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A UNIFARDAS sempre busca adaptar-se às novas tecnologias, investindo
massivamente em pesquisa e desenvolvimento, visando antecipar as
necessidades do mercado, e inovando com tecnologias para controles
administrativos, operacionais e certificações importantes como a ABVTEX
e ISO 9001.

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A UNIFARDAS é uma empresa nacional de grande porte, que iniciou suas
atividades na área de confecção de uniformes profissionais em 1987.
Com destaque no segmento de confecções, atendemos grandes
empresas do país nos segmentos de Segurança, Transporte, Serviços
Gerais, Agronegócios, Varejo, Construção Civil, entre outros, e
exportamos para outros Países na América do Sul e Continente Africano.
Temos nossa matriz em Penápolis - SP, e a filial em Selvíria - MS. Juntas,
as unidades proporcionam modelos operacionais e sociais. 

Além disso, contamos com a
nossa loja de pronto atendimento
localizada na cidade de São
Paulo e uma loja virtual no
formato e-commerce - Loja
Unifardas, o qual disponibiliza
peças para Consumidores Finais
e Empreendedores.
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NOSSOS PRINCÍPIOS

Promover o desenvolvimento, crescimento e qualificação
pessoal e profissional dos colaboradores, para a empresa
e para a sociedade. Fazer dos resultados o parâmetro de
crescimento e desenvolvimento. Oferecer soluções de
excelência no atendimento das necessidades dos clientes,
dando prioridade a qualidade dos produtos e serviços.

Ser reconhecida pelos clientes, fornecedores e concorrentes,
como referência de empresa de uniformes profissionais no
Brasil e no exterior.

Produzir continuamente, com qualidade e criatividade,
uniformes profissionais que ofereçam conforto, segurança e
durabilidade aos seus usuários.

Ética; Respeito às Pessoas; Respeito ao Meio Ambiente;
Transparência; Espírito Empreendedor; Atualização
Tecnológica; Capacitação Profissional; Crescimento
Sustentável.

PRINCÍPIOS

VISÃO

MISSÃO

VALORES
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DOAÇÕES DE APARAS E SOBRAS DE TECIDO

A Unifardas inspirada nos conceitos de Responsabilidade Social e nos
seus compromissos de missão, visão e valores, proporciona a entidades
assistenciais e de saúde da região a doação de retalhos e aparas de
tecido para confecção de produtos roupas e cobertores para famílias
carentes e auxílio em atividades de terapia ocupacional e educativas
para entidades que cuidam de dependentes químicos e pessoas com
necessidades especiais. 
 Atualmente,  16 instituições já foram beneficiadas com o programa de
doação de retalhos e aparas de tecido. Abaixo, segue alguns dos
trabalhos que foram desenvolvidos:
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Depoimento

A Unifardas acredita que apoiar a comunidade local é uma forma de
proporcionar desenvolvimento pessoal, profissional e econôminico.

INCENTIVO DE CURSOS EXTERNOS GRATUÍTOS

A Unifardas firmou um compromisso com a população e sociedade de Penápolis-
SP: o de contribuir sempre para a transformação da cidade e população, na
cultura, educação e economia.

Seguindo por esse objetivo, a Unifardas vem apoiando o desenvolvimento
profissional local, cedendo equipes e maquinário para cursos gratuitos de costura
básica para iniciantes. Com o apoio da prefeitura, já estamos formando 3 turmas
para o mercado de trabalho.
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SUSTENTABILIDADE

A Unifardas é consciente da importância de conservação das fontes de recursos
naturais. Por esse motivo, assumimos compromissos claros e formais com as
nossas práticas operacionais, equilibrando nossos impactos ambientais com
medidas de controle e compensação adequadas, para que possamos produzir
nossos produtos respeitando ao máximo o meio ambiente, promovendo o uso
racional desses recursos em busca do progresso sustentável.


