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Palavra do presidente
A Texneo

O ano de 2021 prometia ser um ano de recuperação após todos os desafios que 2020 
nos impôs. Poucos esperavam as novas ondas de contaminação da pandemia, que nos 
impuseram inúmeras restrições tanto para o comércio como para a população, impondo 
barreiras ao nosso desejo de ir e vir. 

Porém, no decorrer do ano, aprendemos a lidar melhor com as dificuldades advindas da 
pandemia e, na medida que o ritmo de vacinação avançava, com ele crescia o otimismo e a 
esperança de dias melhores.

Mas alguns efeitos já sentidos em 2020 continuaram em 2021. Talvez o mais significativo 
do ponto de vista econômico foi a escassez generalizada de matéria-prima e, 
consequentemente, a inflação. Esta atingiu duramente o bolso das classes menos 
favorecidas de nossa população, restringindo o poder de compra principalmente de 
itens não essenciais, como roupas, por exemplo, colocando mais pressão na indústria de 
confecção.

As bases que sustentam nossa Governança Corporativa, e que permitiram nossa forte 
retomada, compreendem os seguintes objetivos:

• O crescimento sustentável dos negócios;
• O respeito à história, aos valores, ao propósito e aos objetivos da empresa;
• A profissionalização da gestão, baseada na meritocracia e na inovação;
• O desenvolvimento dos sucessores, sejam eles familiares ou não.

Neste contexto, a responsabilidade econômica, social e ambiental é a base de nossa 
estratégia, razão pela qual, a partir deste ano, passaremos a incorporar em nosso balanço 
anual o relatório ESG – Governança Ambiental e Social.

Diante de todo este cenário, a TEXNEO conseguiu 
atingir todos os objetivos previstos, graças ao esforço 
incondicional de nossos colaboradores, ao apoio de 
nossos fornecedores e da nossa sólida governança.

– Ricardo Axt, Diretor Presidente Texneo
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Apresentação

O Relatório

Apresentamos aqui o primeiro relatório de 
sustentabilidade Texneo. Ele foi construído a 
muitas mãos, cada tema discutido e analisado 
com cautela.

A finalidade deste relatório é comunicar de 
forma transparente as ações realizadas, o 
desempenho e impactos em uma vasta gama 
de tópicos de sustentabilidade, abordando 
parâmetros ambientais, sociais e de 
governança, o ESG.

Trazemos informações detalhadas sobre 
nossas iniciativas e desempenho ao longo de 
2021 bem como nossa atuação contribuiu para 
o desenvolvimento sustentável e a geração 
de valor aos nossos colaboradores, clientes, 
fornecedores, investidores, comunidades 
e demais públicos de que a Texneo possui 
relacionamento.

Os objetivos são claros e bem definidos. Assim, 
podemos detectar os pontos fracos e melhorá-
los; definir melhor estratégias relacionadas à 
sustentabilidade no âmbito econômico, social 
e ambiental; trazer confiabilidade; ressaltar os 
pontos positivos que são tão importantes para 
conquista de novas parcerias.

As práticas ESG fazem parte da estratégia de 
longo prazo da Texneo e permeiam por toda a 
empresa apoiada na visão da administração e 
nos planos para o futuro.

Pensar de forma 
sustentável é estar atento 
a todos os processos e às 
burocracias envolvidas na 
empresa. É simplificar para 
atender melhor. É reduzir 
para impactar positivamente. 
É saber conduzir um 
relacionamento, uma via 
de mão dupla na qual a 
empresa gere um impacto 
positivo e, por meio dele, 
promova uma nova forma 
de pensar.

Essa visão é fundamental para a definição dos 
indicadores que são relevantes para o negócio 
e que nos auxiliarão a medir o desenvolvimento 
sustentável para os próximos anos.

Comitê de ESG Engajamento

A era da sustentabilidade e do capitalismo 
consciente veio para ficar. O entendimento de 
ter o discurso ambiental, social e de governança 
alinhado com a prática coorporativa se tornou 
premissa. Em 2014 foram iniciadas reuniões 
para discutir o tema. 

Convidamos colaboradores de diversas áreas 
da empresa pois entendemos que o sucesso 
dessa atividade é baseada na diversidade de 
pessoas, ideias e funções deste comitê. Como 
consequência, integramos a sustentabilidade 
à estratégia do negócio e assim coordenamos 
a estratégia à nossa perspectiva alinhada aos 
Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis 
(ODS).

Incentivamos nossas equipes a inovarem e 
se desenvolverem para enfrentar os novos 
desafios que se colocam, incorporando os 
aspectos ambientais, sociais e de governança 
na cultura da Texneo. Buscamos o engajamento 
genuíno das pessoas nas nossas atividades. 

Ressignificamos qualquer desconforto, 
barreira ou resistência como um recurso para 
acelerar o engajamento. Nossa Texneo é uma 
organização feita de pessoas, para pessoas. 
Acreditamos que o engajamento é a base do 
sucesso de qualquer iniciativa, inclusive de 
ESG.

“Uma abordagem de cima para baixo para a sustentabilidade e 
boa governança não é eficaz se não for apoiada de baixo para 
cima por uma cultura que se articula em torno de iniciativas ESG.”

– George Serafeim, Harvard Business Review
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Capítulo 1

Ambiental
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Indicadores ambientais
Eficiência da ETE

Consumo de água

A eficiência da ETE é calculada a partir da 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). A 
DBO é a quantidade de oxigênio consumida por 
microrganismos presentes em determinada 
amostra do efluente e é o parâmetro mais 
utilizado para medir o nível de poluição das 
águas uma vez que esses microrganismos 
realizam a decomposição da matéria orgânica 
no meio aquático por meio de processos 
oxidativos. É possível indicar a eficiência 
da Estação de Tratamento de Efluentes, ao 
se comparar a DBO do efluente bruto e do 
efluente final, verificando se a matéria orgânica 
está sendo consumida e se o descarte não vai 
causar nenhum desequilíbrio.

Segundo a legislação 
ambiental, a eficiência da 
ETE precisa ser igual ou 
superior a 80%. No ano 
de 2021, a TEXNEO obteve 
uma média de eficiência 
no efluente de 85%. Nossa 
meta é chegar a 88% em 
2022.

A utilização da água dentro de uma indústria 
têxtil, mais especificamente no processo de 

O maior consumidor de água é o processo 
de tingimento, representando cerca de 61% 
do total de água consumido na fabricação de 
têxteis, por exemplo para tingir 1 kg de fibra 
requer em média de 100 a 180 L de água para 
um tingimento aquoso tradicional (HUSSAIN; 
WAHAB, 2018; YILDIRIM et al., 2019).

Visando quantificar a demanda hídrica, a 
TEXNEO mede o consumo de água por kg de 
malha produzida e no ano de 2021 tivemos 
uma média de 95,50 litros de água/kg de 
malha. O consumo médio de água para 
fabricação de têxteis é de 100 a 150 litros de 
água /kg de tecido produzido, ou seja, estamos 
melhores que a média.

Litros de água
consumidos por
kg de malha
em 2021

95,5

Em 2021 iniciou-se a elaboração do projeto de reuso de água, que consiste em 
segregar as águas de descarte da estação de tratamento de efluentes que são 
devolvidas ao rio e reutilizar 30% como água industrial. 

A grande vantagem da utilização da água de reuso é a de preservar água potável 
para atendimento de necessidades que exigem a sua potabilidade e é extremamente 
importante para áreas de escassez hídrica. Essa água que estaria sendo tratada e 
lançada no rio, será novamente usada fazendo com que a pressão na demanda por 
recursos hídricos diminua.

O projeto tem sua conclusão prevista para março de 2022.
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beneficiamento, ocorre basicamente em todas 
as etapas, seja diretamente para lavagem, 
tingimento, amaciamento e outros, ou seja, 
indiretamente para fazer resfriamento, 
aquecimento ou produção de vapor em 
caldeiras. Como é um fator de extrema 
importância e utilidade crucial dentro do 
processo, nada mais oportuno do que se tentar 
fazer uso e manuseio correto deste elemento 
dentro do beneficiamento, que é o maior 
consumidor de água.
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Indicadores ambientais
Geração de resíduos

Atualmente, os resíduos industriais são considerados os grandes responsáveis 
pelas maiores agressões ao meio ambiente. Mas afinal, o que são esses poluentes? 
Basicamente, é toda “sobra“ da produção industrial que não pode ser descartada sem 
controle e exige um método específico para sua eliminação. Isto porque, uma vez que 
os resíduos são originados de processos industriais, sua composição é mista e, muitos 
deles, podem ser perigosos.

Por essa razão, nossos resíduos são todos classificados em perigosos e não perigosos, 
e separados dos resíduos recicláveis conforme identificação das Centrais de Resíduos 
da Texneo. Os colaboradores recebem treinamentos, pois sabemos a importância de 
realizar a correta separação dos resíduos desde o momento em que ele é gerado até a 
sua chegada no destino final.

A gestão dos resíduos na empresa segue o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 
o qual é atualizado anualmente atendendo a NBR 10.004. Nosso objetivo é reduzir a 
quantidade de resíduos não recicláveis e consequentemente aumentar a quantidade 
dos resíduos recicláveis. A Texneo mede essa geração relacionando o resíduo gerado na 
produção de um kg de malha. A tabela abaixo mostra que aumentamos a quantidade 
de resíduos recicláveis e reduzimos consideravelmente a geração de resíduos não 
recicláveis em relação ao ano anterior.

A Texneo, preocupada com o impacto do resíduo 
gerado na ETE, realiza a secagem do lodo com fontes 
de calor residual, ou seja, o calor da chaminé do 
aquecedor do fluído térmico é aproveitado para 
remover a umidade do lodo e, consequentemente, 
reduzir o passivo ambiental. Esse foi um fator 
fundamental para conseguirmos essa redução de 
resíduos não recicláveis no ano de 2021.

Quantidade de resíduo por kg de malha

Ano

Recicláveis/
reutilizáveis

2020

2021

g resíduo/kg
de malha

71,41 0,04 152,24 0,029

77,88 0,06 72,01 0,016

R$ resíduo/kg
de malha

g resíduo/kg
de malha

R$ resíduo/kg
de malha

Não
recicláveis

Custo com 
destinação

Ganho
com venda
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Indicadores ambientais

ZDHC

O parque fabril está em conformidade 
com ZDHC (Zero Discharge of Hazardous 
Chemicals), ou seja,  Programa de Descarte 
Zero de Produtos Químicos Perigosos.

Onde nosso objetivo é inovar na forma 
de fabricar, aplicando uma gestão eficaz 
de produtos químicos, evitando o uso de 
substâncias proibidas durante o processo 
e garantido que os efluentes atendam aos 
requisitos de saídas mais limpas, estando em 
conformidade com a MRSL ZDHC.

Sob o controle de sustentabilidade do ZDHC, 
a empresa é auditada através do módulo de 
autoava-liação Fabril Higg Index, certificando 
assim que a Texneo mede e aumenta a pratica 
de sustentabilidade.

Descarte de efluente

A água é um recurso altamente utilizado no 
processo produtivo e após o uso torna-se um 
resíduo que necessita de tratamento para 
evitar danos ao meio ambiente.

Deste modo, a Texneo possui um sistema 
de tratamento equipado com Ozônio que 
tem a finalidade de oxidar os contaminantes 
e enquadrar os efluentes líquidos gerados 
dentro dos padrões de emissão estabelecidos 
pela legislação vigente.

Estamos em constante busca para garantir 
que nossos efluentes atendam aos requisitos 
de saídas mais limpas, deste modo é realizada 
análise para verificar a conformidade com a 
MRSL ZDHC. Essas análises são gerenciadas 
pelo módulo WATERDATA no GATEWAY do 
ZDHC.

Em 2021 iniciou-se a elaboração do projeto de 
recuperação de calor, que tem como finalidade 
transferir a energia térmica do efluente para 
água industrial, garantindo que o efluente 
conduzido para ETE não ultrapasse 40ºC. O 
sistema consiste em coletar 100% do efluente 
gerado, bombear através de trocador de calor a 
placas, gerando água quente com temperatura 
entre 40ºC a 46ºC. Portanto todo o calor 
recuperado é transferido para a água industrial 
utilizada nos processos de beneficiamento. 

Visando otimizar nossa central de água quente, 
outro projeto foi iniciado para melhorar a 
eficiência de troca térmica do atual sistema de 
aquecimento de água. 

A estimativa é que ocorra economia de 633 
ton/mês de biomassa utilizada nas caldeiras, 
com isso deixaremos de gerar 509 toneladas 
de CO2 por ano. Para neutralizar esse valor, 
precisaríamos de aprox.3.054 árvores. O 
projeto tem sua conclusão prevista para março 
de 2022.
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Indicadores ambientais Redução dos GEE – Gases do Efeito Estufa
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OEKO-TEX®
A Texneo possui a Certificação STANDARD 100 by OEKO-TEX®, que é um sistema internacional 
do setor têxtil que abrange suas fases do processo, desde a matéria prima até o acabamento 
final dos tecidos.

O STANDARD 100 by OEKO-TEX® é uma das etiquetas mais conhecidas do mundo para 
produtos têxteis testados quanto à presença de substâncias nocivas. Significa confiança para 
o cliente e alta segurança do produto.

Se um artigo têxtil possui a etiqueta STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®, há a certeza de que todos os componentes 
deste artigo foram testados quanto à presença de 
substâncias nocivas e que ele é inofensivo em termos 
ecológicos humanos.

O primeiro passo para neutralizar a emissão de carbono de uma organização é 
mapear as fontes de emissões. Portanto, a TEXNEO realizou um inventário de 
emissões de gases do efeito estufa (GEE) no ano de 2021. Este inventário é uma 
ferramenta para a quantificação das emissões e avaliação da pegada de carbono.

Para contribuir com o tema, foi realizado um projeto que visa purificar a fumaça das 
chaminés das ramas (equipamento utilizado para realizar o acabamento da malha). 
O projeto tem sua conclusão prevista para 2022, que é quando será realizada a 
instalação do filtro de ar eletrostático que terá a finalidade de remover as partículas 
sólidas dos gases.

Essa purificação acontece primeiramente pelo resfriamento através de um trocador 
de calor ar-água e posteriormente as micro gotas de óleo em suspensão se 
carregam eletricamente e são capturadas pelas placas de eletrofiltração

Com esse projeto nossa meta é:

Geração de 12,5m³/h de 
água quente, equivale a 
20% do nosso consumo 

de água quente.

Redução de 1,18 m³/h de 
cavaco, equivale a 12% 

do nosso consumo total 
de biomassa (cavaco).

Melhorar a qualidade de 
emissões atmosféricas que 

atualmente já atendem a 
legislação.

Redução de 1.542.437 kg/ano de 
CO2, pois iremos reduzir o consumo 

de biomassa.  Sabe-se que a cada 
1m³ de cavaco queimado na caldeira, 

gera 201,1 kg de CO2.

Redução de 1.375kg 
vapor/hora, equivale a 

13% da nossa geração de 
vapor.
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Beneficiamento
Tingimento sustentável – Poliéster

Um dos objetivos da TEXNEO é a busca por processos mais sustentáveis e amigáveis 
para o meio ambiente. Para isso, buscamos empregar em nossos processos, produtos 
químicos contendo todos os selos de segurança necessários (ZDHC e Oekotex) e que 
sejam biodegradáveis.

Há alguns anos a TEXNEO já emprega uma solução para o pós-tratamento de 
tingimento que é de origem natural e biodegradável, que pode ser aplicada nas malhas 
à base de fibra de poliéster.

No ano de 2021, a TEXNEO empregou esse tipo de processo em 13% dos seus produtos 
à base de poliéster. Como compromisso para 2022 a TEXNEO planeja aumentar 
essa cota para 25% de malhas à base de fibras de poliéster que necessitam de pós-
tratamento para a melhoria da qualidade, através da busca de novas matérias primas 
que sejam amigáveis ao meio ambiente e que não alterem a qualidade final das malhas 
entregues.
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Produção de Poliéster Texneo 2021

Produção com 
pós-tratamento 
biodegradável

Produção com 
pós-tratamento 
convencional

Produção que
não necessita de 
pós-tratamento

Total
produzido

13,41% 54,88% 31,71% 100%
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Element Rib (41741)

Green Fiber®
Nosso compromisso com o meio ambiente

Green Fiber® é um selo que zela pelo compromisso com a proteção do 
meio ambiente e a sustentabilidade. É uma certificação que representa uma 
redução de processos industriais na concepção de um produto, tornando-o 
mais sustentável.

A Texneo possui em seu portfólio de produtos, artigos que levam a certificação 
Green Fiber®, em nosso compromisso com uma cadeia têxtil mais 
sustentável.

•  Isenta de poluentes líquidos, sólidos ou gasosos;
•  Tecnologia limpa;
•  Isenta do uso de corantes líquidos;
•  Reduz o consumo de energia;
•  Reduz o consumo de água;
•  Reduz a utilização de produtos químicos;
•  Menor tempo de processamento.
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Incentivo ao consumo consciente

O conceito de slow fashion (ou “moda lenta”, em uma tradução literal) por mais que seja 
uma expressão relativamente nova, teve seu surgimento em 1990 e propõe uma forma 
mais consciente de utilizar a moda. Assim sendo, este movimento preza por hábitos de 
consumo mais responsáveis e produção de itens com maior qualidade e durabilidade.

A Texneo em seu compromisso por uma cadeia mais sustentável adotou o conceito em 
sua prática diária promovendo uma consciência socioambiental, contribuindo para uma 
maior confiança de seus consumidores.

Em uma escala global, a indústria têxtil é uma das mais poluentes, dado o ciclo de vida 
curto do uso de peças de roupa e por consequência seu maior descarte nos aterros. São 
necessários mais de 200 anos para o processo de decomposição de fibras sintéticas. 
Desta forma, a Texneo se dedica na produção consciente de malhas duráveis e com 
excelente qualidade, contribuindo para um ciclo de vida maior das mesmas, atuando na 
conscientização de uma melhor compra.

Outro bom exemplo são nossas ações de marketing em materiais de apoio às vendas, 
priorizando a parceria com fornecedores locais, agindo com consciência para o 
desenvolvimento sustentável do empreendedorismo regional e auxiliando no crescimento 
de micro e médias empresas.

O olhar da Texneo na sustentabilidade se estende a cadeia toda. A preocupação vai desde 
produtos sustentáveis no portfólio até o bem-estar dos colaboradores em toda a cadeia 
de produção.

Atuamos para que esta conscientização também chegue às novas gerações, agindo com 
propósito, respeito às pessoas e ao planeta.

Slow fashion – tendência que aplica os conceitos de 
sustentabilidade e reutilização de materiais no 
mundo da moda.
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Feel Green (41743)

Life Green Digital (41744)

TexneoGreen
Linha de Produtos Sustentáveis Texneo
A criação de novas matérias-primas a partir de resíduos reciclados ou de fontes 
alternativas traz muitos benefícios para o meio ambiente e para as futuras gerações: 
ajuda a conservar os recursos naturais, protege o ecossistema, usa menos água e energia, 
reduz os níveis de emissão de CO2 na atmosfera e promove a economia circular, gerando 
um consumo muito mais consciente e sustentável para nosso meio.
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Poliamida Reciclada

Feel Green (41743)

Life Green (41742)

Life Green Digital (41744)

Feita a partir do tratamento de resíduos industriais que seriam descartados, a Poliamida 
Reciclada é uma matéria-prima alternativa e sustentável que está presente na composição 
dos novos produtos TexneoGreen.

Com 50% de poliamida reciclada em sua composição, proveniente do reaproveitamento de 
resíduos têxteis, Feel Green é um produto leve e versátil, que pode ser usado em diversas 
modelagens esportivas e que preza pelo meio ambiente, conserva recursos naturais e 
protege nosso ecossistema.

Um produto ecológico, desenvolvido para ser um básico na coleção. Life Green é uma 
malha composta por 50% de poliamida reciclada, feita a partir do reaproveitamento de 
resíduos têxteis, que ajuda na economia de recursos naturais, água e energia, reduz a 
emissão de CO2 e promove economia circular. É um produto versátil e uma ótima opção 
para peças esportivas, athleisure e casuais.

Life Green Digital é uma malha que leva 50% de poliamida reciclada em sua composição, 
obtida do reaproveitamento de resíduos têxteis, reduzindo o uso de recursos naturais. 
Além de oferecer muito mais qualidade e vivacidade para as cores e efeitos das estampas, 
a técnica de estamparia digital aplicada no produto usa muito menos água, gerando 
economia e contribuindo com a preservação do meio ambiente.
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Poliéster Reciclado

Light Green (61073)

Levando cerca de 450 anos para se decompor, as garrafas PET são a base para a criação 
do Poliéster Reciclado, mais uma matéria prima sustentável que trouxemos para compor 
nossa linha de produtos Eco-Friendly.

A reciclagem do plástico das garrafas reduz a poluição ao meio ambiente, evita danos 
à fauna, flora e ecossistemas marítimos e fluviais e não usa materiais de fontes não-
renováveis, como o petróleo.

Sustentável e tecnológico, o Light Green é uma malha levíssima composta em 70% de 
poliéster reciclado de garrafas PET. Um produto ecológico com toque suave e excelente 
caimento, que conta com as tecnologias Dry e Antimicrobiana para peças mais duráveis, 
que facilitam a evaporação do suor e evitam a proliferação dos micro-organismos 
responsáveis por odores da transpiração.

Bioamida
Um produto inovador no mercado da moda, a Bioamida é um fio de fonte renovável, 
produzido a partir da biomassa vegetal de um milho geneticamente modificado para 
atender o uso industrial, não competindo com o usado para alimentação.

O processo de tingimento do fio de Bioamida é otimizado, utiliza menos corante, menos 
água e uma temperatura mais baixa em relação ao tingimento da poliamida convencional.

Sense Green (41746)

Light Green (61073)

Sense Green (41746)

Desenvolvido com um fio inovador de fonte renovável, o Sense Green tem menor tempo 
de tingimento e utiliza menos corante para chegar na cor desejada, gerando menos 
resíduos a serem tratados na água após o tingimento. A temperatura de tingimento 
também é mais baixa, gerando economia de energia, se comparado ao processo de 
tingimento das malhas de poliamida convencional. Além de todo benefício para o meio 
ambiente, o produto ainda assegura uma sensação de frescor superior e um toque muito 
macio e suave.
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Recursos hídricos

Consumo consciente de água

A água é um bem muito valioso para a vida 
terrestre. Sua disponibilidade para consumo 
no planeta é limitada e é a mesma desde o 
surgimento da vida no planeta.

Há muito tempo o ser humano está 
interferindo no ciclo da água, através do 
consumo excessivo, desmatamento das 
florestas, contaminações por produtos 
químicos e resíduos sólidos.

Ela é um dos insumos mais importantes para 
o beneficiamento de malhas, por isso atuamos 
com foco na redução do consumo, buscando 
a melhoria contínua em todos os processos, 
prezando pela conservação dos recursos 
naturais e o aumento do reuso de água.

Outro ponto importante é sobre a 
conscientização das pessoas para o uso 
racional da água, necessária para evitar a sua 
iminente escassez.

Ter conhecimento sobre hábitos sustentáveis e 
aplicar este aprendizado no seu dia-a-dia, bem 
como estendê-lo a seus familiares é uma forma 
de repassar adiante maneiras de amenizar o 
desperdício e despertar um olhar diferenciado 
sobre o que é necessário e o que pode ser 
mudado.

Em 2021, os colaboradores da Texneo 
participaram de campanhas realizadas 
através de meios de comunicação digitais e no 
ambiente de trabalho, sobre exemplos práticos 
de atividades diárias que contribuem para a 
redução do consumo de água.

Foi possível disseminar que pequenas 
mudanças de atitudes e hábitos podem evitar 
o desperdício de muitos litros de água potável.

Até 2030, pretendemos aumentar 
substancialmente a eficiência do uso da água 
em todos os setores, assegurando retiradas 
sustentáveis e o abastecimento de água doce 
para enfrentar a escassez de água, reduzindo 
dessa forma substancialmente o número de 
pessoas que sofrem com esse problema.
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Campanha realizada via comunicação interna em 2021.
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Separação de resíduos
Campanha de separação

A gestão de resíduos é um tema de grande 
importância na Texneo e são aplicados 
esforços para que ocorra a correta separação 
e destinação destes para os locais apropriados.  

Sabemos que a responsabilidade com este 
tema ultrapassa os limites da empresa e deve 
ser estendida às práticas cotidianas, por isso, 
despertar a consciência e levar conhecimento 
a uma maior quantidade de pessoas pode 
estimular a mudança de hábitos de uma 
sociedade.

A quantidade de lixo produzido no mundo 
desperta grande preocupação.

No Brasil, são gerados, segundo o “IBGE”, 
aproximadamente 80 milhões de toneladas por 
ano, onde apenas 59,5% de todo este montante 
que poderia ser reciclado, tem destino correto.

Sensibilizar nossos colaboradores é 
fundamental para disseminar atitudes 
sustentáveis e tornarmos nosso mundo um 
lugar melhor. Desta forma, em 2021 realizamos 
campanhas através de meios digitais e também 
presencialmente, aos colaboradores da Texneo 
para difundir informação sobre a correta 
separação dos resíduos e alocação nos locais 
apropriados.

Na empresa, os responsáveis pela coleta 
e alocação dos resíduos recicláveis aos 
lugares adequados, são capacitados sobre 
a importância da correta execução destas 
práticas, quais são as vantagens para o meio 
ambiente e que se estendem para a sociedade.

Até 2030, nossa meta é reduzir 
substancialmente a geração de resíduos por 
meio da prevenção, redução, reciclagem e 
reuso.
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Destino dos resíduos recicláveis:

correto

59,5%

incorreto

40,5%
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Capítulo 2

Social
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Responsabilidade social
A responsabilidade social reflete o modo de pensar e agir de forma ética nas 
relações da Texneo com o mercado. Nessa direção, cabe dizer que essas relações 
são pautadas na reputação, nas relações de confiança e através de ações íntegras.

Por meio deste conjunto de atributos, assumimos não apenas a responsabilidade 
em âmbito social, mas, sua influência no meio ambiental, na vida das outras 
pessoas, dos colaboradores e até causas maiores como a superação de problemas 
sociais.

Entendemos que é um projeto contínuo que depende do espírito de 
cooperatividade, comprometimento, que envolve todos os setores e está alinhado 
com o negócio. Através dessa cooperação atingimos o valor genuíno e voluntário e, 
assim, causamos um impacto positivo que beneficia de algum modo a sociedade.

A Texneo possui uma visão muito forte voltada à centralidade no cliente, colocando 
em destaque como primeiro ponto a “Atenção ao cliente”. Todas as ações são 
pensadas ao atendimento das necessidades de mercado e melhores padrões de 
atendimento nas questões de qualidade, processos, posturas éticas e acordadas 
com os melhores padrões.

O objetivo é entregar valor ao cliente através de uma experiência personalizada 
e diferenciada, com equipes preparadas, produtos com qualidade e tecnologia 
inovadora.

O desafio constante é integrar os princípios e 
comportamentos da Responsabilidade Social com 
os objetivos para a sustentabilidade, mantendo 
a interação com todos os stakeholders: clientes, 
colaboradores, comunidade, fornecedores, sócios e 
investidores.
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Clientes
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Responsabilidade social

Todos são incentivados a participarem de programas de aprendizagem constante 
e treinamentos de lideranças com a finalidade de construção de um time cada vez 
mais responsável para implementar o desenvolvimento sustentável.

A Texneo preocupa-se com o bem-estar da comunidade na qual ela está inserida. 
Para isso a interação com os principais agentes da sociedade é primordial para 
entendimento do que gera valor para essa comunidade.

Portanto, foram avaliados os impactos que a empresa gera, bem como a criação 
de canais de relacionamento com instituições comunitárias e engajamento dos 
colaboradores nessas ações.

Relações transparentes são estabelecidas com todos os colaboradores, clientes, 
fornecedores e a comunidade, alicerçadas em uma atuação justa e honesta, 
sempre pautadas no diálogo e respeito mútuo.

Preza-se pelo cumprimento das legislações relacionadas aos direitos humanos, 
com foco no desenvolvimento sustentável de toda a cadeia. Essas relações seguem 
o Código de Conduta e Ética.
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Colaboradores

Comunidade

Fornecedores

A Texneo sente-se socialmente responsável 
não apenas por cumprir as leis trabalhistas, 
mas investindo no desenvolvimento pessoal e 
profissional de seus colaboradores, empenhando-
se para a melhoria das condições de trabalho e no 
estabelecimento de relações mais próximas
com todos.
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Pessoas
O que nos diferencia no mercado além de toda tecnologia embarcada em nossos processos e 
produtos, são as pessoas que compõem o nosso time, porque elas são especiais.

Nossa essência é representada por elas, temos o cuidado genuíno uns com os outros através de 
uma gestão humanizada e programas que nos apoiam, por meio de capacitações técnicas e 
comportamentais, um comitê de qualidade de vida para o colaborador e a forma como lidamos no 
enfrentamento ao Covid19, as telemedicinas, equipe multidisciplinar com nutricionista, psicóloga, 
fisioterapeuta e nossas ilhas de pausa para descanso.

Nosso cuidado com as pessoas permeia toda a cadeia. 
Atendemos os nossos fornecedores com negociações justas, 
previsibilidades de demanda e transparência.  
Nosso cliente recebe nosso produto com valor da nossa marca, 
que é atenção aos nossos clientes, também apoiados por 
programas existentes.
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Sabemos o tamanho da nossa responsabilidade, das ações que escolhemos realizar e o impacto que 
elas têm no nosso negócio, na nossa equipe, no nosso cliente e na sociedade em que vivemos.

Sabemos que só é possível realizarmos nosso propósito de empoderar pessoas e organizações a 
transformar sua realidade e realizar sonhos, e temos plena consciência de que não há transformação 
sem dedicação, conhecimento, protagonismo, respeito, ética e muito trabalho em equipe, e é 
assim que somos! Todo esse trabalho dignifica o homem e traz excelentes resultados para nossa 
organização!

Nossos resultados são reconhecidos e comemorados a cada progresso.  Numa construção passo 
a passo em todas as esferas, reunimos todo o time tático com nossa diretoria e vibramos juntos! 
Nossos gestores irradiam para todos os nossos colaboradores com transparência na informação e 
reconhecimentos das vitórias através do atingimento das nossas metas globais! 

Com encantamento, somos agraciados sempre que há uma conquista a comemorar!
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Adesão ao Movimento ODS SC

Em 2021 a Texneo tornou-se signatária do Movimento Somos ODS Santa 
Catarina e recebeu o Selo como contrapartida das ações praticadas pela 
empresa.

O Movimento Nacional ODS SC é um movimento social que atua em estreita 
colaboração com o Pacto Global da ONU. Sua finalidade é contribuir para 
a melhoria de qualidade de vida dos cidadãos, buscando a construção de 
uma sociedade inclusiva, ambientalmente sustentável e economicamente 
equilibrada.

A inspiração nos ODS é fundamental para que as atividades desenvolvidas 
estejam conectadas aos movimentos transformadores, práticas de negócios 
e gestão de valores fundamentais internacionalmente aceitos nas áreas de 
direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

Fazer parte do movimento implica em estar de acordo e cumprir com os 
compromissos da Agenda 2030.

A Texneo tem o compromisso com a construção 
de um futuro sustentável, atuando em ações 
voltadas para contribuir com o atendimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com 
olhar voltado à inovação e tecnologia.
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Transformando Nosso Mundo: Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável

Em 2015 representantes de 193 países membro da ONU se reuniram em Nova 
York onde concordaram com os 17 Objetivos Globais (conhecidos como Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável ou ODS) e adotaram um documento chamado 
Transformando o Nosso Mundo - A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

A partir desta agenda, os países comprometeram-se a tomar medidas ousadas e 
transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos 
sem deixar ninguém para trás.

A implementação da Agenda 2030, os ODS e suas metas, irão estimular e apoiar ações 
em áreas de importância crucial para a humanidade: Pessoas, Planeta, Prosperidade, 
Paz e Parcerias.

Esses são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS:

A agenda consiste em uma declaração com os 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e suas 169 metas. Os ODS e suas metas são 
acompanhados por meio de indicadores. Esses 
objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, 
de forma equilibrada, as três dimensões do 
desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e 
a ambiental.

Fonte: www.agenda2030.com.br
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Somos ODS

Objetivo 2 – Fome Zero e 
Agricultura Sustentável

Acabar com a fome, alcançar a segurança 
alimentar e melhoria da nutrição e promover a 
agricultura sustentável. Ações realizadas: 

• Horta corporativa: Integração de 
colaboradores voluntários para plantação e 
manutenção da horta. Distribuição gratuita 
das hortaliças na empresa.

• Benefício Auxílio Nutrição Infantil como 
ação social, divulgando o Programa Amigos do 
Leite - Auxílio Nutrição Infantil.

• Empório Texneo: foi criado um mercado de 
confiança com produtos preferencialmente 
saudáveis que ficam expostos em gôndolas em 
modalidade self-service. Você se serve e faz o 
pagamento sem que ninguém fiscalize.

• A empresa promove o benefício para 
incentivo para a alimentação saudável.
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Objetivo 3 – Saúde e bem-estar

Objetivo 4 – Educação de 
qualidade

Assegurar uma vida saudável e promover o 
bem-estar para todas e todos, em todas as 
idades. Ações realizadas:

• Adesão às campanhas de vacinação, 
orientando sobre a importância da imunização 
para várias doenças, bem como orientar 
sobre a vacinação nos filhos menores, 
acompanhando a carteira de vacinação no ato 
da contratação.
• Fornecimento de vacinas de gripe H1N1 para 
todos de maneira gratuita com aplicação no 
consultório da empresa.

• Criação de uma campanha de saúde e 
conscientização de chamada Lutas e Cores:  
que visa a conscientização para incentivar 
a prevenção e o tratamento de algumas 
enfermidades. Exemplo: Janeiro Branco, trata 
da conscientização da saúde mental, como ter 
uma boa saúde mental ou Abril Azul, que fala 
sobre a conscientização do Autismo. Para cada 
mês foi adotada uma cor de acordo com os 
critérios de associações médicas brasileiras.

• Adesão ao Movimento Unidos pela Vacina: 
A Texneo aderiu ao Movimento Unidos pela 
Vacina e tornou-se madrinha do município de 
Indaial, realizando a doação de insumos para 
acelerar a vacinação contra a Covid 19.

Assegurar a educação inclusiva e equitativa e 
de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos. 
Ações realizadas:

• Projeto Texneo Educa: Trabalho voluntário 
na escola com o objetivo de preparar o jovem 
para o mercado de trabalho. Colaboradores 
voluntários, tornam-se professores uma 
vez por mês para passar conhecimento de 
áreas de conhecimento para os jovens do 
9º ano da Escola Rudolfo Alfarth, localizada 
na comunidade próxima onde a Texneo está 
inserida.

• Com a proximidade da Texneo no projeto, 
foi identificada a necessidade e foi realizada 
a doação de 5 computadores e 5 monitores 
nesta escola com o objetivo de proporcionar 
uma melhor qualidade nas aulas de 
informática.

• Criação do Clube da Retórica, que tem como 
objetivo incentivar e desenvolver a capacidade 
de apresentação em público. Grupos de 
colaboradores voluntariamente se reúnem a 
cada 60 dias para treinar suas habilidades em 
apresentações para os colegas. Participam 
jurados que auxiliam onde cada um pode 
melhorar. 

• Convênio com Escolas e Universidades 
que regularmente promovem a divulgação de 
cursos de qualificação, técnicos, superior e 
pós-graduação para todos os colaboradores.

• Benefícios de auxílio a educação que 
subsidia 50% de cursos de graduação, técnico, 
pós-graduação e idiomas.

Objetivo 5 – Igualdade de 
gênero

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar 
todas as mulheres e meninas. Ações realizadas: 

• Apresentação do grupo Mulheres do Brasil, 
foco no combate a violência doméstica e 
valorização da mulher. 

• Inspirar através de comunicações impressas, 
relatos, vídeos, dados, colaboradoras ao desejo 
de assumir cargos de liderança. Orientar as 
colaboradoras que desejam se desenvolver e 
crescer profissionalmente. 

Objetivo 6 – Água potável e 
saneamento

Assegurar a disponibilidade e gestão 
sustentável da água e saneamento para todas 
e todos. Ações realizadas:

• Melhorar a gestão dos recursos hídricos, 
através da definição de meta para o indicador 
de Consumo de Água.  

• Adesão ao Movimento ODS SC.

Na Texneo, direcionamos nossos esforços 
orientados pelo Comitê ESG através de 29 ações 
coordenadas a 9 ODS.

• Texlearn – Programa de desenvolvimento 
contínuo para lideranças.

• Texplay: plataforma de educação (streaming) 
que disponibiliza conteúdos relacionados a 
produto, processos e negócios a todos os 
nossos Representantes Comerciais, parceiros 
de negócio.
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Somos ODS
Objetivo 9 – Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

Construir infraestruturas resilientes, promover 
a industrialização inclusiva e sustentável e 
fomentar a inovação. Ações realizadas:

• Aquisição de sala no espaço CIB (Centro de 
Inovação Blumenau) com um hub próprio, 
com o intuito de desenvolver novos projetos no 
âmbito da inovação, de forma compartilhada e 
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Objetivo 10 – Redução das 
Desigualdades

Empoderar e promover a inclusão 
social, econômica e política de todos, 
independentemente da idade, sexo, deficiência, 
raça, etnia, origem, religião, condição 
econômica ou outra. Ações realizadas:

• Programa de inclusão de PCDs no mercado 
de trabalho. Em parceria com o Paradesporto 
de Blumenau, aderimos ao Projeto 6 X 4 onde 
a empresa contrata um para-atleta por 6 
horas/dia e esse colaborador trabalha apenas 
4 horas, estando dispensado pra treinar por 
2 horas. É um belo trabalho de inclusão social 
que pretendemos fortalecer ainda mais em 
2022 com a contratação de mais PCDs.

• Início de um projeto de acessibilidade com 
dois ambientes já adaptados, recepção e 
restaurante.

• Foi dado início na discussão sobre o tema 
Política de Diversidade, Inclusão e Direitos 
Humanos. Esse documento terá como objetivo 
dar transparência aos posicionamentos e 
direcionamentos da empresa, para seu negócio 
visando um ambiente livre de discriminação, 
que fomenta e valoriza o respeito e a igualdade 
de oportunidades.

• Realização da campanha de Marketing e 
Produto Fashion & Funcional - Projeto de 
Inclusão: A campanha Yolo (You Only Live 
Once, Você Só Vive Uma Vez) trabalhou o 
propósito de inclusão e diversidade. Tratou-se 
de uma campanha com uma clara estratégia 
de reconhecer e celebrar as diferenças, 
incluindo idade, gênero, orientação sexual, 
diferentes corpos e etnias. O resultado buscou 
um relacionamento com o público de modo 
humanizado, reconhecendo e respeitando as 
diferenças.

acelerada.

• Acompanhamento de projetos e 
desenvolvimento de novos projetos de 
inovação e melhoria contínua que já 
existem na Texneo (Lei do Bem, Finep, GMC, 
Lean). A tabela abaixo demonstra os projetos 
realizados:

Tipos de projetos

Inovação em processos internos 28

7

0

12

6

2

1

56

2

10

16

0

0

2

0

30

30

17

16

12

6

4

1

86

Inovação tecnológica

Financiados 
integralmente
pela empresa

Financiados
pela empresa 
com apoio de
lei de incentivo

Total

Inovação de produto

Perpetuidade, Manutenção e 
Segurança

ESG

Inovação organizacional

Inovação no modelo de negócio

Total geral

Objetivo 12 – Consumo e 
Produção Responsáveis

Assegurar padrões de produção e de consumo 
sustentáveis. Ações realizadas:

• Foi criado o Programa de conscientização 
de Reciclagem. O intuito é conscientização dos 
colaboradores quanto à separação e descartes 
corretos do lixo que produzimos.

• Adoção de metodologia para apurar os 
ganhos ou perdas relativas a melhorias do 
processo produtivo. 

• Impulsionamento do mercado na produção 
de malhas sustentáveis e biodegradáveis 
através de lançamento de coleção especial com 
produtos de apelo sustentável. Foi realizada 
a ampliação da comunicação Green Fiber 
artigo Element através de e-mail marketing, 
Drops Texneo, redes sociais e materiais 
destinados aos clientes e equipe comercial. A 
certificação Green Fiber® é um compromisso 
com a proteção do meio ambiente e a 
sustentabilidade. Artigos Texneo que levam 
esta certificação passam por processos com 
redução de até 70% do consumo de água e 
energia durante o processo de tingimento. 
Neste âmbito, o artigo Element possui esse 
propósito, sendo um produto Texneo com alto 
valor percebido no olhar de sustentabilidade.

• Ação para reciclagem de rejeitos do processo 
produtivo, com a doação de retalhos para 
o CEI Profa. Elisabete Nunes Anderle para a 
confecção de capas de almofadas, lençóis, 
cabanas e trabalhos lúdicos com as crianças.

Objetivo 13 – Ação contra a 
mudança global do clima

Neutralização de emissão de carbono e 
recuperação de calor. Ação realizada:

• Implementação do projeto para implantação 
de filtros de ar na rama. O equipamento filtro 
foi adquirido e terá a finalidade de eliminar as 
partículas sólidas dos gases.
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O desenvolvimento de algumas lideranças conecta especialmente ao programa de 
sucessão, que desenvolvemos desde 2019 preparando pessoas para assumir futuros 
cargos de gestão e especialistas da Texneo. Através de um mapeamento de cargos-chave 
na empresa e de ferramentas de assessment foram elaborados planos de desenvolvimento 
individual (PDI) por um time de 33 colaboradores para desenvolver competências que 
objetivam elevar o nível de autoconhecimento a fim de aprimorar as necessidades de 
desenvolvimento pessoal e profissional interligados às perspectivas de futuro de cada 
pessoa e também da Texneo.

Pesquisas na área do desenvolvimento humano mostram que os indivíduos mais eficazes 
são aqueles que conhecem melhor a si mesmos, e acreditamos que o segredo de ser bem-
sucedido na carreira não está no acaso, e sim nas estratégias de ação e nas possibilidades 
que cada um cria para si mesmo.

O desenvolvimento das pessoas e o processo de sucessão são formas da Texneo construir 
nosso propósito de empoderar, transformar e realizar os sonhos dos colaboradores.

Em 2021, proporcionamos um programa de desenvolvimento para média e alta liderança, 
o Texlearn, que teve como propósito trabalhar na transformação dos modelos mentais, 
sintonizando o drive para a mentalidade de inovação e crescimento do novo mundo. 
Tivemos como métodos apresentar conteúdos, ensinar técnicas e colocar em prática 
competências que venham impactar diretamente na performance dos gestores e seus 
times de colaboradores.

Foram capacitados 4 Diretores, 1 Sócio, 43 Líderes 
que ocupam posições de gerentes, coordenadores 
e supervisores, além de mais 13 colaboradores que 
identificamos potencial para uma futura liderança. 
Totalizamos 43 horas de conteúdo, técnicas de 
lideranças e mentorias.
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Índice de satisfação geral: 89%

Dimensão Avaliação (visão empresa)
GPTW

Credibilidade

Imparcialidade

Respeito

Orgulho

Camaradagem

Essa conquista é a consequência de um trabalho construído durante anos pelas pessoas e 
para as pessoas. Através do nosso propósito, de práticas de gestão e reconhecimento, os 
colaboradores acreditam que a Texneo oferece um ambiente de trabalho justo, respeitoso 
e colaborativo. Esse reconhecimento demonstra a atenção que a empresa tem com seus 
colaboradores.

A pesquisa foi realizada levando em consideração os seguintes tópicos:

1. Credibilidade avaliou se os colaboradores consideram seus gestores confiáveis, ao 
medir suas percepções sobre as práticas de comunicação, competência e integridade dos 
gestores.

2. Respeito, como o próprio nome sugere, avalia a medida com que os colaboradores se 
sentem respeitados por seus gestores ao monitorar os níveis de suporte, colaboração e 
atenção que os mesmos vivenciam por meio das ações da liderança.

3. Imparcialidade mediu quanto os colaboradores consideram as práticas e políticas 
de gestão justas, avaliando a equidade, imparcialidade no reconhecimento e justiça que 
percebem no ambiente de trabalho.

4. Orgulho, avaliou a relação que os colaboradores têm com seus trabalhos ao avaliar 
sentimento em relação às suas funções, trabalho em equipe e ambiente de trabalho.

5. Camaradagem mediu o sentimento de companheirismo no ambiente de trabalho ao 
avaliar a qualidade da proximidade, hospitalidade e comunidade dentro da empresa.

Para nós é motivo de orgulho construir um resultado que agrega valor na vida do nosso 
time de colaboradores.

88%

88%

87%

91%

88%

A Texneo teve a honra de receber através da opinião dos 
seus colaboradores o reconhecimento das Melhores 
Empresas para Trabalhar neste ano de 2021, com 89% 
de satisfação.
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Também realizamos ações orientadas ao fortalecimento da nossa cultura 
organizacional, estabelecendo princípios que elevam o nível de relacionamento, 
além de um ambiente de valorização e reconhecimento aos nossos 
colaboradores.

Já nossa métrica de retenção se dá através 
de um período de 1 ano e obtivemos na área 
administrativa um desempenho de 83% e na área 
produtiva 80% de retenção. Isso demonstra um 
nível de qualidade no processo de recrutamento 
e seleção, além de termos um processo de 
onboarding que permite ao novo colaborador ter 
todos os recursos disponíveis para uma adaptação 
rápida e com qualidade.

Em 2021 a Texneo gerou 56 novos empregos, em áreas de sustentação do 
negócio em conformidade com suas perspectivas de crescimento.

Nosso compromisso com as pessoas é oferecer oportunidade profissional e 
desenvolvimento através de um modelo de gestão orientado à resultados, o 
que faz com que todos os colaboradores tenham seus objetivos, indicadores 
e metas definidas de forma clara e transparente, sendo estes, os principais 
direcionadores para o trabalho.

Ainda neste ano, alcançamos nossa meta de turnover com percentual de 1,8% 
sobre o quadro de colaboradores.
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Enfrentamento da COVID-19 e Vacinação

O primeiro ano de enfrentamento da pandemia gerou uma série de 
aprendizados para a Texneo e ao mesmo tempo trouxe vários desafios nos 
campos humano, sanitário, econômico e social, além de fortalecer o modelo de 
gestão da empresa.

Desta forma, em 2021 estávamos mais preparados para agir de maneira 
assertiva, segura e ágil.

A pandemia exigiu maior rapidez nas respostas, mais criatividade para lidar com 
a realidade e inovação para superar obstáculos, avanços que só foram possíveis 
graças ao fortalecimento da gestão e ao trabalho de evolução cultural junto aos 
colaboradores.

Priorizamos a valorização da vida, bem como 
a saúde e a segurança dos colaboradores, 
sem descuidar da atenção à performance e da 
qualidade nas entregas.

Protocolo para entrada de colaboradores e visitantes

Foram implementados alguns protocolos para acesso dos colaboradores e 
visitantes à empresa, como verificação da temperatura na entrada e também no 
horário de intervalo das refeições, contribuindo desta forma, para o controle e 
triagem de possíveis contaminados.

Também foram instituídos questionários de saúde e criadas demarcações de 
distanciamento de 1,5 metros, nos acessos de entrada e saída da fábrica, postos 
de cartão ponto eletrônico e do restaurante.
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Adesão ao movimento Unidos pela Vacina

Assim como no ano de 2020 tivemos um grande desafio de enfrentamento à pandemia 
de COVID-19, em 2021 não foi diferente. O ponto positivo é que neste ano o cenário já 
estava mais claro e o vírus já não era tão desconhecido. Graças à ciência e pesquisa, 
em janeiro tivemos o início da vacinação no país, um grande avanço que nos encheu 
de esperança para protegermos as pessoas e voltarmos às nossas atividades 
normalmente.

Em março conhecemos o Movimento Unidos pela Vacina e resolvemos nos unir a eles 
com o intuito de acelerar o processo de vacinação nos brasileiros.

O Movimento Unidos pela Vacina é um movimento de 
toda a sociedade civil, liderado pelo Grupo Mulheres 
do Brasil, sem partido com o propósito de tornar viável 
vacinar todas as pessoas maiores de 18 anos contra a 
COVID-19 até setembro de 2021.

O movimento tem o objetivo de conectar os municípios que declararam necessidades 
para a infraestrutura vacinal, com empresas madrinhas, que realizam as doações, para 
acelerar a vacinação nesses municípios. Além disso, ele deixa um legado duradouro 
para o SUS.

A partir de pesquisa realizada em todos os municípios brasileiros, constatou-se que 
além do insumo vacina, outros itens imprescindíveis para acelerar o processo de 
vacinação eram necessários, tais como: câmaras de conservação de vacinas, ultra 
freezers, caixas térmicas, luvas, termômetros, álcool, computadores, entre 
outros. Neste momento o Movimento Unidos pela Vacina conectou voluntários com 
prefeituras, governos estaduais e federal e as empresas para viabilizar os itens que 
estavam sendo solicitados de maneira rápida e eficiente.

Entendendo a necessidade e a credibilidade do movimento, a Texneo tornou-se madrinha do 
município de Indaial e os itens doados à secretaria de saúde deste município, foram:

01 Câmara Conservadora de Vacinas 500 litros
01 computador
02 refrigeradores
02 caixas térmicas
04 termômetros para os refrigeradores e caixas térmicas

Acreditamos que a união de forças da iniciativa privada, entidades, sociedade civil e poder público 
são essenciais para que movimentos como esse tenham êxito e sejam replicados sempre que houver 
necessidade, em prol do bem comum, da coletividade.
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Ações de higiene e limpeza

Para garantir a segurança e saúde de todos 
os colaboradores na empresa, foi instituído 
o protocolo sanitário, que contou com ações 
específicas para assegurar a higienização 
dos postos de trabalho e diminuir o risco de 
contaminação. Para isso, foram distribuídos 
frascos de álcool gel ou de desinfetante a 
todos os colaboradores, e nas mesas dos 
escritórios foram colocadas barreiras físicas. 
A higienização dos vestiários e banheiros com 
hipoclorito e desinfetante, passou a ser diária 
e foi implementada a sanitização de toda a 
empresa regularmente.

No restaurante, alguns procedimentos foram 
estabelecidos, como o uso de luvas plásticas 
para se servir no buffet, utilização de álcool 
gel para higienização das mãos na entrada do 
restaurante e barreiras físicas nas mesas.

Ações de comunicação

Foram divulgadas orientações para 
evitar a disseminação do COVID-19, 
chamando a atenção para a importância da 
responsabilidade individual e do cuidado 
coletivo na pandemia. 

Assim, informações corretas sobre higiene 
respiratória, uso correto de máscaras e 
distanciamento social, aconteceram através 
da distribuição de cartazes pela empresa 
e de informes em canais digitais oficiais. 
Também foi implementado o “Diálogo Semanal 
de Segurança”, onde foi possível repassar 

Ações de saúde e segurança

A definição de protocolos sanitários e de 
respostas seguras e ágeis para questões 
relacionadas à pandemia e a seus impactos 
no dia a dia da empresa e dos colaboradores, 
foi fundamental para minimizar os riscos 
de contaminação do COVID-19. Para 
complementar, foi criado o plano de 
contingencia da COVID-19, interligado com 
a Vigilância epidemiológica de Indaial e de 
Blumenau, facilitando assim o monitoramento 
dos casos suspeitos e ativos. Também 
foram confeccionadas máscaras antivirais, 
a partir de malha de fabricação própria e 
com tecnologia para inativar o vírus. Elas são 
distribuídas aos colaboradores, em várias 
cores, e implementou-se o protocolo para 
trocas de máscaras a cada duas horas, sendo 
que a visualização da troca das mesmas é 
facilitada, devido ao uso de cada uma das cores 
diferenciadas. As reuniões e treinamentos 
presenciais foram suspensos e a capacidade 
do restaurante foi reduzida em cinquenta 
por cento. Iniciaram-se os atendimentos 
através de telemedicina para colaboradores 
supostamente contaminados pela COVID-19, 
proporcionado melhor atendimento e evitando 
idas desnecessárias às unidades de saúde 
públicas. As testagens dos colaboradores 
são realizadas em laboratório particular, 
contribuindo assim para aliviar as demandas 
no Sistema Único de Saúde. Além disso, o 
Médico do Trabalho realiza campanhas, para 
reforçar as atitudes seguras para convívio no 
ambiente de trabalho e incentivar a vacinação 
do Covid-19 e do H1N1.

Vacinação H1N1

Ao se vacinar, há uma grande diminuição 
na chance de ser contaminado pelo vírus 
Influenza, porque a vacina ensina ao nosso 
organismo como reconhecer o vírus e a montar 
uma resposta de defesa forte contra ele. Além 
disso, as pessoas que se vacinaram e ainda 
assim se contaminaram com o vírus, têm uma 
chance muito menor de sofrer complicações 
da infecção, de serem internadas por isso, e de 
evoluírem para óbito.

Pensando nisso, a Texneo forneceu, já no 
início de abril de 2021, vacinação para seus 
colaboradores.

Vacinação COVID-19

Todos sabemos que a vacinação é a forma 
mais eficaz de frear a contaminação e o 
surgimento de novas variantes do Covid-19. 
Apenas a imunização em massa protege todas 
as pessoas da comunidade e diminui o risco de 
contágio.

A Texneo incentiva a vacinação de seus 
colaboradores através da divulgação de 
informações corretas e, em 2021, para auxiliar 
nos agendamentos de vacinação, a equipe de 
Segurança e Medicina do Trabalho ficou atenta 
à disponibilização das vacinas, conforme 
faixa etária e se comprometeu em avisar os 
colaboradores, facilitando a divulgação e o 
acesso às vacinas.

Cerca de 10% dos nossos colaboradores se 
contaminaram com o COVID em 2021, sem 
qualquer prejuízo grave ou de internação.
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Horta Corporativa

A sede da Texneo em Indaial, possui uma 
extensa área externa e, portanto, foi possível 
estabelecer a Horta Orgânica Corporativa. 
Este espaço é cuidado e cultivado pelos 
próprios colaboradores, que são convidados 
periodicamente a realizar o plantio das mudas, 
retirar ervas daninhas e consumir os alimentos 
que ali são produzidos.

O intuito deste espaço é, além de estimular a 
alimentação saudável, oferecer distração para 
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a mente dos colaboradores, promovendo bem-
estar e melhorando as relações humanas

“É muito gratificante desfrutar dos momentos 
de relaxamento ao realizar o cultivo, 
acompanhar o crescimento das plantas e ao 
final de uma temporada, distribuir ótimas 
hortaliças junto aos demais colaboradores”, diz 
Luciana Octaviano, colaboradora da Texneo.

Empório Texneo

Feira de Hortifrúti

Não há nada melhor do que comer alimentos 
frescos e saborosos, à base de frutas, legumes 
e verduras. Nutricionistas recomendam 
o consumo diário desses alimentos, pois 

são ótimos para a saúde e garantem uma 
alimentação balanceada. Incentivar o hábito 
da alimentação saudável, faz parte das ações 
necessárias para promover o bem-estar 

e reduzir o risco de doenças crônicas dos 
colaboradores. Foi pensando nisso que a 
Texneo viabilizou a feira de hortifrúti, uma vez 
por semana na empresa.

A feira traz aqui para a empresa uma ampla 
variedade de frutas, verduras, legumes e grãos, 
com produtos de ótima qualidade.

A alimentação saudável não se restringe às 
principais refeições, por isso é bom poder 
contar com um espaço apropriado para 
comprar produtos funcionais e diferenciados, 
com simples acesso e rapidez na hora de pagar. 

Poder contar com esta facilidade na empresa, 
contribui para o bem-estar do colaborador, 
que tem à sua disposição alimentos saudáveis, 
e estimula a prática de atitudes responsáveis 

e éticas, pois ao escolher seu produto o 
colaborador se responsabiliza em fazer 
o pagamento, não sendo necessário um 
atendente para receber o valor.

A confiança é a base desta relação que se 
mostra eficaz e se estende por várias outras 
ações onde a cumplicidade e o senso de 
pertencimento se fazem presentes.
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A satisfação no trabalho pode existir por 
motivos diferentes para cada pessoa, mas 
no geral, está ligada à automotivação e à 
expectativa que se tem sobre o trabalho que 
exerce. São vários os fatores que impactam na 
satisfação do colaborador com seu trabalho, 
como salário e benefícios, saúde e ambiente de 
trabalho.

São locais para recarregar as energias e 
acalmar a mente.

A Texneo conta com restaurante próprio, 
adequado e com conforto para permitir que o 
colaborador tenha uma alimentação saudável 
e de qualidade. As refeições são preparadas 
na própria empresa através de fornecedor 
especializado e os cardápios oferecidos 
obedecem aos parâmetros nutricionais 
necessários para manutenção da saúde.

Em 2021, o restaurante foi revitalizado 
para proporcionar um ambiente ainda 
mais agradável e funcional, além de ter seu 
espaço aumentado para melhor acomodação 
das pessoas. Ele conta com uma área de 
convivência, com TV e ar-condicionado, para 
que o colaborador possa se sentir confortável 
antes de retornar ao trabalho.

Este espaço além, de fornecer alimentação 
saudável e saborosa, proporciona um 
momento de relaxamento e conforto.

O ambiente profissional 
influencia de diversas 
maneiras na percepção 
do colaborador sobre seu 
trabalho. Ela vai desde o 
clima organizacional, 
através do relacionamento 
com os colegas de trabalho 
e liderança, até a estrutura 
física e segurança.

Levando tudo isso em consideração e para 
garantir condições saudáveis e seguras, a 
Texneo investiu em espaços apropriados para 
os colaboradores. Foram disponibilizadas 
as “Ilhas de Pausas” nos setores produtivos 
e administrativo. Estes locais contam com 
sofás, puffs, ambiente climatizado e café e 
têm a finalidade de promover um período de 
descanso com conforto aos colaboradores, 
durante sua jornada de trabalho.
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Campanha Lutas e Cores
O calendário colorido da saúde surgiu com o objetivo de conscientizar a população sobre o 
perigo de algumas doenças e incentivar a prevenção e o tratamento dessas enfermidades.

Como sabemos, a detecção de distúrbios em um estágio inicial, reduz o risco de morte 
e minimiza os efeitos colaterais da doença, além de diminuir gastos com cirurgias e 
tratamentos médicos.

A Texneo aderiu a este movimento e criou a Campanha “Lutas e Cores”. Com ela é possível 
promover a conscientização dos colaboradores da empresa para estas questões de saúde 
e alertar aos pequenos sintomas do corpo e da mente.

Em cada mês é escolhido um tema de grande relevância para a orientação das pessoas, de 
janeiro a dezembro, e em alguns casos há divulgação de mais de um tema. Este calendário 
é planejado e organizado pela equipe de Segurança e Medicina no Trabalho, com apoio 
dos membros do Comitê ESG.

Para fomentar a divulgação das informações são utilizados posts e vídeos explicativos em 
linha de transmissão oficial da empresa, por meio de celular e principalmente, através de 
realização de palestras em meio digital ao vivo, onde é possível obter esclarecimentos e 
tirar dúvidas, sempre com apoio de um profissional especializado no assunto.

Todas essas campanhas mensais servem de alerta tanto 
para prevenção das doenças, quanto para abertura de 
debates sobre elas, conscientização, educação e troca 
de experiência entre os participantes. Ou seja, reflete no 
cuidado com a saúde no dia a dia dos colaboradores.
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Acessibilidade
O projeto de acessibilidade na Texneo vai de encontro com o 11º objetivo da ODS – Cidades 
e Comunidades Sustentáveis, já que este visa garantir o acesso a um espaço seguro e 
adequado para as pessoas em situação de vulnerabilidade, entre elas as com deficiência e 
mobilidade reduzida.

Durante o ano de 2021 a Texneo realizou a construção de uma nova portaria e recepção, 
para receber nossos fornecedores, clientes e parceiros com uma estrutura mais adequada, 
ampla e segura.

E afinal o que é acessibilidade?

A Acessibilidade pode ser definida como um conjunto de medidas que garantem o acesso 
de pessoas com necessidades especiais, proporcionando qualidade de espaço, locomoção 
e consequentemente melhoria de vida.

Entender este conceito, e especialmente colocá-lo em prática em nossa realidade, 
representa para a Texneo a oportunidade de fazermos a diferença dentro do nosso espaço 
e comunidade. Tal consciência nos leva a um novo olhar sobre o futuro que queremos 
chegar e também oportunizar a essas pessoas ser parte da nossa empresa.

Durante o ano de 2021 nós realizamos a construção de:

• Dois banheiros na recepção, totalmente acessíveis;
• Rampas e piso tátil na portaria;
• Duas vagas de estacionamento específicas para pessoas com deficiência;
• Rampas de acesso nos restaurantes.

Acessibilidade é qualidade de vida, é inclusão, é 
segurança, é autonomia, é mudança de mentalidade, 
é evolução cultural e social, é promover igualdade 
de direitos.
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Resultados em 2021
Para este ano de 2022 nós planejamos construir:

• 2 banheiros acessíveis na tinturaria, perto da manutenção;
• 1 banheiro acessível na preparação;
• 1 banheiro acessível no laboratório de químicos;
• 1 banheiro acessível no vestiário masculino da malharia.

Hoje, a cada novo projeto desenvolvido aqui na Texneo, a acessibilidade é o pilar que permeia a base 
dessas construções, e assim a cada dia nosso espaço tem sido um lugar mais acessível. O espaço que 
queremos ocupar é muito maior, pois pretendemos adequar toda a nossa estrutura interna.

Objetivos para 2022
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Comemorações
Celebrar nossas conquistas é a melhor forma de engajamento em nossos propósitos, 
entendendo que todo o esforço valeu a pena e que somos responsáveis por todo este 
êxito. Em 2021 muitos foram os motivos para enaltecer a Texneo e os colaboradores que 
participaram ativamente de todas estas comemorações.

Todos os colaboradores tiveram muito a comemorar, pois os resultados alcançados 
mês a mês nas metas globais da empresa e resultados de contrato, representaram que 
o trabalho em equipe e os esforços aplicados foram suficientes para conquistar nosso 
espaço no mercado e a satisfação de nossos clientes, além de gerar a percepção de que 
somos um “time” unido, que joga em sincronia e que é possível fazer mais.

Nas comemorações, contamos com brindes festivos, rodízios de pizza em nosso 
restaurante, almoços especiais, cupcakes e muito mais.

Em abril de 2021, a Texneo completou 27 anos de fundação e tivemos muitos motivos para 
comemorações. Nosso posicionamento no mercado nacional e internacional nos mostrou 
a importância de todo o trabalho desenvolvido e o significado de todo este caminho 
percorrido.

Os colaboradores puderam compartilhar deste momento de conquista e satisfação, 
apreciando deliciosos lanches gourmet e sobremesas no pátio da empresa durante seus 
intervalos de refeição.

Comemorar o “Dia do Trabalhador” na Texneo é valorizar nossa força de trabalho e ter a 
consciência de que o capital humano é o principal valor e fonte de crescimento e expansão.

Para marcar este momento tão importante e mostrar reconhecimento, todos os 
colaboradores receberam de presente um “fone de ouvido bluetooth”.
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Atingimento de metas

Aniversário da empresa

Dia do Trabalhador
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Homenagear o colaborador pelo tempo de trabalho, está além de reconhecer seu mérito 
e comprometimento com o desenvolvimento da empresa. É ter a certeza de que esta 
data é um marco que representa uma identificação com a função exercida e a cultura da 
empresa.

Na Texneo os colaboradores que completam 5, 10, 15, 20 e 25 anos de empresa, são 
homenageados em solenidade, com premiação em dinheiro e viagens com acompanhante. 
Em 2021 foi possível fazer deste momento uma data especial.

Os colaboradores da Texneo que durante o período de um ano, não tiveram atraso, falta 
e atestado são premiados com um valor em dinheiro para mostrar o quão valorosa é toda 
esta dedicação. E para reforçar este compromisso é realizada uma homenagem com estes 
colaboradores como forma de agradecimento.

As homenagens à nossa força de trabalho em datas comemorativas têm um significado 
importante pois demonstram o nosso reconhecimento pelos nossos colaboradores.

“Dia do aniversário”, “dia das mães”, “dia dos pais”, “dia do profissional têxtil”, todas estas 
datas fazem parte do roteiro de comemorações e são lembradas e festejadas com brindes 
e surpresas especiais.

Além disso, momentos de descontração acontecem ao promover festividades e campanhas 
com envolvimento dos colaboradores, onde a participação acontece por meio de fantasias 
e caracterizações, decorações dos setores e distribuição de guloseimas típicas. São datas 
e campanhas como “Carnaval”, “Festa Junina”, “Outubro Rosa”, “SIPAT”, “Oktoberfest”, 
“Halloween“, “Novembro Azul” e “Natal”.
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Homenagem por tempo de serviço

Falta zero

Datas comemorativas
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Com o objetivo de promover qualidade de vida aos seus colaboradores, com iniciativas que venham 
colaborar com a assistência e prevenção à saúde e bem-estar, a Texneo disponibiliza, através do 
programa Estar Bem, atendimentos especializados com uma equipe multidisciplinar na própria 
empresa.

A equipe é constituída por Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicóloga, Médico do Trabalho e 
Fonoaudióloga. Além de promover os atendimentos de assistência à saúde, a equipe atua de forma 
preventiva com ações de orientações à saúde mental, alimentação saudável, treinamentos, pausas 
no trabalho na área produtiva, para descanso do corpo e da mente, entre outras iniciativas.

Em 2021 foram realizados:

O programa Estar Bem garante alguns benefícios como:

• Colaboradores mais motivados e satisfeitos com seu trabalho;
• Melhora no clima organizacional e o relacionamento com as pessoas;
• Menos absenteísmo/faltas e probabilidade de doenças, principalmente psicológicas;
• Hábitos mais saudáveis e profissionais mais conscientes;
• Contribui com a retenção dos colaboradores e melhora do desempenho.

A gestão da qualidade de vida no trabalho, engloba uma grande quantidade de bons resultados e 
oferece uma forma humanizada de tratamento aos colaboradores. Estamos certos que o caminho 
percorrido até aqui precisa continuar e ser fortalecido com novas iniciativas e investimentos.

41 atendimentos psicológicos;
131 atendimentos nutricionais;
143 atendimentos fisioterapêuticos;
667 atendimentos e exames fonoaudiológicos;
1.308 atendimentos ocupacionais e assistenciais com 
o Médico do Trabalho.
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Texneo & APESBLU

Criada em 2012 por professores dos paratletas e pais, professores escolares e 
outros membros da comunidade blumenauense, a APESBLU – Associação de 
Paradesporto de Blumenau tem  como objetivo captar recursos para apoiar o 
paradesporto de Blumenau das mais diversas maneiras, seja em competições 
ou treinos, eventos e toda a manutenção das atividades realizadas, com cerca 
de 500 alunos paratletas em 65 polos descentralizados, por todas as regiões da 
cidade.

A Texneo, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Blumenau, 
fechou uma parceria com a APESBLU para o desenvolvimento dos tecidos que 
compõem o novo uniforme dos Paratletas!

A empresa patrocinou com as malhas e, além 
disso, apoiou a criação dos novos uniformes de 
competição com as especificidades e tecnologias 
disponíveis para contribuir no rendimento dos 
paratletas. Os tecidos da empresa Texneo tem 
tecnologia inteligente atrelada ao máximo de 
conforto e o desempenho físico mais alto. Esse 
resultado é traduzido nas malhas e tecidos, leves, 
tecnológicos e com estilo.

A Texneo também é parceira na doação do imposto de renda ao Programa do 
Paradesporto de Blumenau, pela lei de incentivo fiscal.
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Texneo & Instituto Bia Wachholz

Fundado em 2018, em Blumenau/SC, o Instituto Bia Wachholz tem como 
propósito ajudar mulheres a sair do estado de vulnerabilidade e perigo, atuando 
no combate à violência doméstica contra a mulher.

O Instituto tem personalidade jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, dedicada a apoiar 
técnica, jurídica e assistencialmente de forma a 
viabilizar as ações na defesa dos direitos das 
mulheres, adolescentes e crianças, visando atender 
principalmente as mulheres e as adolescentes vítimas 
da violência, maus tratos e liberdade constitucional, 
desenvolvendo um trabalho de conscientização sobre 
violência doméstica, bem como, incentivo ao debate 
para promoção de investimento social capaz de 
garantir os direitos de cidadania, justiça, trabalho, 
emprego e geração de renda da mulher e da família.

A Texneo realizou uma parceria com o Instituto Bia Wachholz com o intuito 
de ressignificar a vida de mulheres que sofrem violência doméstica, através 
de desenvolvimento profissional oferecendo recursos têxteis para serem 
transformados através de técnicas artesanais.

Sendo assim, pedaços de malhas foram ressignificados em amarradores de 
cabelo, que foram entregues como presente aos nossos clientes.
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Coletivo Criativo

O Coletivo Criativo nasceu da união de grandes empresas têxteis que poderiam ser vistas 
como concorrentes. Diante de um novo comportamento do consumidor, que passa a olhar 
cada vez mais para a essência das marcas, o grupo resolveu unir os diferentes olhares e 
apostar na cocriação, formando um ativismo poético que resultará em uma coleção única 
inspiracional, que irá antecipar as tendências e auxiliar a ampliação de networking.

Formado por nove empresas, iniciou-se em 2021 o movimento Coletivo Criativo, que tem 
como missão expor a força criativa destas empresas através de coleções cápsulas inéditas, 
desenvolvidas por cada uma das empresas, e com o conjunto, um projeto que traz 
diferentes olhares sobre o mercado da moda com a intenção de reforçar todo o potencial 
do setor.

Entre os pilares do grupo, está uma visão ampla para o futuro da moda criativa e uma 
oferta diferenciada de produtos com design e qualidade. Para isso, busca antecipar as 
tendências para os próximos anos, com a criação de uma coleção única inspiracional, 
que será apresentada em um book colecionável de tiragem limitada. Nele, estarão as 
inspirações levantadas pelo coletivo com o apoio de um dos maiores escritórios previsores 
de tendências de moda e design do mundo: o Edelkoort.

A indústria têxtil tem passado por transformações 
impulsionadas pela mudança no comportamento 
do consumidor, que projeta um olhar sobre a forma 
de se relacionar com as marcas, valorizando a 
interconectividade dos elos que compõem a cadeia nos 
âmbitos social, inovação e sustentável. Ao entender as 
expectativas, reforçamos o espírito de coletividade, onde 
estamos ligados por fios invisíveis de uma cadeia que tem 
como premissa criar para se diferenciar.



081 080

Relatório de Sustentabilidade Texneo 2021Re
la

tó
ri

o 
de

 S
us

te
nt

ab
ili

da
de

 T
ex

ne
o 

20
21

Texneo EducaS
O

C
IA

L

Muitos são os desafios encontrados pelos 
jovens na busca pelo primeiro emprego. A falta 
de experiência, aliada ao desconhecimento 
sobre as competências e habilidades 
necessárias, pressupõem ao jovem candidato 
obstáculos difíceis de serem superados.

Várias são as perguntas que permeiam este 
momento e está evidente que a educação atual, 
sobretudo para as classes mais desprovidas de 
recursos, não prepara o jovem para assumir os 
desafios no mercado de trabalho. É eminente 
a necessidade de levar maior conhecimento a 
estes jovens, diversificando o conhecimento e 
mostrando quais são os caminhos disponíveis 
para transpor as dificuldades.

Desta forma, para contribuir com os jovens 
da comunidade local, a Texneo criou 
o projeto “Texneo Educa”, levando aos 
alunos da escola do bairro no entorno da 
empresa, desenvolvimento psicossocial 
com aulas ministradas por colaboradores 
voluntários. Este projeto tem o intuito de 
levar conhecimento e conteúdos relevantes 
ao jovem estudante do nono ano do ensino 
fundamental, de maneira que este possa 
ingressar no mercado de trabalho melhor 
preparado.

Os alunos têm a oportunidade de aprender e 
tirar suas dúvidas sobre assuntos específicos, 
atuais e profundamente ligados à prática 
laboral. São experiências únicas, que 
proporcionam mudança de mindset.

Em 2021, foram 11 aulas durante o ano, 
abordando assuntos relacionados a 
conhecimento de novas tecnologias, 

E como resultado desta 
ação, tanto o jovem que 
participa do projeto 
aprendendo, como o 
colaborador voluntário 
da Texneo, dispõem da 
troca de conhecimentos e 
interações que irão permear 
os limites da comunidade, 
levando a direção da escola, 
professores, familiares e 
amigos a difundir uma maior 
consciência sobre o tema 
para inclusão dos jovens no 
primeiro emprego.

habilidades técnicas da indústria têxtil e 
competências comportamentais e uma visão 
mais clara do que irão enfrentar no dia-a-dia 
como profissionais atuantes.

Também como decorrência desta ação, é 
notório que haverá uma maior disseminação 
de estímulo de novos projetos com base neste 
modelo.
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Inclusão do jovem no
mercado de trabalho
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O programa Jovem Aprendiz da Texneo vai além do atendimento de cota estabelecida 
na Lei 10097/2000. Desenvolvemos um programa que possibilita aos jovens realizar 
práticas profissionais em diversas áreas administrativas da empresa.

O programa tem duração de 2 anos e juntamente com o SENAI que administra as aulas 
teóricas, desenvolvemos as práticas com funções e responsabilidades nos setores de 
RH, Segurança do Trabalho, Desenvolvimento de Produto, Almoxarifado, Compras, 
Financeiro, Contabilidade, Exportação e Tecnologia da Informação.

Em 2020 e 2021, capacitamos e formamos 14 jovens para o mercado de trabalho. 
Além das funções ensinadas, damos o suporte através de profissionais habilitados em 
diversas profissões dentro da Texneo. 

Já o programa de estágio contou com a participação de 5 jovens em 2021, que 
buscaram se desenvolver e se capacitar nos cursos de Engenharia Química e 
Engenharia Elétrica. O programa ofereceu uma experiência real de trabalho dentro da 
área de atuação, pois os jovens participaram de projetos que elevaram seu nível de 
conhecimento, além da remuneração.

Dos 5 estagiários em 2021, 2 foram efetivados nas áreas de Inovação e Planejamento e 
Controle de Produção.

“Educar é para a vida toda, a experiência e os 
aprendizados elevam a capacidade de pensar e agir dos 
jovens que vem de encontro com a nosso propósito de 
empoderar pessoas e realizar sonhos”.
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Esse projeto está totalmente conectado ao nosso propósito de empoderar 
pessoas e realizar sonhos.

O projeto foi criado pela APESBLU – Associação de Paradesporto de Blumenau 
para contribuir com a inclusão dos Jovens Paratletas no mercado de trabalho 
formal, sem que precisem abandonar os treinos em suas modalidades 
esportivas.

A Texneo foi uma das primeiras empresas a aderir ao projeto, que tem total 
conexão com o nosso produto “Esporte”.

Temos como meta, em 2022, fazer a inclusão de mais dois Jovens nessa 
modalidade.

Inclusão é um ato de amor e respeito. A Texneo se sente honrada em apoiar 
essa causa e oferecer alternativas que contribuem com o desenvolvimento da 
cidadania.

Em 2021 contratamos dois Jovens Paratletas que 
participam das modalidades esportivas Tênis de 
Mesa e Atletismo. Esses jovens são contratados 
em regime de CLT com carga horária de 30 horas 
semanais, sendo 20 horas dedicadas ao trabalho 
e 10 horas dedicadas aos treinos de forma 
remunerada.
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A cultura de doação é um indício da maturidade e evolução da consciência coletiva de uma sociedade, 
e neste caso os doadores são agentes de transformação, isto é, são “corresponsáveis” neste processo 
de evolução. As doações são uma maneira de estimular o desenvolvimento de projetos sociais, 
culturais e esportivos, e visam construir sólidas estruturas na sociedade, não apenas cultuando o 
assistencialismo, mas promovendo o aperfeiçoamento dos indivíduos que a compõem.

A Texneo tem consciência da sua responsabilidade como agente propulsor de mudança na 
comunidade em que está inserida, e além de trabalhos desenvolvidos diretamente por ela, realiza 
doações para incentivar projetos de entidades locais, que tem o propósito de gerar resultados 
benéficos em prol do desenvolvimento da coletividade.

Doações 2021 em números:

Doações incentivadas

Incentivo

Programa Nacional de Apoio à 
Cultura – Lei Rouanet

1) Natal - a cultura é nosso presente – cidade de Indaial;

2) Histórias fora da caixa – Contação de Histórias em 
escolas na região de Indaial e Blumenau;

3) Concerto na Escola com a Banda Municipal de Blumenau;

4) Camerata Florianópolis - Temporada 2021 para 
apresentação em Indaial;

5) FESTFOLK – Festival de dança folclórica na cidade de 
Blumenau;

6) Música é cultura – Indaial;

7) Dançando, construindo o futuro – Projeto de Dança em 
escola de Indaial;

8) We Light Floripa – Arte através de iluminação, na cidade 
de Florianópolis.

Quantidade 
de projetos

08

Valor

R$  327.986,92

Incentivo

Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – FIA

Lei de Incentivo ao Esporte

Fundo Municipal do Idoso

Programa Nacional de Apoio à
Atenção Oncológica (PRONON) 

Programa Nacional de Apoio à 
Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência (PRONAS)

Total

1) Projeto de Acolhimento à Famílias em Blumenau;

2) Projeto Decola CMDCA - OSC: Polo Tecnológico de 
Informação e comunicação da região de Blumenau –
BLUSOFT.

1) Iniciação ao Rendimento do Paradesporto de 
Blumenau;

1) Apoio a Casa São Simeão, em Blumenau – SC;

1) Proteômica e metabólica como ferramentas para 
investigação de biomarcadores de responsividade ou 
resistência tumoral aos quimioterápicos, do Hospital 
Pequeno Príncipe em Curitiba – PR;

2) Modernização do Centro de Diagnóstico de Imagem 
Uopeccan Cascavel.

2) Programa Semente – Escola Municipal de Indaial

2) Melhorias na estrutura para o atendimento cirúrgico 
e diagnóstico dos idosos, em Jaraguá do Sul – SC.

Quantidade 
de projetos

02

02

02

01

01

16

Valor

R$  81.996,73

R$  81.996,73

R$  81.996,73

R$  81.996,73

R$  81.996,73

R$ 737.970,57
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Soma-se ao escopo de ações sociais da Texneo, 
o estímulo a práticas de trabalho voluntário 
junto aos colaboradores da empresa, 

Doações não incentivadas

Tipo de doação

Malhas e retalhos

Roupas para filhos colaboradores – 
Campanha Inverno

Computadores

Valor

R$ 3.843,56

R$ 573,00

R$ 2.500,00

Bombas de Infusão

Cestas Básicas

Eletrodoméstico

Fraldas

Doação de dinheiro (transferência)

Total

Câmara de conservação de vacinas, 
Refrigeradores, Termômetros, Caixas 
Térmicas e Computador

R$ 3.000,00

R$ 664,00

R$ 300,00

R$ 2.617,80

R$ 3.000,00 

R$ 35.483,33 

R$ 18.939,97

Trabalho voluntário

1) Arrecadação de dinheiro para realização 
de Festa de Natal para 100 crianças que 
participam do Projeto Paradesporto e 
recrutamento de voluntários para auxiliar na 
realização do evento.

O Projeto Paradesporto Blumenau faz o 
acolhimento de crianças, jovens e adultos com 
deficiência (física, intelectual, auditiva e visual) 
para inclusão no esporte. São oferecidas várias 
modalidades de esporte que permite que as 
pessoas com deficiência a ter uma vida digna, 
útil e inclusiva.

Valor arrecadado: R$ 1.522,00
Voluntários: 08 pessoas

Ação Social de Natal

2) Doação de brinquedos usados e dinheiro 
para o Projeto Tati.

O Projeto Tati recebe, classifica, higieniza e 
restaura brinquedos usados. Tem o intuito de 
alegrar o coração de muitas crianças carentes. 
Este projeto é desenvolvido em nossa 
comunidade de Indaial e nasceu em 2015 
através de sua idealizadora, Tatiane Cervasoni, 
e demais voluntários.

Valor arrecadado: R$ 500,00

despertando o interesse em contribuir com 
a mudança da realidade social de pessoas 
vulneráveis da comunidade.
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Além deste assunto ter dominado os mais variados setores da sociedade, na 
Texneo, a igualdade de gênero é um tema que tem se fortalecido cada vez mais 
no ambiente corporativo.

Numa sociedade onde a liderança feminina ainda é minoria, aqui temos o 
orgulho de divulgar, que de todo o nosso quadro de Lideranças, 40% são 
mulheres.

Um dado ainda mais relevante, é que 50% da Diretoria é composta por mulheres 
e exatamente 50% de cargos de gestão são ocupados por mulheres.

Isso só mostra a valorização que damos às mulheres, conquistando cada vez 
mais espaço e fazendo a diferença nos negócios e na vida das pessoas.

Uma cultura corporativa baseada na diversidade 
e inclusão, além de assegurar um valor humano 
fundamental, o respeito à diversidade, é fonte 
permanente de criatividade e longevidade. 
As lideranças devem agir com urgência e 
comprometer-se a assegurar tratamento justo e 
oportunidades iguais para todos, sobretudo na 
promoção de equidade de gênero e raça.
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Respeitamos os direitos
humanos

S
O
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Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, liberdade de opinião 
e expressão, o direito ao trabalho e à educação.

A Texneo exige através das relações de trabalho que os colaboradores da 
empresa pratiquem o valor “Respeito” nos seus relacionamentos a qualquer 
tempo, combatendo discriminações e preconceitos de qualquer natureza. 

Através de seu Código de Ética e Conduta, a Texneo estabelece os princípios 
e as normas que definem as práticas de atuação e forma como a empresa 
se posiciona no mercado, na sociedade e a forma como se relaciona com o 
seu público de interesse: Colaboradores, Sócios, Executivos, Representantes 
Comerciais, Terceiros, Fornecedores, Prestadores de Serviços e Órgãos 
Governamentais e Sociais.

Valorizamos a diversidade entre os colaboradores no ambiente de trabalho e 
condenamos qualquer prática de descriminação, assédio de qualquer natureza 
e o trabalho infantil e análogo ao escravo. Temos muito orgulho em dizer que 
7% do quadro de colaboradores são estrangeiros refugiados. Acolhemos e 
proporcionamos a eles as mesmas oportunidades e direitos praticados a todos 
os colaboradores.

Nosso compromisso com as pessoas consiste 
em valorizar os colaboradores através de uma 
gestão participativa, criação de oportunidades 
de desenvolvimento pessoal e profissional, 
reconhecimento de desempenho, remuneração, 
participação nos resultados e benefícios, sendo 
regidos por políticas e programas específicos aos 
temas.
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A educação e a busca pelo conhecimento sempre foram as formas que a Texneo 
acreditou que poderiam transformar a realidade do seu time de colaboradores, 
representantes e clientes. 

Em tempos de pandemia, a educação digital tornou-se um meio inovador de transmitir 
conhecimentos através da tecnologia em métodos de ensino, adotando processos 
mais dinâmicos de aprendizagem. Percebemos uma oportunidade incrível de tornar 
esses conhecimentos de forma mais dinâmica e atual, utilizando a tecnologia e a 
inovação como meio de transformar a educação.

Lifelong learning, aprendizado ao longo da vida.

Um profissional que entende que o conhecimento é fundamental para o 
desenvolvimento pessoal e que investe em qualificação de qualidade, certamente tem 
mais propriedade para lidar com a complexidade empresarial e de mercado.

A aprendizagem precisa ser encarada como um processo sem fim: nenhum diploma, 
por mais requisitado que seja, pode encerrar a sua jornada de desenvolvimento.

Adotar uma postura de lifelong learning, é se reinventar com disposição e regularidade. 
Foi pensando desta forma que a Texneo buscou um método de trazer conteúdos que 
ajudarão nossos representantes a alavancar o nível de aprendizado.

Texplay, uma plataforma streaming de “aducation“ (fusão dos termos “advertising“ 
e “education“) que se refere a uma tecnologia inovadora, interativa com 
dados de multimídia para disseminar conhecimentos derivados ao mercado, 
empreendedorismo, processos e produtos, disponível em qualquer local, em qualquer 
momento na palma da mão.

O canal INSIDER da plataforma foi preparado especialmente para a capacitação e desenvolvimento 
dos representantes.

Há 6 categorias de conteúdo:

1. BASTIDORES TEXNEO 
2. MERCADO
3. PROCESSOS
4. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
5. MARKETING
6. TEXPLAY ORIGINAL

A plataforma é totalmente intuitiva e inovadora, 
um lugar para aprender através de cursos de curta 
duração, interagir e se atualizar de novidades 
constantes.

Nos sentimos orgulhosos com a concepção e consolidação 
desse projeto, porque estamos proporcionando o que há 
de mais inovador no universo da educação aos nossos 
representantes, contribuindo com o seu desenvolvimento 
profissional, tornando-os consultores de vendas, dando-lhes 
a oportunidade de protagonizar seu próprio negócio.
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Capítulo 3

Governança
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A estrutura de Governança Corporativa está implementada conforme abaixo:

•  Conselho de Família;
•  Conselho Consultivo;
•  Assembleia de Acionistas;
•  Diretoria Executiva;
•  Gestão estratégica e operacional.

Governança Corporativa
Por que importa

Somos convictos de que nas empresas bem posicionadas nascem os bons 
princípios da Governança Corporativa. Decorrente destas boas práticas 
pelas quais as organizações são administradas e governadas, monitoradas e 
incentivadas, busca-se o melhor nos relacionamentos entre os Acionistas, o 
Conselho, a Diretoria Executiva e os Órgãos de Controle, atendendo aos direitos 
e interesses dos “stakeholders” + “shareholders” que terão uma visão clara e 
transparente dos atos de gestão.

Para nós, imbuídos do espírito de sustentabilidade e longevidade, este 
posicionamento estratégico e cultural nos orienta na adoção de recomendações 
objetivas, alinhando interesses, transparência e “accountability”.
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Nossa estratégia

As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor 
da Texneo, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade.

Comprometemo-nos com a transparência e a equidade de nossas ações, 
disponibilizando ao mercado todas as informações que entendemos gerar valor 
para a organização e para os nossos públicos de relacionamento, de forma 
objetiva, clara, confiável e tempestiva, conferindo, assim, tratamento isonômico 
aos públicos de relacionamento.

Consideramos toda informação passível de divulgação, exceto a de caráter restrito, 
que coloque em risco a atividade, a estratégia e a imagem institucional, ou a que 
esteja protegida por lei.

A Texneo é uma sociedade anônima, de capital fechado, que é regida pelo seu 
Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.

O capital social da Texneo é formado, exclusivamente, por ações ordinárias, sendo 
que cada ação confere ao seu titular um voto nas deliberações da Assembleia 
Geral.
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Governança Corporativa
Conselho Consultivo

O Conselho Consultivo foi instituído em 
maio de 2021 e em seu estágio inicial sua 
composição é de 1 Conselheiro Independente, 
2 Sócios e 3 Diretores Executivos. Tem como 
objetivos gerais:

• Busca pelo crescimento, perpetuidade e 
sustentabilidade dos negócios elencados 
como foco de desenvolvimento, preservando e 
otimizando o valor da companhia;

• Estimular a reflexão estratégica constante, 
manter-se atento às mudanças no ambiente 
de negócios, considerando riscos e 
oportunidades, contribuindo também na 
prevenção e administração de crises; 

• Apoiar no fortalecimento contínuo das 
competências organizacionais, propor novas 
que sejam necessárias para enfrentar desafios 
estratégicos ou, então, reformulá-las para 
adaptar a organização às mudanças externas, 
bem como fomentar a busca de tecnologias 
e processos inovadores que mantenham a 
organização competitiva, com foco no cliente 
e atualizada às práticas de mercado e de 
governança;

• Orientar sobre a estratégia de comunicação 
com o mercado para aumentar a percepção de 
valor da organização.
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A Texneo, dentro do seu Programa e sistema de 
Governança Corporativa, desenvolveu Políticas 

Boas práticas

Destaques 2021

•  Formalização do Acordo de Acionistas;

• Transformação do tipo societário de LTDA para S/A de Capital Fechado;

• Constituição do Conselho Consultivo com 2 reuniões presenciais;

• Início de estudos para desenvolvimento de herdeiros e sucessão;

Onde estamos e onde queremos chegar

Em 2021 respondemos um Relatório de Autoavaliação de Métricas de Governança Corporativa em 
Empresas de Capital Fechado do IBGC, e com a análise das informações que disponibilizamos a 
indicativa é de que estamos em um estágio Inicial de Governança Corporativa.

Este instrumento visa a constante reflexão sobre o estágio de maturidade em que nos encontramos, 
iremos então avaliar os gaps identificados em relação às melhores práticas e adaptar ao contexto da 
nossa organização, buscando evoluir em 2022 para o estágio Básico, até 2024 para o estágio Sólido 
e com a constituição do Conselho de Administração alcançar o estágio Avançado em Governança 
Corporativa.

Institucionais que regulam os mais variados 
aspectos relevantes dentro de seu âmbito de 
atuação, como a sucessão de sua propriedade 
e gestão, a gestão do conhecimento, a gestão 
de riscos e controles internos, e anticorrupção, 
as alçadas de atuação das esferas de gestão, 
assim como um Código de Ética e Conduta. 

As decisões relevantes são tomadas de forma 
colegiada (ressalvadas as situações em que 
uma estrutura organizacional mínima não o 
permita), com o propósito de envolvimento de 
todos os Acionistas, Conselheiros e Diretores 
na definição de estratégias e aprovação de 
propostas para os diferentes negócios da 
Texneo, utilizando-se de Conselhos de nível 
estratégico, que garantem agilidade, qualidade 
e segurança à tomada de decisão. 

A transformação do nosso tipo societário 
de LTDA para S/A de Capital Fechado, trouxe 
pontos que são relevantes para a governança 
em relação à definição precisa dos papéis, 
atribuições e responsabilidades dos órgãos de 
administração e assembleia geral, assim como 
da sua forma de instalação e funcionamento. 

A Diretoria Estatutária detém deveres, 
atribuições e responsabilidades muito bem 
delineadas na Lei das S/A, prevendo inclusive, 
procedimentos judiciais de responsabilização 
e indenização à Companhia. Deveres como 
lealdade, transparência e de diligência são 
expressamente previstos na legislação das 
sociedades anônimas.
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CRG - Contrato de
Resultado Global

Empoderar pessoas, transformar sua realidade 
e realizar sonhos, faz parte do nosso propósito 
e nos orienta na nossa política de remuneração 
variável, que impacta diretamente no 
engajamento e na forma como nossos 
colaboradores se sentem ao trabalhar conosco.

Nosso programa visa reconhecer os esforços, 
aumentar e reforçar nossos valores culturais 
e a reter talentos. O estímulo não somente ao 
esforço individual, mas também no coletivo 

O programa de remuneração variável é 
aplicado na Texneo desde 2014, e desde lá o 
mesmo vem sendo ampliado:
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Transformar o Contrato de Resultados Individual (CRI) para Global (CRG), ajudou no fortalecimento 
de valores como Comprometimento, Profissionalismo e Trabalho em Equipe.

É também constantemente reforçado com os colaboradores em nossos rituais de alinhamento 
estratégico que outros objetivos setoriais são importantes e contribuem para todo o contrato global.

Os objetivos estratégicos são divididos em perspectivas que compõe resultados Econômico-
Financeiros, de Mercado e Imagem, de Qualidade para o Cliente, de Tecnologia e Processos, de 
Capital Humano e de Sustentabilidade, conforme o Mapa Estratégico ilustrado na próxima página.

A partir do momento que todos olham para um conjunto de 
objetivos estratégicos, tentamos evitar que a busca por 
resultados individuais e setoriais se sobressaia em ações que 
não vislumbrem o todo.

Por que importa

Histórico

por melhores resultados, incentiva a busca 
por qualidade e melhoria do atendimento em 
todas as áreas e propicia a redução de custos 
e despesas que acabam impactando em toda 
a cadeia.

Nossa estratégia
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CRG - Contrato de 
Resultado Global

Um dos princípios fundamentais da Texneo é a Transparência. Além da política 
de remuneração variável ser homologada no Sindicato, com a participação 
de representantes dos colaboradores, mensalmente todos os resultados são 
divulgados em apresentações online e abertas a todos.

Nestas apresentações são demonstrados os resultados de cada objetivo global, 
o desempenho total do CRG, bem como os resultados dos indicadores que são 
gatilhos para o pagamento de bônus, como Lucro Líquido e EBIT.
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Os indicadores do CRG não possuem limite mínimo de desempenho, qualquer 
resultado alcançado é considerado na ponderação total. Isto faz com que, 
mesmo que algum objetivo esteja abaixo do resultado esperado, a busca por 
ações de melhorias seja constante e todo esforço poderá ser recompensado 
com a melhora no desempenho global do CRG, que serve como multiplicador do 
bônus a ser pago.

Princípios

Boas práticas

Nestas apresentações é reforçado o quão 
impactante pode ser a ação de cada um na 
participação de cada objetivo estratégico.

Destaque 2021:
Ampliação do contrato de resultados 
para todos os colaboradores.
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Sustentabilidade
A importância da sustentabilidade

As crises e grandes mudanças no ambiente de negócios fazem parte do dia-a-dia 
das empresas. Não seria diferente no nosso caso. Sabemos que precisamos estar 
preparados para as circunstâncias que nos envolvem e isso representa muito mais do 
que sermos competitivos em um mercado que se transforma constantemente. 

Buscamos incessantemente entender o nosso papel na cadeia de valor têxtil e ser 
consequentes com ele, assumindo as nossas responsabilidades junto a todos os seus 
atores, internos e externos. Isso significa que devemos conhecer as nossas forças e 
fraquezas, bem como as oportunidades e ameaças do contexto em que atuamos, e 
devemos agir no sentido de superar as nossas vulnerabilidades e ajudar o mercado a se 
desenvolver para gerar cada vez maior valor para a sociedade.

Atuamos de forma responsável, baseados em estruturas financeiras complexas, 
compatíveis com o nosso crescimento e com os desafios do nosso cenário econômico-
financeiro. Perseguimos desenhos de gestão cada vez mais aderentes à crescente 
necessidade de trabalharmos dentro das melhores práticas de mercado, atuando nas 
frentes de Governança Corporativa, Gestão de Riscos Corporativos e Compliance.

Tudo isso nos permite ir adiante, crescendo de forma responsável e atuando em 
todas as situações, ordinárias ou extraordinárias, dentro dos nossos valores e de 
forma coerente com o que se espera de uma empresa orientada às boas práticas de 
sustentabilidade. 

Tudo isso nos permite perseguir o nosso propósito, a nossa visão e a nossa missão 
de forma mais adequada, reforçando o envolvimento dos líderes e aumentando a 
comunicação com os diversos níveis de colaboradores, internos ou externos, tornando 
a metodologia de gestão “mais fluída”.
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Assim, a Texneo atua ativamente na construção 
de estratégias que nos permitam evoluir de forma 
sustentável, gerando crescimento e oportunidades em 
toda a cadeia têxtil.
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Sustentabilidade
Buscamos, constantemente, criar as melhores condições para que as equipes e os 
líderes realizem as suas atividades de forma integrada com a cadeia de valor. Nosso 
grande desafio é criar as condições para trazer todo o avanço de gestão que buscamos 
realizar para um formato digital, integrando os processos de gestão de forma sistêmica.

Possuímos um Código de Ética e Conduta que estabelece os critérios norteadores 
para a manutenção dos nossos valores e princípios éticos. Agimos sempre dentro 
das linhas que estabelecemos e julgamos corretas e acreditamos que é fundamental 
desenvolvermos todos os nossos parceiros de negócio para que atuem adequadamente, 
cada um no seu âmbito, buscando uma cadeia de valor mais equilibrada. Agir 
corretamente, sempre, é parte integrante das nossas práticas diárias.

Da mesma forma, nossa conversão em uma sociedade anônima de capital fechado 
e a nossa primeira emissão de debêntures, em 2021, não são consequência de fatos 
pontuais e isolados do nosso contexto econômico-financeiro. São etapas do nosso 
desenvolvimento, orientadas para a criação de condições de sustentação do nosso 
crescimento.

É desta forma, unindo os esforços de todos e construindo o futuro conjuntamente 
dentro e fora da empresa, que a consolidação de uma reputação positiva e 
fundamentada está sendo forjada.

¹A categoria de Great Place to Work foi atingida de acordo com o certificado da empresa GPTW, em 2021.
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Acreditamos que, ao agir em consonância com os 
princípios que nos norteiam, estamos criando uma 
empresa melhor para um mundo melhor. Atingir o 
patamar de empresa GPTW¹ não foi uma coincidência, 
mas uma consequência natural da construção 
sustentável para a qual a própria estratégia 
empresarial conduz.
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Auditoria
Anualmente, contratamos os serviços de uma auditoria externa para examinar e 
validar nossas demonstrações financeiras, bem como os processos mais críticos 
envolvidos na sua elaboração.

Buscamos sempre contratar uma das empresas denominadas Big Four, 
nomenclatura utilizada pelo mercado que faz referência às quatro maiores 
organizações de auditoria e consultoria do mundo. O exercício de 2021 também 
foi auditado pela Ernst & Young (EY), sendo que o escopo de análise foi ampliado 
para trazer mais transparência às nossas práticas administrativas, econômico-
financeiras e fisco-contábeis.

A contratação de terceiros imparciais, e que utilizarão métricas e práticas 
de mercado, nos oferece ainda maior confiabilidade em relação aos nossos 
processos de controle e registro, permitindo avaliar adequadamente se 
são acurados e se atendem as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
internacionalmente.
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Esta “acreditação externa” eleva o nosso nível de 
governança corporativa, e é muito importante 
para que tenhamos uma relação de transparência 
com os nossos stakeholders internos e externos.

Na auditoria realizada em 2021, foram diversas as áreas averiguadas: 
Contabilidade, Financeiro, Custos, Compras, Comercial, Logística e RH.

Ao concluir as análises, a EY nos concedeu um parecer sem ressalvas, ou seja: 
atestaram que em todos os aspectos relevantes auditados, possuímos controles 
e registros internos que reforçam a integridade das nossas demonstrações 
financeiras.
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ABVTEX
Aderência e conexão com ODS Panorama

Tanto a Certificação ABVTEX, quanto as demais 
certificações que fizeram parte do escopo 
da Texneo durante o ano de 2021, aderem ao 
cumprimento dos objetivos da ODS: 

Objetivo 08: Emprego Decente e Crescimento 
Econômico: Promover o crescimento 
econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo, e trabalho decente 
para todos.

Objetivo 12: Consumo e Produção 
Responsáveis, no qual visa assegurar 
os padrões de produção e de consumo 
sustentáveis. A meta 12.4 estabelece “alcançar 
o manejo ambientalmente saudável dos 
produtos químicos e todos os resíduos, ao 
longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo 
com os marcos internacionais acordados, e 
reduzir significativamente a liberação destes 
para o ar, água e solo, para minimizar seus 
impactos negativos sobre a saúde humana e o 
meio ambiente.²

A Associação Brasileira do Varejo Têxtil – 
ABVTEX, cumpre seu papel de fomentar 
os princípios de governança corporativa 
e desenvolvimento sustentável da cadeia 
produtiva junto às empresas varejistas 
associadas e à cadeia de fornecimento do 
varejo de moda; promove e apoia ações de 
desenvolvimento da indústria; e apoia o 
combate à informalidade e à pirataria, que 
prejudicam as redes de varejo (concorrência 
desleal), o governo (sonegação fiscal) e os 
consumidores (garantia de origem, qualidade e 
segurança do produto).

A ABVTEX atua em quatro pilares principais³:

Importância

A Associação é responsável por disseminar 
um papel que vai além do econômico, visando 
preservar e fomentar o social e o ambiental. 

Segundo a própria ABVTEX, “ao concentrar 
uma agenda positiva de iniciativas e melhores 
práticas, além de articular soluções conjuntas 
para problemas comuns, a ABVTEX tem 
protagonizado várias conquistas, entre elas 
as relativas ao seu Programa de auditorias 
na cadeia fornecedora, considerado o maior 
esforço setorial do varejo de moda no combate 
ao uso de trabalho análogo ao escravo e 
infantil pela cadeia de fornecimento.“
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²Fonte: Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – 

Nações Unidas do Brasil.

³Associação Brasileira do Varejo Têxtil – ABVTEX.

Boas práticas

Como membro certificado da ABVTEX, a 
Texneo possui diversos benefícios, dentre eles 
podemos destacar os citados abaixo:

• Melhoria no ambiente de trabalho e redução 
de acidentes, conquistando maior retenção de 
mão de obra e melhoria do grau de satisfação 
dos colaboradores;

• Melhorias significativas e fundamentais para 
a sustentabilidade dos negócios;

• Concorrência leal uma vez que todos os 
fornecedores e subcontratados auditados 
têm as mesmas condições de fornecer aos 
varejistas; 

• Abertura de mercado graças à obtenção 
do Selo ABVTEX, amplamente reconhecido 
como uma credencial em torno das melhores 
práticas;

Destaques 2021

O Selo ABVTEX visa certificar as empresas 
participantes do Programa ABVTEX, 
classificando-as em três categorias de 
boas práticas: ouro, prata e bronze. Para 
requerer a certificação, passamos por um 
criterioso processo de auditoria externa, 
tanto física quanto documental. A Texneo 
possui a Certificação desde 2017 e conquistou 
novamente o Selo Ouro no ano de 2021, já que 
este é renovado anualmente.
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Possuímos Classificação Ouro na certificação 
ABVTEX que nos confere um título de Fornecedor e/ou 
subcontratado aprovado no Programa ABVTEX que possui 
um conjunto de práticas, superior ao atendimento dos 
requisitos de responsabilidade social básicos exigidos 
e com atendimento dos requisitos ambientais e de 
governança/compliance. As práticas que adotamos 
vão além daquelas obrigações legais e mostram que 
acreditamos na tecnologia e na nossa responsabilidade 
para o desenvolvimento de malhas de qualidade, 
durabilidade e, ao mesmo tempo, sustentáveis. É 
possível implantar boas práticas e manter também a 
sustentabilidade financeira do negócio.
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Consumidor e
transformação digital
2021 foi especialmente importante pois nos permitiu dar início a ações estratégicas de 
mercado planejadas para este novo momento. Estar consciente que estamos inseridos 
em um ambiente de intensas e velozes transformações, onde se adaptar às mudanças 
que acontecem em períodos de tempo cada vez mais curtos, exige uma dinâmica de 
trabalho diferenciada com alto nível de flexibilidade para atender melhor às exigências 
do cliente.

Apesar de todos os desafios proporcionados pela pandemia, toda a instabilidade que 
permeou o ambiente, sejam eles relacionados à economia, saúde, cadeia logística, 
câmbio, além do avanço da tecnologia, procuramos nos adaptar de forma ágil e 
dinâmica às necessidades do mercado, colocando o cliente no centro da nossa jornada 
de criação de valor para oferecer produtos e serviços de forma superior.

Lançamos um olhar sobre nosso produto essencial, sob a ótica da experiência que 
queremos proporcionar ao cliente e desenvolvemos projetos nesta linha com o objetivo 
claro de melhorar a experiência do cliente em todos os pontos de contato com a 
empresa. Isso exigiu que procurássemos entender em profundidade as necessidades 
reais e emergentes dos clientes e demais stakeholders.

Sabemos que esta caminhada do entendimento das necessidades é uma jornada 
que não se finda, visto que o mundo está em constante transformação, alterando a 
dinâmica do mercado.
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Abraçamos a inovação como um instrumento para a 
transformação necessária que nos permitirá no curto, 
médio e longo prazo atuar neste ambiente tecnológico 
e plural onde as vantagens competitivas se mostram 
cada vez mais transitórias.
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Metaverso Texneo

Consumidor e
transformação digital
2021 nos mostrou que é preciso estar cada vez mais atento às mudanças de 
comportamento do consumidor. É do consumidor que emergem todas as iniciativas 
para alimentar os processos, produtos e serviços oferecidos pela Texneo. Estamos 
vendo que a relação das marcas com o consumidor deixará de ser transacional. 

Tendências apontam que será preciso desenvolver conexões profundas entre as marcas 
e o consumidor, estabelecendo uma relação de confiança e humanização. Cada vez 
mais a experiência do cliente será multifacetada, por isso é tão importante que esta 
experiência seja integrada e personalizada, tanto no ambiente físico quanto no digital.

Seguimos confiantes que os projetos estratégicos iniciados em 2021, com a certeza de 
que há muito trabalho a ser feito. Confiamos em nossas pessoas que são o principal 
vetor de transformação da empresa e não por acaso depositamos em nossos 
colaboradores a confiança para que as frentes de trabalho iniciadas sejam executadas 
com o cuidado e a devida responsabilidade.

Nosso principal objetivo é que o cliente perceba os diferenciais da nossa proposta de 
valor e permaneça conosco pelo maior tempo possível por encontrar em nosso trabalho 
respaldo para sua evolução.
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A demanda por sustentabilidade tem se mostrado 
uma vantagem competitiva emergente. Estudos 
mostram que os consumidores passarão a gravitar em 
torno de produtos e comunidades ecologicamente 
corretos, por isso nosso trabalho em torno dos ODS e 
do desenvolvimento de produtos sustentáveis foi e 
continuará sendo uma frente de trabalho prioritária.
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Evoluindo a experiência Texneo

Dados da Jornada Ideal Texneo

A Jornada do Cliente é o principal projeto da 
Texneo para o ano de 2022. Através deste 
projeto buscamos entender a jornada atual 
de nosso cliente, identificando os principais 
momentos de interação e pontos de contato 
mais relevantes, com o intuito de identificar 
expectativas, desafios e oportunidades para 
evoluir a experiência Texneo.

Acreditamos que marcas são promessas 
de uma experiência. E toda experiência 
nasce de uma expectativa. Por isso, visamos 
entender como a expectativa x experiência 

Nossa contextualização sobre a jornada do 
cliente envolveu três pontos distintos:

• Jornada “as is“: como era nossa interação 

• A construção da jornada ideal para nosso 
cliente sustenta aprendizados, com massa 
crítica e embasamento numérico para orientar 
principais necessidades de priorização em 
nossas implantações de ações;

• Trabalhamos com uma amostra consistente, 
envolvendo clientes, representantes e 
colaboradores de diferentes categorias e 
perfis;

• Análise focada por perfil, envolvendo 
inteligência em cruzamento de dados;

• Resultado e base para KPI’s para avaliar 
performance e evolução.

Mais que atender é preciso surpreender. 
E, para isso, humanizamos e datificamos 
informações para agir de maneira estratégica, 
impulsionando nosso negócio com flexibilidade 

real se constrói na jornada do cliente com a 
Texneo, para com isso, criarmos momentos 
que surpreenderão positivamente os nossos 
clientes, superando suas expectativas. Nosso 
ecossistema foi mapeado considerando 
três momentos principais na percepção – e 
sensações – do cliente: pré, durante e pós.

O grande desafio abraçado pela Texneo é levar 
uma experiência consistente e coerente de 
dentro para fora, ouvindo o que nosso cliente 
necessita.

com o cliente até então;

• “How to“: momento de pesquisas 
exploratórias, qualitativas, quantitativas com 

diferentes stakeholders para ter insumos que 
norteiam os pontos de uma jornada ideal e 
co-criar ações relevantes para atingir este 
objetivo;

• Jornada “to be“: o que faremos e como 
faremos para seguir entregando o melhor para 
nosso cliente.

e coerência, melhorando nosso relacionamento 
com o cliente, construindo valor intangível 
amparado pelo nosso propósito e gerando 
confiança.

As pessoas podem esquecer 
o que você fez. As pessoas 
podem esquecer o que 
você falou. Mas jamais 
esquecerão como você as 
fez sentir.

– Mary Angelou, escritora
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Parceiro de Negócio

O representante comercial é um agente de negócios atuando em nome da marca Texneo, 
contribuindo significativamente para o desenvolvimento de nosso negócio. 

Para a Texneo, promover qualificação contínua deste profissional é essencial para o bom 
caminhar de nosso plano estratégico e evolução em nosso contato pessoal com os clientes. 
Fazendo jus a esta afirmação, na Texneo são realizadas diversas frentes que promovam a 
melhor capacitação de nosso time de vendas externo.

• Imersão na Texneo;

• Treinamento do jeito Texneo de ser;

• Treinamento de ferramentas;

• Alinhamentos estratégicos;

• Portal com conteúdo em vendas (Texplay);

• Informações detalhadas de produtos (Arena Texneo);

• Lives periódicas;

• Indicadores;

• Liderança presente e engajada;

• Convenção de vendas, entre outros...
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Relação Texneo e representantes comerciais

O representante comercial é nosso elo com os clientes 
Texneo, entendendo suas necessidades, anseios e 
expectativas. Neste sentido, o nível de exigência, 
especialização e conhecimento são altamente 
valorizados e patrocinados pela Texneo, representando 
um crescimento exponencial de qualidade em nosso 
time de vendas.
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O relacionamento da Texneo com fornecedores e prestadores de serviços, visa atender os 
objetivos expostos no 8º selo do ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é 
designado por Trabalho Decente e Crescimento Econômico.

Buscamos ofertar como um diferencial aos nossos clientes um produto com alto valor 
tecnológico agregado, desta forma, nosso parque industrial é equipado com tecnologia de 
ponta, que permeia a produtividade através da modernização tecnológica e inovação, mas 
que também visa a sustentabilidade da cadeia produtiva.

A Texneo está sempre incentivando parcerias estratégicas que permitam não apenas o nosso 
crescimento e desenvolvimento, mas de nossa comunidade e região como um todo. Por mais 
que a indústria têxtil possa gerar resquícios não sustentáveis ao ambiente, entendemos e 
buscamos diariamente alternativas em prol de melhorar a eficiência dos recursos globais no 
consumo e na produção responsáveis, que também se complementa com o 12º Selo.

Valorizamos as boas práticas dos fornecedores e também dos nossos colaboradores 
em relação a contratação dos mesmos, assim, somos regidos por uma política interna de 
compras e contratação de serviços de terceiros. Ainda, denotando maior credibilidade, 
transparência e idoneidade ao nosso trabalho, também somos acompanhados por uma 
auditoria interna anualmente.

Por que a Texneo pode ser vista como uma empresa 
que idealiza este selo?

Neste selo, as políticas adotadas pela Texneo são 
representadas através do relacionamento da Texneo com 
fornecedores e prestadores de serviço, visando garantir 
que tais intervenientes sejam norteados pelos mesmos 
princípios e valores que nós. Buscamos desenvolver 
fornecedores que estejam aderentes ao nosso Código de 
Conduta e Ética, bem como a nossa política anticorrupção.



0129 0128

Relatório de Sustentabilidade Texneo 2021Re
la

tó
ri

o 
de

 S
us

te
nt

ab
ili

da
de

 T
ex

ne
o 

20
21

Fornecedores

G
O

V
E

R
N

A
N

Ç
A

O que realizamos em 2021?

A prática diária dos tópicos elencados no Selo 
12) Consumo e Produção Sustentáveis, são 
idealizadas na Texneo através dos seguintes 
cases:

1)  Certificação dos fornecedores: 

• A importância da certificação dos 
fornecedores, como por exemplo, no caso do 
Oekotex, garante a rastreabilidade da origem 
da matéria-prima, sendo primordial no quesito 
qualidade e também em todos os processos 
que envolvem a cadeia produtiva.

• O fato de a Texneo ser uma empresa com 
diversos selos e certificações de qualidade e 
sustentabilidade, demonstra que prezamos por 
fornecedores que garantam todo o processo 
e possuam as mesmas certificações, isso 
porque, precisamos comprovar que a matéria-
prima, (como no caso dos fios, químicos, entre 
outros), atendem todos os critérios exigidos 
pelas empresas certificadoras. E acima de tudo 
prezamos pela qualidade e sustentabilidade 
de nossa marca e a representatividade do 
Selo Texneo Green, para nossos clientes e 
colaboradores.

• Outro exemplo a ser destacado, são as 
malhas que desenvolvemos em nossa coleção 
de outubro de 2021, uma delas produzida a 
partir de fio de poliéster reciclado, feito com 
garrafa pet retirada do oceano, e a outra com 
fio de poliamida reciclada a partir de sobras 
da própria matéria-prima. Todo este processo 
de homologação do fornecedor, requer que 

o mesmo garanta a origem do produto e 
apresente a certificação internacional GRS – 
Global Recycle Standard Certification.

2) Logística reversa:

• Os tubetes de papelão que acompanham 
as bobinas plásticas utilizadas para embalar 
as malhas são devolvidos aos fornecedores 
que nos vendem este material assim que 
finalizamos o processo de uso (desbobina);

• Também retornamos ao fornecedor para 
reutilização os tubetes de papelão que servem 
de base para o papel para sublimação;

• Tanto as bobinas quanto os tubetes de 
papelão dos fios de elastano, fio este que 
compõe uma porcentagem de praticamente 
todas as malhas fabricadas por nós, são 
separados pela tecelagem e acondicionados 
em caixas de papelão, pesados e vendidos 
para uma empresa que faz a limpeza e 
classificação dos tubetes, revendendo as peças 
em condições de uso para o fabricante do fio 
reutilizar em seu processo produtivo;

• Durante o ano de 2021, homologamos um 
novo fornecedor de algodão penteado, no 
qual realizamos a logística reversa das rocas 
e pallets, retornando ao fabricante após o 
consumo dos fios;

• Ainda em 2021, em parceria com alguns 
clientes aqui do Estado de Santa Catarina, 
realizamos o projeto piloto de logística reversa 

de tubetes de plástico das malhas que são 
vendidas pela Texneo, nosso objetivo para 
2022 é viabilizar a operação e tornar esse 
projeto uma realidade em uma escala nacional.

3) Gestão de resíduos têxteis e não 
têxteis:  Oportunidade de redução, 
reaproveitamento e reciclagem.

• Os químicos vencidos, ou seja, fora do 
prazo de validade e que não podem ser 
mais utilizados na nossa produção, são 
destinados para uma empresa especializada 
em tratamento e destinação dos resíduos 
industriais;

• As caixas de papelão que compramos para 
utilização na tinturaria e no acabamento, 
são feitas de material de aparas, ou seja, de 
papelão reciclado;

• As caixas de papelão que servem de 
embalagem para os fios comprados por 
nós, são vendidas para um fornecedor local 
especializado em resíduos e refugos têxteis;

• Todos os resíduos de papelão e plástico 

gerados na empresa Texneo são armazenados 
em caçambas metálicas e vendidos para uma 
empresa local de reciclagem homologada por 
nós;

• Já os containers, tambores, bombas e baldes, 
tanto de plástico quanto de metal, após o 
uso do produto, devolvemos a embalagem 
ao fornecedor para reutilizar novamente, 
ou quando não é possível a reutilização, é 
realizada a venda para outros fornecedores 
que fazem a coleta, estes possuem licença 
ambiental para dar a devida destinação a 
embalagem;

• No ano de 2021 realizamos a troca de todos 
os sabonetes líquidos, papéis toalhas e papéis 
higiênicos da empresa, visando reduzir 
o consumo, com um produto de melhor 
qualidade;

Acreditamos que são pequenas ações que 
podem mudar a nossa realidade, melhorar o 
nosso dia a dia e contribuir para a preservação 
do nosso ambiente e sociedade, trilhando 
nosso futuro.
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– Fabrício Axt, Sócio Texneo

Inovação
A Texneo é uma empresa inovadora em sua essência. Ao longo dos anos, ajustou seu 
negócio vencendo inúmeras barreiras e desafios. Criou internamente muitas soluções 
ou buscou alternativas no mercado para acrescentar valor aos seus produtos, serviços 
ou processos, sempre focada no seu cliente.

Buscamos acompanhar e atualizar nossos processos aos conceitos da Indústria 4.0, 
com olhar atento às movimentações do mercado para temas como Internet das coisas, 
Inteligência artificial e, mais recentemente, o Metaverso.

Buscando ampliar a conexão com o mercado, estamos presentes no Centro de Inovação 
Blumenau - CIB e temos o nosso programa de inovação aberta.
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Entendemos que sem trabalharmos a Inovação, não 
há como nos mantermos competitivos e com nossa 
equipe motivada. São as pessoas que constroem o 
sucesso do nosso negócio. Tratamos então a Inovação 
como indispensável ao nosso processo constante de 
aculturamento.

Para Inovação fazer parte da Cultura do nosso negócio, criamos o programa INOVA 
TEXNEO, que virá a consolidar nossa estratégia de inovação. Contamos ainda com apoio 
de programas de incentivo à Inovação, como a Finep e a Lei do Bem.

Esperamos contribuir com a Indústria Têxtil nacional, bem como ajudar a elevar a 
posição do Brasil no ranking global de Inovação. O Brasil ocupa a 57ª colocação, entre 
132 países (fonte: IGI – WIPO – 2021). 

A Texneo do futuro, será uma empresa conectada com todo seu ambiente, e atenta 
às necessidades de seus clientes. Uma empresa de múltiplas soluções e serviços, 
que desenvolve sua equipe e contribui para evolução da sociedade, com práticas 
sustentáveis aplicadas através dos princípios da Moda Circular.
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Inovação
O conceito da inovação para a 
Texneo, metodologia aplicada e 
boas práticas já realizadas

A inovação está no DNA de Texneo! Para nós, 
desde melhorias com rápida implementação, 
até os projetos mais estratégicos da empresa, 
se ancoram pela cultura de inovação. Dessa 
forma, nossos esforços se concentram além 
dos projetos, mas na construção contínua 
dessa cultura, que somados potencializam o 
poder de transformação no negócio.

Como principal norteadora, a inovação é 
orientada com o foco de gerar valor para 
o nosso cliente, e que todas as pessoas da 
Texneo podem contribuir nesta missão. Assim, 
fortalecemos o pertencimento das pessoas e 
valorizamos suas contribuições para o negócio.

Hoje atuamos em várias frentes de inovação, 
que complementam uma estratégia de longo 
prazo. Em nossas iniciativas, prezamos pela 
cultura da organização, desenvolvimento de 
produtos inovadores, transformação digital 
do negócio, e conexão com novas formas e 
modelos no mercado; sempre com o foco de 
gerar valor e melhor atender as necessidades 
de nossos clientes.

Sobre o incentivo à cultura de inovação, 
em 2021 construímos o programa Inova 
Texneo, lançado no início de 2022, para o qual 
construímos uma estrutura em que qualquer 
pessoa, independentemente de seu nível 
hierárquico, possa submeter uma ideia ou 
apontar uma oportunidade, e ser apoiada por 
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Prezando pelo reconhecimento das pessoas, 
esse formato se conecta com os grupos de 
melhoria contínua e alavanca as iniciativas e os 
resultados na prática.

Além disso, há muitas outras formas de 
observar a natureza inovadora da Texneo, 
destacando principalmente o olhar atento 
às constantes transformações de mercado. 
Com uma perspectiva de estratégia, nós 
possuímos iniciativas que nos conectam com 
novos modelos de negócios e experimentam 
diferentes tecnologias, o que se torna uma 
importante frente em meio às constantes 
viradas de mercado, por meio da digitalização. 
Além disso, essa conexão com o mercado 
acontece pela nossa presença no Centro de 
Inovação Blumenau - CIB e pela nossa frente 
de trabalho de inovação aberta.

Como peça fundamental na construção do 
futuro, além de novas frentes de negócios, 
vemos a digitalização na linha da indústria 
4.0, não apenas como uma maneira de 
sermos mais eficientes, e sim pela geração de 
diferenciais competitivos, entregando a melhor 
experiência possível para nosso cliente. Para 
isso, a liderança da empresa trabalha em um 
plano com uma visão de futuro de médio prazo 
para guiar as ações referentes à indústria 4.0.

Parcerias estratégicas

Como parceiros estratégicos, possuímos relação e estamos presencialmente no Centro de Inovação 
Blumenau - CIB, com o nosso Texneo Hub. Além disso, possuímos parceria com a Universidade 
Federal de Santa Catarina - UFSC para a interação de alunos de graduação e pós-graduação com a 
indústria, por meio de uma competição de desafios.

Para encontrar e escalar as parcerias estratégicas, temos o nosso programa de inovação aberta, no 
qual recorrentemente encontramos novos parceiros nas soluções de desafios. Essa é uma maneira 
de amplificarmos as conexões e o posicionamento no ecossistema.

A FIESC também se tornou uma parceira da Texneo, pela participação do Projeto Travessia, 
organizado pela FIESC, que é um programa de formação focado na reinvenção da indústria, e tem 
a pretensão de colaborar com um salto de qualidade, relevância, incremento do PIB e agregação de 
valor para esta indústria tão relevante para Santa Catarina.

pessoas que possuem o propósito de facilitar e 
auxiliar os projetos.
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Destaques 2021

•  Finalização do primeiro ciclo de inovação aberta;

•  Estruturação interna do Inova Texneo;

• Patrocínio e participação na organização do primeiro Hackathon, versão Trilha de 
Inovação, com a organização do Centro de Inovação Blumenau - CIB e a FURB;

• Aprovação de projeto no edital do CNPq RHAE, voltado para a inserção de mestres e 
doutores nas empresas, aproximando a iniciativa privada e a academia;

• Participação no programa Travessia da FIESC, programa voltado para a reinvenção da 
estratégia nas indústrias do ramo têxtil de Santa Catarina.

Os grupos de melhoria contínua, iniciativa consolidada na Texneo e que foi alavancada 
pelo programa Inova Texneo, em 2021, geraram 39 ideias cadastradas e 20 projetos 
implementados.

Em 2022 temos o foco de consolidar iniciativas de 
inovação estruturadas ao final de 2021, dando a 
continuidade necessária para solidificar a cultura de 
inovação. Em relação à inovação aberta, queremos 
aumentar a conversão de conexões e projetos abertos 
em ciclos anteriores, em resultados em nossa rotina.

Com o programa de sugestões de ideias, há a possibilidade de uma remuneração por 
resultados. Então além dos colaboradores terem a liberdade e apoio para executarem 
seus projetos, quando são implementados, o seu resultado é medido e convertido em 
pontos de avaliação, para quantificar o bônus. Estes pontos são avaliados por diversos 
eixos: como resultado financeiro do projeto, resultado da eficiência no trabalho, 
melhora no impacto ambiental etc., em consonância com as práticas ESGs.
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Inovação
Projetos relacionados à ampliação, aquisição de máquinas, 
equipamentos e inovação.

Com o foco em oferecer soluções eficientes e inovadoras em malhas e tecidos, a Texneo está 
constantemente procurando evoluir o seu processo produtivo. Neste sentido, no ano de 2021, foi 
organizado um plano de expansão e atualização fabril, visando uma maior capacidade para atender 
as demandas de nossos clientes.

Além disso, este plano avança com a transformação digital do negócio, na direção da indústria 4.0, 
com equipamentos atualizados e com novas formas de controle e acessibilidade da produção por 
meio de tecnologias ascendentes.

O mercado esportivo possui uma previsão de crescimento de 13% em 2022 no Brasil, de acordo com 
a fonte Brazil Sportwear Industry Market, e além de atender ao crescimento do mercado, a aquisição 
de novas máquinas e ampliação de uma maneira geral, possibilitam uma maior personalização das 
malhas de acordo com as diferentes necessidades do mercado consumidor.

Combinando tecnologias de processo e materiais diferenciados, a Texneo oferece ao mercado 
tecidos com várias funcionalidades. Nossas linhas incluem produto de alto valor agregado para os 
segmentos de atuação: Air; Antimicrobiano; Antiviral; Compression; Creora highcloTM; Digital; Dry; 
Neon; Refletiva; UV 50+; Zero Transparência; Jacquard; Estruturados; Telados; Dupla Face; Com brilho, 
entre outros.

O investimento na ampliação e na modernização da fábrica é fundamental para a Texneo continuar 
sendo pioneira com suas novas soluções e inovações em seus produtos.

G
O

V
E

R
N

A
N

Ç
A

Destaques 2021

• A Texneo participou de um mapeamento de maturidade em indústria 4.0 junto ao SENAI e à 
Abit, e por ter se destacado, nossa diretora industrial foi convidada pela Abit para compartilhar 
nossas ações como um case de sucesso sobre o assunto em um encontro organizado pela CNI – 
Confederação Nacional da Indústria. O evento foi o Intercâmbio de Lideranças Setoriais da Indústria 
Têxtil e Vestuário 2021, e teve como objetivo o compartilhamento de práticas como as empresas têm 
trabalhado este tema de automação em seus processos produtivos.

• Investimentos em modernização e indústria 4.0.

Uma parceria que está sendo estruturada é com o CNPq e universidades por meio do edital RHAE, 
focado na inserção de mestres e doutores na iniciativa privada. A Texneo foi aprovada, e está 
aguardando a liberação dos recursos para o projeto, focado em um estudo científico de alguns 
parâmetros do processo produtivo, que podem potencializar a produção e diminuir o impacto 
ambiental.

O objetivo para o ano está traçado na expansão da 
capacidade produtiva, entre malharia e beneficiamento, 
garantindo o atendimento pleno às necessidades de nosso 
cliente. Vislumbrando um avanço em digitalização, utilizando 
tecnologia e princípios bases da indústria 4.0, esperamos 
evoluir com a conectividade das informações e capacidade de 
predição na fábrica, nos conectando com a Texneo do futuro.
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Gestão de Projetos
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Importância

Entendemos a importância em desenvolver uma cultura de gestão de projetos focada em atingir 
aos diversos objetivos da empresa, atualizando, melhorando e ampliando as nossas operações. Ao 
unirmos gestão e colaboração, acreditamos na potencialização da inovação e no fortalecimento 
contínuo da organização.

Nossa estratégia

Por meio de um escritório de projetos, queremos estabelecer prioridades, oferecer suporte e 
orientação para que os esforços e recursos utilizados sejam convertidos no atendimento do 
plano estratégico. Entendemos que a inovação é a chave para solucionar muitos dos desafios que 
as organizações enfrentam, para isso, além da tecnologia, acreditamos que as pessoas são as 
verdadeiras responsáveis pelo sucesso de qualquer organização.

Adotamos um modelo de gestão matricial, oportunizando e democratizando a cultura de projetos, 
bem como, estimulando a participação das equipes e o desenvolvimento de competências individuais 
como: senso de dono, responsabilização, pró-atividade e senso de pertencimento.

Mais do que práticas, o Mindset ágil e a inovação são continuamente lembrados e valorizados 
culturalmente. A organização utiliza plataformas digitais para conectar suas estratégias aos projetos 
e planos de ação.

Destaques 2021

O aculturamento em projetos contribuiu para que mais 
de 10% dos colaboradores da empresa participassem 
diretamente de algum projeto inovador com risco 
tecnológico interno.

Além disso, o olhar para o futuro foi fortalecido com o projeto de criação do TexneoHub, a 
coparticipação em eventos no ecossistema de tecnologia e a importante implementação do projeto 
de gestão da inovação.
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TexneoHub
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Importância

Entendemos que o mercado está mudando, 
os movimentos do mercado estão cada vez 
mais rápidos e numa velocidade avassaladora. 
As vantagens competitivas não são mais 
duradouras como foram no passado. Devido 
ao acesso plural ao investimento, informação 
e tecnologia, todas as vantagens competitivas 
organizacionais estão sendo criadas, corroídas, 
destruídas e recriadas constantemente. 

Os mercados não estão mais sendo definidos 
tão somente pelas categorias dos produtos ou 
serviços oferecidos e sim pelo comportamento 
do consumidor e pelas demandas que desejam 
ser atendidas.

Acreditamos que no mundo digitalizado, a 
competição transpasse os modelos tradicionais 
e que devemos conceber constantemente 
novas experiências de ponta a ponta, 
utilizando as tecnologias digitais para entregar 
um valor excepcional aos nossos clientes.

Nossa estratégia

Potencializar a inovação por meio da 
aproximação física a centros de tecnologia 
e inovação, junto a empresas que vivem e 
produzem inovações em seu dia a dia.

Em um espaço totalmente preparado, as nossas 
equipes encontram a possibilidade de atuar 
de forma dedicada em projetos estratégicos 
de inovação e complementarmente, poder 
conhecer, por meio das conexões, outros 
empreendedores, investidores, agentes, 

Destaques 2021

Na primeira edição, 1714 
conexões impactadas, com 
96 empresas interessadas.

Lançamento do primeiro desafio de inovação 
aberta. A partir de desafios estabelecidos pela 
Texneo ao ecossistema de inovação, foi aberto 
via TexneoHub uma nova porta de conexão e 
diálogo com agentes da inovação.

outros centros de inovação ou até mesmo com 
universidades, a chance de trocar experiências 
e muitas vezes identificar soluções diretas para 
o negócio.

O TexneoHub, localizado no centro de Inovação 
Blumenau é participante da rede catarinense 
de centros de inovação, possibilitando ampliar 
nossos horizontes, atuando em parceria com 
empresas do ecossistema de tecnologia, 
aproximando ideias e projetos com empresas 
que possuem talento (conhecimento, 
habilidades, experiência e know-how), criando 
conexão, fluxo e posteriormente a inovação.

Os temas Indústria data driven, tecnologia 
no chão de fábrica e gestão de estoques 
intermediários fomentaram contatos e novos 
olhares para o negócio.
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Princípios

Nossa estratégia

A Gestão de Riscos Estratégicos, Financeiros, Operacionais, de Compliance, de Reputação ou Imagem, 
Ambientais e de Segurança fazem parte da atuação da Texneo e todas as áreas da empresa de forma 
inerente devem identificar, avaliar, controlar e mitigar os riscos relacionados às suas atividades, bem 
como implementar respostas, planos de ação e controles eficazes para a mitigação destes riscos a 
níveis toleráveis dentro da organização.

Na busca pela formalização destes processos e para fortalecer as boas práticas de Governança 
Corporativa, visando preservar e otimizar o valor da organização, iniciamos em 2021, o primeiro 
mapeamento de Riscos e Controles Internos dentro de uma área específica, conforme apresentado a 
seguir.

• Em análises e vulnerabilidades, a formação 
da matriz de grau de risco das vulnerabilidades 
encontradas no ambiente, foram utilizadas 
ferramentas, técnicas, recomendações e 
frameworks reconhecidos e consolidados 
de mercado, tais como: CVSS, NIST800-39, 
ISO27005 e OWASP. 

A Texneo tem grande preocupação em manter 
um ambiente de tecnologia atualizado, 
portanto, esta análise de vulnerabilidade 
visou prevenir ações não autorizadas com 
as explorações de encontradas decorrentes 
de falhas, falhas de configurações de 
infraestrutura, com relevância às informações 
em banco de dados, manipulação de 
informações e indisponibilidade

• Em gestão de continuidade de negócio, a 
formação da matriz de risco para avaliação 

No segundo semestre de 2021, a Texneo, preocupada em manter seu ambiente tecnológico seguro, 
através da aplicação de controles de segurança, primando pela proteção dos dados de seus clientes 
e pela operação contínua de seu negócio, firmou parceria com a empresa de consultoria KPMG, 
que realizou a avaliação e assertividade do nível atual de segurança na Texneo, englobando 4 fases: 
Estratégia em Segurança da Informação; Análises e Vulnerabilidades; Gestão de Continuidade de 
Negócio e Capacitação e treinamento em Cyber Security. 

A estratégia em SI, foi subdividida em 3 dimensões de segurança: Pessoas, Processos e Tecnologia. 
Dessa forma, para a formação da matriz de maturidade para avaliação e formação do novo ambiente, 
foram utilizadas ferramentas, técnicas, recomendações e frameworks reconhecidos e consolidados 
de mercado, tais como: ISF.

A Segurança Cibernética é uma pauta que está em crescimento atualmente, apresentando-se como 
um tema imprescindível devido à evolução tecnológica que é essencial para atender as necessidades 
das empresas. Entretanto, assim como a tecnologia cresce, também crescem as ameaças cibernéticas 
em volume e sofisticação.

Diante deste cenário desafiador, a aplicação de medidas e controles para garantir a segurança da 
informação é fundamental para a inovação e nos tempos atuais, mais do que nunca, gerenciar e 
mitigar riscos cibernéticos é um diferencial para o desenvolvimento dos negócios.

Panorama

de impacto de incidentes, foram utilizadas 
ferramentas, técnicas, recomendações e 
frameworks reconhecidos e consolidados 
de mercado, tais como: ISO 22301. Através 
de reuniões com áreas/usuários chaves da 
companhia, foi feito o entendimento dos 
processos, atividades e sistemas críticos, 
quantificando e qualificando os impactos 
decorrentes de uma interrupção, a partir disso, 
foram elaborados os planos citados abaixo 
e também foram definidas as estratégias da 
Gestão de Continuidade de Negócio e Disaster 
Recovery Plan.

• Por fim, capacitação e treinamento 
em cybersecurity, foi estruturado um 
programa de conscientização de segurança da 
informação para a Texneo.
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Compromissos para o futuro

Os resultados obtidos através das análises de maturidade de Segurança da Informação, 
nos possibilitaram a elaboração de um Plano Diretor de SI para os próximos 3 anos, 
sendo que os executivos da companhia, entendem a relevância do investimento em 
tecnologia e, dessa forma, além de agregar eficiência ao modelo de negócio, garantir a 
segurança cibernética na sua própria organização.

O objetivo da Texneo, é de que possamos obter um ambiente de negócio mais seguro 
em questões de tecnologia e informação, e a previsão já para o final de 2022, é que 
teríamos grandes evoluções no grau de maturidade.

Nossa relação com a KPMG foi muito produtiva. Os 
profissionais foram muito atenciosos, qualificados e de 
empenho extraordinário. Os serviços prestados, como: 
Estratégia de SI, Gestão de Continuidade de Negócio, 
Análise e Vulnerabilidade e Capacitação e Treinamento em 
Cyber, atingiram o esperado. Com a parceria da KPMG, 
tudo ficou mais inequívoco no que diz respeito às nossas 
vulnerabilidades. Agora sabemos os caminhos a serem 
trilhados para obtermos um ambiente tecnológico mais 
seguro.
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Lei Geral de Proteção de Dados

Somos uma empresa que valoriza as relações 
de confiança com clientes, parceiros, 
fornecedores, colaboradores e a sociedade 
em geral, por isso temos o compromisso com 
a segurança da informação assim como total 
respeito à privacidade de dados pessoais.

Nossa estratégia

•  Implementamos boas práticas de governança 
e segurança da informação com base na Lei 
Geral Brasileira de Proteção de dados;

•  Implementamos o comitê de privacidade;

• Atualizamos os mapas setoriais com o fluxo 
de dados pessoais;

• Estabelecemos a função do encarregado de 
dados, suas responsabilidades, atuações e 
canais de comunicação;

• Ampliamos os inventários de ativos físicos, 
digitais, sistemas e plataformas;

• Formalizamos com fornecedores as 
obrigações de privacidade;

• Atualizamos políticas internas com uso de 
dados pessoais; 

•  Formalizamos política de guarda e descarte; 

• Realizamos avaliações setoriais e 
treinamentos em cyber segurança;

Destaques 2021

Atualizamos os termos de 
uso de sites e plataformas 
e a nossa política de 
privacidade, oferecendo 
maior transparência em 
relação ao uso de dados 
pessoais. Facilitamos a 
experiência do usuário com 
um gerenciador de cookies 
e implementamos um canal 
eletrônico para envio de 
solicitações diretamente ao 
encarregado de dados - DPO.

Não recebemos nenhuma reclamação de 
titulares ou órgãos reguladores sobre falhas de 
privacidade de dados ou perda de segurança 
da informação.

• Implementamos análises diagnósticas de 
impacto, riscos e ameaças.
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Código de Conduta e Ética

TexneoGreen

EcoBook TexneoGreen

Este relatório foi idealizado e produzido internamente, 
de forma colaborativa, graças à contribuição de um 
time dedicado e comprometido com a busca pela 
sustentabilidade do nosso negócio, a quem queremos 
agradecer:

Imagens

Saiba mais

https://www.texneo.com/arquivo/Codigo-Conduta-e-Etica-Texneo.pdf
https://www.texneo.com/br/texneogreen/
https://www.texneo.com/arquivo/sustentabilidade/br-arquivo-acoes-ecobook_texneo_green.pdf
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