foco na prevenção de doenças e na promoção da saúde, as ações de-

sempenhadas pelo departamento médico são realizadas através da promo-

ção de exames, vacinas, adesão de campanhas nacionais e/ou regionais e 

pela disseminação de informações.

Atendimento Médico

Exames realizados em parceria com 
a Secretaria de Saúde de Igrejinha
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Realização de Exames Pré-Câncer

PRÉ-CÂNCER MAMOGRAFIA

Resultado Resultado

Colaboradores 91

Normal 51
Alterados 
(Encaminhados ao Ginecologista) 40

Resultado Resultado

Colaboradores 69

Normal 62
Alterados 
(Solicitado Ecografia Mamária para 
complementação do diagnóstico)

7

2.4 COLABORADORES
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Campanha
Outubro
Rosa

Campanha
Novembro
Azul



140

2.4 COLABORADORES

PROGRAMA DE  
DESENVOLVIMENTO,  
AVALIAÇÃO E INCENTIVO 

TU – Talento Usaflex

O TU é o programa de seleção interna que visa identificar talentos poten-

ciais dentro da empresa, para possíveis promoções, no caso de surgimen-

to de vagas.

Promoções pelo TU no ano de 2018: 

Total de 108 de todas as unidades

PUCCC – Programa Usaflex  
de Capacitação Continuada  
ao Colaborador 

Em 2018, ocorreu a 4ª edição do Programa Usaflex de Capacitação 

Continuada ao Colaborador – PUCCC com o tema Valorização da Vida, 

a palestra emocionou a todos, com a apresentação do vídeo do projeto 

Pé de Igualdade. Na sequência, Sandro Seixas apresentou a palestra de 

Superação, mostrando como é possível superar as dificuldades que a vida 

pode apresentar, assim como ele mesmo fez para viver a sua vida feliz e 

realizar os seus sonhos, sem os dois braços. E para encerrar, o palestrante 

Ezequiel Padilha apresentou um resumo de seu novo livro “Seja Feliz com 

Motivação”, trazendo exemplos de como devemos buscar forças para ir 

atrás dos sonhos e sermos felizes, mesmo diante de dificuldades, de forma 

descontraída, valorizando tudo o que temos e somos na vida. 

As palestras ocorreram entre os dias 22 e 25 de janeiro, em todas as unidades. 

A pesquisa de satisfação apresentou o seguinte resultado:

14120
Ótimo
98%

Regular
1,7%

Ruim
0,3%
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4ª edição do PUCCC – Programa Usaflex de Capacitação Continuada ao Colaborador, em todas as unidades
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PÉ DE IGUALDADE 

Em 2018, lançamos o vídeo do Projeto. O mesmo ob-

teve cerca de 150 mil visualizações nas redes sociais.

(GRI 405-1)

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=CvdryOkC_ZU
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Em 2018, celebramos a formatura da primeira turma  

do Curso de Aprendizagem, da Filial Campo Bom/RS.

A primeira turma do Curso de Aprendizagem da unidade de Campo Bom realizou  

solenidade de formatura no dia 15 de maio, na sede do Senai, em Novo Hamburgo. Na ocasião, 12 alunos receberam a certificação de Auxiliar de Linha de Produção.
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Além disso, alunos e colaboradores envolvidos no projeto foram convidados 

a participar de diversos eventos para compartilhar suas experiências.

Seminário Senai de Inclusão:    

Experiências sobre inclusão psicossocial.

Visita do Conselho Municipal 

da Pessoa com deficiência de 

Dois Irmãos.

Colaboradora apresentando 

trabalho na Feira Municipal 

de Ciências sobre a sua 

experiência na empresa.

Homenagem ao 

colaborador que 

desenhou um sapato, 

cujo projeto foi usado de 

inspiração para a criação 

de um modelo real.Membros do Comitê de Diversidade, 

colaboradores, familiares de PCDs e parceiros 

apresentando o Projeto Pé de Igualdade e suas 

experiências na Amcham para profissionais 

de RH de diversas empresas do RS.
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Cursos de aperfeiçoamento e capacitação, internos e externos, foram reali-

zados para colaboradores de todos os níveis hierárquicos, durante todo o 

ano. O RH, junto aos supervisores, elaborou a proposição de cursos, em gru-

po ou individuais, de acordo com as necessidades por eles apresentadas.

Em 2018, iniciou-se o processo de coaching indi-

vidual com os gerentes e diretores da empresa, 

cuja finalidade é estimular a reflexão sobre o com-

portamento, relações, competências, necessida-

des de desenvolvimento e tomadas de decisões. Esse processo cria cons-

ciência, potencializa a escolha e leva à mudança, dando apoio para que o 

profissional se desenvolva também como pessoa, revelando o seu potencial 

e ajudando-o a obter a melhor performance em todas as áreas de sua vida.

No ano de 2018, proporcionamos um treina-

mento para novas turmas de supervisores, com 

o intuito de apresentar respostas às questões 

que fazem parte do papel da liderança. Assim, permitimos que exploras-

sem ao máximo suas potencialidades para atuarem como formadores de 

novos líderes, levando os participantes a identificar a importância do fe-

edback para o crescimento individual e coletivo, bem como para a moti-

vação dos colaboradores.

No último ano, também realizamos o workshop de manutenção para su-

pervisores e auxiliares da área produtiva, que participaram do treinamento 

de capacitação no ano de 2017. Acreditamos que esta é uma ótima forma 

de manter o alinhamento e o foco na liderança.
CAPACITAÇÃO 

Coaching executivo

Treinamento para  
supervisores

Workshop de 
manutenção para 
supervisores 
e auxiliares

2.4 COLABORADORES
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2.4 COLABORADORES

Oferecemos, também, um treinamento para no-

vas turmas de auxiliares, com o objetivo de apre-

sentar respostas às questões que fazem parte 

do cotidiano do trabalho. Assim, permitimos que explorassem ao máximo 

suas potencialidades como gestores/líderes na organização. O treina-

mento proporcionou uma oportunidade de vivência em grupo e um espa-

ço onde os participantes puderam rever seus modelos mentais, ajudando-

-os a entender e a reconhecer seus próprios talentos e dificuldades, seus 

valores, conceitos e paradigmas pessoais, e como essas questões interfe-

rem na qualidade das relações que estabelecem no trabalho.

Treinamento para  
auxiliares

Objetivos: oferecer técnicas e práticas aos parti-

cipantes para que falem com segurança diante de qualquer público, espe-

cialmente em ocasiões profissionais em que o colaborador precise repre-

sentar a Usaflex, desempenhando bem as funções que incluam comunicação. 

Além disso, ministrar palestras e discursos, apresentar ideias e projetos ou 

novas coleções. O curso foi apresentado para as áreas administrativa e de 

apoio, líderes e auxiliares de liderança.

Objetivos: formar líderes coaches que consigam perceber o todo a ser 

feito, que saibam se comunicar, bem como priorizar, organizar e implantar 

ações em etapas, alinhando processos e rotinas, que agreguem pessoas, 

ideias e talentos, na busca dos resultados desejados pela empresa. Ou 

seja, o curso visa tornar o líder um grande comunicador ao delegar, coor-

denar e acompanhar tarefas tornando-o hábil em persuadir pessoas a co-

laborar com a equipe para a conquista dos resultados no prazo, além de 

transmitir as informações aos superiores. O curso foi apresentado para 

para as áreas administrativa e de apoio, líderes e auxiliares de liderança.

Expressão e 
oratória para o 
sucesso profissional

Expressão e 
oratória para o 
sucesso profissional
Nível 2 – A COMUNICAÇÃO DO LÍDER
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2.4 COLABORADORES

O Excel é um dos aplicativos mais usados para a 

criação de planilhas eletrônicas e uma das ferra-

mentas mais utilizadas para controles diversos e 

auxílio nas tomadas de decisões.

Objetivos: o participante aprendeu desde a criação de gráficos, edição e 

impressão de planilhas em Microsoft Excel, bem como a elaboração de 

fórmulas e funções, até a utilização avançada e elaboração de painéis de 

controle estratégico: os dashboards. O curso foi dado para colaboradores 

da área administrativa e de apoio.

Excel

Cursos de capacitação realizados em 2018. Cursos de capacitação realizados em 2018.
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2.4 COLABORADORES

AÇÕES SOCIAIS 

AÇÕES INTERNAS

Saúde Financeira

Durante todo o ano, dicas de saúde financeira foram veiculadas no Infor-

maflex. No final de 2018, junto aos pagamentos de 13º salário e férias, foi 

entregue aos colaboradores a Cartilha de Educação Financeira, documen-

to que visa auxiliar os colaboradores no controle das finanças. Torneio Interno de Futsal 

Com o intuito de integrar os colaboradores, a 18ª edição do Torneio Interno 

de Futsal da Usaflex reuniu colaboradores de todas as unidades e teve como 

campeões os seguintes times:

Categoria Masculino Feminino

1o Lugar Produção Dia / Dois Irmãos Matriz

2o Lugar CM44 Costura 1 / Dois Irmãos

3o Lugar Trilho 4 Costura 2 / Dois Irmãos

Goleiro menos vazado  
e Atleta Destaque

Tiago – Produção Dia / 
 Dois Irmaos

Evanir – Matriz

Goleador Juares – Trilho 4 Bruna – Costura 2 / Dois Irmãos

Disciplina Produção Dia / Dois Irmãos Costura 1 / Dois Irmãos

Melhor Torcida Campo Bom



156

2.4 COLABORADORES

Anualmente, realizamos ações como:

•  Entrega de kits escolares para os filhos dos colaboradores de 4 a 12 anos.

•  Divulgação do EJA, do Enceja de Cursos Técnicos e Profissionalizantes.

•  Inscrição para cursos e provas na sede da empresa.

•  diversos convênios com descontos em faculdades e instituições de Ensino 

Técnico e Profissionalizante.

O nome da ação já diz tudo: queremos incentivar a educação! Queremos os 

filhos dos nossos colaboradores na escola. Sabemos que muitos pais têm 

dificuldade para comprar todos os materiais escolares, por isso, realizamos a 

doação de materiais básicos.

Também queremos que os colaboradores que abandonaram a escola reto-

mem os estudos, para, assim, conquistarem o crescimento profissional.

Queremos que aqueles que querem mais sejam motivados a ir além!

Tais ações possuem impacto direto nos resultados apresentados na página 99 

em relação ao aumento no grau de escolaridade dos colaboradores.

Colaboradores recebendo os kits escolares.

Campanha de Incentivo à Educação

15720



158 15920

2.4 COLABORADORES

Com o intuito de preservar as tradições ou de prestar homenagens, as 

datas especiais são comemoradas com o uso de trajes típicos, comidas 

típicas e comunicação especial nos Murais e no Pipicult.

CELEBRAÇÃO DE DATAS ESPECIAIS

Datas especiais nos canais internos de comunicação
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2.4 COLABORADORES

Quando o colaborador faz aniversário, recebe um cartão e é convidado a tirar 

uma foto com os demais colegas aniversariantes.

Aniversário dos colaboradores

Oktoberfest

Ações com trajes e pratos típicos
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São João

2.4 COLABORADORES

Halloween

Dia da Mulher

Dia do Gaúcho



164 16520

Outubro Rosa

2.4 COLABORADORES
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Novembro Azul

Copa do Mundo de Futebol

Novembro Azul
As comemorações iniciaram em abril, mês de aniversário da empresa, com 

homenagens dos colaboradores e almoço especial em todas as unidades, e 

se encerraram com um grande baile de final de ano para todos os colabora-

dores, de todas as unidades. 

20 ANOS USAFLEX

Todas as unidades foram decoradas com fotos de colaboradores  

que fizeram parte da história de 20 anos da empresa.

2.4 COLABORADORES
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Shows, homenagens e sorteios 

de brindes foram as principais 

atrações do baile comemorativo 

no final do ano.

As atrações musicais Cris Dutra e Rogério Negrão e Banda 

animaram as 1.700 pessoas que compareceram ao evento.

Colaboradores voluntários 

contemplados no sorteio 

das TVs, acompanhados pelo 

CEO, Sergio Bocayuva, pelo 

Sócio-fundador, Juersi Lauck, 

e pelo Diretor de Produção, 

Chico Dill.

Colaboradores voluntários nas ações realizadas pela empresa  

no ano de 2018 receberam uma homenagem especial.

Colaboradores da Matriz contemplados no sorteio das TVs, com 

o CEO Sergio Bocayuva, e o Diretor de Produção, Chico Dill.

Colaboradores 

das filiais 

contemplados no 

sorteio das TVs,  

acompanhados 

pelo Coordenador 

de RH das Filiais, 

Fabio Beer, 

e pelo Diretor 

de Produção, 

Chico Dill.

Filial Dois Irmãos/RS

Filial Parobé/RS
Filial Campo Bom/RS

Filial Dois Irmãos/RS

Matriz

Vencedores dos sorteios das motos com os Gerentes de suas respectivas filiais. A entrega foi feita pelo 

Sócio-fundador da Usaflex, Juersi Lauck, pelo CEO, Sergio Bocayuva, pelo Diretor de Produção, Chico Dill, 

por Ivan Frank, do Comitê Organizador da Festa, e pelo músico, Rogério Negrão.

2.4 COLABORADORES
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O Comitê 

Organizador da festa.

Lílian Costa recebeu o 

prêmio do Gerente de 

Produção Negretti, da Matriz

Geise Soares da Rosa, da 

Filial Parobé/RS venceu o 

sorteio da moto e recebeu 

seu prêmio das mãos do 

Gerente da Filial, Márcio da 

Silva, e do Sócio-fundador 

da empresa, Juersi Lauck.

Mikaella do Nascimento, da 

Filial Campo Bom/RS, recebeu 

seu prêmio das mãos do CEO 

da empresa, Sergio Bocayuva, 

e da Gerente da Filial, 

Daniela Quaresma.

O Gerente de Produção, 

Negretti, e o Sócio-

fundador da empresa, 

Juersi Lauck, entregam 

o prêmio para Franklin 

Junges, da Matriz.

Selídio Dill, Gerente das 

Filiais de Dois Irmãos, 

e Sergio Bocayuva, 

CEO, entregaram o 

prêmio à Rosane Muller, 

de Dois Irmãos.

A 33ª Ação Social – Dia da Família contou com a 

presença de cerca de 1.800 pessoas, entre cola-

boradores de todas as unidades, acompanhantes 

e crianças.

Com o intuito de integrar os colaboradores e as 

famílias, a festa contou com diversas atrações, 

como brinquedos infláveis, pintura de rosto, de-

senhos no cabelo, palhaços e perna-de-pau, 

workshop Sal Temperado, chimarreada, cabine de 

fotos, lanche e refrigerante para todos (inclusive 

para os adultos), homenagem aos colaboradores, 

massagem, brinde para as crianças, feira de ani-

mais, sorteio de bicicletas e a grande final da 

2ª Gincana de Integração da Usaflex.

Dia da Família

Foram sorteadas mais de 40 

bicicletas entre as crianças 

presentes na festa.

2.4 COLABORADORES
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PRATAS DA CASA

Colaboradores com mais de 15 anos de empresa receberam um botton para 

usar no dia a dia. Além disso, participaram de um café com o presidente e 

serão representantes dos demais colaboradores em diversas ações.

COLABORADORES HOMENAGEADOS

15 ANOS 

Colaboradores que completaram 15 anos de Usaflex  

em 2018 receberam um troféu.

17320

2.4 COLABORADORES
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10 ANOS 

Colaboradores que completaram 10 anos de Usaflex  

em 2018 receberam um troféu.

O evento foi avaliado 
como ótimo ou bom por

 98%  
dos colaboradores  
que responderam à 

pesquisa.

Ótimo
87%

Bom
11% Ruim

2%

2.4 COLABORADORES
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A 2ª Gincana de Integração da Usaflex contou com a participação de cinco 

equipes que se mobilizaram para cumprir as 20 tarefas em um prazo de 10 dias.

Na festa do Dia da Família foram mais de quatro tarefas envolvendo as equi-

pes. Pela manhã foram realizadas as atividades esportivas. Já na parte da 

tarde, durante a festa, a gincana seguiu com as tarefas do Mascote, dos 

objetos e a apresentação da esquete. Na ocasião, foram eleitas as três 

equipes campeãs e a melhor torcida.

2ª GINCANA DE  
INTEGRAÇÃO USAFLEX

2.4 COLABORADORES

MELHOR TORCIDA
Equipe Soldado F9

1o LUGAR
EquiFlex

3o LUGAR
EquiXPTO

2o LUGAR
Equipe UsaFashion
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2.5Comunidade

Colaboradores voluntários decoraram o lar de idosos e prepararam 

lanches para que os vovôs também participassem da festa da Copa.

COPA NO LAR DE IDOSOS

Voluntários de todas as unidades se 

uniram para alegrar o Dia das Crianças 

em lares que acolhem crianças em vul-

nerabilidade. Cerca de 20 colaborado-

res visitaram quatro abrigos. Os volun-

tários serviram lanche, entregaram as 

doações, como doces e brinquedos, e 

fizeram atividades recreativas para en-

treter a criançada.

SOU VOLUNTÁRIO  
USAFLEX

Dia das Crianças

Colaboradores 

voluntários 

realizaram diversas 

brincadeiras  

em lares com 

crianças em estado 

de vulnerabilidade.
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2.5 COMUNIDADE

Em sua 6ª edição, a Ação Natal Solidário é 

conta com doações de itens de higiene e 

limpeza, alimentos, presentes e muito cari-

nho para idosos que vivem em lares da re-

gião. Nesta edição, realizamos os “Desejos 

de Natal” com a entrega de presentes doa-

dos pelos colaboradores, pelo Papai Noel e 

por voluntários ajudantes. Também fizemos 

a doação de chester e itens para a Ceia de 

Natal dos lares.

NATAL SOLIDÁRIO

Colaboradores voluntários 

realizando as doações  

no lar de idosos. Colaboradores que realizaram doações participaram 

dos sorteios de bolsas.

CAMPANHA DA RECIPROCIDADE
Em paralelo à ação, lançamos a Campanha da Reciprocidade. Os colabo-

radores que realizaram doações participaram dos sorteios de bolsas.

180
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CAMPANHA DO AGASALHO

2.5 COMUNIDADE

A arrecadação ocorre em todas as unidades. Após a análise do cadastro de 

necessidades dos colaboradores, as demais doações são encaminhadas 

para os CRAS dos municípios da região. Os colaboradores que realizaram 

doações participaram dos sorteios de bolsas.

Colaboradores que realizaram doações 

participaram dos sorteios de bolsas.
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APOIOS,  
PATROCÍNIOS  
E DOAÇÕES 

INCENTIVO À CULTURA

LEI ROUANET

31ª Oktoberfest de Igrejinha R$ 75.000,00

189º Kerb de São Miguel de Dois Irmãos R$ 30.000,00

XXIII Natal dos Anjos de Dois Irmãos R$ 10.000,00

LEI DO ESPORTE

Projeto Tênis R$ 21.100,00

E.C. Igrejinha R$ 145.325,56

LIC – LEI DE INCENTIVO À CULTURA

Projeto de Revitalização da Casa Vidal de Taquara R$ 140.000,00

INCENTIVO AO ESPORTE

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba R$ 28.100,00

DOAÇÕES

1 Lixadeira modelo LI 3.000 – NR 12 R$ 12.567,00

2 Bombas de sucção com 6 canais R$ 9.800,00

ABBR – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITAÇÃO

CALÇADOS

•  Ass. Cultural e Recreativa Treze de Janeiro

•  Sociedade União de Cantores

•  Lions Clube Nova Hartz

•  Laboratório Bom Pastor

•  Inst. Bras. Tecnol. do Couro Calc. Artef. – 

Ibtec

•  Círculo de Pais e Mestres Esc. Mun. de Educ. 

Inf. Os Baixinhos

•  Círculo de Pais e Mestres Esc. Mun. de Ens. 

Fund. Dr. Alipio Alfredo Sperb

•  EMEF Prof.ª Helena Canho Sampaio

•  Comunidade Evangélica de Confissão 

Luterana em Igrejinha

•  Ass. dos Pais da Categ. de Base do Caxias  

do Sul de Basquete

•  Círculo de Pais e Mest. da Esc. Mun. Ens. Fund. 

Hilário Nestor Backes

•  Escola Mun. de Ens. Fund. Rosa Elsa Mertins

• CEMAE Aprender

•  Lions Clube Igrejinha

•  EMEF Arlindo Martini

•  EMEF Machado De Assis

•  EMEF Dr. Alipio Alfredo Sperb

•  Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública

•  CPM da E. E. de Ens. Médio Berthalina Kirsch 

Estado do Rio Grande do Sul

2.5 COMUNIDADE
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São 20 anos pensando em soluções 
para reduzir os impactos ambientais.
São 20 anos garantindo a sustentabilidade 
em toda a cadeia produtiva dos nossos 
calçados. Só em 2018, reduzimos em 3% o uso 
de materiais sintéticos, priorizando a produção 
do couro, uma fonte de origem natural e 
renovável. Além disso, utilizamos 42,7% 
de energia renovável em nossas unidades, 
diminuindo ainda mais a emissão de poluentes. 
São 20 anos, um legado!
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(GRI 301-1)3.1Materiais
No ano de 2018, o couro permaneceu sendo a principal matéria-prima uti-

lizada pela Usaflex para a produção de calçados. O couro atende aos prin-

cipais conceitos da companhia, como oferecer conforto aos clientes a par-

tir de um produto sustentável. A durabilidade e a maciez do material, bem 

como o fato de permitir a respiração dos pés, tornam o material inigualável 

para garantir o conforto. Por ter origem natural e ser renovável, já que é 

obtido a partir da reinserção de um subproduto da indústria alimentícia na 

cadeia produtiva, o couro mitiga os impactos ambientais da utilização de 

combustíveis fósseis, que são a base dos materiais sintéticos. 

Todos os fornecedores de matérias-primas e insumos são criteriosamente 

avaliados, com o objetivo de garantir a sustentabilidade em toda a cadeia 

produtiva do calçado. Auditorias periódicas são realizadas nas instalações 

dos fornecedores, nas quais são analisados diversos aspectos, como saúde 

e segurança do trabalho, direitos fundamentais e trabalhistas, e proteção 

ambiental. Além disso, a companhia apoia e estimula todo e qualquer inves-

timento em pesquisas e no desenvolvimento de materiais menos poluentes. 

Tipo Unidade  
de medida

Ano
2017 2018

Couro wet blue  
e couro acabado

m² 441.491,67 435.167,11 ↓

Materiais sintéticos m² 340.982,82 329.517,22 ↓
Metais e enfeites peças 10.854.715,50 9.682.146,20 ↓
Adesivos kg 155.097,44 103.827,52 ↓
Solventes l 92.087,45 61.511,70 ↓
Fitas adesivas m 6.882.549,00 4.459.532,65 ↓
Espumas m² 386.046,44 408.905,20 ↑

MATERIAIS USADOS POR PESO OU VOLUME   

(GRI 301-1)

O indicador de consumo das matérias-primas aponta uma nítida redução 

destes materiais, fato que pode ser explicado por uma pequena queda no 

número total de pares de calçados produzidos no período.
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3.1 MATERIAIS

Tipo / Ano 2018 UM Igrejinha Dois Irmãos Parobé Campo Bom

Couro wet blue e couro acabado m² 303.734,61 131.432,50

Materiais sintéticos m² 229.108,87 100.009,54 3.050,00

Metais e enfeites peças 6.624.006,15 2.972.829,05 81.295,00 7.523,54

Adesivos kg 46.914,78 34.477,34 8.819,52 900,00

Solventes l 36.160,50 9.463,40 7.368,40

Fitas adesivas m 580.158,65 2.010.670,00 257.700,00

Espumas m² 282.083,36 126.421,96

Tipo Origem Classificação

Couro wet blue e couro acabado Animal Renovável

Materiais sintéticos Petróleo Não renovável

Metais e enfeites Mineral Não renovável

Adesivos Petróleo Não renovável

Solventes Petróleo Não renovável

Fitas adesivas Petróleo Não renovável

Espumas Petróleo Não renovável

MATERIAIS USADOS POR PESO OU VOLUME 
(RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS)   

(GRI 301-1)

MATERIAIS USADOS POR 
PESO OU VOLUME (POR FILIAL)   

(GRI 301-1)

20
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(GRI 302-1)3.2Energia
Em 2018, o consumo de energia elétrica da Usaflex foi de 6.935,969 MWh. 

Deste total, 2.959,59 MWh, ou seja, aproximadamente 42,7%, foram ad-

quiridos do Ambiente de Contratação Livre (ACL), garantindo o consumo 

de energia de fontes limpas e renováveis, como eólica e pequenas cen-

trais hidrelétricas. 

O consumo de energia total demonstrou-se semelhante ao ano anterior em 

função da quantidade de pares de calçados produzidos, embora algumas 

filiais tenham encerrado suas atividades (Filiais 7, 8 e 9) e uma nova unidade 

tenha sido instalada no município de Parobé (Filial 4).

Unidade
Consumo anual de energia (MWh)
2017 2018

Igrejinha 4.829,579 2.959,59 ↓
Dois Irmãos 1.085,634 1.093,546 ↑
Parobé - 2.312,587 -

Campo Bom 225,128 238,731 ↑

CONSUMO DE ENERGIA NA ORGANIZAÇÃO

(GRI 302-1)

CONSUMO DE ENERGIA NA ORGANIZAÇÃO  
(RENOVÁVEL E NÃO RENOVÁVEL)   

(GRI 302-1)

Fontes de energia
renovável
42,7%

Fontes de energia
não renovável

57,3%
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Unidade
Emissões (tCO2eq)

2017 2018
Dois Irmãos 100,675 80,401 ↓
Parobé * - 168,473 -

Campo Bom 20,877 17,309 ↓
Total (Filiais) 121,552 266,183  ↑
Igrejinha  (Deixou de emitir) -601,396  -364,951
Total geral -479,844  -98,768

GEE QUE DEIXARAM DE SER EMITIDOS 
PROVENIENTES DA AQUISIÇÃO DE ENERGIA 

(ESCOPO 2) 

(GRI 305-2)

20195

(GRI 305-2)3.3Emissões

Deixou-se  
de emitir  
(Escopo 2)  
364,951 tCO2eq

* Unidade que iniciou sua operação em 2018.
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(GRI 303-1)3.4Água
A Usaflex utilizou 23.052 m³ de água no ano de 2018, o que representou 

um sensível aumento de 10,5% em relação ao ano anterior, analisando os 

números globais. Como a Usaflex não utiliza água em seus processos in-

dustriais, a água na companhia tem seu uso restrito ao consumo humano, 

sanitários, limpeza, jardinagem e sistemas de combate a incêndios.

20197

Unidade Fonte
Consumo anual de água (m³)

2017 2018
Igrejinha Poço 11.388 13.297 ↑
Dois Irmãos Rede pública e poço 5.157 4.129 ↓
Parobé Poço - * -

Campo Bom Rede pública 2.799 2.512 ↓

TOTAL DE ÁGUA RETIRADA POR FONTE    

(GRI 303-1)

* Consumo de água ainda não monitorado.
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(GRI 306-2)3.5Resíduos
A geração de resíduos pode ser considerada como um dos principais im-

pactos negativos da fabricação de calçados, visto que a companhia não gera 

efluentes líquidos industriais, nem emissões de GEE diretas significativas.

O sistema de gestão ambiental da Usaflex descreve procedimentos ope-

racionais e ações que orientam o manejo dos resíduos, bem como a sua 

correta destinação final. Esses procedimentos estão no Plano de Geren-

ciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) de cada unidade e possuem revisão 

anual por responsável técnico habilitado de acordo com a Política Nacio-

nal de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei Federal nº 12.305/2010.

Além disso, são feitos investimentos em treinamentos aos colaboradores 

quanto à correta segregação dos resíduos, sempre buscando priorizar o 

reaproveitamento e a reciclagem.

Em 2018, todos os resíduos gerados foram encaminhados à blendagem 

para coprocessamento, reciclagem, logística reversa e descontaminação. 

A blendagem para coprocessamento, tecnologia adotada para a destina-

ção da maior parte dos resíduos, consiste em uma mistura controlada de 

resíduos perigosos e não perigosos para inserção na indústria cimenteira. 

Os resíduos encaminhados à blendagem são descaracterizados, resultan-

do em um blend com elevado poder calorífico e baixos índices de umidade 

e cinzas. Essa combinação pode proporcionar grandes substituições ener-

géticas, contribuindo para a preservação dos recursos naturais.

Todos os resíduos gerados são destinados a empreendimentos licenciados 

dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Não há exportação internacional 

para destinar qualquer tipo de resíduo
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3.5 RESÍDUOS

TOTAL DE RESÍDUOS POR TIPO E  
MÉTODO DE DISPOSIÇÃO     

(GRI 306-2)

Resíduo
Quantidade Unidade  

de  
medida

Destino final
2017 2018

Aparas de couro 241.190 216.510 kg Coprocessamento ↓
Panos contaminados 27.455 21.289 kg Coprocessamento ↓
Varrição 11.731 19.499 kg Coprocessamento ↑
Pó de couro 12.228 11.219 kg Coprocessamento ↓
Calçados picados 26.065 28.621 kg Coprocessamento ↑
Papelão timbó 6.000 3.343 kg Coprocessamento ↓
Forro sintético PU 61.027 32.126 kg Coprocessamento ↓
Embalagens 
contaminadas 881 814 kg Coprocessamento ↓

Aparas de espumas 45.418 78.311 kg Coprocessamento ↑
Aparas de EVA 10.406 6.941 kg Coprocessamento ↓
EPI 2.378 2.631 kg Coprocessamento ↑
Tecidos 5.707 15.681 kg Coprocessamento ↑
Aparas de látex 1.577 803 kg Coprocessamento ↓

Aparas de borracha 862 877 kg Coprocessamento ↑

Papel e papelão 11.441 23.229 kg Reciclagem ↑

Plástico e embalagens 9.712 15.271 kg Reciclagem ↑

Metais 4.391 7.167 kg Reciclagem ↑
Lâmpadas 591 875 un Descontaminação ↑
Papel não reciclável 13.037 14.875 kg Coprocessamento ↑
Plástico não reciclável 794 83 kg Coprocessamento ↓
Lâmpadas quebradas 50 2609 kg Descontaminação ↑
Tambores (200 litros) 598 2.459 un Logística reversa ↑
Latas vazias (metálicas) 4.017 8.491 un Logística reversa ↑
Aparas de contraforte - 3.293 kg Reciclagem -

Conforme apresentado na tabela, pode-se perceber tanto a redução quan-

to o aumento de determinados tipos de resíduos, fato este que pode ser 

explicado pelos diversos modelos de calçados (sandálias, rasteiras, sapa-

tilhas, botas e tênis) produzidos pela companhia, responsáveis por diferen-

tes massas/volumes de resíduos.
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04ECONÔMICO

São 20 anos fazendo a economia rodar, gerando 
empregos para milhares de colaboradores.
São 20 anos de crescimento. Só em 2018, 
a Usaflex cresceu 4,5%, impulsionada pelos 
canais de franquias e exportação, com 20,8% de 
lucro líquido ajustado superior ao ano anterior.
Em 2018, investimos R$ 2,1 milhões em 
infraestrutura, inovação e tecnologia. 
São 20 anos, uma meta!
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(GRI 102-7, 201-1) 4.1 Receita

Após um cenário de economia estagnada e eventos extraordinários, como 

a greve dos caminhoneiros, a Copa do Mundo de Futebol e até temperatu-

ras desfavoráveis ao período de lançamento das coleções, o ano de 2018 

se mostrou extremamente desafiador. Entretanto, a companhia cresceu 

4,5% em receita bruta, impulsionada, principalmente, pelos canais de fran-

quias e exportação, que cresceram 66,9% e 56,3%, respectivamente, se 

comparado a 2017.  

  

O Ebitda ajustado em 2018 atingiu R$ 37,5 milhões, um crescimento de 

2,1% em relação a 2017, enquanto o lucro líquido ajustado foi 20,8% supe-

rior ao ano anterior, essencialmente em razão de uma gestão financeira 

mais equilibrada e com foco no longo prazo. Em 2018, a Usaflex passou 

por uma reformulação em suas estruturas produtivas, reduziu o número 

de unidades fabris e aumentou a capacidade produtiva, possibilitando o 

incremento na eficiência fabril.

A companhia também concluiu a construção da nova sede administrativa em 

Igrejinha, onde foram investidos aproximadamente R$ 2 milhões. A ampliação 

da unidade vem de encontro ao projeto de expansão da companhia, que pro-

jeta alcançar um faturamento de R$ 700 milhões em até quatro anos. Além 

dos investimentos realizados em estrutura, a Usaflex investiu, em 2018, R$ 2,1 

milhões em equipamentos industriais, inovação e tecnologia, gerando eficiên-

cia fabril e, consequentemente, redução no custo de produção.

LUCRO
LÍQUIDO

AJUSTADO

RECEITA
BRUTA

EBITDA
AJUSTADO

288.598

17,7%

324.925 339.565

30.520
36.741 37.529

11.918

17.833
21.542

4,5% 23,0% 2,1% 80,8% 20,8%

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
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DVA
Consolidado

2018 2017

Receitas 332.748 318.745

Vendas de mercadorias, produtos e serviços 334.637 320.883

Outras Receitas 404 415

Perdas estimadas com créditos de liquid. 
duvidosa – Reversão (Constituição) -2.293 -2.553

Insumos Adquiridos de Terceiros 141.025 127.322

Custos dos produtos, das mercadorias  
e dos serviços vendidos 87.774 75.050

Materiais, energia, serviços de terceiros  
e outros 53.251 52.272

Valor Adicionado Bruto 191.723 191.423

Depreciação, amortização e exaustão 5.919 5.780

Valor Adicionado Líquido 185.804 185.643

Valor Adicionado Recebido  
em Transferência 6.033 12.118

Receitas financeiras 6.214 11.252

Outros -181 866

DVA
Consolidado

2018 2017

Valor Adicionado Total a Distribuir 191.837 197.761

Distribuição do Valor Adicionado 191.837 197.761

Remuneração do Trabalho 90.735 95.293

Remuneração direta e benefícios 90.034 95.293

Impostos, Taxas e Contribuições 71.508 71.376

Federais 41.431 41.711

Estaduais 29.812 29.489

Municipais 265 176

Remuneração de Capitais de Terceiros 8.754 13.259

Juros 7.719 12.439

Aluguéis 1.035 820

Remuneração de Capitais Próprios 21.542 17.833

Lucros retidos / Prejuízo do exercício 21.542 17.833

4.2 DVA
DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO

DVA 2018 - CONSOLIDADO




