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Indústria Têxtil e 
Sustentabilidade: 
conheça as práticas 
de ESG da Texneo 

A responsabilidade econômica, social e ambiental é a base da 
estratégia da Texneo, uma empresa têxtil de Indaial/SC focada 
na criação de malhas em rolo para os mercados de sportswear, 
beachwear e underwear e presente em 17 países. Esse olhar global 
expande e fortalece as frentes de atuação da empresa quando se fala 
de boas práticas de ESG.

Através do engajamento da equipe, foi criado em 2014 o Comitê de 
ESG, dedicado a liderar melhorias que promovam sustentabilidade, 
bem-estar das pessoas e economia de recursos ao longo do processo.

Para reunir as ações ambientais, sociais e de governança realizadas, 
a Texneo publicou em 2022, seu primeiro Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2021, que analisa os esforços para um crescimento 
sustentável. Conheça algumas frentes de ESG aplicadas na Texneo:

Nossa visão busca constantemente tornar o processo têxtil mais 
consciente e ecológico. Com atenção especial ao tratamento de 
afl uentes e efl uentes, nossa planta hídrica trata e remove todos os 
resíduos têxteis da água antes de ser retornada ao rio de onde foi 
captada, com efi ciência de efl uente de 85% - o objetivo é atingir 88% 
ainda em 2022.

Reutilizamos e reciclamos 100% dos tubetes de papelão que 
acomodam as malhas e fi os, gerando mais de 285 toneladas de 
tubetes recicladas ao ano.

A Texneo também possui certifi cações internacionais como a 
Standard 100 by OEKO-TEX, que abrange todas fases do processo e 
garante produtos têxteis livres de substâncias nocivas, e Roadmap to 
Zero, que assegura a conformidade do parque fabril no programa de 
descarte zero de substâncias químicas perigosas.

A partir de matérias-primas recicladas e de fonte renovável, são 
criadas as malhas que fazem parte da família TexneoGreen:

Poliamida reciclada: a partir de resíduos têxteis que seriam 
descartados, são criados os fi os de poliamida reciclada, usados 
para os produtos Life Green e Feel Green, também disponíveis para 
estamparia digital. 

Poliéster reciclado: seus fi os são obtidos da reciclagem de garrafas 
PET e estão presentes na composição dos produtos Light Green e Fit 
Green, esse último feito inteiramente de poliéster reciclado. 

Bioamida: matéria-prima inovadora para a indústria da moda, o 
fi o de bioamida é feito a partir da biomassa vegetal de um milho 
geneticamente modifi cado para o uso têxtil. O produto Sense Green 
é feito 100% de bioamida e oferece um toque superior até ao da 
poliamida convencional.

Aqui na Texneo, o bem-estar das pessoas e seu desenvolvimento são 
indicadores que direcionam e promovem o crescimento sustentável 
da empresa. Em 2021, a empresa conquistou o selo GPTW, sendo 
uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, além de ser 
uma empresa ABVTEX Ouro e Signatária do Movimento ODS SC.

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. Você pode saber mais sobre as ações 
sustentáveis da Texneo e ver o relatório de sustentabilidade completo, 
acesse texneo.com/br/texneogreen/.

Indicadores ambientais

Linha de produtos sustentáveis

Compromisso social

Nosso propósito é “Empoderar pessoas e organizações a 
transformar sua realidade e realizar sonhos”. Buscamos o 
engajamento genuíno das pessoas, incentivamos nossas 
equipes a inovarem e se desenvolverem para enfrentar os 
novos desafi os que se colocam, incorporando os aspectos 
ambientais, sociais e de governança na cultura da Texneo.” 
Francis Axt, consultora fi nanceira e Líder do Comitê de ESG Texneo.


