TEKA: compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade social
Alinhada ao conceito de desenvolvimento social e ambiental sustentável, a TEKA
Tecelagem Kuehnrich adota uma política que, além de assegurar o atendimento da
legislação e a melhoria contínua dos processos, proporciona a redução de impactos
provocados por sua atividade. O grupo tem um longo histórico de compromisso com a
natureza, atuando através do sistema de parceria com empresas especializadas na
utilização dos recursos naturais e na preservação do meio ambiente.
Ao longo dos anos, o trabalho realizado pela companhia foi reconhecido por prêmios
locais, nacionais e internacionais por diversas organizações. Destaque para o Prêmio
Nacional da ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil – na categoria Consciência
Ecológica, e para o Prêmio Regional Otto Rohkohl de Conservação de Água. A TEKA
tem a garantia de que toda a linha de cama, mesa e banho seja desenvolvida em
processos que não prejudicam o meio ambiente e não causam danos à saúde dos
consumidores, prova disso é a Licença Ambiental de Operação – LAO, liberada pelo
órgão de fiscalização ambiental do Estado.
A empresa possui estações de tratamento de efluentes líquidos e gasosos. Com a
implantação do “Programa de Redução e Controle da Poluição Industrial”, que tem
objetivo como reduzir o impacto ambiental e conscientizar os colaboradores da
empresa para a manutenção adequada do meio ambiente, a TEKA atingiu uma
eficiência média em suas estações de tratamentos de efluentes de quase 100%,
tornando a água tão limpa quanto quando captada. A empresa acompanha
parâmetros físicos, químicos e biológicos e realiza o monitoramento do efluente bruto
e do efluente tratado. Para isso conta com o serviço terceirizado de um laboratório
credenciado e autorizado para avaliar e acompanhar o atendimento aos padrões
determinados pela legislação. Além disso, presta contas dos resultados ao órgão
ambiental estadual e municipal para avaliação e acompanhamento, garantindo assim a
integridade ambiental da empresa, qualidade no produto e redução dos impactos
causados por sua atividade.
Outras grandes propostas implantadas em suas unidades fabris foi a utilização de
biomassa para a geração de vapor (considerada fonte renovável de energia),
reaproveitamento de água industrial, reaproveitamento de energia térmica,
reaproveitamento de fibras de algodão, reaproveitamento de caixas de papelão e
captação de água da chuva, e utilização de produtos químicos biodegradáveis - que
funcionam tão bem quanto seus similares inorgânicos. Além disso, toda a gama de
produtos químicos utilizados no processo fabril está em conformidade com o selo
ECOTEX, certificação europeia.
A TEKA considera que a qualidade ambiental é um componente que está intimamente
ligado à qualidade de seus produtos e serviços. Para cumprir efetivamente sua política

de gestão, a empresa busca atrelar os sistemas de qualidade e meio ambiente, cujo
objetivo é assegurar a inserção da variável ambiental de forma consistente e
equilibrada com os demais componentes da gestão.
A empresa utiliza sua Politica Ambiental para nortear as ações em relação a produtos,
serviços e suas interações com clientes, fornecedores, comunidade, ambiente interno
e externo, firmando o compromisso de incorporar políticas e práticas inovadoras,
éticas e transparentes em um processo de aprendizado permanente.
O grupo mantém um programa de reciclagem e redução de resíduos no processo
produtivo, norteado pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS e pela
formalização de normas e procedimentos internos, denominada de Resíduos e Rejeitos
Industriais: manuseio, transporte e destinação final. Nas unidades fabris da Teka, todos
os resíduos são destinados e transportados por empresas devidamente licenciadas e
credenciadas ao Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental CADRI (SP) e ao Manifesto de Transporte de Resíduos e Rejeitos - MTR (SC). Sendo
assim, em suas unidades fabris, praticamente tudo é reciclado: bombonas, fragmentos
de plástico, tambores, óleos lubrificantes, lodo de ETE, cinza de caldeira, metais, papel,
papelão, resíduos de fiação e tecelagem, lâmpadas, pilhas e baterias, etc.
A companhia também proporciona semanas educativas internas, como Semana da
Qualidade, Semana do Meio Ambiente, Semana Interna de Prevenção de Acidentes –
SIPAT, com objetivo de sensibilizar todo público sobre a importância da proteção,
conservação e uso sustentável dos recursos naturais.
Responsabilidade Social
Além da conscientização ambiental, a TEKA tem um grande papel nas comunidades
onde estão localizados os seus parques fabris e, durante todo o ano, participa de
diversas campanhas para arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos, conforme a
necessidade de cada comunidade onde está inserida, auxiliando escolas, hospitais,
asilos e outras instituições.
A TEKA também já recebeu o Selo Empresa Amiga do Adolescente Aprendiz, da
fundação Pró-Família de Blumenau. O Selo foi uma homenagem as empresas parceiras
no programa que já capacitou 500 adolescentes para o mercado de trabalho. Ao longo
do projeto, que iniciou em 2007, a TEKA patrocinou centenas de adolescentes com a
formação técnico-profissional.
Com essas atitudes, a TEKA ressalta seu compromisso com o desenvolvimento social,
cultural, ecológico e econômico do setor têxtil brasileiro.

