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Gerson Berwanger -  Diretor Presidente

Desde o começo da Bertex trabalhamos com produtos sustentáveis de origem renovável, como a cortiça e 
juta naturais e algodão e, desde sempre, tivemos em mente a necessidade do cuidado com a natureza para 
que existam recursos suficientes para as próximas gerações. Além do pilar ambiental, também estamos 
sempre promovendo e cuidando dos outros pilares da dimensão econômica, dimensão cultural e social. É 
necessário buscar a sustentabilidade da empresa como um todo. Buscamos oferecer aos nossos clientes 
soluções inovadoras para o mercado da moda e do lifestyle, garantindo a criação de valor e a 
sustentabilidade do negócio, do meio ambiente e das pessoas.

Estamos atentos às novas matérias-primas renováveis e recicladas que vão surgindo no mercado para que 
possamos substituir algumas já existentes. Estamos em busca de processos de reaproveitamento de sobras 
da produção e maior aproveitamento das matérias-primas para que o nosso impacto ao meio ambiente seja 
mínimo. Incentivamos nossos clientes e fornecedores a buscarem a sustentabilidade e o caminho certo. A 
cadeia toda precisa se adequar para que possamos nos tornar referência na região, no país e no mundo. Esse 
é o legado que queremos deixar para as próximas gerações.

As pessoas são a peça essencial do nosso negócio. Sempre buscamos dar oportunidades para os nossos 
colaboradores e incentivá-los na busca de uma vida mais sustentável em todas as dimensões. Só com a ajuda 
de todos conseguiremos atingir nossos objetivos para tornar a sociedade melhor. Promovemos a 
participação e envolvimento da equipe nos processos para criar uma empresa criativa e dinâmica. Afinal, 
nosso pensamento sempre foi trabalhar com nossos colaboradores e fazer com que eles se sintam felizes na 
família Bertex.

O processo de tomada de decisão da Bertex é orientado pelos princípios básicos da sustentabilidade, sendo 
essa a base para o sucesso e perpetuação da empresa. É dessa forma que criamos e materializamos ideias 
que transformam o mundo da moda e o lifestyle.

®

MENSAGEM
PRESIDENTE
102-14



O NOSSO2.RELATÓRIO



Seja bem-vindo ao primeiro relatório de sustentabilidade apresentado pela Bertex aos seus stakeholders, 
onde são contempladas um conjunto de informações relevantes sobre o desempenho sustentável e 
econômico da empresa dos anos de 2020 e 2021. Este documento foi elaborado pelas diretrizes da Global 
Reporting Initiative (GRI) em conformidade com as normas Standards GRI seguindo a opção ‘‘Essencial’’. A 
Global Reporting Initiative (GRI) é uma das principais entidades que padroniza internacionalmente relatórios 
de sustentabilidade e é adotado por empresas do mundo todo.

O objetivo desse relatório é apresentar à sociedade e aos nossos stakeholders de forma transparente, a 
nossa atuação, as nossas ações e o nosso desempenho em temas voltados à melhoria do desenvolvimento 
econômico e socioambiental. Para isso, abordaremos os pilares social, de sustentabilidade e meio ambiente e 
de governança e economia.

Nós da Bertex, trabalhamos intensivamente para trazer mais transparência aos nossos stakeholders, 
principalmente nesse momento pós pandemia, onde vimos a importância do cuidado com o mundo, com as 
pessoas e com as relações.

Caso você fique com qualquer dúvida referente à esse relatório, você pode entrar em contato pelo e-mail 
comunidade@bertec.com.br.

Tenha uma boa leitura.

®

INTRODUÇÃO 
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Nós da Bertex entendemos a importância que o contexto ao redor da 
empresa representa para os negócios. Todas as ações que 
realizamos são pensadas levando em conta o impacto que irão gerar 
junto aos nossos stakeholders, já que eles são afetados direta ou 
indiretamente pelas práticas da empresa. Para conseguir ter uma 
visão mais ampla e entender melhor sobre os impactos da empresa 
no contexto onde estamos inseridos, em 2021 iniciamos o processo 
de identificação e engajamento de nossos stakeholders.

Visando uma comunicação mais assertiva com as partes 
interessadas (stakeholders) da Bertex, no ano de 2021 realizamos o 
primeiro processo de materialidade da companhia, com o objetivo de 
identificar os temas de maior relevância sob a perspectiva de cada 
grupo. Inicialmente foi realizada a identificação dos stakeholders da 
empresa, que se deu por meio de reuniões com o Comitê de 
Sustentabilidade e a Alta Direção da empresa.

Reuniões de conselho
Pesquisa de materialidade
Interlocutores: Alta Administração
Frequência: ALTA

Canal de Contato Bertex
Pesquisa de Materialidade
Sindicatos
Interlocutores: Gerência de 
Recursos Humanos
Frequência: ALTA

Mídias sociais,
Pesquisa de materialidade
Pesquisa de percepção de marca.
Interlocutores: Diretoria Comercial
Frequência: ALTA

Mídias sociais,
Pesquisa de materialidade
Interlocutores:  Setor de Compras
Frequência: ALTA

Entidades Governamentais
Interlocutores:  Gerência Administrativa
Frequência: Baixa

Entidades Governamentais
Mídias Sociais
Pesquisa de Materialidade
Interlocutores:  Gerência de Marketing
Frequência: Média

®

STAKEHOLDERS

 

CLIENTES

FORNECEDORES

GOVERNO

COLABORADORES

INVESTIDORES

COMUNIDADE
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Após a definição dos grupos de stakeholders, dos canais e da 
frequência de engajamento para com cada um, iniciou-se o processo 
de materialidade da Bertex, com o objetivo de identificar os temas 
ambientais, sociais e econômicos de maior relevância para cada 
grupo, de acordo com as suas percepções sob nossas atividades. 
Para isto, representantes de cada grupo foram convidados a 
responder um questionário online, elencando os temas de maior 
relevância dentre cerca de 20 itens.

Além da aplicação do questionário, o processo de materialidade 
contou com uma análise de benchmarking e de discussões com os 
públicos. O resultado obtido está apresentado na tabela ao lado.

®

102-44 | 102-46 | 103-1 Interno e externo Todos

Saúde e Segurança Interno Colaboradores

Qualidade dos Produtos Interno e externo Clientes

Não discriminação
e igualdade

Interno e externo Colaboradores e comunidade

Gestão de fornecedores
e subcontratados

Interno e externo Fornecedores

Conformidade legal ambiental Interno e externo Colaboradores, Comunidade
local e acionistas

Matérias-primas e insumos
de origem renovável

Interno e externo

LIMITE STAKEHOLDER
IMPACTADOSTAKEHOLDERS

 

Desempenho Econômico

TEMA MATERIAL

Fornecedores
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PESQUISA DE
MATERIALIDADE

Social

Econômico

Matriz de Materialidade

Conformidade
legal ambiental

Consumo
de água

Energia: uso de
fontes renováveis

Desenvolvimento
ambiental de
fornecedores

Treinamento e
Educação

Desempenho
Econômico da

empresa

Qualidade
dos Produtos

Não discriminação
e igualdade

de oportunidades

Geração de
emprego

Desenvolvimento
social de

fornecedores

Saúde e segurança
no trabalho

Relevância para a Bertex
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OBJETIVOS DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Pirâmide de ODS Prioritários
A Bertex reconhece a importância dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
impostos pela Agenda 2030 das Nações Unidas. Desta forma, esta Política de 
Sustentabilidade foi estruturada tendo como norteadores os ODS considerados 
prioritários ao modelo de negócios da Bertex, ou seja, aqueles que possuem maior 
probabilidade de serem impactados positiva e negativamente por nossas aões.

ODS Prioritários

Conformidade
legal ambiental

Desempenho
Econômico da
empresa

Qualidade
dos Produtos

Não discriminação
e igualdade
de oportunidades

Saúde e segurança
no trabalho



3.A BERTEX



HISTÓRICO

2006 - A Bertex iniciou em 2006 com a vontade do fundador e atual Diretor 
Presidente de trazer e desenvolver novos produtos para o segmento no Brasil. 
Eram 10 colaboradores em 800m² de área construída localizada na BR 116 em 
Novo Hamburgo. O principal produto era cortiça, mas também possuíam 
algumas máquinas de trançar, de crochê e de tingimento. Já se trabalhava 
bastante com as cordas de juta. Eram 12 máquinas no total.

2007 - Mudança de prédio para a rua Bento Gonçalves em Novo Hamburgo. 
Ocorreu a ampliação dos negócios e a ampliação do quadro de trabalhadores 
para 30 pessoas.

2008 - Consolidação da empresa. Expansão para 5.000m². Ocorreu novamente a 
expansão da capacidade produtiva e dos negócios com a aquisição de novos 
equipamentos. Houve contratação de mais pessoas. Alavancagem da empresa 
com espaço de mercado. 

2009 - Maximização dos negócios. Redefiniu-se a equipe de vendas, sendo 
realizada a criação oficial do setor e grande foco no desenvolvimento de 
produtos. Ano que ocorreu o incêndio na fábrica, o que proporcionou a 
mobilização e união das pessoas para fortalecer a estrutura e preparar a 
empresa para o processo de expansão.

2010 - Novamente foi feita uma mudança de prédio para onde a empresa é hoje. 
Eram 7.000m² de área construída. A nova estrutura tinha o que a Bertex queria ser 
para o mercado: impecável. Com mais espaço foi possível a aquisição dos 
primeiros teares planos, iniciando o setor de tecelagem.

2011 - Início da expansão do novo espaço, sendo construído o prédio do 
tingimento. Ocorreu a alavancagem das vendas e com quase 100% da 
capacidade de produção. Aquisição de mais teares, iniciando as atividades na 
tecelagem em jacquard.

2012 - Construção do prédio do almoxarifado, com total de área construída de 
11.000m², além da aquisição de um novo terreno. Houve a criação do museu, onde 
a partir daquele ano seriam guardados todos os sapatos e acessórios trazidos de 
viagem. Esforço para manter o crescimento de 2011.

2013 - Construção da sede social. Implementação do setor de segurança do 
trabalho. Criação do núcleo de P&D. Busca pela qualificação das vendas.

2014 - Melhoria da qualidade da mão de obra. Consultoria industrial e troca de 
sistema.

2015 - Abertura das vagas de PCD. Treinamento para líderes. Criação da CIPA. 
Criação do RH.



HISTÓRICO

2016 - Troca de ERP. Construção do prédio da tecelagem, resultando no total de 16.000m² de área construída.

2017 - Otimização da carteira de clientes. Catalogação virtual do museu e registro de todos os sapatos.

2018 - Primeira feira internacional: Lineapelle Milano.

2019 - Treinamento e qualificação profissional. Foco na qualidade do produto e serviço. Busca pelo melhor aproveitamento dos 
recursos. Programa de Qualidade Bertex. Programa de Líderes Bertex com foco total em pessoas. Aquisição de mais máquinas de 
malharia e expansão significativa do setor. 1ª FIMEC com foco em sustentabilidade, foram desenvolvidos novos materiais com os 
insumos mais modernos do mercado. 

2020 -  Pandemia que abriu oportunidade para novos negócios: máscaras e Bertex Home. Programa de líderes preparou pessoas 
para realizar os 5S (Seiri - senso de utilização, Seiton - senso de organização, Seiso - senso de limpeza, Seiketsu - senso de 
padronização e Shitsuke - senso de disciplina). No final do ano foi realiza a ação para por em prática os 3 primeiros S: utilização, 
organização e limpeza. Contratação da primeira agência de marketing, para realizar, principalmente, a padronização da empresa e as 
ações em redes sociais. Ampliação do museu: 1600 pares. 1º Inspiramais digital e a oportunidade da 1ª feira interna realizada na sede 
social.

2021 -  Aderência ao Programa de Origem Sustentável. Padronização da fábrica e sinalização dos setores. Cerca de 350 
colaboradores.

2022 -  Conquista do Selo Origem Sustentável categoria Ouro, sendo a primeira empresa fornecedora do segmento a obter o selo.



 

102-16

PERFIL
ORGANIZACIONAL

Soluções inovadoras para o mercado da moda e lifestyle

Negócio

Criamos e materializamos ideias que transformam o mundo da moda e do lifestyle

Propósito

Desenvolver, produzir e comercializar soluções, produtos e serviços que sejam percebidos e valorizados pelos clientes, garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio.

Missão

Ser reconhecida como a melhor empresa de soluções para a indústria da moda e do lifestyle do Brasil.

Visão

Pesquisa e Desenvolvimento: Estar sempre atenta às tendências e atualizações tecnológicas do mundo da moda e do lifestyle, oferecendo aos nossos clientes o máximo de informações, 
tendo como base os pilares da sustentabilidade.

Valores

Comprometimento da Equipe: Promover a participação e o envolvimento da equipe nos processos, trazendo referências diversas para criar uma empresa criativa e dinâmica.

Qualidade de Serviços: Oferecer qualidade e agilidade em cada produto e soluções personalizadas são marcas que fazem parte do nosso DNA desde sempre, o que nos diferencia no mercado.

Ética: Trabalhar com transparência e respeito aos valores individuais dos colaboradores, clientes, fornecedores e de todos os participantes da cadeia em que a Bertex está inserida.

Sustentabilidade: O processo de tomada de decisão da Bertex é orientada pelos princípios básicos da sustentabilidade, sendo a base para o sucesso e perpetuação da empresa.



Bordados Tiras de Lona Tranças Tiras de 
Crochê

Tramados
de PU

Tramados
Planos e
Jacquard

Malharia
Retilínea
e circular

Estampas Cortiça

102-2 | 102-6

SOLUÇÕES E MERCADOS 
ATENDIOS



®

MÁSCARAS DE
PROTEÇÃO
102-02

 Depois do início da Pandemia, as máscaras viraram itens essenciais na vida de todos os seres humanos. A máscara funciona como 
uma barreira física na proteção contra a disseminação do Covid-19 e, por isso, a Bertex lançou as próprias máscaras feitas de knit. 
Elas possuem uma proteção interna feita de elastano, o qual se contrai e evita que gotículas sejam liberadas, e um design externo 
super e fashion já que as máscaras passaram a fazer parte dos looks.



®

MESA
POSTA
102-02

A mesa posta é demonstração de carinho, gentileza, afeto e que gera memórias afetivas inesquecíveis. Por isso, criamos a linha Bertex Home, que traz liberdade, 
personalidade e naturalidade. Três características definitivas do estilo Boho. Essa fluidez garante a mistura de diversas influências, excluindo qualquer regra 
para a composição da decor. Os produtos com essa pegada podem ter inspiração étnica, vintage, romântica e rústica. Os modelos dessa linha passeiam por 
estilos distintos, bebendo de diversas fontes para decorarem de um jeito versátil. Esse gênero decorativo abre margem para interpretações e ressignificação 
dos produtos, podendo ser utilizados como o consumidor imaginar.



4.PESSOAS
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102-8 | 405-1 | 405-2
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47,9% 52,1%

Administração

Produção

Total geral
0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

Média salarial homens / mulheres

Produção

Administração

Total geral

1,26

1,26

1,00Aprendizagem

1,23

DIVERSIDADE E IGUALDADE
DOS COLABORADORES
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Colaboradores de bairros próximos

Bairro Próximo

Outros Bairros
49%51%

78%

22%

COLABORADORES DA
COMUNIDADE LOCAL

Outras Cidades

Colaboradores da Comunidade (até 50km)

Novo Hamburgo
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um sistema de gestão de saúde e
segurança do trabalho

403-1 | 403-2 | 403-7 | 403-8 | 403-9 | 403-10

SAÚDE E SEGURANÇA
DO TRABALHO

O assunto saúde e segurança dos colaboradores são primordiais para a Bertex. A empresa possui um SESMT - 
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, composto por dois técnicos em segurança do 
trabalho que apresentam foco na prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e minimização dos riscos 
ocupacionais.

Também contamos com a prestação de serviço de consultorias externas especializadas, que regularmente 
realizam avaliações quantitativas e qualitativa dos agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de 
acidentes do trabalho em todos os postos de trabalho da Bertex. Esses riscos são todos elencados e 
monitorados no PGR - Programa de Gerenciamento de Risco e no LTCAT- Laudo Técnico das Condições 
Ambientais de Trabalho. É através desses programas que conseguimos identificar de forma correta os riscos e 
definir controles e tomadas de ações preventivas necessárias para a atenuação dos mesmos, fazendo com que 
diminua a exposiçã dos colaboradores e riscos de acidentes de trabalho.

Todo e qualquer tipo de incidente ou acidente, são investigados e registrados, pelo SESMT em conjunto com os 
cipeiros, líderes da área e gerente industrial. Após a investigação do ocorrido, quando há necessidade, são 
encaminhadas as ações de melhorias e correções para se evitar novas ocorrências. No ano de 2020, tivemos um 
acidente típico, resultando em 338h de afastamento e um acidente de trajeto que resultou em 336h de 
afastamento. Já em 2021, tivemos apenas um acidente típico, que resultou em 338h de afastamento. Nestes dois 
anos, não tivemos nenhuma ocorrência de doença ocupacional ou de algum acidente que tenha ocasionado 
óbito.

Sistema de Gestão da Segurança

100 % dos trabalhadores cobertos por
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um sistema de gestão de saúde e
segurança do trabalho

Treinamento de formação da CIPA 2020

SIPAT 2021

403-4

SAÚDE E SEGURANÇA
DO TRABALHO

Além do SESMT, a Bertex conta com o apoio da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
que está dimensionada e treinada. Nossa CIPA é responsável em realizar auditoria interna ambiental e de 
segurança, onde as não conformidades são discutidas em reuniões mensais. Também são responsáveis em 
auxiliar nas investigações de incidentes e acidentes do trabalho, propondo ações de melhorias.

A CIPA, juntamente com o SESMT, são responsáveis também em realizar anualmente a SIPAT - Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Durante essa semana, são realizadas atividades voltadas à saúde e 
bem-estar dos funcionários, como por exemplo, verificação de pressão arterial e orientação para prevenção da 
hipertensão e diabetes, tipagem sanguínea, realização de massagem relaxante, orientação e avaliação postural, 
palestras de diversos temas, entre outras atividades.

A CIPA
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Treinamento
NR20 – 2020

Treinamento
Nr35 – 2021

SAÚDE E SEGURANÇA
DO TRABALHO

Atualmente a Bertex conta com 38 brigadistas de 
emergência, todos atuam de forma voluntária e foram 
treinados para atender cenários para combate a incêndio, 
emergências químicas, atendimento de primeiros socorros e 
desastres naturais.

A equipe da CIPA

Todo colaborador, ao ser admitido, antes de iniciar suas atividades laborais, passam por uma integração na 
qual são orientados sobre as normas de saúde e segurança, utilização de EPI (Equipamento de Proteção 
Individual), comportamento seguro, separação correta dos resíduos, entre outros assuntos relacionados à 
saúde, segurança e meio ambiente.

Também são realizados treinamentos periódicos de NR10 - Serviços  em Eletricidade, NR35 - Trabalho em 
Altura, NR20 -  Trabalho com Inflamáveis, NR11 - Operador de Empilhadeira, NR13 - Operador de Caldeira, NR26 - 
Produtos Químicos, para todos os colaboradores que exercem alguma atividade com riscos específicos. Em 
2021, a Bertex realizou 154 horas de treinamentos, todos focados em saúde e segurança n trabalho.

Participação dos Colaboradores 403-5
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403-3 | 403-6

SAÚDE E SEGURANÇA
DO TRABALHO

Visando a saúde e o bem-estar dos colaboradores, a Bertex mantém 
atualizado o levantamento de riscos ergonômicos através da Análise 
Ergonômica Preliminar -  AEP para que sejam implantadas melhorias 
através do plano de ação de probabilidade e severidade de possíveis 
danos à saúde do trabalhador. A partir dos riscos identificados, 
também são elaborados e divulgados materiais informativos para os 
colaboradores, visando a melhoria da saúde e da rotina de trabalho.

Promoção da Saúde do Trabalhador Ao longo do ano de 2020 e 2021, realizou campanhas 
de saúde e conscientização dos colaboradores  tais 
como:

Janeiro Branco- Prevenção da Saúde Mental;
Fevereiro Roxo - Prevenção do Alzheimer;
Março Azul - Prevenção do Câncer Colorretal;
Abril Verde -  Saúde e Segurança no Trabalho;
Maio Amarelo - Prevenção de Acidentes de trânsito;
Junho Laranja - Prevenção de Anemia;

Agosto Dourado - Aleitamento Mateno;
Setembro Amarelo - Prevenção do Suicídio;
Outubro Rosa - Prevenção do Câncer de Mama;
Novembro Azul -  Prevenção do Câncer de Próstata;
Dezembro Vermelho- HIV/AIDS, entre outras;
Campanha de vacinação; 
Programas de orientação nutricional; 

Todas essas campanhas são divulgadas em flyer nos canais de comunicação da empresa (murais dos setores, lista de 
transmissão do WhatsApp e e-mail dos colaboradores).
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No dia 02 de junho de 2021, apareceu no Jornal NH que 
a dona Iorema, moradora do Lar Santa Fé confecciona 
roupas de lã e crochê para doar para crianças carentes. 
Assim, no dia 03 de junho a Bertex fez a doação para o 
lar de parte das lãs que possuía.

No final de setembro de 2021, a Bertex fez uma doação 
da capa dos cones que não seriam mais utilizadas. A 
doação foi para a Escola Municipal Vovô Werno de Novo 
Hamburgo. Os cones foram usados com as crianças 
para atividades de aprendizagem a partir da plantação. 
Os pequenos plantaram e irão acompanhar as mudas e 
seu crescimento, assim elas aprendem sobre a 
importância do cuidado com a natureza e com o meio 
ambiente desde pequenos.

Responsabilidade Social

SAÚDE E SEGURANÇA
DO TRABALHO
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SAÚDE E SEGURANÇA
DO TRABALHO

Todos os anos são realizadas campanhas do agasalho 
na Bertex. Sempre é escolhida uma Igreja ou entidade 
diferente. No ano de 2021, foi escolhida a Cáritas São 
José de Novo Hamburgo. Além da doação dos itens 
arrecadados, a Bertex também fez doação de lãs para a 
confecção de cobertores, blusões, etc. A doação 
ocorreu no dia 17 de junho de 2021.

No dia 09/09/2021 foram entregues as tampinhas 
arrecadadas na Bertex para o Projeto Vidda, ONG 
atuante em Novo Hamburgo, a qual auxilia animais em 
situação de abandono e perigo.

Responsabilidade Social



SAÚDE E SEGURANÇA
DO TRABALHO

A prática de esportes não significa apenas o cuidado 
com a saúde, hoje em dia o esporte têm sido uma 
ferramenta de integração e inclusão social. Na 
prática esportiva, principalmente as crianças e 
adolescentes, aprendem a ter respeito pelas regras, 
pelos outros jogadores, a resolver conflitos, a 
conviver com outras pessoas, aprendem também ter 
esforço e responsabilidade. A prática esportiva como 
instrumento educacional visa o desenvolvimento das 
criança, jovens e adolescentes, capacitando-os a 
l idarem com suas necessidades, desejos e 
expectativas.

O esporte é uma forma de desenvolver as 
competências técnicas, sociais e comunicativas dos 
indivíduos. Em 2021, a Bertex também fez a 
destinação de parte do Imposto de Renda para a Liga 
Hamburguense de Handebol através do FunCriança 
de Novo Hamburgo. A Liga Hamburguense de 
Handebol é uma entidade de prática esportiva que 
desenvolver programas na área social, educacional e 
de rendimento. Eles têm como missão promover a 
prática do handebol em todos os níveis, impactando 
diariamente centenas de crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social.

No ano de 2021, a Bertex patrocinou novamente a Copa Thomás Engel. Neste 
evento são destinadas vagas para crianças carentes, de projetos sociais do 
estado, disputarem a competição. A Bertex faz a destinação do valor através do 
projeto Pro-Esporte e com esse valor é possível arcar com as despesas das 
crianças carentes. No torneio, essas crianças podem se destacar e, muitas delas, 
acabam seguindo carreira de jogador ou até de professor de tênis. As crianças 
aprendem a jogar tênis através de diversos projetos sociais e a Copa dá 
oportunidade a elas.



SUSTENTABILIDADE5.E MEIO AMBIENTE
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301-1 | 301-2 | 301-3

MATÉRIAS 
PRIMAS

A Bertex entende a importância do consumo de matérias-primas de origem 
renovável para a sustentabilidade de seus produtos. Desta forma, temos trabalhado 
de maneira a evoluir gradativamente o percentual de materiais reciclados e 
recicláveis

Fios
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PROJETO 
ARBORIZAR

A Bertex patrocina o Projeto Arborizar a fim de realizar a 
melhoria no ambiente, na cidade e na natureza. O projeto 
consiste no plantio de mudas arbóreas em avenidas da 
cidade de Novo Hamburgo e conscientizar as gerações 
futuras da importância de viver em harmonia com a 
natureza. A Bertex participa do projeto para que essas 
árvores sejam plantadas tornando a cidade mais bonita, 
com conforto térmico e proporcionando bem-estar 
psicológico da comunidade.

Dentre as melhorias que o plantio de árvores traz para o 
meio ambiente, podemos citar a absorção da radiação 
solar que diminui a reflexão e proporciona sombra, a 
redução da velocidade dos ventos, amenização da poluição 
atmosférica e acústica e refresco do ar. 
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“SUSTENTABILIDADE É AGORA”
- GERSON BERWANGER, PRESIDENTE 
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Ambiente de
Trabalho

Patrimônio da
Empresa

Gestão e
Negócios

CÓDIGO DE ÉTICA 
E CONDUTA

Ao longo dos 16 anos da existência da 
Bertex, conquistamos  sólida reputação e 
ganhamos a confiança dos nossos 
stakeholders. É de suma importância que 
todos continuem seguindo este caminho. 
Por isso, o Código de Conduta e Ética da 
Bertex é um conjunto de regras e princípios 
baseados nas diretrizes da empresa e que 
deve ser adotado por todos os colabo-
radores, fornecedores, administradores e 
público com qual nos relacionamos. O 
respeito pelas pessoas faz parte dos 
valores da Bertex e, com isso, este Código 
de Ética foi criado para enfatizar os 
princípios pelos quais a empresa conduz as 
relações e para preservarmos a reputação 
dos nossos colaboradores e da empresa. 
Um ambiente saudável e de confiança 
contribui para que os nossos colabo-
radores se sintam acolhidos, respeitados e, 
consequen-temente, mais felizes em seu 
trabalho.

O nosso compromisso é 
manter um ambiente com 
relações de trabalho justas, 
decentes, seguras, produ-
tivas e inclusivas. Respei-
tamos a individualidade de 
c a d a  u m  e  c u lt i v a m o s 
relações transparentes, 
visando o bem-estar e o 
desenvolvimento humano e 
profissional dos nossos 
colaboradores. Além disso, 
oefrecemos condições de 
trabalho seguras e sadias a 
fim de proporcionar maior 
qualidade de vida dos que 
trabalham conosco. As lide-
ranças devem ser exemplo 
dessas práticas e promover o 
desenvolvimento de suas 
equipe

Todos os colaboradores da 
Bertex são responsáveis 
pelo uso correto e pela 
guarda dos bens e ativos da 
empresa e não devem ser 
utilizados para benefício 
pessoal .  Ze lamos pela 
qualidade e manutenção 
permanente do patrimônio 
da empresa. É responsa-
bilidade de todos os cola-
boradores o zelo pelo bom 
uso e conservação dos bens, 
como também pela eficiên-
cia e pelo não desperdício 
dos materiais.

A Política Anticorrupção estabelece critérios a fim de realizar a proibição de práticas 
de suborno e corrupção na condução dos negócios da Bertex. Entendemos que 
qualquer tipo de corrupção e atitudes antiéticas comprometem a reputação da 
empresa.

Mantemos relação de respeito com as diversas entidades representantes dos 
trabalhadores, dentre elas os sindicatos. Reconhecemos as entidades como 
representantes legais dos colaboradores. A relação se mantém no diálogo e respeito 
aos diversos pontos de vista na busca do melhor equilíbrio e solução das diversas 
situações.

Prezamos pela livre concorrência, pois acreditamos na importância do 
desenvolvimento do mercado e dos benefícios sociais gerados por ela. 
Comprometemo-nos a cumprir todas as leis vigentes e de forma nenhuma denegrimos 
a competência ou outras características dos nossos concorrentes.

A maquiagem verde, conhecida como Greenwashing, é quando uma empresa (pública, 
privada, governo, fundo investidor ou ONG) mascara atitudes nada sustentáveis 
criando estratégias para parecer ter responsabilidade ambiental. A empresa faz 
apenas o uso de um discurso ou de uma imagem ecologicamente corretos para se 
posicionar melhor no mercado. Portanto, essa é considerada uma ação de marketing e 
uma forma de enganar o consumidor, investidores, parceiros e o mercado. A 
publicidade enganosa, prevista no Código de Defesa do Consumidor, acontece quando 
o vendedor indz o consumidor ao erro. A Bertex repudia quaisquer atos de 
Greenwashing.
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POLÍTICA DE 
SUSTENTABILIDADE

A Política de Sustentabilidade da Bertex 
estabelece premissas de governança para a 
sustentabilidade corporativa, fornecendo 
diretrizes que impulsionam o valor da susten-
tabilidade em todos os níveis da empresa, 
garantindo que o tema esteja presente na 
cultura da empresa e seja considerada nos 
processos decisórios.

A Política proporciona o alinhamento entre o 
foco estratégico e o compromisso permanente 
com o tema da sustentabilidade e define 
compromissos, dando sustentação à nossa 
visão de sustentabilidade empresarial.

Para a Bertex, o desenvolvimento sustentável 
é alcançado quando seus negócios geram 
valor para seus acionistas e demais partes 
interessadas, apoiando o fortalecimento 
social, a manutenção e melhoria da saúde e 
s e gu ra n ç a  d e  s e u s  t ra b a l h a d o re s  e 
comunidades vizinhas, a responsabilidade 
ambiental e o desenvolvimento socio-
economico das regiões onde opera, por meio 
de uma gestão consciente e responsável, de 
ações empresariais voluntárias e de parcerias 
setoriais.

Pilar Ambiental Pilar Econômico Pilar Social

-  Promover o atendimento legal e as 
boas práticas ambientais buscando 
uma abordagem preventiva sobre 
os impactos gerados e a melhoria 
contínua dos processos.

- Minimizar os impactos ambientais 
decorrentes de suas atividades por 
meio da redução da geração de 
resíduos, reciclagem e reuso.

- Promover a gestão ecoeficiente do 
consumo de energia e de água em 
toda a operação da Bertex por meio 
da adoção de processos e tecnolo-
gias mais eficientes e com menos 
impacto e do uso consciente desses 
recursos.

-  Agregar valor e realizar operações 
com rentabilidade, qualidade e 
competitividade de forma eficaz, 
gerando retorno para todas as 
partes interessadas da Bertex.

-  Medir e monitorar os indicadores 
chave dos resultados econômicos 
alcançados.

-  Manter uma relação decente e 
justa com todos seus trabalhadores, 
com base no respeito da diversi-
dade e promoção da inclusão, 
segurança, cordialidade, confiança, 
respeito, conduta digna, honesta e 
ética. 

-  Promover o atendimento legal e as 
boas práticas de saúde e segurança 
do trabalho buscando uma aborda-
gem preventiva de riscos e a melho-
ria contínua 

- Repudiar práticas de corrupção e 
promover relações éticas e transpa-
rentes com todos os públicos da 
Bertex, não admitindo relações com 
qualquer parte interessada que 
esteja relacionada ao crime organi-
zado ou a atividades ilícitas.
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Em 2020 e 2021, realizamos exportações para Colômbia, Argentina, 
Peru, Vietnã, China, Hong Kong.

Sede e operações
da Bertex
Novo Hamburgo  - RS / Brasil

Participação em
Associações

102-4 | 102-6 | 102-13

PRESENÇA
DE MERCADO
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102-9 | 103-2 | 308-1 | 414-1

FORNECEDORES

A Bertex entende que, para alcançar altos níveis de desempenho em sustentabilidade e ESG, é necessário avançar por toda 
a cadeia de valor, levando em consideração também todas as ações de fornecedores e terceirizados. Para isso, definiu-se a 
meta de que 50% dos fornecedores e terceirizados regulares da Bertex estejam certificados até 2025 e 100% até 2030.

Para a regulamentação dos fornecedores e terceirizados, foram feitas auditorias in loco nos considerados críticos e 
documental nos regulares. Assim, 80% dos critérios ambientais avaliados na auditoria estão em conformidade. Com relação 
aos demais critérios, foi elaborado e está em execução do plano de ação para sanar as não conformidades.

A Bertex está engajada em apoiar os fornecedores locais e nacionais, assim apuramos e avaliamos a cada ano esse índice, 
levando em conta as empresas sediadas no Rio Grande do Sul para o indicador local e o Brasil para nacional. No período do 
relatório, 38,55% do orçamento de compras de matérias primas e insumos foi de empresas locais e 83,90% foi para 
fornecedores nacionais.

Alguns dos indicadores que foram avaliados em fornecedores e terceirizados na perspectiva social são: a regularidade do 
FGTS, o programa de controle médico e saúde ocupacional, as condições de higiene e limpeza, as condições de ergonomia, 
entre outros.

Alguns dos indicadores que foram avaliados em fornecedores e terceirizados na perspectiva ambiental são: as licenças 
ambientais, o certificado de regularidade do IBAMA, alvarás sanitários e de funcionamento, etc.



VISÃO DO7.FUTURO



®

PRINCIPAIS IMPACTOS, 
RISCOS E OPORTUNIDADES

A certificação no programa Origem Sustentável traz a oportunidade de alinhar nossos processos à dimensões 
internacionalmente reconhecidas, e com isso ampliar as oportunidades no mercado nacional e de exportação para países 
que possuem regulamentação orientada à aquisição de produtos sustentáveis. A certificação demonstra a seriedade com 
que a Bertex conduz seus negócios em todas as dimensões do ESG e traz credibilidade e confiabilidade aos seus clientes 
tanto no mercado interno quanto no mercado externo. A cultura da sustentabilidade é um processo contínuo de planejar, 
agir, avaliar e corrigir as ações sustentáveis para que a empresa evolua e se aperfeiçoe. Dentre os próximos passos, 
podemos destacar a busca pela certificação Diamante no Programa Origem Sustentável, a implementação de projetos que 
viabilizem a redução na geração de resíduos e no consumo de água e energia e a consolidação da cultura da 
sustentabilidade através de investimentos no desenvolvimento e na formação de lideranças.



GRI Standard Descrição Página / Resposta /
Razão de Omissão

102-55

GRI 102: Divulgações gerais 102-1 Nome da organização
102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços
102-3 Localização da sede
102-4 Localização das operações
102-5 Propriedade e forma jurídica
102-6 Mercados atendidos
102-7 Porte da organização
102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores
102-9 Cadeia de fornecedores
102-10 Mudanças significativas na organização e em sua cadeia 
de fornecedores
102-11 Princípio ou abordagem da precaução
102-12 Iniciativas externas
102-13 Participação em associações
102-14 Declaração do decisor mais graduado da organização
102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento
102-18 Estrutura de governança
102-40 Lista de stakeholders
102-41 Acordos de negociação coletiva
102-42 Base para identificação e seleção de stakeholders para 
engajamento
102-43 Abordagem para o engajamento de stakeholders
102-44 Principais tópicos e preocupações levantadas
102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas

102-46 Definição do conteúdo do relatório e limite dos tópicos
102-47 Lista de tópicos materiais
102-48 Reformulações de informações
102-49 Alterações em escopo e limites
102-50 Período coberto pelo relatório
102-51 Data do último relatório
102-52 Ciclo de emissão de relatórios
102-53 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório
102-54 Declaração de elaboração do relatório de conformidade 
com Standards GRI
102-55 Sumário de conteúdo GRI
102-56 Verificação externa

2
14, 15, 16
2
35
Sociedade Empresária Limitada
14, 35
2
18
36
Não houveram mudanças significativas

A Bertex não adota o princípio da precaução
Não participa
35
3
13
32
6
100% dos empregados
6

6
7
·   Copa Thomas Engel;
·   Natal dos Anjos de Dois Irmãos;
·   Viatura da Polícia de Campo Bom;
·   Cestas Básicas para a Fundação SEMEAR;
·   Projeto Arborizar;
·   Liga Hamburguense de Handebol
7
8
Não ocorreram reformulações de informações
Não ocorreram alterações
2, 5
5
Bianual
5
2,5

39
Este relatório não foi verificado por Terceira parte.

Indicadores essenciais

Tópicos materiais

SUMÁRIO



GRI Standard Descrição Página / Resposta /
Razão de Omissão

GRI 103: Forma de Gestão

GRI 201:Desempenho Econômico

GRI 301: Materiais

GRI 308: Avaliação ambiental
de fornecedores

GRI 403: Saúde e segurança
no trabalho

GRI 405: Diversidade e Igualdade

GRI 414: Avaliação Social de 
Fornecedores

103-1 Explicação do tópico material e seu limite
103-2 Forma de gestão e seus componentes
201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído
201-2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades 
decorrentes de mudanças climáticas
201-3 Obrigações do plano de benefício definido e outros 
planos de aposentadoria
201-4 Assistência financeira recebida do governo
301-1 Materiais usados por peso ou volume
301-2 Materiais provenientes de reciclagem
301-3 Produtos e seus materiais de embalagens recuperados
308-1 Novos fornecedores selecionados com base em critério 
ambientais
308-2 Impactos ambientais negativos na cadeia de 
fornecedores e ações tomadas
403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho
403-2 Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e 
investigação de incidentes
403-3 Serviços de saúde do trabalho
403-4 Participação dos trabalhadores, consulta e 
comunicação aos trabalhadores referentes a saúde e 
segurança do trabalho
403-4 Participação dos trabalhadores, consulta e 
comunicação aos trabalhadores referentes a saúde e 
segurança do trabalho
403-5 Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança 
do trabalho
403-6 Promoção da saúde do trabalhador
403-7 Prevenção e mitigação de impactos de saúde e 
segurança do trabalho diretamente vinculados com relações 
de negócios
403-8 Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de 
saúde e segurança do trabalho
403-9 Acidentes de trabalho
403-10 Doenças profissionais
405-1 Diversidade de órgãos de governança e empregados
405-2 Proporção do salário-base entre homens e mulheres
414-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios 
sociais
414-2 Impactos sociais negativos na cadeia de fornecedores e 
medidas tomadas

7
36
A empresa optou por não divulgar as informações 
econômicas na versão pública de seu relatório, 
por se tratarem de dados estratégicos

29
29
29
36

Não foram identificados impactos ambientais 
negativos
20
20

23
21

22

23

20
20

20

20
20
18
18
36

Não foram identificados impactos sociais 
negativos

102-55

SUMÁRIO

Indicadores essenciais

Tópicos materiais



Bom trabalho paranós!

Contamos com a sua colaboração para tornar
o mundo um lugar mais sustentável.

Consultoria: Ecovalor Consultoria em Sustentabilidade https://www.ecovalor.eco.br/
Projeto Gráfico: Gampi www.gampi.com.br | Revisão: Comitê de Sustentabilidade Bertex
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