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INSPIRAÇÃO
Novidades
Tendências
Cores

CELEBRIDADES

Letícia Spiller e Letícia
Colin apresentam
a nova coleção

CONFORTO E

BELEZA

As novidades da coleção Usaflex
para curtir a estação mais fria
do ano com charme e elegância

A

C A R TA E D I TO R I A L

BELEZAS DA

ESTAÇÃO
As tendências do inverno 2019 já estão tomando conta das vitrines de todo o Brasil.
E, mais uma vez, a Usaflex traz sapatos
que unem conforto, beleza e sofisticação.
Nossas estrelas da capa, as atrizes Letícia
Spiller e Letícia Colin, mostram os calçados da temporada.
A coleção segue três estilos: a "Exploradora Urbana", que possui peças com detalhes em metal, aplicados em cravos,
zíperes e enfeites; o "Resgate Retrô", que
evidencia os clássicos e a "Raiz Cultural",
que destaca uma mescla de elementos
naturais com muita personalidade.
A cartela de cores apresenta diversas tonalidades de vermelho, das mais vivas até
as mais invernais. O verde também é destaque nesta coleção, com um tom sóbrio
e natural. Prefere os clássicos? As combinações de preto e branco são referência
no mundo da moda e, juntas na mesma
peça, dão um toque moderno à produção.
Além da nova coleção, a Usaflex traz
uma novidade para quem quer estar por
dentro da moda sem sair de casa: é o

e-commerce www.usaflex.com.br. Basta
acessar e escolher os sapatos para arrasar na temporada.
Por falar em tendência, na seção de Maquiagem mostramos que olhos marcados
e batons multicoloridos são os hits da estação. A regra é coordenar a proporção e
não carregar muito na make.
Já em "Monte seu Look", há inúmeras sugestões de roupas e sapatos para variar
o visual durante a semana. Afinal, a moda
está tão democrática que hoje você pode
investir em uma jaqueta com franjas e tênis, e, amanhã, colocar um sapato vermelho, saia listrada e jaqueta jeans.
Não deixe de ler a matéria sobre as tecnologias da Usaflex. A grande novidade da
coleção é a tecnologia Triple Care, cujos
sapatos têm uma palmilha especial que
melhora a qualidade de vida de pessoas
que sofrem com incômodos nas solas dos
pés. Afinal, de nada adianta beleza sem
conforto, não é mesmo?
equipe usaflex
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INSPIR AÇÃO

Fotógrafo
Ivan Berger

TENDÊNCIAS DE

Modelo
Isabela Tortato

INVERNO

Produção de Moda
Márcia Santiago

Produtora Executiva
Débora Bermudes

APOSTE NESSES ESTILOS PARA CRIAR LOOKS LINDOS EM QUALQUER OCASIÃO

TONS
TERROSOS

Desfiles de moda no mundo todo
ditaram a regra: as peças alaranjadas,
marrons e beges estão com tudo!

CONFORTO

APOSTA
CERTA

Alegre a produção com peças
coloridas, que unam elegância,
charme e conforto.
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FOTOS: ISTOCK

CORES
EM VOCÊ

O jeans continua sendo
uma ótima opção para as
baixas temperaturas.

Está na dúvida? Vá de jeans! Não tem
erro. Para dar um toque de glamour
ao look, aposte em uma camiseta
colorida e um par de tênis moderno!

REF. AB7205
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INSPIR AÇÃO

CLÁSSICA
Não é à toa que o conjunto
de blazer e calça nunca
sai de moda. Além de
elegantes, as peças vão
do trabalho ao happy hour,
garantindo sofisticação e
comodidade o dia inteiro.

REF. AB7110
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É fácil criar um visual
descolado. Um lenço no
pescoço, por exemplo, muda
tudo! Se for usar uma calça
cigarrete, aposte em calçados
em tons de marrom, que
ajudam a alongar a silhueta.

MODERNA
REF. AB7103
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INSPIR AÇÃO

CASUAL

Investir em peças
práticas, de fácil
combinação, é a melhor
saída para estar sempre
elegante e, é claro,
protegida para os
dias mais frios.

Por que não fugir de
peças com cores escuras
e apostar em roupas de
tons claros? Essa é uma
ótima ideia para garantir
um visual clean e formal.
Para arrematar, escolha
sapatos baixos e modernos.

TONS
CLAROS

REF. AB7005

REF. AB6203
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INSPIR AÇÃO

Peças com cores e tons
parecidos são perfeitas para
quem quer estar na moda
sem correr riscos. Combine
uma saia de tonalidade mais
escura e uma blusa um
pouco mais clara para um
visual superelegante.

MONO
CROMÁTICA
REF. AB6307
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ILUMINADA
Quer unir conforto e atitude
fashion? Aposte em um tênis
moderno e uma calça com brilho.
Para complementar o visual, vá
de blusinha ombro a ombro, que
é tendência em 2019.

REF. AB7302
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INSPIR AÇÃO

O xadrex volta com
tudo neste inverno, por
isso, não tenha medo de
apostar na tendência.
O conjunto de calça
e blazer é fashion e
fica lindo com um par
de sapatos coloridos,
como o vermelho.

FASHION
REF. AB7505

TOQUE
DE COR
16 | Revista Flex

Quer variar o look
para o trabalho, mas
continuar formal?
Opte por uma camiseta
ou blusinha colorida,
como a amarela.
Botinhas de cano curto
seguem em alta nesta
temporada e são ótimas
para deixar o visual
descolado na medida.

REF. AB6704
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MONTE SEU LOOK

ARRASE NO

REF. AB7106

INVERNO

REF. AB6108

REF. AB6602

REF. BB0132

REF. J6411
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REF. AB7807

REF. R0537

CLÁSSICO
E ELEGANTE
Sapatos com bico fino, scarpins e cores
neutras nunca saem de moda. Use e abuse
dos modelos clássicos neste inverno. Peças
listradas e jeans compõem um visual certeiro.
Revista Flex | 19

MONTE SEU LOOK
REF. BB0131

SNAKE
STYLE

REF. BB0115

REF. V7919

As amantes do estilo boho não abrem
mão de botas de cano curto e sapatos
em tons terrosos. Peças de cores
neutras combinam superbem.

REF. AB7103

REF. AB6608

REF. AB7003

REF. BB0106
REF. AB6101

FUNCIONAIS
Nada melhor do que um calçado que alie
conforto e beleza. Os tons claros e em bege
são uma excelente opção, já que combinam
com tudo. Calça jeans e camiseta básica
arrematam o look ideal para o dia a dia.

REF. AB7302
20 | Revista Flex

REF. AB7007

REF. AB8306
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MONTE SEU LOOK

REF. BB0126

REF. AB7801

REF. AB7207

REF. AB6401DB

REF. AB7305

REF. AB7308

REF. AB8303

SPORTY COMFY

Quer estar elegante e confortável? Alie casacos ou coletes
com blusas de tons neutros a um belo par de tênis.
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REF. AB6804
REF. AB8304

NEW P&B
O clássico vestido preto, calça jeans,
xadrex... Tudo fica bem com sapatos
em preto e branco. A coleção traz
botas, tênis, mules e muitas opções
para todos os estilos. Basta escolher
um modelo e arrasar!
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U S A FA S H IO N

CONFORTO
E BELEZA

QUE
MOVEM
A mulher brasileira vive em movimento. Cada vez mais independente e segura, ela
guia os seus próprios passos, decidindo os rumos de sua vida familiar, de sua carreira
e de seus projetos pessoais. É uma mulher que planeja, faz e acontece. Ela dispensa
a opinião alheia, pois sabe que o mais importante é ter aliados. E os sapatos sempre
foram (e sempre serão!) um dos melhores aliados femininos.
É por isso que a Usaflex investe tanto no desenvolvimento de produtos capazes de
garantir tecnologia e inovação para os pés. Para a coleção Outono-Inverno 2019, a
marca aposta na união da beleza e do conforto, além, é claro, de trazer produtos com
as cores e as padronagens da estação, definidas nas passarelas de todo o mundo.
A chave de ouro fica por conta da escolha dos rostos da campanha. Nada melhor
do que duas grandes atrizes para representar a importância de uma união. Letícia
Spiller e Letícia Colin foram eleitas porque simbolizam a simpatia e a determinação
da mulher brasileira.
Mais do que isso: as atrizes traduzem o conceito explorador que a Usaflex trabalha
em sua campanha e formam a simbiose perfeita entre a experiência e a jovialidade.
Isso fica claro quando se vê a trajetória de cada uma. Letícia Spiller carrega o conhecimento de uma atriz, mãe e mulher madura, dona de si e que não tem medo de
seguir os caminhos que ela mesma trilhou. De outro lado, a juventude de Letícia Colin
esbanja potência e sede de ganhar o mundo.
A certeza da escolha veio com a empolgação das celebridades ao topar a parceria.
As atrizes apresentam a nova coleção e confessam que adoram a marca justamente
porque se preocupa com o bem-estar dos pés, sem deixar de levar em consideração
o quanto os sapatos são importantes – e até decisivos – para as mulheres.
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U S A FA S H IO N

O PRIMEIRO ATRIBUTO QUE
BUSCO EM UM CALÇADO
É O CONFORTO, SEMPRE
ALIADO À FEMINILIDADE.
A MINHA PARCERIA COM
A MARCA TEM TUDO A VER
PORQUE SOU JUSTAMENTE
UMA PESSOA QUE PREZA
MUITO PELO CONFORTO.
ACHO QUE A USAFLEX
REPRESENTA A FORÇA
FEMININA DE MULHERES
DE TODO O BRASIL. E É
MARAVILHOSO ESTAR
COM A LETÍCIA NESSA
AÇÃO! ELA É UMA ATRIZ
DA NOVA GERAÇÃO QUE
EU ADMIRO MUITO
LETÍCIA SPILLER
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U S A FA S H IO N

EU GOSTO MUITO DE BOTAS
E SAPATOS QUE ME DEIXEM
SEGURA E CONFORTÁVEL NA
CORRERIA DO DIA A DIA.
JÁ CONHECIA A USAFLEX
E ADOREI O CONVITE PARA
PARTICIPAR DA CAMPANHA.
ESTOU ENCANTADA COM
A BELEZA DOS MODELOS!
A USAFLEX É UMA MARCA
QUE CUIDA DAS PESSOAS E
EU AMEI ESTAR AO LADO DA
LETÍCIA NESSE MOMENTO.
ELA É UMA PESSOA QUE
ME INSPIRA, PELO ESTILO
DE VIDA E PELO TRABALHO
QUE DESEMPENHA
LETÍCIA COLIN
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U S A FA S H IO N

conforto e beleza
movem você.

Um dupla que traduz as tendências
da moda e da mulher moderna.
O estilo urbano é atual, sem abrir mão
da reconexão da mulher com o seu
interior emocional e as suas raízes.
Já o lado explorador traz passadas
leves, uma tendência à instrospecção.
E, claro, tudo com muito conforto.
30 | Revista Flex
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A USAFLEX OFERECE
CONFORTO E BEM-ESTAR
PARA OS SEUS PÉS, SEM
ABRIR MÃO DA BELEZA

REF. AB7504
REF. AB6704

REF. AB7302

REF. AB6203

TECNOLOGIA
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TECNOLOGI A

BELEZA E

ACONCHEGO
A CRIAÇÃO DA USAFLEX, ALIADA
À TECNOLOGIA, DESENVOLVE
SUAS COLEÇÕES PENSANDO NÃO
SÓ NA BELEZA, MAS TAMBÉM EM
PROMOVER CONFORTO E
BEM-ESTAR PARA SEUS PÉS

Tecnologia

Low Impact

®

A Low Impact é uma palmilha anatômica,
com espessura de 9 mm na região do
calcanhar, detalhe que aumenta o conforto
do calçado durante o uso. Essa tecnologia
faz com que o peso do corpo seja
distribuído nos pés, promovendo equilíbrio
durante o caminhar. Ela também conta
com a bolha Soft Gel, que auxilia na
absorção de impacto do dia a dia.

REF. AA1101

ALICE SOUZA
Tenho certeza que a equipe que
desenvolve os sapatos Usaflex
pensa em todas as fases da vida
da mulher. Tendências atualizadas
e cores chiquérrimas. Amo usar,
estão de parabéns!

REF. AB6904

Easy

Fit

®

Os modelos Easy Fit têm um design
que facilita o calçar, se adaptando
à ergonomia de cada pé, além
de reduzir a pressão e aumentar
o amortecimento ao caminhar.
Possuem fechamento com elástico,
o que traz mais praticidade para o uso.

Antibactéria

UsaCare

®

Feitos com tecido resistente e
macio, os calçados dessa linha
contam com uma tecnologia
capaz de impedir a disseminação
de fungos e bactérias, já que o
forro possui aplicação de agentes
antimicrobianos, evitando
alergias e possíveis odores.

CLARA ROSANI
BUCCO OLIVEIRA
Amo esses sapatos! A Usaflex
é tudo de bom! Tenho alguns
problemas de saúde e eles se
adaptam muito bem ao meu
dia a dia. Posso usar até
para festas. Amo!

REF. AB6209

Sola

Comfy

®

Desenvolvida com foco
específico na planta do
pé, região que sofre atrito
direto no dia a dia, a fim
de amenizar impactos que
possam acontecer por conta
das irregularidades do solo.
A Sola Comfy é feita de PVC
e se mantém fixa ao caminhar,
proporcionando conforto aos
pés durante todo o tempo.

REF. AB6101

SANDRA NICOLAI
Tenho joanetes e com Usaflex me sinto
mais confortável! Quase todos os meus
sapatos são da marca. Gosto muito!

Palmilha

Everflex

®

Feita com látex, um material natural,
biodegradável e com memória permanente,
a Palmilha Everflex não sofre alterações
em sua espessura durante o uso.
Por isso, oferece conforto
e leveza para o dia todo.

SONIA RODRIGUES
Uso e gosto muito! Sofro
de esporão no calcanhar
e os sapatos aliviam
bastante as dores.

REF. AB6805
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TECNOLOGI A

TEREZINHA OLIVEIRA
Adoro o conforto! Os sapatos estão
cada vez mais bonitos e elegantes. São
os melhores! Meus pés agradecem.

REF. AB7302

Tecnologia

Care

Palmilha

Techflex

®

REF. AB6701

Couro

Proporciona alto índice de
amortecimento, pois é feita com
Bolha Visco Elástico. Projetada
com anatomia para eliminar
possíveis pressões nos pés,
sua principal característica é a
memória permanente, que mantém
a espessura original da palmilha,
garantindo conforto em todo o
tempo de uso e possibilitando
maior durabilidade ao calçado.

Care

Por ser um material de origem
bovina, tem poros que auxiliam
na respiração dos pés.
Além disso, o couro possui
elasticidade natural, fazendo
com que se adapte facilmente
a diversas formas de pés.

VALÉRIA TEIXEIRA
Gosto por conta do cuidado
com a forração, que faz toda a
diferença no conforto dos pés.

®

Linha de calçados
masculinos desenvolvidos
especialmente para quem
busca o máximo em
conforto e tecnologia.
REF. AB7106

Desenvolvida com medidas especiais,
focando em pontos estratégicos,
a fim de aliviar a pressão sobre os
pés. Cuidadosamente estudada,
a Palminha Extra-form tem uma
medida extra no peito dos pés e nos
dedos, fazendo com que os pés se
acomodem naturalmente no calçado,
com muito conforto e liberdade.

REF. AB6804

A Usaflex desenvolveu uma tecnologia exclusiva pensando no
conforto total dos pés, com o objetivo de diminuir os incômodos
por conta dos joanetes. Os modelos com essa característica
possuem materiais elásticos, que se moldam com facilidade e
intensidade nos pés, resultando em um caminhar leve e sem dor.
REF. AB6402

Care

Extra-form

Linha UX

Joanetes

Care

REF. AB9802

COMENTE SOBRE A SUA EXPERIÊNCIA
NAS NOSSAS REDES SOCIAIS
36 | Revista Flex

Hidratante

Diabetes

Os modelos Care Diabetes reduzem os impactos causados pelo atrito ao caminhar.
A redução de dobras e costuras internas ameniza o desconforto, e a palmilha com
acabamento em couro ou tecido, possibilita a circulação do ar e a rápida absorção
do suor. As fibras dos tecidos têm a nanotecnologia dos íons de prata e são capazes
de filtrar fungos, bactérias e outros agentes nocivos à saúde.

REF. AA2702

REF. AB9801

DENISE ALMEIDA
São lindos, confortáveis e
com preço acessível. Tem
também a linha branca, que
adoro! Quero muito comprar
mais um modelo.

REF. N2289

O bem-estar das mulheres é o ponto de partida para o
desenvolvimento de diversos calçados da Usaflex. Assim foram
criados os modelos Care Hidratante, com microcápsulas
com essência e extrato de aloe vera no forro, que liberam um
aroma sutil, além de proporcionar elasticidade e maciez à pele
sensível dos pés. O ideal é usar o calçado sem meia para sentir
a hidratação por completo.

REF. AB6405

Palmilha

OS CALÇADOS
USAFLEX FORNECEM
CONFORTO E
BEM-ESTAR PARA A
SAÚDE DOS SEUS PÉS

REF. AA2706

Dual Care

Pensando em amenizar os sintomas e as lesões
nos pés, resultantes de impactos sofridos pelas
atividades do cotidiano, a palmilha Dual Care possui
zona de impacto zero nas regiões do calcanhar e do
peito do pé. Isso alivia a dor nos pontos que mais
sofrem com pressões causadas pelo caminhar.

REF. AB6401DB

Triple Care

Desenvolvida com inovadora anatomia, a palmilha Triple
Care suaviza desconfortos e melhora a qualidade de vida
de quem sofre com incômodos e dores nas solas dos pés.
Os diferenciais são a compressão, o amortecimento e as
paredes angulares, que proporcionam fácil adaptação,
garantindo estabilidade no calcanhar e estímulo na região
da fáscia plantar, no centro do pé. A Triple Care tem uma
almofada de 6 mm no calcanhar, responsável por reduzir
a pressão nessa região. A sensação de bem-estar fica
completa com o arco longitudinal, que promove elevação,
preenchimento e suporte ao arco interno dos pés.
REF. AB6506
REF. AB6505

Reprodução de depoimentos publicados na página
da Usaflex no Facebook em dezembro de 2018.
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OS INFLUENCIADORES APAIXONADOS
PELA MARCA E AS PRINCIPAIS DÚVIDAS
DOS CLIENTES USAFLEX RESPONDIDAS
EM NOSSOS CANAIS NAS REDES SOCIAIS

+CONECTADA
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+ C O N E C TA D A

MIRE-SE NO EXEMPLO!
NOSSAS INFLUENCIADORAS AMAM OS SAPATOS DA USAFLEX
E DÃO DICAS DE COMO VARIAR O VISUAL COM ESTILO

NATÁLIA
GUIMARÃES
A eterna Miss Brasil e
influenciadora digital
dá dicas de como
variar o look usando
o mesmo vestido.

RAQUEL
MINELLI
A influencer mostrou
como transformar um
look em dois só mudando
os acessórios e os
sapatos, é claro!

24.836
VIEWS

29.093
VIEWS

GABRIELA SALES
A @ricademarre também é uma de
nossas embaixadoras e arrasou no
estilo descontraído com tênis Usaflex.

2.972
LIKES

MARIANA
DALLA
Adoramos essa dica
para combinar um look
com dois modelos de
sandálias Usaflex.

22.627
VIEWS
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+ C O N E C TA D A

USANEWS

#USARESPONDE
A GENTE ESCLARECE AS PRINCIPAIS
DÚVIDAS DOS NOSSOS CLIENTES

VOCÊ TAMBÉM TEM ALGUMA
PERGUNTA? VAI LÁ NAS NOSSAS
REDES SOCIAIS E COMENTE.
AH, E NÃO ESQUEÇA DE MARCAR
#USARESPONDE

EXPEDIÇÃO FOTOGRÁFICA MADAGASCAR

UMA EXPERIÊNCIA SEM IGUAL
FABIO ELIAS, fotógrafo

Jully Galasso Precisam lançar rasteirinhas
na cor vermelha. Aguardandooo!
Curtir - Responder
Nádia Alves Postem modelinhos de
sandálias para quem tem joanete.
Curtir - Responder

APONTE O CELULAR PARA
O QR CODE E VEJA O
VÍDEO COMPLETO

Pergunta
JULLY GALASSO

PRECISAM LANÇAR
RASTEIRINHAS NA COR
VERMELHA. AGUARDANDOOO!
Resposta
Jully, a gente tem! A Rafa mostrou dois
modelos que são um sucesso e, é claro,
muito confortáveis! Afinal, para a Usaflex,
beleza e bem-estar têm de andar juntos!

Sempre
prove os
dois pés

Evite
atritos nas
regiões

Material
elástico que
se molda
aos pés

Pergunta
NÁDIA ALVES

POSTEM MODELINHOS
DE SANDÁLIAS PARA
QUEM TEM JOANETE.
Resposta
A pergunta da Nádia foi uma ótima
oportunidade de relembrar que a Usaflex
possui a linha Care Joanetes, com calçados
desenvolvidos com uma tecnologia
exclusiva, que se moldam aos seus pés.
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"Já viajei por muitos países, mas confesso que
ao chegar em Madagascar me deparei com um
sentimento incomum de realização. A ilha tem
dimensões continentais, clima tropical e uma
biodiversidade tão única que, muitas vezes, senti
que estava no paraíso, parado no tempo.
Fui para lá com mais seis pessoas. Éramos sete
guerreiros – sem motoristas locais e sem guias
turísticos – dispostos a nos aventurar por duas
semanas em busca de imagens inusitadas. Particularmente, fui até lá para dar continuidade
ao meu projeto, chamado “Culturas que se vão”,
no qual documento tribos e etnias de lugares do
mundo pouco afetados pela globalização. Com
isso em mente, minha missão em Madagascar era
registrar os pescadores nômades da etnia Vezo,
que habitam a parte sul do país.
Iniciamos o nosso roteiro pela capital, Antananarivo, em direção a Andasibe. Fomos à procura
dos lêmures pelas florestas primárias e dali seguimos para Morondava. Porém, como os trajetos
são muito longos, fizemos duas paradas no caminho: uma em Antsirabe e outra em Miandrivazo,

às margens do Rio Tsiribihina, ponto perfeito para
fotografar as comunidades locais em canoas.
Cortamos o país rumo ao oeste e chegamos a
Morondava. Para mim, esse foi um dos momentos mais marcantes da viagem, porque é nessa
região que está a Alameda dos Baobás (árvore
ícone da ilha), parte da estrada que nos levou ao
Parque Nacional de Tsingy (Patrimônio Mundial
da UNESCO). Depois, seguimos para Belo sur
Mer, um paraíso de difícil acesso, onde estão os
pescadores nômades Vezo. Foi lá que a sensação
do relógio parado pareceu uma realidade.
Foram 15 dias conhecendo os mais diversos
cenários, como as reservas naturais com lêmures cantando, plantações de arroz, rios, vilas,
mercados de rua, alamedas arborizadas com
Baobás... Cruzamos muitos tipos de terreno: arenosos, lamaçais, rios, cascalhos e tudo o mais
que se possa imaginar.
A palavra "desbravar" talvez seja a que mais se
adequa ao perfil da nossa expedição. Assim, termino esse relato com a sensação de ter desbravado e vivido uma experiência sem igual."

fabioelias@imagenseaventuras.com.br | 21 999880409 | @imagenseaventurasby_fabioelias
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EM DESTAQUE
MARCA COMPLETA 20 ANOS, AMPLIA O NÚMERO DE FRANQUIAS E SEGUE COMO
UMA DAS MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR NO RIO GRANDE DO SUL

CONHEÇA AS
FRANQUIAS
USAFLEX
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USAFLEX EM
EXPANSÃO:
MARCA FECHA 2018
COM 176 LOJAS
E COMEMORA
A ABERTURA
DA PRIMEIRA
LOJA PREMIUM
O ano também foi marcado pela expansão
do projeto de Franquias Usaflex. A empresa finalizou o ano somando 176 lojas em operação,
sendo 58 novas unidades franqueadas inauguradas em 2018. O grande destaque é a primeira franquia do Projeto Premium, no Shopping
Rio Design Barra, no Rio de Janeiro.
Ainda em 2018, a Usaflex iniciou a reorganização das suas unidades industriais. Parte do
projeto de otimização do processo produtivo
da Usaflex prevê a implantação de melhorias,
com vistas à expansão da companhia e o bem-estar dos colaboradores.
O primeiro passo foi dado a partir do encerramento das atividades na Filial em Taquara/
RS, com a transferência dos colaboradores
para a unidade da cidade de Parobé/RS.
E, para fechar com chave de ouro, Juersi
Lauck, Sócio-Fundador da Usaflex, foi reconhecido no prêmio Top de Marketing ADVB
2018 do Rio Grande do Sul como Personalidade de Marketing.
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O ano de 2018 foi muito importante para a
Usaflex. Foram dias de muito trabalho, mas de
grandes conquistas. E, ao fazer o balanço final,
a marca só tem motivos para comemorar.
A começar pelo aniversário de 20 anos. Comemorados no mês de abril, a data foi eternizada com um logotipo especial e com a criação
de uma estampa exclusiva: Venti, repleta de
círculos para representar a longevidade da
empresa. Os símbolos estiveram presentes
nos sapatos da linha especial, em todos os materiais institucionais e nos eventos comemorativos. As celebrações se estenderam durante
todo o ano, encerrando-se com as festas em
novembro, para Franqueados e Representantes Comerciais, e em dezembro, para os colaboradores de todas as unidades fabris.
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E por falar em motivos para
comemorar, a Usaflex foi eleita,
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 organizações 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,
ou seja, empresas que empregam mais de mil funcionários. A companhia
permanece sendo a única indústria calçadista
a integrar o ranking.
Nesse mesmo ano a empresa participou, pela
primeira vez, do Anuário Época NEGÓCIOS
360, que elege as 337 melhores empresas do
País, ficando em 136º lugar no ranking geral.
A Usaflex conquistou ainda a 5ª colocação na
categoria Têxtil, Couro e Vestuário, além de garantir o 3º lugar em Sustentabilidade e o 4º em
Inovação, Pessoas e Visão de futuro.
Os prêmios e reconhecimentos não param! A Usaflex ocupou o 2º lugar na categoria Calçados-Fabricantes do Prêmio Época
Reclame Aqui – Melhores Empresas para o Consumidor, sendo 2018 o segundo ano consecutivo em que a empresa está entre as indicadas.
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Seja um franqueado
usaflex.com.br

9

Projeto Premium Franquia Usaflex:
Shopping Rio Design Barra
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LIFESTYLE
A USAFLEX É UMA MARCA DE ATITUDE QUE ESTÁ
PRESENTE EM TODOS OS MOMENTOS DA SUA VIDA.
CONFIRA NOVIDADES DE BELEZA E BEM-ESTAR
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BELEZ A

TOQUES DE
O VISUAL NATURAL
CONTINUARÁ COM
TUDO NESTE INVERNO.
A DIFERENÇA ESTÁ EM
DESTACAR OS OLHOS
OU A BOCA

COR

Sabe aquela história de “olho tudo, boca nada”? É hora de repaginar essa tendência para o inverno. A beleza das passarelas do
mundo todo continua girando em torno de uma pele mais natural
e clean. A novidade da temporada fica por conta dos pontos de
cor, perfeitos para destacar os olhos ou a boca. Arte holográfica,
make metalizada, cores vibrantes... Tudo vale! A única regra será
o equilíbrio. Portanto, se for investir nos olhos, aposte em um lip
balm para completar o look. Prefere lábios multicoloridos? Escolha uma make clean para os olhos.

OLHOS COLORIDOS
Delineados metálicos e geométricos estão com tudo!
As cores azul, rosa e verde continuarão em alta.
Ainda tem dúvida? Escolha um delineador azul escuro
para começar. As mais ousadas podem usar e abusar
de traços marcantes e coloridos.

BOCA
MULTICOLORIDA
As fãs dos batons coloridos vão amar a tendência.
Tons fortes, contrastando com a pele, são uma boa
opção para quem gosta de inovar. Fica a dica: se a
intenção for destacar essa parte do rosto, invista
apenas em um iluminador nos olhos.

PELE NATURAL
Sucesso na última temporada, a
maquiagem com ar fresh também é
tendência nas estações mais frias.
Mantenha a pele hidratada, prefira
bases de cobertura leve e finalize com
um blush rosado ou de tons terrosos.
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INVISTA EM

MANTER OS PÉS SAUDÁVEIS É
FUNDAMENTAL PARA A SAÚDE
DO CORPO INTEIRO. PORTANTO,
APOSTE EM CALÇADOS
ADEQUADOS, PRIORIZANDO
O SEU BEM-ESTAR
Com uma rotina tão corrida, é importante que os calçados sejam confortáveis. Pensando nisso, a Usaflex sempre utiliza a
tecnologia a seu favor. Seguimos um padrão de criação que visa
oferecer proteção e tranquilidade para os nossos clientes. Essa
estrutura tem contribuído para que as características dos sapatos sejam melhoradas e realçadas, assegurando a saúde e o
conforto dos seus pés. Por esse motivo, nossos produtos são
desenvolvidos com base no que há de mais inovador no mercado, assim, garantimos comodidade e modernidade aos modelos.

CONFORTO EM
PRIMEIRO LUGAR

Problemas em determinadas partes do corpo, assim como os
pés, podem se estender para outras regiões e causar dores ainda maiores. Por isso, é importante ter cuidado com os calçados
usados diariamente. Muitos de nossos modelos foram criados
justamente para promover conforto e bem-estar para quem
sente dores nos pés. Vale lembrar que comprar um sapato pode
ser visto como um investimento. Com isso em mente, além da
beleza e do modelo, leve em consideração o material, o tipo de
solado e a altura do salto.

FAÇA SUA PARTE

Pesquise e tenha certeza do modelo de sapato quando decidir
comprar. Todo cuidado é bem-vindo e usar o calçado adequado
é fundamental para que você consiga manter a saúde dos seus
pés. Além disso, massagear os pés com hidratante no fim do dia
é um hábito que pode solucionar pequenas dores. Um caminhar
mais leve e uma postura correta no dia a dia dependem de pés
saudáveis e bem cuidados.

LEVE EM
CONSIDERAÇÃO
BEM-ESTAR
Um bom calçado não
incomoda os pés

BELEZA E CONFORTO
Além do modelo,
atente-se para o
solado e o salto

O U T O N O - I N V E R N O

CONFORTO

TAMANHO
Só compre sapatos
adequados para
o seu número

POSTURA
Manter um
caminhar leve evita
dores no corpo

CUIDADOS
PESSOAIS
Massageie seus pés
com hidratante no
fim do dia

conforto e beleza
movem você.

US AFLEXCONFORTO
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US AFLEXCALCADOS

US AFL EX . COM .B R

UsaflexConforto
UsaflexCalcados
usaflex.com.br

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 530
Igrejinha – RS – 95650-000

