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INTRODUÇÃO

Este relatório, referente ao ano de 2017, foi 
preparado para formalizar o cumprimento do 
Grupo Netshoes perante os requisitos do 
IFC - International Finance Corporation - 
e particularidades de cada país, conforme 
legislação local, com foco no desenvolvimento 
socioambiental.

Em conformidade com as disposições do 
empréstimo IFC, disponibilizamos o relatório ao 
público como método de comunicação entre 
partes interessadas, promovendo a transparência. 

A descrição detalhada dos processos que 
envolvem saúde, segurança, meio ambiente 
e responsabilidade social ocorreu durante o 
período analisado pelo relatório.

INTRODUÇÃO
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Presenciamos tempos desafiadores para a 
humanidade. Ao mesmo tempo em que a ciência 
e tecnologia vão transformando positivamente 
a forma com que nos relacionamos e vivemos, 
ainda não são raros os casos de intolerância, 
preconceito, corrupção e irresponsabilidade que 
atrasam nosso desenvolvimento como seres 
humanos, sociedade e meio ambiente. É nossa 
responsabilidade auxiliar na pavimentação de 
um presente e futuro melhores para a nossa e 
próximas gerações.

Desde 2000, quando fundamos a Netshoes, 
acreditamos que, por meio da tecnologia e 
inovação, podemos transformar a vida das 
pessoas dentro e fora da companhia. Hoje, 
somos mais de 2,5 mil colaboradores das mais 
diversas raças, orientações sexuais, religiões e 
etnias, com uma cultura forte, valores claros e 
atitudes voltadas ao mesmo propósito: trabalhar 
integrados, com ética e respeito para levar uma 
experiência cada vez melhor às pessoas. Desde 
então, já são mais de 20 milhões de pessoas que 
servimos diretamente diretamente.

Para nós, o ambiente de trabalho é onde 
plantamos a semente de um futuro melhor. 
Buscamos prover em nossas instalações 
um ambiente saudável e seguro para nossos 
colaboradores e parceiros, bem como levamos 
a sério o respeito ao meio ambiente, diversidade, 
sustentabilidade, segurança no trabalho, 
responsabilidade social e qualidade de vida das 
pessoas. Nos orgulhamos muito por sermos 
considerados como uma das melhores empresas 
para se trabalhar no Brasil há 7 anos (2010-2016 
Guia Você S/A e 2017 Great Place to Work) e 
há 2 anos consecutivos na Argentina (Revista 
Apertura). Além disso, conquistamos mais de 60 
prêmios nas mais diversas esferas nos últimos 
anos e, principalmente, a confiança de nossos 
clientes: fomos apontados pelo IBOPE como o 
melhor NPS (Net Promoter Score) do Brasil.

É também dentro de casa que podemos tomar 
atitudes responsáveis não só pelo nosso 
público, mas também pelo nosso meio ambiente 
como um todo. Em 2017, avançamos muito 
em questões de responsabilidade ambientais, 
tais como uma melhora de 38% em relação à 
reciclagem de resíduos, alcançando 95% no índice 
de resíduos reciclados em nossas operações. 
Com a recirculação de água em nosso Centro 
de Distribuição, tivemos uma queda de 40% 
no consumo de recursos hídricos, e seguimos 
trabalhando forte para a conscientização de 
nosso time e para a implementação de novas 
práticas de responsabilidade socioambiental.

Outro feito do qual nos orgulhamos foi o 
grande passo que demos em abril de 2017, de 
olho num futuro ainda melhor: nos tornamos 
a primeira empresa brasileira a ser listada 
diretamente na Bolsa de Valores de Nova York 
(NYSE), algo desafiador em meio a um ambiente 
macroeconômico vulnerável em nossa região nos 
últimos anos. Mesmo diante de uma instabilidade 
política e com desaceleração do varejo, 
conseguimos manter nossa companhia crescendo 
a dois dígitos, com melhoras significativas em 
eficiência operacional e sustentável, posicionando 
a Netshoes ao lado dos maiores nomes de 
tecnologia no mundo e injetando mais combustível 
aos nossos planos.

Como uma companhia aberta, assumimos 
um compromisso ainda maior com nossos 
colaboradores, parceiros, acionistas, clientes, 
sociedade e meio ambiente. Estou muito seguro 
de que estamos construindo uma história longeva, 
no caminho correto, com ética e responsabilidade, 
para que possamos seguir transformando 
positivamente a vida das pessoas.

Marcio Kumruian
Fundador e CEO do Grupo Netshoes
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MISSÃO, VISÃO E VALORES

Construímos cada história de sucesso e inovação 
que leva à melhor experiência de compra para 
nossos clientes.

Estamos constantemente quebrando recordes e 
ampliando a nossa atuação. Não somos apenas 
esporte. Somos moda. Somos estilo de vida.  
E seremos muito mais. 

Somos Netshoes. Somos Zattini. 
Somos o Grupo Netshoes!

MISSÃO

Conectar as pessoas a uma vida com mais 
estilo e simplicidade.

VISÃO

Ser referência global em experiência de 
compra online .

VALORES

Só uma equipe que #Descomplica consegue 
manter a excelência todo ano.

Um time #RápidoComoUmClick para atender 
ainda melhor cada cliente.

Nossa equipe é vencedora porque tem 
#TesãoPorFazer o que faz.

#AquiEuPosso me superar a cada dia.

#RomperPadrões é o que a gente faz todo dia 
para inovar e surpreender os clientes.

Uma equipe de #GenteValorizada só pode ser 
uma equipe vencedora!

Excelência no atendimento existe porque temos 
#FocoNoResultado.

A gente trabalha como se fosse o 
#DonoDoNegócio. Por isso dá certo.

MISSÃO, VISÃO 
E VALORES
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LINHA DO TEMPO 

LINHA DO TEMPO DO GRUPO NETSHOES

2000

 MARCO
ZERO  

 A LARGADA      

 ENTRADA
NO E-COMMERCE  

 

 PARCERIA 
COM ACADEMIAS   

Inauguração da primeira loja física 
Rua Maria Antônia/SP

Inauguração da segunda loja no 
Shopping Ibirapuera

Primeiro site registrado como 
www.netshoesonline.com.br

Abertura de mais 6 lojas físicas
Aproximação da Netshoes 

com o esporte

02

  TODO MUNDO
  TEM UM ESPORTE.
 O NOSSO É FACILITAR O SEU

Inauguração do primeiro 
Centro de Distribuição 

próprio (Barueri-SP)

Migração do site 
para o domínio
www.netshoes.com.br

1003

    ARGENTINA E
  MÉXICO 

Lançamento das operações na 
Argentina e México

Patrocínio aos clubes 
Santo André e Santos

Adesão à nova plataforma ATG

1109

 PARCERIA
COM AMERICANAS.COM 

 ENCERRAMENTO 
 DAS OPERAÇÕES FÍSICAS

 24/7 
CENTRAL DE ATENDIMENTO

15

 ZATTINI 
EXPANSÃO LOJA DE MODA

 INÍCIO
LOJAS PARCEIRAS

06

 TERCEIRO
 CENTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO

Inauguração do CD de Jaboatão 
dos Guararapes – PE

1ª vez no ranking das 
150 Melhores Empresas

Representante Oficial da NBA na 
América Latina

Inauguração da nova sede na 
Liberdade

Inclusão das redes sociais como 
canais de atendimento

Investimento da Tiger Global 
Management

+ de 200 colaboradores

1207 08

 LANÇAMENTO
MARCAS PRÓPRIAS

14

 MAIOR
E-COMMERCE DO MUNDO

Inauguração do novo 
prédio Vergueiro

Investimentos da Temasek, 
Iconiq e Kaszek

+ de 1.700 colaboradores

13
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Marketing
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Marcio Kumruian
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COO

André Luiz 
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ESTRUTURA CORPORATIVA 
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ESTRUTURA DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

ESTRUTURA DE SAÚDE,  
SEGURANÇA E  
MEIO AMBIENTE 

Marcio Crepaldi
Gerente SSMA
BRA/MEX/ARG

Fernanda Campos
Téc. SSMA

(Prédios Vergueiro e 
Paraíso/Shoestock - SP) 

Débora Franco
Téc. SSMA

(CD Barueri - SP)

Samuel Matias 
Téc. SSMA

(CD Jaboatão - PE)

Carlos Souza 
Téc. SSMA

(CD Extrema - MG)

RH Local e Empresa 
Contratada de SSMA

CD México

RH Local e Empresa 
Contratada de SSMA

CD Argentina

Médica do Trabalho 
(Prestadora de 
Serviço)

Médico do Trabalho 
(Prestador de 
Serviço)

Médico do Trabalho 
(Prestador de 
Serviço)

Médica do Trabalho 
(Prestadora de 
Serviço)

Técnica de 
Enfermagem  
do Trabalho 
(Prestadora de 
Serviço)

Técnico de 
Enfermagem  
do Trabalho 
(Prestador de 
Serviço)

Técnico de 
Enfermagem  
do Trabalho 
(Prestador de 
Serviço)

Técnica de 
Enfermagem  
do Trabalho 
(Prestadora de 
Serviço)

Brigada de 
Emergência

Brigada de 
Emergência

Brigada de 
Emergência

Brigada de 
Emergência

Brigada de 
Emergência

Bombeira Industrial
(Prestadora de 
Serviço)

Brigada de 
Emergência
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POLÍTICA CORPORATIVA DE SAÚDE, SEGURANÇA, 
MEIO AMBIENTE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

O Grupo Netshoes se compromete a cumprir 
todos os requisitos legais das localidades onde 
atua. Tal comprometimento é direcionado, 
também, a conduzir práticas de negócios éticos 
que mantenham a reputação e a confiança 
perante seus consumidores.

O Grupo Netshoes também está comprometido 
com ações anticorrupção conforme as boas 
práticas nacionais e internacionais que proíbem 
a oferta, o pagamento em qualquer quantia 
financeira, a troca de favores ou promessa de 
benefícios. Por isso, exigiremos de colaboradores, 
fornecedores, subcontratados e prestadores de 
serviços a conformidade com nossas práticas.

Onde houver conflito entre as exigências desta 
política, em requisitos locais e internacionais, 
deve prevalecer aquela de maior rigor. A violação 
destes princípios deve ser devidamente tratada 
pela área de Saúde, Segurança, Meio Ambiente 
e Responsabilidade Corporativa.

8.1 - Meio Ambiente
O Grupo Netshoes e seus fornecedores devem 
se comprometer a atender todas as normas e 
regulamentações legais nos países onde operam 
em relação à prevenção da poluição, proteção e 
preservação do meio ambiente. Portanto, práticas 
de gerenciamento ambiental devem ser adotadas 
em suas operações para reduzir o consumo dos 

recursos naturais, a geração de resíduos e os 
impactos adversos ao meio ambiente.

 
8.2 - Saúde e Segurança Ocupacional
Nenhum colaborador está autorizado a executar 
atividades que coloquem ou exponham a riscos 
sua segurança pessoal, do próximo, do patrimônio 
da empresa ou do meio ambiente. Todos os 
fornecedores devem atender às regulamentações 
legais e padrões de saúde e segurança. Devem, 
também, tomar todas as medidas preventivas 
para garantir que as condições e instalações 
de trabalho estejam em adequados padrões de 
higiene e segurança, mantendo um ambiente 
seguro e saudável para se trabalhar.

8.3 - Segurança Patrimonial
O Grupo Netshoes e seus parceiros deverão 
adotar procedimentos internos para proteger 
a integridade física de seus colaboradores e 
das instalações. A contratação de empresas de 
segurança patrimonial deve ser norteada por 
boas práticas internacionais no que se refere às 
normas de conduta, treinamento, equipamentos e 
monitoramento dos trabalhadores. Também deve 
estar em conformidade com a legislação aplicável 
para habilitação quanto ao porte de armas e uso 
de medidas de proteção devidamente licenciadas, 
conforme a legislação do país. 

8.4 - Condições de Emprego e Trabalho
O Grupo Netshoes segue políticas e 
procedimentos específicos internos que 
regem as boas práticas trabalhistas a fim de 
proporcionar condições de trabalho justas, 
seguras e saudáveis, bem como exigir de suas 
empresas fornecedoras, subcontratadas e 
prestadoras de serviços que também cumpram 
e garantam a aplicação dessas práticas, 
conforme legislação aplicável em cada país. 

O Grupo Netshoes respeita a legislação dos 
países em que atua em relação à filiação 
a sindicatos da categoria e negociação de 
acordos coletivos.

8.5 - Trabalho Infantil
Nenhuma criança menor de 16 anos, ou em 
idade de educação compulsória no país 
correspondente, deverá ser empregada nas 
dependências do Grupo Netshoes, que exige de 
suas empresas fornecedoras, subcontratadas e 
prestadoras de serviços a verificação de idade no 
processo de contratação de seus colaboradores, 
estabelecido como procedimento interno efetivo. 

8.6 - Trabalho Escravo
Não será tolerado o uso de nenhum tipo de 
mão de obra forçada, escrava ou em trabalho 
análogo ao escravo e nenhum trabalhador 
deve ter sua documentação recolhida por parte 
de seu empregador. O acesso à água potável 
e instalações sanitárias deve ser gratuito, 
irrestrito e em acordo com as exigências das 
regulamentações legais locais. 

8.7 - Não Discriminação e Tratamento Igualitário
Todos os colaboradores devem ser tratados 
com respeito e dignidade e ninguém deve ser 
submetido a assédio ou agressão psicológica, 
sexual, verbal ou física. Além disso, nenhum 
colaborador deve ser submetido a nenhum tipo de 
discriminação, seja de gênero, raça, incapacidade 
física, religião, orientação sexual, nacionalidade, 
origem social ou étnica, inclusive nos processos 
que envolvem admissão, demissão, salário, 
benefícios e aposentadoria.

POLÍTICA CORPORATIVA 
DE SAÚDE, SEGURANÇA, 
MEIO AMBIENTE E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL
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POLÍTICA CORPORATIVA DE SAÚDE, SEGURANÇA, 
MEIO AMBIENTE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

8.8 - Responsabilidade Social
O Grupo Netshoes atua de forma proativa, 
incentivando atividades dentro e fora de suas 
dependências que proporcionem o lazer e a 
qualidade de vida. Diversas linhas de incentivo 
são oferecidas, apoiadas e patrocinadas, como 
voluntariados, apoio à prática esportiva e/ou 
entidades assistenciais, entre outras. 

8.9 - Monitoramento e Auditorias
Todas as instalações na abrangência desta 
Política estão sujeitas aos procedimentos de 
avaliação e verificação ao atendimento das 
diretrizes dispostas neste documento. Todas as 
unidades darão acesso total aos representantes 
e auditores do Grupo Netshoes, bem como todas 
as informações necessárias para verificação e 
cumprimento do atendimento destas diretrizes. 
O descumprimento de qualquer item desta 
política pode ser comunicado ou denunciado 
anonimamente por qualquer pessoa ao nosso 
canal de Compliance (Canal Aberto), que está 
disponível de forma irrestrita a qualquer pessoa, 
colaborador ou não do Grupo Netshoes.

8.10 - Gestão de Terceiros
O Grupo Netshoes atua de forma proativa, 
promovendo e monitorando a gestão de terceiros 
em suas operações, sejam elas nos centros de 
distribuição e /ou escritórios administrativos.

8.11 - Gestão de Fornecedores
A parceria entre fornecedores e o Grupo 
Netshoes é de extrema importância, mas em 
hipótese alguma admitimos trabalho infantil ou 
escravo, discriminação ou assédio. Manter um 
ambiente seguro e saudável para se trabalhar, 
assim como o cumprimento da legislação vigente 
de cada país, é fundamental.
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POLÍTICA CORPORATIVA DA LOGÍSTICA

Garantir que nossos clientes tenham a melhor 
experiência de compra online e que sejam 
surpreendidos com a nossa agilidade na entrega, 
bem como maximizar as vendas, gerando 
eficiência e alinhamento em toda a nossa cadeia 
de valor.

9.1 - Recebimento
O setor de recebimento tem como objetivo 
garantir a correta entrada de produtos de 
acordo com o agendamento realizado pela área 
de Supply Chain, nota fiscal, código do produto e 
quantidades informadas.

9.2 - Armazenamento
A área de armazenagem tem como política 
garantir o correto acondicionamento dos 
produtos em estoque, bem como o devido 
endereçamento de acordo com as áreas e 
endereços designados.

9.3 - Separação
Assegurar a correta separação de produtos para 
atendimento aos pedidos de clientes, buscando 
os produtos de acordo com seus códigos e 
endereços estabelecidos em sistema, seja via 
onda ou etiquetas de separação.

9.4 - Colmeia
Garantir o recebimento de itens múltiplos separados 
no CD em diferentes endereços, consolidando e 
retirando os mesmos dos endereços de colmeia e 
enviando para faturamento.

9.5 - Personalização
Garantir a personalização de itens de acordo 
com o pedido do cliente, materiais homologados 
e seguindo os padrões estabelecidos pelo 
Grupo Netshoes.

9.6 - Estúdio Fotográfico
Garantir que os novos produtos que entram no 
CD tenham suas fotos e imagens realizadas e 
tratadas para disponibilização do site de vendas.

9.7 - Faturamento
Assegurar o faturamento dos pedidos de acordo 
com os itens disponibilizados, garantindo a 
correta remessa para embalagem, DANFE e 
etiqueta de destinatário.

9.8 - Embalagem
Embalar os produtos de forma adequada,  
garantindo a qualidade, proteção e conferência 
dos mesmos por meio de código do produto, 
etiqueta de destinatário, nota fiscal, 
fazendo uso de embalagens homologadas e 
desenvolvidas especificamente para as lojas 
do grupo.  

9.9 - Expedição
Garantir a bipagem de cada pedido atribuindo o 
mesmo a uma máster e transportadora, quando o 
fechamento desta gera o romaneio de despacho 
para a transportadora.

9.10 - Prevenção de Perdas
Garantir o controle do estoque e sua acurácia, 
através de processos de inventários cíclicos no 
decorrer do período, e ainda garantir a qualidade 
dos produtos comercializados.

9.11 - Transporte
Assegurar que o processo de transportes e fretes 
(contrações de parceiros, distribuição, coletas 
e entregas) esteja disponível para suportar a 
necessidade do negócio, garantindo qualidade e 
satisfação para os clientes internos e externos, 
bem como o melhor custo.

9.12 - Reversa
Garantir o retorno de produtos de clientes para o 
CD, assegurando e verificando as informações e 
motivos de devoluções alegados pelo cliente. 

POLÍTICA CORPORATIVA 
DA LOGÍSTICA
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Para acumular vitórias, um time precisa dialogar. 
Por isso, incentivamos a comunicação entre 
nossos colaboradores como forma de superar e 
resolver eventuais descumprimentos de qualquer 
tópico que esteja nas Regras do Jogo.
Comunique qualquer ocorrência ao seu gestor. 
Se ele não puder resolver na hora, ou se houver 
reincidência da infração, procure o Comitê de 
Ética aqui no Canal de Comunicação. Todas 
as mensagens serão avaliadas e você pode 
apresentá-las anonimamente.
A comunicação é valorizada quando o 
colaborador tem conhecimento de situações e 
dados que possam prejudicar o Grupo Netshoes, 
seus colaboradores ou demais públicos de 
relacionamento com a empresa.

Vamos descomplicar? Fale com a gente!

Telefone: 0800-545-5009
E-mail: canaldecomunicacao@netshoes.com

CANAL DE COMUNICAÇÃO/OUVIDORIA

CANAL DE COMUNICAÇÃO
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CONDIÇÕES DE TRABALHO

O Grupo Netshoes possui uma estrutura laboral definida, conforme quadro abaixo:

ESCRITÓRIO/ 
OPERAÇÃO

N.º TOTAL DE 
COLABORADORES

N.º PESSOAS 
GÊNERO FEM.

N.º PESSOAS 
GÊNERO MASC.

N.º PESSOAS 
DEMITIDAS

N.º PESSOAS 
ADMITIDAS

N.º DE
CONTRATADOS

Vergueiro 724 484 240 299 208 12

Paraíso 758 295 463 246 271 04

CD Barueri 418 224 194 73 19 49

CD Jaboatão 271 97 174 69 22 36

CD Extrema 294 115 179 118 225 42

CD México 52 26 26 07 13 24

CD Argentina 122 66 56 27 28 14

ADM México 51 23 28 28 36 76

ADM Argentina 54 32 22 26 22 01

Loja Shoestock 55 33 22 51 103 09

CONDIÇÕES 
DE TRABALHO
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SAÚDE OCUPACIONAL E 
SEGURANÇA DO TRABALHO

INDICADORES

Reporte Acumulado

Reporte no Período Atual
(Ano Atual 2017)

Reporte no Período Anterior
(Ano Anterior 2016)

Colaboradores Diretos Colaboradores 
Contratados Colaboradores Diretos Colaboradores 

Contratados

N.º Total de Colaboradores 2.799 267 2.791 602

N.º de Horas Homens Trabalhadas 6.875.220 58.740 5.539.520 130.558

Taxa de Frequência de Acidente 0,58 1,12 0,89 1,53

Taxa de Gravidade de Acidente 8,58 5,62 5,91 11,49

N.º Acidentes Com Afastamento 04 01 06 02

N.º de dias de Afastamento 59 05 40 15

N.º de Fatalidades 00 00 00 00

SAÚDE OCUPACIONAL E 
SEGURANÇA DO TRABALHO
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SAÚDE OCUPACIONAL E 
SEGURANÇA DO TRABALHO

SAÚDE OCUPACIONAL E 
SEGURANÇA DO TRABALHO

 ACIDENTES NÃO FATAIS ACIMA DE 15 DIAS DE AFASTAMENTO

Acumulado 2017 Acumulado 2016

Total de Dias Perdidos Descrição da Lesão Total de Dias Perdidos Descrição da Lesão

Grupo Netshoes – BRA 59 02 Queda de mesmo nível – 
Torção de tornozelo 40 Lesão leve em membros 

superiores e inferiores

Contratadas 00 Não houve 15 Batida contra o joelho

Acumulado 2017 Acumulado 2016

Total de Dias Perdidos Descrição da Lesão Total de Dias Perdidos Descrição da Lesão

Grupo Netshoes – ARG 00 Não houve 00 Não houve

Contratadas 00 Não houve 00 Não houve

Acumulado 2017 Acumulado 2016

Total de Dias Perdidos Descrição da Lesão Total de Dias Perdidos Descrição da Lesão

Grupo Netshoes – MEX 00 Não houve 00 Não houve

Contratadas 00 Não houve 00 Não houve
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SAÚDE OCUPACIONAL E 
SEGURANÇA DO TRABALHO

12.1 - Programa de Gestão de Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente
O Programa de Gestão de Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente tem como objetivo definir 
e documentar as diretrizes básicas para a 
implementação e manutenção do Sistema 
de Gestão, atendendo aos requisitos 
regulamentadores das normas vigentes, 
governamentais e diretrizes do IFC, bem como 
aos propósitos da Organização e de suas 
partes interessadas.

12.1.1 - Procedimento de Saúde Ocupacional
O procedimento de saúde ocupacional tem 
como objetivo prezar pela saúde e qualidade de 
vida dos colaboradores no trabalho, e nele são 
definidos um conjunto de regras, ferramentas 
e procedimentos que visam eliminar, neutralizar 
ou reduzir a lesão e os danos decorrentes das 
atividades realizadas no dia a dia. 
Os documentos legais de saúde ocupacional 
deverão atender à legislação local de cada 
país onde operamos, prevalecendo sempre as 
melhores práticas e buscando um ambiente 
saudável e seguro para se trabalhar.

12.1.2 - Procedimento de Treinamento, 
Capacitação e Integração de Segurança
Todos que fazem parte ou prestam serviço 
ao Grupo Netshoes devem participar de 
treinamentos, capacitação e integração de 
saúde, além de segurança e meio ambiente, 
antes de iniciar suas atividades, ministrados pelo 
setor de segurança do trabalho ou especialistas 
externos, no caso dos nossos parceiros. 

12.1.3 - Procedimento de Preparação e 
Resposta a Emergências
O Grupo Netshoes estabelece, implementa 
e mantém procedimentos para identificar 

e gerenciar situações reais e potenciais de 
emergências e acidentes que possam ter impactos 
sobre o meio ambiente e riscos à segurança e à 
saúde ocupacional dos funcionários e partes 
interessadas relevantes. Além disso, o Grupo tem 
a incumbência de responder aos colaboradores, 
de modo a prevenir ou mitigar essas situações.

12.1.4 - Procedimento de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI), Coletivo (EPC) e 
Uniforme
O Grupo Netshoes estabelece procedimentos 
para prevenir e minimizar os acidentes e as 
doenças  decorrentes do trabalho, aplicando 
uma série de medidas preventivas. Porém 
quando isso não é possível,  aplicamos o uso 
dos equipamentos de proteção coletiva e 
individual, conforme legislação vigente de cada 
país onde operamos.

12.1.5 - Procedimento para o Uso da  
Empilhadeira Industrial
O Grupo Netshoes estabelece requisitos 
mínimos e medidas de proteção para a utilização 
de empilhadeiras a gás e/ou elétricas em suas 
dependências, prezando tanto pela segurança 
dos operadores das máquinas quanto dos 
demais colaboradores. 

12.1.6 - Procedimentos para Trabalhos de Risco
O Grupo Netshoes estabelece requisitos mínimos 
e medidas de prevenção a todos os trabalhos 
que envolvam riscos. Um mapeamento é feito 
com o objetivo de identificar possíveis riscos 
que podem ocorrer durante a execução  das 
operações, bem como os controles e camadas 
de proteção existentes. 

12.1.7 - Investigação de Acidentes/Incidentes/
Quase Acidentes
O Grupo Netshoes tem como objetivo 
estabelecer, implementar e manter o 
procedimento de investigação de acidentes para 
tratar as não conformidades reais e potenciais e 
executar ações corretivas e preventivas, além de 
investigar as ocorrências com ou sem vítimas.

12.1.8 - Inspeções de Segurança
O Grupo Netshoes executa e realiza inspeções 
de segurança com o objetivo de verificar o 
cumprimento dos procedimentos e condições 
de trabalho, detectando possíveis situações 
ou comportamentos de risco e, caso atestado, 
gerando um plano de ação para eliminá-los, de 
forma a manter os padrões de segurança.

12.1.9 - Gestão de Contratadas
O Grupo Netshoes executa e realiza a gestão de 
todas as contratadas que realizam atividades 
dentro de suas instalações, visando sempre 
a gestão e os cenários específicos para a 
contratação de serviços e a redução dos riscos 
de forma geral. 

12.1.10 - Gestão de Fornecedores
Estabelece as diretrizes que regularão a relação 
de equipe entre o Grupo Netshoes e seus 
fornecedores, com a finalidade de construir e 
manter uma parceria vencedora, que agregue 
valor aos envolvidos, garantindo, assim, um 
tratamento ético, de respeito e imparcialidade, 
sempre partilhando a inovação e a busca pela 
qualidade e grandes resultados. 
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LOGÍSTICA

13.1 - Procedimentos de trabalho da operação 
logística
• EX_LOG_0001 Agendamento de Recebimento.
• EX_LOG_0002 Recebimento de Produto.
• EX_LOG_0003 Armazenamento.
• EX_LOG_0004 Separação de Mercadorias.
• EX_LOG_0005 Separação de Produtos na 
Esteira.
• EX_LOG_0006 Inventário Rotativo.
• EX_LOG_0007 Colmeia.
• EX_LOG_0008 Faturamento. 

• EX_LOG_0009 Embalagem.
• EX_LOG_0010 Personalização.
• EX_LOG_0011 Expedição de Produtos.
• EX_LOG_0010 Personalização.
• EX_LOG_0012 Solicitação de Materiais para 
Personalização.
• EX_LOG_0013 Análise de Qualidade de 
Produto.
• EX_LOG_0014 Separação e Controle de Itens 
do Estúdio.
• EX_LOG_0015 Tratamento e Inversão de Itens 
Pedidos.
• EX_LOG_0016 Personalização de Camisetas 
de Jogadores.
• EX_LOG_0017 Alteração de Código de Produto.
• EX_LOG_0018 Devolução para Fornecedores.
• EX_LOG_0019 Inventário Cíclico.

• EX_LOG_0020 Veracidade de Processos 
Internos.
• EX_LOG_0021 Apuração de Acuracidade.

13.2 - Instruções de trabalho da operação 
logística
• EX_LOG_IT_0001 Agendamento e 
Recebimento.
• EX_LOG_IT_0002 Armazenagem.
• EX_LOG_IT_0003 Colmeia.
• EX_LOG_IT_0004 Embalagem.
• EX_LOG_IT_0005 Faturamento.
• EX_LOG_IT_0006 Inventário.
• EX_LOG_IT_0007 Personalização.
• EX_LOG_IT_0008 Separação.
• EX_LOG_IT_0009 Qualidade de Produto.

LOGÍSTICA
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SUSTENTABILIDADE 
E MEIO AMBIENTE

O Grupo Netshoes e seus fornecedores 
comprometem-se a atender todas as normas e 
regulamentações legais nos países onde operamos 
em relação à prevenção da poluição, proteção 
e preservação do meio ambiente. Com isso, 
adotamos práticas de gerenciamento ambiental 
que reduzam e/ou minimizem o consumo dos 
recursos naturais, a geração de resíduos e os 
impactos adversos ao meio ambiente.

Ainda estabelecemos requisitos mínimos para a 
gestão de segurança e saúde no trabalho contra 
os fatores de risco de acidentes provenientes 

de atividades de armazenamento e manuseio 
de produtos químicos. Sendo assim, somente 
produtos homologados, aprovados e testados 
são adquiridos.

14.1 - Eficiência Energética
Para economia e otimização no consumo de 
energia elétrica, focamos em manter as portas e 
janelas fechadas quando o ar condicionado estiver 
sendo utilizado, e também em desligar os aparelhos 
quando não houver ninguém no ambiente e após o 
término de jornadas de trabalho. 

Com relação aos sistemas de iluminação, algumas 
resoluções são adotadas, como aproveitar a luz 
natural ao abrir persianas ou cortinas, manter 
desligadas luminárias em ambientes como 
banheiros ou salas vazias e substituir sistemas 
automatizados de presença.

CONSUMO DE ENERGIA

Local do Escritório/ Operação Total de Eletricidade Consumida (kW/h) Total de Diesel Consumido (Litros), 
Incluindo Gerador de Emergência

Vergueiro 625.761 600

Paraíso 714.368 1050

CD Barueri 1.114.960 18.848

CD Jaboatão 721.723 2.354

CD Extrema 1.211.123 2.092

CD México 274.965 250

CD Argentina 165.277 230

Loja Shoestock 253.624 700

SUSTENTABILIDADE E 
MEIO AMBIENTE
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SUSTENTABILIDADE 
E MEIO AMBIENTE

14.2 - Recursos Hídricos
O consumo de água no Grupo Netshoes é responsável: evitamos 
os desperdícios ao fazer um controle efetivo na busca de possíveis 
vazamentos nas instalações. Focamos também em grandes 
manutenções e revisões periódicas em nossos sites, bem como 
descargas e torneiras econômicas automáticas. 

CONSUMO 
DE ÁGUA (M³)

Vergueiro 517.40

Paraíso 369.06

CD Barueri 432.05

CD Jaboatão 525.30

CD Extrema 317.01

CD México 42.23

CD Argentina 36.95

Loja Shoestock 715.08
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SUSTENTABILIDADE 
E MEIO AMBIENTE

14.3 - Gestão de Resíduos
No Grupo Netshoes, buscamos reduzir a produção de resíduos na sua origem, gerindo através da produção 
e atingindo um equilíbrio entre a necessidade produtiva e a geração de resíduos, sempre visando reduzir 
seu impacto ambiental no processo produtivo.  Vale ressaltar que 100% dos nossos resíduos são reciclados 
com destino nobre e único.

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Local do Escritório/ 
Operação

Tipo de Resíduos 
Gerados

Quantidade de 
Resíduos Gerados 

(toneladas)
Local Disposto Nome da Licença 

de Transporte
Tipo de Disposição 

Aplicada Local Licenciado

Vergueiro Plástico / Papel / 
Papelão 31.20 Caçambas ou 

Cestos Manifesto e Licença Reciclagem Sim

Paraíso Plástico / Papel / 
Papelão 20.30 Caçambas ou 

Cestos Manifesto e Licença Reciclagem Sim

CD Barueri Plástico / Papel / 
Papelão 501.90 Caçambas ou 

Cestos Manifesto e Licença Reciclagem Sim

CD Jaboatão Plástico / Papel / 
Papelão 333.97 Caçambas ou 

Cestos Manifesto e Licença Reciclagem Sim

CD Extrema Plástico / Papel / 
Papelão 470.43 Caçambas ou 

Cestos Manifesto e Licença Reciclagem Sim

CD México Plástico / Papel / 
Papelão 21.10 Caçambas ou 

Cestos Manifesto e Licença Reciclagem Sim

CD Argentina Plástico / Papel / 
Papelão 20.84 Caçambas ou 

Cestos Manifesto e Licença Reciclagem Sim

Loja Shoestock Plástico / Papel / 
Papelão 2.7 Caçambas ou 

Cestos Manifesto e Licença Reciclagem Sim
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REQUISITOS LEGAIS 

15.1 - Atendimento à legislação
Para garantir a rastreabilidade e atendimento 
aos requisitos legislativos, normativos e 
governamentais em Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente, a Netshoes mantém o sistema 
BIOTERA, onde conseguimos rastrear e nos 
manter atualizados com todos as legislações 
aplicáveis ao nosso negócio.

Em 2017, tivemos o acompanhamento e 
cumprimento de 726 legislações, das quais 
13 ainda se mantém em andamento devido à 
atualizações e vigências para 2018.

Em resumo, estamos atendendo 100% da 
legislação brasileira, mexicana e argentina em 
suas devidas proporções, sendo nos âmbitos 
Federal, Estadual e Municipal.

REQUISITOS LEGAIS 
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EMERGÊNCIAS

O Grupo Netshoes possui procedimentos para qualquer situação de emergência e acidentes que possam causar impacto à saúde, segurança e meio ambiente de 
nossos colaboradores e partes interessadas.

16.1 - Quadro de Controle - Plano de Emergência

Escritório/ Operação AVCB – Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros Plano de Emergência Treinamento e 

N.º de Brigadistas 
Simulado de 

Emergência e Data

Vergueiro 04/12/2020 Ativo e Operante 55 Treinados Ativo, Jun. 2017

Paraíso 30/12/2018 Ativo e Operante 52 Treinados Ativo, Jun. 2017

CD Barueri 23/12/2018 Ativo e Operante 45 Treinados Ativo, Jan. 2017

CD Jaboatão 29/02/2018 Ativo e Operante 43 Treinados Ativo, Jan. 2017

CD Extrema 23/12/2020 Ativo e Operante 120 Treinados Ativo, Jun. 2017

CD México 18/03/2018 Ativo e Operante 73 Treinados Ativo, Ago. 2017

CD Argentina 21/03/2018 Ativo e Operante 27 Treinados Ativo, Maio 2017

Loja Shoestock 17/04/2020 Ativo e Operante 11 Treinados Ativo, Maio 2017

EMERGÊNCIAS
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EMERGÊNCIAS

Brasil

México

Argentina
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CAMPANHAS, 
TREINAMENTOS E AÇÕES

O Grupo Netshoes promove frequentemente 
diversas ações e iniciativas visando o bem-estar 
e a integração dos funcionários.

SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES DE TRABALHO (SIPAT)
A semana interna de prevenção de acidentes visa 
a interação de todos os colaboradores e tem dois 
objetivos: o foco e a prevenção de acidentes, seja 
dentro ou fora do ambiente de trabalho. 

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL (SESMT)
A saúde ocupacional no Grupo Netshoes tem como objetivo a prevenção de doenças ocupacionais através 
de exames médicos periódicos e preventivos, a fim de garantir qualidade de vida para todos. 

GINÁSTICA LABORAL
Aqui proporcionamos qualidade de vida através da prática de ginástica laboral.

CAMPANHAS, 
TREINAMENTOS E AÇÕES
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CAMPANHAS, 
TREINAMENTOS E AÇÕES

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
A saúde de todos é prioridade. Por isso, também 
estendemos a campanha para os dependentes dos 
nossos colaboradores.

DIA DAS MULHERES
Aqui as mulheres são valorizadas, tendo um 
dia especial só para elas. Na semana seguinte 
ao dia da mulher, escolhemos três de nossas 
colaboradoras de surpresa e as presenteamos 
com uma transformação especial! Nossa equipe 
levou as protagonistas do dia para o salão Retrô 
Hair, onde elas puderam ser maquiadas, fazer o 
cabelo, unhas e tudo que tivessem vontade, tudo 
por conta da casa.

OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL
Aqui as campanhas de saúde são valorizadas. 

ACESSIBILIDADE
Acessibilidade nos ambientes de trabalho do 
Grupo Netshoes. 

NATAL NA NETSHOES
Aqui o Natal fica mais gostoso, com três opções para os colaboradores: cestas de natal, cartão alimentação 
especial de natal ou vale-compras Netshoes. 
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CAMPANHAS, 
TREINAMENTOS E AÇÕES

AQUI TEM FOOD TRUCK 
Duas vezes por semana temos food truck para 
colaboradores: podemos escolher onde vamos 
comer na hora do almoço, e com mais essa opção 
fica excelente. 

PARCERIA COM ACADEMIAS
Os colaboradores possuem descontos através da 
nossa parceria com as redes Bio Ritmo e Smart 
Fit. Qualidade de vida e saúde andam juntos.

NATAL COM PARCERIAS
Em datas específicas, fazemos parcerias com 
lojinhas de produtos internos. Ano passado 
tivemos a parceria da Cacau Show, e os 
colaboradores puderam comprar seus chocolates 
de forma exclusiva.

CAMPANHA DE NATAL
Os colaboradores que querem ajudar têm a opção 
de adotar uma cartinha solidária - aquelas que os 
correios mandam todos os anos. 
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CAMPANHAS, 
TREINAMENTOS E AÇÕES

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
Aqui o jovem faz parte da equipe e dá seus 
primeiros passos na carreira junto ao Grupo 
Netshoes. O Programa 2017 teve etapas de 
dinâmica, jogos off e online e aprendizagem 
teórica e prática no atendimento, visando 
incluir, capacitar e promover o desenvolvimento 
pessoal e profissional destes jovens.

FESTAS JUNINAS 
No Grupo Netshoes tem festa junina, com muita 
alegria e sinergia entre todos.

FESTAS DE HALLOWEEN
No Grupo Netshoes tem Festa de Halloween, com 
muita alegria e sinergia entre todos.

FESTAS DE FINAL DO ANO
Aqui no Grupo Netshoes tivemos um Luau para 
encerrar o ano!

DIA DAS CRIANÇAS
Aqui somos #GenteValorizada junto com a família, 
com festa para as crianças e filhos dos colaboradores. 
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PLANO DE AÇÃO DO PROJETO IFC 
COM O GRUPO NETSHOES

PLANO DE AÇÃO DO PROJETO 
IFC COM O GRUPO NETSHOES

AÇÕES STATUS COMENTÁRIOS

Política integrada de saúde, segurança, meio ambiente e responsabilidade social

Concluído Projeto IFC

Procedimento para gestão de fornecedores

Programa de saúde, segurança e meio ambiente

Estruturação de responsabilidade perante a implantação dos processos

Procedimento de resposta a emergência

Sistema de monitoramento a legislação dos países

Canal de comunicação e denúncias

Relatório final dos trabalhos em 2017

Gestão de contratados/terceiros

Procedimento de segurança patrimonial
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