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pALAVRA DO pRESiDEntE

O sinditêxtil-sp completará em breve 90 anos. É 
uma das instituições patronais mais longevas do 
brasil e com elevado índice de reconhecimento por 
parte do empresariado paulista e nacional. Nosso 
estado de são paulo segue sendo o protagonista do 
setor, ainda que venha sofrendo nos últimos anos os 
efeitos nocivos de políticas “atrativas” de incentivo 
praticadas por outros estados. ao ser reconduzido 
ao cargo de presidente do sinditêxtil, para a gestão 
de 2020 a 2022, tenho destacado a necessidade de 
maior integração do sinditêxtil-sp com os pode-
res executivo e legislativo estadual para trabalhar 
de forma conjunta uma agenda mais competitiva 
para o setor têxtil paulista. Em 2019, conseguimos 
aproximação com quase todos os principais secre-
tários, com o próprio governador do estado e lan-
çamos a Frente parlamentar pelo desenvolvimento 
do setor Têxtil e de confecção de sp, a maior da 
alEsp. particularmente, com a secretaria do de-
senvolvimento Econômico, estamos participando 
ativamente da montagem do programa dos polos 
de desenvolvimento de sp, que incluirá desde a 
simplificação tributária e regulatória até o maior e 
melhor acesso a crédito, melhoria logística, incre-

mento facilitado para tecnologia, resultando na 
melhoria do ambiente de negócios em esfera sus-
tentável. Tem sido empolgante ver que o governo 
está empenhado em melhorar a competitividade 
e aumentar o número de indústrias em sp. E, para 
tanto, pela primeira vez, após anos, o setor têxtil e 
de confecção está sendo de fato e efetivamente 
priorizado. Temos convicção que, se implantado no 
cronograma e nos moldes em proposição, este im-
portante programa colocará a indústria têxtil pau-
lista em destaque no mapa das grandes economias 
globais. E, vislumbrando esse futuro, o sinditêxtil-
SP também estará neste 2020 de alma nova. Após 
intenso trabalho de consultoria em conjunto com a  
equipe de colaboradores e empresários associados, 
o sindicato terá, ainda neste primeiro semestre, o 
lançamento de sua nova marca fantasia, que car-
regará em si o propósito construído por todos nós 
para o sinditêxtil-sp: “ pROmOVER a cOmpETITI-
VIdadE GlObal aOs NEGÓcIOs dO sETOR TÊXTIl 
paulIsTa, dE FORma susTENTÁVEl”

Neste Relatório de atividades 2019, reunimos as 
ações mais importantes, mas não únicas, que re-
alizamos no ano passado. No entanto, muitas ain-
da daremos continuidade na gestão que se inicia. 
Estamos animados, esperançosos que a economia 
seguirá reagindo de forma sustentável, que a cur-
va do crescimento nacional logrará ascendente 
e o setor têxtil paulista seguirá pujante, com seu 
poderio industrial cada vez mais reforçado. 

Estaremos, juntos,  construindo um futuro todos 
os dias. Participe também.

abraço do

L.A. pacheco
presidente 
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Competitividade 
do Setor têxtil 

PauliSta
Ações no âmbito Estadual

a questão da competitividade envolve diferentes eixos de atuação. O sinditêxtil-sp trabalhou intensa-
mente não apenas nos cenários estadual e nacional – junto com a Abit, como também no cenário inter-
nacional, participando da missão Empresarial à china, com a presença do governador João dória e de vá-
rios de seus secretários, bem como da conferência ITmF realizada em portugal, sob o tema “digitalização 
e sustentabilidade”, importantes eixos da competitividade.

encontro com o Governador

com o objetivo de apresentar o setor têxtil 
paulista, suas principais dificuldades competi-
tivas e oportunidades, o sinditêxtil-sp esteve 
em audiência com o governador João dória, 
juntamente com outros sindicatos patronais 
e de trabalhadores. O encontro ocorreu em 
maio e resultou numa agenda de estudos que 
consubstanciaram as propostas que hoje já se 
materializam em melhoria de condições para 
o empresário têxtil paulista, especialmente 
ma manutenção dos benefícios trazidos pelo 
decreto Estadual 62.560/17. 

audiência na Secretaria  
da Fazenda de São Paulo

O sinditêxtil-sp promoveu vários encontros 
na sEFaZ com vistas ao aperfeiçoamento 
do decreto 62.560/17, bem como a resolu-
ção de alguns temas pontuais, por exemplo 
para ampliação da abrangência dos benefí-
cios para todo o setor, uma vez que poucos 
ainda estão de fora da sistemática que zera 
internamente o Icms, facilitação na conces-
são de regimes especiais nos casos de em-
presas fundamentalmente inovadoras, além 
da possibilidade de “cola Fiscal”, atendendo 
às prerrogativas da lei complementar 160, 
que disciplina o tema.
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audiência na Secretaria da 
SeGurança de São Paulo

Em alguns encontros, o sinditêxtil-sp  de-
monstrou as preocupações dos empresá-
rios do setor, no que tange ao roubo de car-
gas, contrabando, contrafação e as mazelas 
que essas práticas impõem às empresas 
paulistas do setor, com aumento de prêmios 
de seguro e concorrência desleal, dentre 
outros problemas. uma interlocução muito 
próxima foi estabelecida e os números já 
mostram alguma evolução no assunto, com 
a diminuição paulatina das ocorrências no 
que diz respeito ao roubo de cargas.

audiência na Secretaria de 
educação de São Paulo

Na Secretaria da Educação também foi de-
monstrado a necessidade da melhor for-
mação dos estudantes, em todos os níveis 
escolares, de forma que possam ser traba-
lhadores mais preparados para os desafios 
da indústria 4.0.

neGociaçõeS coletivaS

Em 2019, o acordo para renovação do Termo 
aditivo de convenção coletiva foi concluído 
em tempo recorde, antes até do encerra-
mento do mês de novembro, data-base da 
categoria. Essa conquista se deve ao bom 
relacionamento de diálogo que o sinditex-
til-sp vem construindo com as Federações 
(FEdTEX E FETRaTEX) e com os 24 sindica-
tos de Trabalhadores de todo o Estado.

Secretaria de deSenvolvimento e 
emPreGo de São Paulo

• Criação dos Polos Produtivos
O sinditextil conseguiu uma forte aproximação com 
esta secretaria, obtendo já realizações importantes e 
muitas outras em vias de concretização. O rol de te-
mas tratados pode ser resumido com a instituição da 
política de polos produtivos. Em seis eixos, que vão 
desde a Simplificação tributária e regulatória até a 
melhoria do ambiente de negócios e desburocratiza-
ção, a política de apoio à produção paulista envolve 
vários setores, mas com destaque e de forma pio-
neira o setor têxtil e de vestuário. se levada à cabo, 
em sua integralidade, não resta dúvida que o Estado 
de são paulo será transformado em um centro di-
namizador dos negócios do setor têxtil brasileiro, em 
condições de concorrer com países tradicionalmente 
competitivos em termos globais. E o mais importan-
te, logo haverá o anúncio da implementação dessas 
políticas por parte do Executivo paulista;

• ParCerias Com Governo
a construção de parcerias institucionais envolveu a 
aproximação com várias outras secretarias e institui-
ções de estado, como a secretaria de meio ambiente, 
Invest-sp, desenvolve-sp, em todas essas ocasiões 
os temas centrais da agenda de competitividade fo-
ram levados ao conhecimento das autoridades;

• missão China
O sinditêxtil-sp participou da maior comitiva mul-
tissetorial de empresários já enviada à china pelo 
brasil, em agosto de 2019. a missão foi liderada 
pelo govenador João dória acompanhado de mais 
5 secretários de Estado (Fazenda e planejamento, 
desenvolvimento Econômico, agricultura e abas-
tecimento, Transportes metropolitanos e Relações 
Internacionais), além de 31 empresas que, organi-
zadas pela Investesp, buscaram realização de ne-
gócios com os chineses. Essa missão propiciou forte 
aproximação institucional do sinditêxtil-sp com a 
nova gestão do Executivo paulista.
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lançamento da Frente 
Parlamentar

sinditêxtil-sp realizou o lançamento, em se-
tembro, da Frente parlamentar paulista, a 
maior em número de participantes dentre 
todas as frentes da atual legislatura da as-
sembleia legislativa do Estado de são paulo, 
contando com quase 90% dos membros. a co-
ordenação é da Deputada Carla Morando, líder 
do psdb na assembleia legislativa do Estado 
de são paulo (alEsp) e tem como membros: 
antonio dirceu dalben (pR), Estevam Galvão 
(democratas), márcio Nakashima (pdT), Roque 
barbieri (pTb), Rodrigo moraes (democratas) 
e Valéria Bolsonaro (PSL). No lançamento da 
Frente, foi apresentada a Agenda de competi-
tividade do Setor Têxtil com os temas princi-
pais a serem encabeçados pelos deputados nos 
debates e pleitos.

aGenda de ComPetitividade 

• Competitividade/Custos/tributação - a pro-
ximidade do mercado consumidor e as vantagens 
comparativas de são paulo têm sido minadas, nas 
últimas décadas, pelo aumento de custos de pro-
dução e pela Guerra Fiscal. manter são paulo com-
petitivo vai exigir do Governo do Estado empenho e 
rapidez para combater práticas anticoncorrenciais, 
sejam elas dos oligopólios concessionários de ser-
viços públicos, bem como de entes federativos que 
desrespeitam o arcabouço normativo tributário.

• segurança Pública/logística - O roubo de car-
gas e os custos que envolvem seus seguros subiram 
demasiadamente nos últimos anos. a logística dos 
insumos industriais e produtos têm sido afetada 
pelos mapas da criminalidade. cabe ao Governo do 

Estado trabalhar nas questões de inteligência, rom-
pendo o fluxo da cadeia de receptação, de forma a 
baratear os custos adicionais que as empresas [e os 
consumidores] paulistas estão sendo obrigadas a 
arcar, simplesmente para poderem continuar ope-
rando.

• sonegação e Comércio ilegal - Enfrentar todas 
as práticas de comércio ilegal, com a devida priori-
dade. A sonegação e o comércio ilegal são aspectos 
visíveis de um grande complexo de crimes. O grave 
problema do desemprego/subocupação não será 
resolvido por meio do comércio ambulante. Em 
verdade, a formalização é que precisa ser estimu-
lada para gerar empregos e aumentar a arrecada-
ção. a ação articulada entre as diferentes esferas 
de governo e seu aparato pró-legalidade precisa ser 
planejada e deve fazer parte da ordem do dia, capi-

taneada pelo Governo do Estado.

• energia - Estimular a oferta segura e estável de 
energia em condições competitivas, em termos de 
custo, também é aspecto primordial para a compe-
titividade das indústrias paulistas. seja por meio dos 
órgãos estatais da unidade federativa, bem como 
em combinação com os órgãos federais, cabe ao 
Governo do Estado de são paulo promover as con-
dições para a oferta adequada de energia em todas 
as suas formas, especialmente as renováveis.

• educação - Os desafios da indústria 4.0 já estão 
presentes. a formação escolar – em todos os ní-
veis da pirâmide educacional – é questão central 
da competitividade. um plano educacional que seja 
capaz de possibilitar, aos paulistas, a adequada in-
serção nas cadeias produtivas do presente e do fu-

turo, em pé de igualdade com a população de países 
avançados, é algo basilar, sem o qual estaremos 
alijados de participar das cadeias Globais de Valor.

• meio ambiente - É fundamental equacionar o 
equilíbrio necessário entre o desenvolvimento eco-
nômico, geração de emprego e renda e a proteção 
do meio ambiente, em nosso Estado. Isso equivale 
dizer, transformar o Estado de são paulo ainda mais 
amigável ao investimento produtivo, respeitando os 
avanços nas políticas que garantam a preservação 
do meio ambiente para a atual e as novas gerações. 
Rapidez no licenciamento dos empreendimentos e 
meios para reduzir custos no atendimento às exi-
gências das políticas ambientais devem fazer parte 
da pauta de trabalho dos órgãos estatais responsá-
veis, evidentemente sem que isso implique negli-
genciar direitos difusos consolidados.
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FórunS trabalhiStaS

O sinditêxtil-sp realizou duas reuniões, em 2019, do 
Fórum sindical - uma iniciativa conjunta da Entidade 
com diversos sindicatos de trabalhadores do setor, 
representativos dos principais polos têxteis do Estado 
de são paulo. Nesses encontros, foi debatido o cenário 
do setor, bem como as perspectivas, além da situação 
macroeconômica do brasil. conduzidas pelo presiden-
te do sinditêxtil-sp, luiz arthur pacheco, juntamente 
com o seu vice-presidente Júlio scudeler, as reuniões 
visavam antecipar os anseios de cada parte ao lon-
go do ano, e não somente no período de negociação 
coletiva salarial. Tal empreitada logrou em reconheci-
do êxito no desfecho das negociações: o reajuste foi 
debatido, definido e aceito durante o mês novembro, 
data-base das categorias, com agilidade inédita.

convênio de cooPeração 
Sinditêxtil-SP & mackenzie

desde a celebração do convênio, em 2008, muitas 
foram as realizações. Além de pesquisas aplicadas 
na área de engenharia com foco nas aplicações do 
grafeno, com a participação de empresas filiadas ao 
sinditêxtil-sp. a promoção de pesquisas de gradua-
ção e de pós-graduação, em 2018, fazem parte de um 
amplo esforço da cátedra do mestrado em liberdades 
Econômicas em busca de conhecimento para o setor. 
Nesse mês de dezembro a mestranda luiza maria as-
tolfi Barbosa de Freitas defendeu sua dissertação cujo 
título é: “A política econômica externa brasileira e a 
indústria têxtil de 2013 a 2017”, mais uma realização 
dessa parceria de mais de uma década.

 SuStentabilidade

• Comitê de resPonsabilidade soCial (Co-
RES) DA FIESP: em 2019, o sinditêxtil participou 
das reuniões plenárias do cOREs como membro, 
a fim de discutir e buscar soluções nas principais 
questões de sustentabilidade que impactam a in-
dústria paulista.

• câmARA AmbIENTAL
Neste ano, o sinditêxtil-sp compareceu em reu-
niões de alinhamento para a realização das ati-
vidades da câmara ambiental da Indústria Têxtil 
paulista na cETEsb - companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental. A concepção da Câmara é 
contribuir para o aperfeiçoamento das estratégias 
de gestão ambiental do Estado de são paulo. Tam-
bém tivemos participação na Câmara Ambiental 
da Indústria paulista, junto à FIEsp.

• PGrs
apresentação, diretamente para empresas, de 
solução para obtenção de pRGs (programa de Ge-
renciamento de Resíduos sólidos), voltado espe-
cialmente para as de pequeno e médio porte.

• INvENTáRIO QuímIcO
apoio às empresas paulistas para atendimento às 
exigências do varejo.

• núCleo de sustentabilidade e inovação
coordenado pela abit, em parceria com o sindi-
têxtil-sp e o programa Texbrasil, o Núcleo está 
passando por modificações e irá se fundir com o 
comitê de Jovens Empresários, retomando os en-
contros bimensais em 2020. No primeiro semes-
tre de 2019, o grupo se reuniu para discutir sobre 
políticas industriais voltadas à Indústria 4.0, bem 
como visitar laboratórios de p&d de duas unidades 
Embrapii: o IpT-materiais e o Tecnogreen, ambas 
localizadas no campus da usp.
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enquadramento Sindical

Em parceria com a Fundação Instituto de pesquisas 
Econômicas - Fipe, ocorreu a continuação de laudos 
referentes ao correto enquadramento, com ênfase 
especial na elaboração de novas nomenclaturas das 
diversas funções têxteis por meio de suas respectivas 
cbOs. a solicitação foi feita pelo IbGE e mTE para a 
Fipe da usp.

comPraS GovernamentaiS – açõeS 
em Âmbito municiPal

especificações de uniformes escolares
Em 2019, a área de Normas e Regulamentos participou, 
em parceria com a prefeitura municipal de são paulo, 
do processo de revisão e atualização dos requisitos téc-
nicos exigidos pelas especificações de uniformes esco-
lares, visando informar sobre as especificidades e qua-
lidades necessárias para maior durabilidade dos artigos. 

comtextil-FieSP

mensalmente, participamos das discussões dos mais 
diferentes assuntos relacionados aos negócios da ca-
deia têxtil e de confecção de são paulo. O comitê da 
cadeia produtiva da Indústria Têxtil, confecção e Ves-
tuário – cOmTEXTIl tem, como proposta, uma agen-
da positiva. as reuniões de trabalho buscam ampliar 
o entendimento de casos de sucesso, mesmo em um 
ambiente adverso, em muitas das oportunidades. Não 
apenas como expectadores, mas também como pa-
lestrantes, em algumas ocasiões, os colaboradores do 
sinditêxtil-sp estão sempre presentes nos debates 
regulares nesse comitê específico para o nosso setor, 
no âmbito da Fiesp.

Prêmio Sinditêxtil-SP 
ProFiSSional do Futuro

buscando fortalecer a imagem do setor têx-
til como portador de futuro, além de apoiar e 
reconhecer talentos genuínos, o sinditêxtil-sp 
lançou o “Prêmio Sinditêxtil-SP Profissional 
do Futuro”.  a premiação concedeu um está-
gio de um mês na conceituada universidade 
Politécnica de Catalunya (UPC), na Espanha, à 
estudante de engenharia têxtil, Jéssica Sornas. 
Além do período na Instituição, a vencedora 
pôde visitar a maior feira de equipamentos 
têxteis do mundo, a ITma. 

O critério de seleção do Prêmio foi pela melhor 
nota em exame produzido pela universidade 
da Catalunya e aplicado em universidades da 
área têxtil e de confecção do brasil. 

as patrocinadoras do prêmio sinditêxtil-sp fo-
ram: Adatex, Associação Brasileira dos Técnicos 
Têxteis (abTT), castanhal, Fios Têxteis H marin, 
Golden Technology, Paramount Têxteis, Perfei-
to acessórios de moda, santista Workwear.
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Ações no âmbito 
Federal e 

internacional
Em parceria com Abit

itmF

O sinditêxtil-sp participou e disseminou aos seus as-
sociados as informações obtidas na conferência anual 
do ITmF (International Textile manufacturers Federa-
tion) que aconteceu no mês de outubro, em portugal, 
sob o tema “digitalização & sustentabilidade”.

alianza latinoamericana anti 
contrabando (alac)

dando continuidade ao trabalho iniciado em 2016, 
o sindicato participou com a abit do 5º encontro da 
alianza latinoamericana anti contrabando (alac) 
realizada na costa Rica. a entidade coordenou os tra-
balhos da mesa setorial têxtil na qual foram discutidas 
ações de combate a práticas irregulares de comércio 
com entidades congêneres e órgãos governamentais 
de países latino americanos. 

alteraçõeS de ncm (nomenclatu-
ra comum do mercoSul) e da tec 
(tariFa externa comum)

Apoio e suporte técnico aos associados em pleitos de 
alteração permanente/temporária de Ncm (Nomen-
clatura comum do mercosul) e da TEc (Tarifa Externa 
comum) que visam aumentar a competitividade do 
setor. A entidade também atuou na defesa de pleitos 
contrários aos interesses do setor.
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comércio internacional

O sinditêxtil apoiou, em 2019, o trabalho ativo da abit 
em todas as frentes de negociação em que o brasil 
está envolvido, posicionando o interesse da indústria 
têxtil paulista nos temas de comércio internacional a 
fim de acelerar acordos com países e regiões com os 
quais temos interesse exportador bem como facilitar 
o acesso da indústria paulista em países com os quais 
já temos acordos, como a argentina, destino princi-
pal de nossas exportações que conta com sistemas 
de controles de importação. as principais frentes de 
trabalho nesse tema em 2019 foram: 

coalizão empresarial para Facilitação de comércio e 
barreiras da cni 
acompanhamento  das reuniões do grupo que trata de 
barreiras e entraves identificados pelos setores, além 
de temas ligados a facilitação de comércio como o Por-
tal Único de Comércio Exterior. O presidente da Abit, 
Fernando pimentel, preside a coalizão atualmente. 

coalizão empresarial brasileira da cni
participação nas reuniões da coalizão para acompa-
nhamento das Negociações Internacionais junto às au-
toridades do governo brasileiro que atuam nessa agen-

da. principais parceiros de negociações em curso no 
ano de 2019: México, Canadá, Cingapura e Coreia do Sul.

mercosul – união europeia: 
após 20 anos de idas e vindas, em 2019 as negociações 
do maior acordo comercial do mercosul foram conclu-
ídas. de acordo com os textos publicados, o entendi-
mento alcançado pela abit com a Euratex, contraparte 
europeia, no final de 2017, foi incorporado de maneira 
íntegra. ainda nesse ano o acordo esteve em revisão 
jurídica e está sendo traduzido nas línguas de todos pa-
íses que compõe os blocos mercosul e união Europeia. 
a abit seguirá acompanhando a tramitação do acordo 
que precisa ser aprovado pelo parlamento Europeu e 
pelo Legislativo dos países do Mercosul. A previsão é de 
que o acordo esteja vigente a partir de 2021.

mercosul – eFta
em 2019 as negociações do acordo foram concluí-
das. Os textos oficiais estiveram em revisão jurídica 
e tradução e até o momento não foram divulgados. 
A expectativa é de que o acordo no que diz respeito 
ao setor têxtil e de confecção seja similar ao que foi 
acordado entre mercosul e união Europeia. a abit, com 
apoio do sinditêxtil-sp, acompanhará a tramitação 
para aprovação que deve ocorrer em 2020.

mercosul – coreia do Sul
a abit acompanhou uma das rodadas de negociação 
entre os governos dos países do mercosul e da coreia 
do Sul que ocorreu em Montevidéu em julho de 2019. A 
negociação ainda estava em fase preliminar. a negocia-
ção que terá sua próxima rodada em fevereiro de 2020.

brasil – méxico
com as notícias sobre o relançamento das negocia-
ções para ampliação do Acordo de Comércio entre 
Brasil e México, a Abit consultou seus associados sobre 
interesses e sensibilidades em relação ao México e for-
mulou posicionamento sobre tal acordo que foi apre-
sentado ao governo brasileiro. Os desdobramentos da 
negociação que deverão ser acelerados em 2020.

estados unidos - Projeto acumulação de origem: 
a abit teve reuniões com o governo sobre proposta 
inovadora, que conta com o apoio do sinditêxtil-sp, de 
aproximação e incremento do comércio bilateral com 
os Estados unidos por meio da assinatura de um acor-
do de acumulação de origem, pelo qual insumos bra-
sileiros (fios, tecidos, malhas, linhas, etc) poderiam ser 
enviados e processados em países com os quais Eua e 
Brasil possuem acordo comercial (Ex. Colômbia e Mé-
xico), destinando o produto final para os EUA duty free. 

ainda em 2019 houve uma retomada do contato da abit 
com o National council of Textile Organizations (NcTO), 
associação que representa a indústria têxtil norte-ame-
ricana. a agenda continuará sendo trabalhada em 2020.

argentina
a abit, com o suporte do sinditêxtil-sp, participou de 
reuniões na argentina com o governo brasileiro e ar-
gentino, além de entidades do setor privado do país 
para discutir temas de interesse comum como o co-
mércio bilateral entre Br-Arg, barreiras comerciais e 
questões internas do mercosul.

Além disso, prestou apoio a empresas exportadoras 
em processo antidumping que foi encerrado no mês 
de agosto, sem a aplicação de sobretaxa contra ne-
nhuma empresa brasileira, enquanto empresas chi-
nesas acabaram sofrendo a aplicação de sobretaxa, 
melhorando assim o acesso de nossas exportações 
para o país vizinho. 

bolívia
continuidade do pedido de gestões do governo brasi-
leiro de exclusão do mercosul do regime de licencia-
mento não automático sobre as importações de con-
fecções que tem sofrido com atrasos e incertezas.



20 21

imPortaçõeS

continuação das discussões com o governo, o varejo e 
outras entidades a respeito de medidas que contenham 
as importações irregulares de produtos do setor, como 
por exemplo, o aprimoramento de medidas administra-
tivas de monitoramento das operações de importação. 

imPortaçõeS com indícioS 
de irreGularidadeS

convênio com a receita Federal
O sinditêxtil contribui economicamente com a abit 
para que engenheiros têxteis possam realizar os 
laudos técnicos à Receita Federal, enquanto a Abit 
suporta todos os demais custos, como os testes de 
laboratório das amostras, depósito para estoque e 
documentação, além de toda a logística. Em 2018 
foram 1.135 amostras analisadas (até o dia 31/10). 

coana e cerad – receita Federal
a abit, com o apoio do sinditêxtil,  manteve o tra-
balho permanente de cooperação com a coorde-

nação-Geral de administração aduaneira (cOaNa) 
e o cERad (centro Nacional de Gestão de Riscos 
aduaneiros) . as reuniões periódicas com o órgão da 
Receita Federal têm como objetivo a apresentação 
de indícios de irregularidades nas importações de 
produtos têxteis e confeccionados.

análiSe doS dadoS de imPortação: 
a partir da construção de uma ferramenta de inte-
ligência que facilita a identificação de irregularida-
des nas importações do setor, a entidade intensi-
ficou a apresentação de casos para as unidades da 
Receita Federal. as operações analisadas culmina-
ram na elaboração de 10 documentos expondo ca-
sos com indícios de irregularidades sobre as quais 
solicitamos ações de fiscalização. 

licenciamento não-automático

ao longo do ano, o sinditêxtil-sp, somando-se à equi-
pe da abit, manteve contato contínuo junto à nova 
equipe da SECEX (Secretaria de Comércio Exterior) 
para demonstração da relevância do monitoramen-
to das importações por meio do licenciamento não-
automático sobre produtos têxteis e confeccionados 
para o combate às práticas irregulares de comércio 
como o subfaturamento. 

antidumPinG

Em 2019, o Sinditêxtil-SP deu apoio e suporte técnico 
aos associados nos processos de antidumping envol-
vendo produtos do setor têxtil e de confecção seja em 
processos para aplicação de medidas contra impor-
tações brasileiras, quanto em processos de apoio aos 
exportadores brasileiros que são alvo de investigações 
em terceiros mercados. 
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monitoramento das importações e mercado 
ilegal: Foram tratadas em reuniões com órgão 
como a Receita Federal, sobre o monitoramento 
das importações ilegais e práticas desleais de co-
mércio que afetam o setor.

melhora do ambiente de negócios: simplificação 
do e-social; simplificações nas NRs; MP da liber-
dade econômica; pacotes de reformas proposto 
pelo governo federal.

leGiSlativo

• O Sinditêxtil acompanhou os trabalhos da Abit no 
lançamento da Frente parlamentar mista José 
alencar para o desenvolvimento da indústria têxtil 
e de confecção, para manter os trabalhos do setor 
próximo ao poder legislativo. 

• A Abit promoveu alguns encontros com parlamen-
tares, tendo o sinditêxtil-sp acompanhado de perto 
o primeiro ano deste novo Congresso Nacional. Além 
de estreitar o relacionamento com os deputados que 
foram reeleitos, tivemos a oportunidade de nos apro-
ximar de parlamentares “novatos”, o que nos permi-
tiu trabalhar em importantes avanços para o setor.

reforma tributária: o sinditêxtil tem acompa-
nhado de perto todas as propostas que estão 
tramitando no congresso Nacional, acompa-
nhando a realização de audiências públicas, e se 
reunindo com parlamentares, nas duas casas, 
para apresentar o que o setor têxtil e de confec-
ção espera de uma reforma tributária. 

atuação em braSília 
(eScritório abit e Sinditêxtil-SP)

com o novo governo e novo congresso Nacional, o 
ano de 2019 ficou caracterizado pela atuação para 
conhecer os novos ministros, secretários e parla-
mentares, bem como apresentar o sinditêxtil-sp e 
suas pautas junto aos três poderes, além de manter 
o contato com agentes públicos, que porventura, te-
nham continuado em seus cargos. acompanhamos a 
abit em diversas reuniões agendadas na capital fede-
ral, buscando sempre manter as autoridades atuali-
zadas sobre a realidade do setor têxtil e de confecção 
e da indústria brasileira em geral.

Foram aprovadas medidas que as casas, abit e sindi-
têxtil-sp, empenharam grande esforço nas dezenas 
de reuniões com legislativo e executivo, a saber:

• Medida Provisória da Liberdade Econômica, que 
buscou simplificar e desburocratizar diversos pro-
cessos que as empresas tinham que realizar para 
estarem regulares junto aos órgãos de fiscalização. 

• Protocolo de Madrid, que moderniza o registro de 
marcas e patentes e a aprovação da Reforma da pre-
vidência.

executivo

• Foram realizadas 12 reuniões do Sinditêxtil com 
autoridades de 5 órgãos públicos federais. Nesses 
encontros foram abordados inúmeros temas de inte-
resse do setor têxtil e de confecção, como:
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Por dentro do 
Sinditêxtil-SP

comunicação

FãS

3.260

PoStS

165

média/mêS

13

Facebook

PoStS com maior alcance

1º
4/2/2019

nike lança PeçaS ParaS 
todoS oS corPoS 

3.113 
pessoas alcançadas

216 
Reações, comentários 
e compartilhamentos

2º
1/6/2019

JéSSica SornaS é a 
Ganhadora do Prêmio 

Sinditêxtil-SP  

2.566  
pessoas alcançadas

258 
Reações, comentários 
e compartilhamentos

3º
5/6/2019

JéSSica SornaS realiza 
teSteS na uPc

1.628  
pessoas alcançadas

293 
Reações, comentários 
e compartilhamentos
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SeGuidoreS

766

PoStS

120

média/mêS

10twitter 

PÚblico
53% FEMININO 

intereSSeS
• Tecnologia 
• Notícias sobre Negócios 
• Governo47% masculINO 

notíciaS 

150

viSitanteS

41.449

viSitanteS novoS 

23.561Site

PáGinaS maiS 
aceSSadaS

1º convenção coletiva - 17.552
2º Notícias - 3.000
3º Associados - 2. 000

PaGeviewS

89 mil

 *até 12/12

204 emailS marketinG
foram enviados em 2019*

boletinS

aSSeSSoria de imPrenSa 

O sinditêxtil-sp teve destaque em alguns temas em 2019, com os vários encontros com autoridades, o 
lançamento da Frente Parlamentar e o Prêmio Profissional do Futuro.  Os temas macrosetoriais de âmbito 
nacional ficaram concentrados na Abit.
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inovaSindi

Em 11/11/2017, a reforma trabalhista entrou em vi-
gor (lei 13.467/2017) e desde então vem reforçan-
do a importância das relações que agregam valor 
e descortinando novos desafios às entidades que 
representam os setores da economia. atento a es-
tes novos desafios, foi constituído o INOVASINDI, 
uma Equipe multifuncional, para agregar o olhar 
atualizado dos colaboradores do sinditêxtil-sp e 
dos empresários têxteis paulistas associados a um 
novo design de atendimento do sindicato, visando 
ser ainda mais assertivo nos produtos e serviços 
para as empresas de são paulo.

Em 2019, foram concluídos os trabalhos desta 
equipe com as seguintes realizações:

PrinciPaiS aPrendizadoS deSteS eStudoS

•O sinditêxtil-sp tem imagem positiva como represen-
tante do setor, mas o termo “sindicato”  está desgastado;

•A representatividade institucional do Sinditêxtil é 
muito valorizada, com destaque para:

o defesa do setor junto ao governo estadual e 
as autoridades municipais;
o apoio às empresas junto a órgãos, agências 
e empresas governamentais;
o Negociações com sindicatos dos trabalha-
dores e outras entidades que representam 

grupos econômicos;
o Orientação, principalmente nos campos:

■ Trabalhista;
■ Tributário;
■ ambiental;
■ capacitação, inclusive que promova ga-
nho de competitividade.

•Necessidade de reorientar a estratégia e o modus 
operandi na construção e manutenção dos relacio-
namentos com as empresas, para aproximar a enti-
dade dos empresários.

ESTuDOS REALIZADOS
colaboradores do 
sINdITEXTIl - sp pesquisa qualitativa 05 Focus Group 53 colaboradores

dirigentes do setor 
têxtil paulista

pesquisa quantitativa
Entrevistas por telefone 

com questionários 
previamente estruturados.

391 empresários

Entrevistas em 
profundidade Entrevistas presenciais. 8 empresários

açõeS deSenvolvidaS a Partir doS aPrendizadoS

1. criação de uma marca fantasia para ser utilizada 
de forma eletiva

2. Redefinição e início de programas de promoção:
• Definição do Propósito para incrementar o grau 
aspiracional e captura os corações e mentes das 
pessoas que fazem parte da organização e, prin-
cipalmente, do público externo.

• Definição dos nossos Princípios, os quais guiam 
as pessoas no exercício das suas atividades.

• Empoderamento dos colaboradores, estimulando 
a pró-atividade com responsabilidade.

• PDCA (Plano/Desenvolvimento/Controle/Ação) 
e uma nova matriz de planejamento & Operação.

•macro okrs
•estratégias
•Premissas

•Definem temas e seus OKRs

•Planejam e aprovam ações e seus okrs
•desenvolvem os eventos que compõem as ações

•Configuram e realizam as tarefas quem 
compõe os  eventos

Presidente &
diretoria

i9 Pode
líderes de área
líderes de células

líder de área
líder de células
colaboradores nas suas funções

matriz de PlaneJamento & oPeração
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comitêS
O sinditêxtil-sp incentiva a reunião de empresas do mesmo segmento para discussão sobre o cenário 
nacional, novas tecnologias, participação conjunta em eventos e troca de experiências sustentáveis. Em  
2019, estiveram atuantes os seguintes comitês:

TEXTuRIZADORES 
DE FIOS

RELAçõES 
trabalhistas TRIbuTáRIO

11
REuNIõEs

5
REuNIõEs

12
REuNIõEs

TEcIDOS DE 
deCoração

Fiação do 
alGodão

4
REuNIõEs

11
REuNIõEs

cADEIA DO 
alGodão

DENIm E 
SARJA

bOTõES

6
REuNIõEs

3
REuNIõEs

3
REuNIõEs

QuímIcA TÊXTIL E 
estamParia diGital

4
REuNIõEs

orientação em etiquetaGem

Em junho de 2019 foi publicado o novo Regulamento Técnico 
mercosul sobre Etiquetagem de produtos Têxteis, que tem o 
prazo de 12 a 24 meses para adequação, a depender da ati-
vidade da empresa. A área de Sustentabilidade e Inovação é 
responsável por orientar as empresas associadas ao sindi-
têxtil-sp quanto às novas regras, por meio de consultas pon-
tuais. O Sinditêxtil-SP também oferece cursos rápidos à toda 
comunidade sobre o novo Regulamento e a Norma abNT IsO 
3758 mais atual. Para saber as principais mudanças trazidas 
pelo novo Regulamento, acesse nosso e-book e para levar o 
curso à sua região ou empresa, entre em contato com a área 
de sustentabilidade e Inovação. 

canal de conSulta/
atendimento técnico

O sinditêxtil-sp atendeu às demandas individuais 
das empresas ou de segmentos específicos do 
setor em relação a temas ligados às áreas jurídica 
(principalmente trabalhista e tributária), meio am-
biente, normas/regulamentos técnicos, comércio 
exterior e economia.

workShoPS
ao longo do ano, o sinditêxtil-sp promoveu, em conjunto com a abit, eventos para atualizar as empre-
sas sobre diferentes temas, mobilizando mais de 300 participantes.

NOmE INícIO

seminário de Fibras 10/12/2019

lei Geral de proteção de dados 28/11/2019

Inventário Químico- Gestão de Química e Responsabilidade ambiental 01/10/2019

Fashion law: recorte jurídico para o setor da moda e têxtil 18/09/2019

PORTARIA N 296 de 12 de Julho de 2019 – Novo Regulamento Técnico Mercosul 
sobre Etiquetagem de produtos 31/07/2019

pós ITma 2019 18/07/2019

a Nova legislação de proteção de dados e como adequar sua empresa 
nesse processo 18/06/2019

Pré ITMA 2019 12/06/2019

Compliance Anticorrupção: Como se posicionar no mercado como empresa ética 28/05/2019

democratizando o blockchain: a tecnologia que irá moldar o futuro do seu negócio. 19/03/2019

esocial e os impactos na sua empresa 20/02/2019

as novas modalidades de trabalho advindas com a Reforma e sua adoção na prática 31/01/2019
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cateGoria emPreSa  deScrição   

curSoS e 
caPacitaçõeS  

eSPm 30% de desconto em cursos de gestão de marketing e inovação com 
10% de desconto para associados

Fundação 
don cabral Cursos de gestão empresarial com condições especiais para associados

FiPe Cursos de gestão financeira oferece descontos de 25% para associados

ied Cursos de Designer têxtil e moda oferece descontos de 20% para 
associado

mackenzie Oferece descontos de até 30% da educação infantil a pós-graduação

inStituto 
rio moda Oferece descontos de 20 % em cursos voltadas para a moda

Fatec 
americana Cursos gratuitos de produção têxtil e moda

ambiental nuneS & lucato (PGRS) Projetos de Gestão de residuos sólidos com 25 % de desconto 
para associados

moda e 
tendênciaS

FaShion2b Plataforma de tendências de moda oferece 40% de desconto para 
associados

SeGuroS
holden (vida - 

convenção) Seguro de vida no valor de R$ 2,41 (convenção coletiva)

clamaPi (cyber) Condições especiais para associados em seguros cibernéticos

cateGoria emPreSa  deScrição   

FerramentaS 
de GeStão

iemi 10% de desconto para associados em pesquisas customizadas e 
panoramas

bookeePerS 
Condições especiais para associados em consultoria tributária com des-
contos exclusivos aos associados especialmente no GEB BKS (Gerencia-
mento eletrônico de documentos) e o Complience fiscal

GS1  Condições espaciais para associados

FinançaS 
e crédito 

adianta Descontos de recebíveis 100% online que oferece taxas especias de 
descontos para associados 

valideinFo web Plataforma de consultas cadastrais e comerciais que oferece até 50% 
de descontos para associados 

aSSeSSoria 
Jurídica 

hondatar O escritório presta assessoria jurídica com valores diferenciados para 
associados

mattoS 
enGelberG 

Assessoria juridica em comercio exterior oferece condições especiais 
para associados 

carreira 
advoGadoS 

Assessoria juridica em soluções de planejamento previdenciário ofere-
ce 25% de desconto para os associados 

neGócioS venda & cia Plataforma de E-commerce oferece 30% de desconto na mensalidade 
para associados

outroS tem SaÚde Cartão saúde oferece preços especiais em consultas e exames. Valores 
especiais na mensalidade para os colaboradores de empresas associadas

beneFícioS

O sinditêxtil manteve em 2019 as parcerias com 
benefícios campeões de procura e buscou novas 
empresas que oferecessem vantagens em serviços 
e produtos que as empresas necessitam. Em 2020, 
o sindicato continuará buscando as melhores opor-
tunidades para os associados. Na tabela, as parcerias 
vigentes no momento (consulte sempre no site as 
parcerias em vigor)
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