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Estamos prestes a encerrar 2020, um ano atípico, repleto de desafios e preocupações que
surgiram a partir do início da pandemia da
COVID 19 no mês de fevereiro e que transformou o Brasil e o mundo. Mesmo diante das
incertezas impostas no novo cenário, conseguimos unir o esforço das nossas empresas e
da equipe do Sinditêxtil-SP para buscarmos
mitigar os efeitos da crise na saúde e na
economia. Todas as ações estão detalhadas
neste relatório, mas é preciso aqui enaltecer
a rápida adequação e eficácia do setor
têxtil e de confecção no combate ao novo
coronavírus, especialmente no que se refere
à produção de equipamentos de proteção
individual (EPIs) para profissionais de saúde e
para a sociedade. Orgulho em pertencer!
Também consideramos importante destacar,
neste documento, as realizações e interações proativas com as mais diferentes esferas
de governo e autoridades que tratam de
temas de interesse do nosso setor. No âmbito
nacional, sempre ao lado da Abit, pautamos
deputados e senadores do Estado de São
Paulo naquelas que seriam as nossas principais bandeiras - a exemplo da manutenção
da desoneração da folha de pagamentos,
fato que exigiu muito empenho e mobilização, e que logramos vitória.

PALAVRA DO
PRESIDENTE
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Ainda como reflexo indireto da crise econômica decorrente dos efeitos da COVID19,
o grande desafio que nos cerca em âmbito estadual é a redução do benefício de
ICMS relativo ao crédito outorgado. Tem
sido intensa e constante nossa interlocução
com as autoridades do Executivo paulista,
visando demonstrar os efeitos deletérios das
alterações pretendidas pelo Governo de
SP, de forte impacto para a preservação da
competitividade do setor têxtil paulista. Para
tanto, temos contado com o apoio da Frente
Parlamentar Têxtil Paulista da Assembleia
Legislativa de São Paulo. Em 2021 daremos

continuidade ao tema com afinco, independentemente dos resultados das negociações
em cursos no momento do fechamento desta
edição do nosso Relatório de Atividades.
Na linha das oportunidades, apontamos
avanços em relação à Câmara Ambiental
da Indústria Têxtil Paulista junto à CETESB, com
melhoria na área de práticas ambientais,
destinação adequada de resíduos industriais
e a reorientação no descarte de máscaras,
por exemplo. Outro aspecto que merece
destaque é a parceria que conquistamos
com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, com a qual
buscamos incrementar ações que ampliem a
competitividade de empresas paulistas, através de iniciativas como a dos Polos de Desenvolvimento, visando reforçar que o setor têxtil
paulista tem vocação para a inovação.
Para o novo ano que se aproxima, apesar das incertezas que se apresentam em
relação à economia nacional e mundial,
estamos convictos que com a chegada das
vacinas no decorrer do ano, aos poucos teremos condições de retomar nossas atividades
de forma sustentada e voltar a projetar um
viés de crescimento, já focando em 2022.
Por fim, mas não menos importante, gostaria de agradecer a cada um de nossos
associados que, mesmo diante de todas as
dificuldades, demonstraram que reconhecem o nosso esforço e trabalho em prol do
setor têxtil paulista. Muito obrigado a todos
que seguiram realizando suas contribuições
à Entidade, permitindo assim a continuidade
de nossas atividades sem maiores percalços
orçamentários.
Abraço do

L.A. Pacheco
Presidente
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Em 2020, o Sinditêxtil-SP seguiu atuando intensamente na questão da
Competitividade do Setor Têxtil Paulista, em diferentes eixos de atuação,
tanto no âmbito estadual, como nacional – em parceria com a Abit, e
até mesmo internacional.

AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO
MAURO RICARDO
O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, esteve reunido com o secretário de Projetos,
Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo,
Mauro Ricardo Machado Costa, para tratar dos
efeitos do Decreto Estadual 65.255/20 no setor
têxtil paulista. A medida dispõe sobre alterações
no Regulamento do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
– RICMS. Sindivestuário-SP e Sinditec também
participaram do encontro em que foi apresentada ao secretário a preocupação do setor com
o risco de perda de postos de trabalho e de
empresas por conta da redução de benefícios
atualmente concedidos.

COMPETITIVIDADE DO
SETOR TÊXTIL PAULISTA
AÇÕES NO ÂMBITO ESTADUAL

1

REUNIÃO NA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A secretária do Desenvolvimento Econômico e
Emprego do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen,
recebeu o Sinditêxtil-SP e outras entidades representantes da cadeia produtiva para tratar da
reestruturação da agenda do setor têxtil paulista
na retomada da economia após a pandemia.
O setor foi um dos segmentos econômicos mais
impactados pelo fechamento do comércio por
quase 100 dias. Também merece destaque a parceria com a Secretaria, o que permite que muitas
frentes estejam em curso. Tudo isso com base na
Política de Polos Produtivos, que busca ações
que ampliem a competitividade de empresas
paulistas, desde a simplificação tributária e regulatória até a melhoria do ambiente de negócios
e desburocratização.
Relatório de atividades SInditêxtil-SP 2020 |
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AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL
Em reunião virtual realizada, em junho, empresários
do setor têxtil e de confecção se reuniram com o
secretário executivo da Casa Civil do governo federal,
General Sérgio José Pereira. Durante o encontro, foram
apresentados dados do setor como empregos, empresas, produção e também o impacto da Covid 19 em
toda a cadeia produtiva. Os empresários enfocaram
a dificuldade do crédito, desde as microempresas até
as grandes. O presidente do Sinditêxtil-SP conduziu a
apresentação ao secretário juntamente com a Abit.

AUDIÊNCIA NA SEFAZ
O Secretário Estadual da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, realizou reunião virtual com o Sinditêxtil-SP, Sindivestuário e o Sinditec, além dos membros
da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Indústria Têxtil e de Confecção do Estado de São Paulo.
Gustavo Ley, coordenador de Administração Tributária
(CAT) da SEFAZ também participou da audiência
realizada em junho. A reunião com Meirelles, solicitada
pela líder da Frente, deputada Carla Morando (PSDB),
discutiu medidas emergenciais no âmbito tributário,
especialmente ICMS, visando mitigar efeitos da crise
causada pandemia no setor T&C paulista.

ENCONTROS VIRTUAIS
O distanciamento social imposto pela pandemia fez
com que as reuniões mensais de Diretoria do Sinditêxtil-SP, tradicionalmente realizadas na sede do Sindicato, migrassem para o formato digital. Sempre com
participação ativa dos Diretores, os encontros virtuais
abordaram as principais pautas de interesse do setor
com convidados especiais. Entre eles, a secretária de
Desenvolvimento, Patrícia Ellen, o economista chefe
do Banco BV, Roberto Padovani, o Gerente de Políticas
Fiscal e Tributária da CNI, Mário Sérgio Telles, e o presidente da Fiesp, Paulo Skaf.
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CAMPANHA EM PROL DO SETOR
O Sinditêxtil-SP lançou, em dezembro, a campanha
“Têxtil Paulista: vocação para a inovação”. Além
de criar um símbolo que resgate o sentimento de
unidade do setor têxtil do estado de São Paulo,
a ação também tem como objetivo incentivar o
desenvolvimento tecnológico, a sustentabilidade
ambiental e social, ser o hub de inovação. Uma
logo foi especialmente desenvolvida pelo Sindicato
e será disponibilizada para download para que as
empresas participem do movimento. O conceito
da marca foi baseado no próprio desenvolvimento
do caso da pandemia de COVID-19 no estado e
no país, e mostra como a indústria têxtil passou por
este momento difícil: buscou inovar, absorveu as
mudanças e saiu dele com a mesma força, mas
não mais da mesma maneira.

COMBATE AO CORONAVÍRUS
O Sinditêxtil-SP, juntamente com as empresas do
setor, se uniram para mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus na saúde e na economia. Entre as principais ações, destaque para
doação de cerca de R$ 150 mil para o Instituto
Butantan, para consolidar a produção de vacinas
para todos os brasileiros, a doação de R$ 50 mil
para aquisição de monitores para os hospitais de
campanha e participação ativa nos comitês empresariais – econômico e solidário – para enfrentar
a pandemia, sem que as empresas ficassem paralisadas por muito tempo, com vistas a equilibrar as
demandas econômicas, mas priorizando a saúde
das pessoas, além de orientação para a adequada reconversão industrial de várias das empresas
do setor que, rapidamente, passaram a produzir
máscaras de proteção e outros itens de uso médico-hospitalar e a negociação com o BNDES e a
Desenvolve-SP para viabilizar recursos às empresas
do setor têxtil paulista.
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IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
PAULISTA
O Sinditêxtil-SP se engajou em uma campanha
especial que buscou contribuição financeira para a
construção de uma fábrica para produção da vacina para a população no combate ao novo coronavírus e atuou de forma a sensibilizar parceiros sobre
a importância do desenvolvimento de uma estrutura
dentro do Instituto Butantan para a transferência de
tecnologia da Sinovac. As empresas do setor têxtil
paulista doaram R$ 153 mil para somar aos demais
esforços da iniciativa privada. As obras da fábrica
de vacinas Coronavac já foram iniciadas e devem
ser concluídas em dez meses. A nova indústria do
Butantan terá cerca de 10 mil m², com um custo de
R$ 160 milhões. Já foram arrecadados até o momento R$ 130 milhões com doações do setor privado de
diversos setores da economia.

AGENDA DE COMPETITIVIDADE
• Competitividade/Custos/Tributação - A
proximidade do mercado consumidor e as
vantagens comparativas de São Paulo têm sido
minadas, nas últimas décadas, pelo aumento
de custos de produção e pela Guerra Fiscal.
Manter São Paulo competitivo vai exigir do
Governo do Estado empenho e rapidez para
combater práticas anticoncorrenciais, sejam
elas dos oligopólios concessionários de serviços
públicos, bem como de entes federativos que
desrespeitam o arcabouço normativo tributário.
• Segurança Pública/Logística - O roubo de
cargas e os custos que envolvem seus seguros
subiram demasiadamente nos últimos anos. A logística dos insumos industriais e produtos tem sido
afetada pelos mapas da criminalidade. Cabe
ao Governo do Estado trabalhar nas questões
de inteligência, rompendo 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 operando.
• Sonegação e Comércio Ilegal - Enfrentar
todas as práticas de comércio ilegal, com a
devida prioridade. 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
estimulada para gerar empregos e aumentar
a arrecadação. 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, capitaneada
pelo Governo do Estado.
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• Energia - Estimular a oferta segura e estável
de energia em condições competitivas, em
termos de custo, também é aspecto primordial
para a competitividade 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 condições 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 níveis da pirâmide educacional – é
questão central da competitividade. Um plano
educacional que seja capaz de possibilitar, aos
paulistas, a adequada inserção nas cadeias produtivas do presente e do futuro, 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
econômico, 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
exigências das políticas ambientais devem fazer
parte da pauta de trabalho dos órgãos estatais
responsáveis, evidentemente sem que isso implique negligenciar direitos difusos consolidados.

FRENTE PARLAMENTAR
TÊXTIL PAULISTA

FRENTE PARLAMENTAR
TÊXTIL PAULISTA

Guiada pela Agenda de Competitividade Sinditêxtil-SP, a Frente Parlamentar Têxtil Paulista esteve ao
lado do Sindicato em diversos pleitos e debates do
setor, durante todo o ano, junto a diferentes esferas
do governo paulista. Coordenada pela deputada
Carla Morando (PSDB), a Frente também tem como
membros: Antonio Dirceu Dalben (PR), Estevam Galvão (Democratas), Márcio Nakashima (PDT), Roque
Barbieri (PTB), Rodrigo Moraes (Democratas) e Valéria
Bolsonaro (PSL). É a maior em número de participantes dentre todas as Frentes da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo.

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
Mesmo com o diálogo que o Sinditêxtil-SP vem construindo com as Federações (FEDTEX e FETRATEX) e
com os Sindicatos de Trabalhadores de todo o Estado
de São Paulo, não houve a conclusão das negociações e a celebração da Convenção Coletiva de
trabalho até o fechamento desta edição. Acompanhe as informações atualizadas sobre o assunto no
site www.sinditextilsp.org.br.
Relatório de atividades SInditêxtil-SP 2020 |
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FÓRUM SINDICAL
O Sinditêxtil-SP realizou, excepcionalmente,
uma reunião virtual do Fórum Sindical - iniciativa
conjunta da Entidade com diversos sindicatos de
trabalhadores do setor, representativos dos principais polos têxteis do Estado de São Paulo. Durante o encontro, os representantes das entidades
sindicais expuseram suas preocupações com o
cenário econômico do setor e debateram sobre
as perspectivas sindicais e trabalhistas pós-pandemia. A reunião foi conduzida pelo presidente
do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, juntamente
com o vice-presidente Júlio Scudeler. Também
participaram: Sinditec, Federação dos Trabalhadores, Sindicato dos Trabalhadores de Fiação e
Tecelagem de São Paulo, Americana, Mogi das
Cruzes, Guarulhos e de Mestres e Contramestres,
Rosane Tanabe, Oliver Tan Oh e Haroldo Silva
(Sinditêxtil-SP), Fabio Pupo (Hondatar), José Emídio Teixeira (Dialogar) e outros representantes de
empresas associadas.

Em 30 de novembro de 2020 foi publicada a Portaria No. 364 que altera os prazos de adequação ao
Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem
de Produtos Têxteis estabelecidos pela Portaria nº 296,
de 12 de junho de 2019. O novo texto está em vigor e
adia em seis meses os prazos para que as empresas
possam se adequar ao Regulamento. A área de Sustentabilidade e Inovação é responsável por orientar
as empresas associadas ao Sinditêxtil-SP quanto às
novas regras, por meio de consultas pontuais. O Sinditêxtil-SP também oferece cursos rápidos sobre o novo
Regulamento e a Norma ABNT ISO 3758 mais atual.
Para mais informações, entre em contato com Luiza
Lorenzetti: luiza@abit.org.br.

Normas e Regulamentos
Competitividade de São Paulo – Ações em Âmbito Estadual
ENQUADRAMENTO SINDICAL

Sustentabilidade e Inovação
NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE
E INOVAÇÃO
Em 2017, representantes de empresas brasileiras de
diversos segmentos se consolidaram em um grupo de
trabalho para gerar conteúdo, promover ações e dar
visibilidade a práticas sustentáveis e inovadoras, trabalhando, nacional e internacionalmente, a imagem
positiva do setor têxtil e de confecção. Coordenado
pela Abit, em parceria com o Sinditêxtil-SP e o Programa Texbrasil, o Núcleo está passando por modificações e irá retomar as atividades em 2021.

COMITÊ DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
(CORES) DA FIESP
Em 2020, o Sinditêxtil-SP participou das reuniões plenárias do CORES como membro.
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ORIENTAÇÃO EM ETIQUETAGEM

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
Classificações Brasileiras de Ocupações (CBOs). A solicitação foi feita pelo IBGE e MTE para a Fipe da USP.

CÂMARA AMBIENTAL
Neste ano, foram definidos dois Grupos de Trabalho
no âmbito da Câmara Ambiental da Indústria Têxtil
Paulista da CETESB - Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental: um voltado a atualização da
publicação “Produção Mais Limpa” e outro dedicado
à discussão acerca da destinação correta do lodo
têxtil. O Sinditêxtil-SP compareceu em todas as reuniões de alinhamento para a realização das atividades
dos Grupos. A concepção da Câmara, que é presidida pelo líder do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, é
contribuir para o aperfeiçoamento das estratégias de
gestão ambiental do Estado de São Paulo. Também
tivemos participação na Câmara Ambiental da Indústria Paulista junto à FIESP.
Relatório de atividades SInditêxtil-SP 2020 |
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PGRS
Apresentação, diretamente para empresas, de solução para obtenção de PRGS (Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos), voltado especialmente
para as de pequeno e médio porte.

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 ambiente, normas/regulamentos técnicos, comércio exterior e economia.

INVENTÁRIO QUÍMICO
Apoio às empresas paulistas para atendimento às
exigências do varejo.

Compras Governamentais – Ações em Âmbito Municipal
Especificações de
Uniformes Escolares
Em 2020, a entregas dos uniformes foram prejudicadas
pela pandemia e a Prefeitura de São Paulo teve que
mudar o sistema de entrega dos uniformes. Com isso, a
área de Normas e Regulamentos participou de reuniões a fim de contribuir para que o novo sistema tivesse
adesão de empresas fornecedoras e para a adequação das especificações dos uniformes escolares.

Prêmio Sinditêxtil-SP
Profissional do Futuro

PRÊMIO SINDITÊXTIL-SP

PROFISSIONAL DO

FUTURO
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Por conta das limitações impostas pela pandemia do
novo coronavírus, não foi possível realizar a edição
2020 do “Prêmio Sinditêxtil-SP Profissional do Futuro”
que busca fortalecer a imagem do setor têxtil como
portador de possibilidades profissionais a estudantes de
engenharia têxtil, além de apoiar e reconhecer talentos genuínos. Acompanhe no site www.sinditextilsp.org.
br as informações atualizadas sobre os próximos passos
da premiação que, em 2019, concedeu estágio de um
mês na conceituada Universidade Politécnica de Catalunya (UPC), na Espanha, à estudante de engenharia
têxtil, Jéssica Sornas.

COMTEXTIL-FIESP

Mensalmente, participamos das discussões dos mais
diferentes assuntos relacionados aos negócios da
cadeia têxtil e de confecção de São Paulo. O Comitê
da Cadeia Produtiva da Indústria Têxtil, Confecção
e Vestuário – COMTEXTIL tem, como proposta, uma
agenda 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
palestrantes, 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.

Convênio de Cooperação –
Sinditêxtil-SP & Mackenzie
Desde a celebração do convênio, em 2008, muitas
foram as realizações. Além das premiações relacionadas às melhores produções acadêmicas, o próximo
ano terá novidades. Estamos desenvolvendo cursos
de aperfeiçoamento na área de gestão, que envolverá inclusive consultorias específicas aos gestores
das empresas associadas, na área de controladoria
e negócios. Dentre as soluções apontadas teremos
análises sobre o melhor sistema tributário, tendo em
vista as peculiaridades das empresas. Os associados
do Sinditêxtil-SP poderão contar com a consulta de
mestrandos (com tutoria dos professores) para ajudá-los na decisão da mais vantajosa forma de atender à
legislação tributária em vigor.
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FEDERAÇÕES
INTERNACIONAIS
Participação na Conferência Anual do ITMF
(International Textile Manufacturers Federation) que aconteceu no mês de outubro de
forma virtual.

COMPETITIVIDADE DO
SETOR TÊXTIL PAULISTA
AÇÕES NO ÂMBITO FEDERAL E
INTERNACIONAL

2

Alterações de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)
e da TEC (Tarifa Externa Comum)
Apoio e suporte técnico aos associados em pleitos de alteração permanente/temporária de NCM
(Nomenclatura 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, com destaque para o caso das reduções tarifárias de alguns produtos voltados ao combate a pandemia que possuem produção nacional.
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COMÉRCIO INTERNACIONAL
O Sinditêxtil-SP apoiou, em 2020, o trabalho da Abit em todas as frentes de negociação em que o
Brasil está envolvido, representando os interesses do setor no exterior, e elaborando documentos de
posicionamento para acelerar acordos com países e regiões com os quais temos interesse exportador. Nos acordos comerciais já firmados, a necessidade de monitoramento e controle para o
funcionamento da liberalização comercial exigiu uma atuação importante da Abit, como foi feito
no caso da Argentina, destino principal de nossas exportações que conta com sistemas de controles de importação.
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 Portal
Único de Comércio Exterior. O presidente da Abit, Fernando Pimentel, preside a Coalizão
atualmente.
Coalizão Empresarial Brasileira da CNI
A Abit participou de todas as reuniões da Coalizão para acompanhamento das Negociações Internacionais junto às autoridades do governo brasileiro que atuam nessa
agenda. No geral, a pandemia impactou a agenda diminuindo o ritmo das negociações ou até mesmo interrompendo processos. Ainda assim reportamos os principais
avanços que exigiram acompanhamento e atuação.
Acordo de Compras Governamentais da Organização Mundial do Comércio
O governo brasileiro formalizou a entrada no Acordo em maio de 2020. A equipe da
Abit/Sinditêxtil-SP aprofundou os estudos sobre o tema de maneira conjunta com outros
setores industriais interessados em torno da CNI, envolvendo inclusive a contratação
de consultoria especializada. Realizamos consultas para identificar os interesses das
empresas e reuniões com os segmentos mais impactados. Em outubro de 2020, a partir
da avaliação dos elementos levantados, respondemos à Consulta Pública aberta pelo
governo. Seguiremos acompanhando o tema e fazendo gestão dos interesses junto ao
governo.
Mercosul – Coreia do Sul
A Abit acompanhou uma das rodadas de negociação entre os governos dos países do

20 | Relatório de atividades SInditêxtil-SP 2020

Mercosul e da Coreia do Sul que ocorreu em Montevidéu em fevereiro de 2020. Após
a rodada, a dinâmica negociadora foi impactada pela pandemia e pela mudança
de governo na Argentina que não participará da negociação. Com o novo cenário foi
realizada uma reunião com a Secretaria de Comércio Exterior que abriu nova consulta
sobre o tema. A equipe da Abit/Sinditêxtil-SP trabalhou na formação de posicionamento
baseada nos interesses do setor e deverá seguir no diálogo com o governo e acompanhando a negociação.
Estados Unidos
Em 2020, a equipe da Abit/Sinditêxtil-SP participou de uma missão virtual de defesa
de interesses em Washington DC, EUA, organizada pela Confederação Nacional da
Indústria - CNI e pela American Chamber – AMCHAM. Foram realizadas reuniões com
autoridades norte-americanas da Casa Branca, do Departamento de Comércio, do
Departamento de Relações Exteriores, do Congresso, bem como com o Embaixador do
Brasil nos EUA, Nestor Forster. Um dos principais temas tratados com as autoridades do
governo norte-americano foram as negociações sobre o pacote bilateral de comércio
de temas não tarifários, com intuito de afirmar os interesses privados no avanço das
relações comerciais e de investimentos. Em outubro, o que estava sendo negociado
entre os governos foi assinado no formato de um Protocolo sobre Regras de Comércio
e Transparência que detalha em três eixos os compromissos assumidos: Administração
Aduaneira e Facilitação de Comércio, Boas Práticas Regulatórias e Anticorrupção. A
expectativa é que o pacote de compromissos reduza custos ao diminuir a burocracia.
Argentina
A Abit, com o suporte do Sinditêxtil-SP participou de reuniões com sua congênere na
Argentina, a FITA - Federación de industrias Textiles Argentinas -, para discutir temas de
interesse comum como o comércio bilateral entre Brasil-Argentina, barreiras comerciais e
questões internas do Mercosul.
A entidade seguiu atuando intensamente no monitoramento das políticas comerciais
do país, especialmente sobre os mecanismos de controle de importações. Nos últimos
meses identificamos junto às empresas do setor demora na análise das licenças de
importação e dificuldades em relação aos pagamentos das importações por conta das
restrições impostas pelo governo no mercado de câmbio. A Abit encaminhou periodicamente para a CNI os casos específicos de licenças com demora na aprovação.
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AÇÕES DE DEFESA
DO SETOR

3

ANTIDUMPING

IMPORTAÇÕES

Em 2020, o Sinditêxtil-SP deu apoio e suporte
técnico aos associados nos processos de antidumping para aplicação de medidas contra
importações brasileiras envolvendo produtos
do setor têxtil e de confecção. Destaque para
a abertura da investigação de antidumping
contra as importações de meias originárias da
China, Hong Kong e Paraguai. Esse é o primeiro caso antidumping no Brasil caracterizado
como indústria fragmentada, que utilizou a
legislação vigente que permitem algumas
flexibilizações para apresentação do pleito.

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 administrativas de monitoramento das operações de importação.

Importações com indícios de irregularidades:
- Convênio com a Receita Federal
O Sinditêxtil-SP 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 2020 foram 775 amostras
analisadas (até o dia 06/11).
- Análise dos dados de importação:
A entidade buscou intensificar o
monitoramento de irregularidades nas
importações do setor por meio de novos recortes dos dados disponibilizados
pelo governo para apresentação de
casos para a Receita Federal.

LICENCIAMENTO
NÃO-AUTOMÁTICO
Ao longo do ano, o Sinditêxtil-SP manteve
contato contínuo junto à nova equipe da
SECEX (Secretaria de Comércio Exterior)
para demonstração da relevância do
monitoramento das importações por
meio do licenciamento não-automático
sobre produtos têxteis e confeccionados
para o combate à práticas irregulares de
comércio como o subfaturamento.
Relatório de atividades SInditêxtil-SP 2020 |

23

EXECUTIVO

• O Sinditêxtil-SP realizou o acompanhamento diário das 213
edições do Diário Oficial da União deste ano de 2020. O monitoramento resultou no número de 124 publicações relevantes
para o setor – dentre Medidas Provisórias, portarias, resoluções e
instruções normativas – que foram divulgadas aos associados.
• No decorrer do ano a Entidade realizou encontros presenciais
e virtuais com representantes do poder público para debater
temas como o acesso ao crédito pelas empresas, os impactos
da pandemia na economia e combate ao mercado ilegal.

• O Sinditêxtil-SP colaborou com os trabalhos da Frente Parlamentar Mista José Alencar para o Desenvolvimento da Indústria
Têxtil e de Confecção, mantendo a Frente ciente das demandas
e trabalhando junto dos parlamentares nas principais pautas de
interesse do setor.

LEGISLATIVO
ATUAÇÃO EM BRASÍLIA
(ESCRITÓRIO ABIT E SINDITÊXTIL-SP)
O ano foi marcado pelos impactos da pandemia de COVID-19 que afetaram fortemente o Brasil. Nas atividades em Brasília, o
cenário político também mudou: boa parte
dos trabalhos se deram de forma remota
e com pouca interação presencial, o que
representou um desafio para as atividades da
área de Relações Governamentais do Sinditêxtil-SP. Mesmo assim, a Entidade manteve
seu contato constante com os membros dos
Poderes Legislativo e Executivo, representando os interesses do setor e contribuindo para
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a formulação de políticas públicas de apoio
ao enfrentamento da atual crise.
Os poderes Legislativo e Executivo tiveram
como foco principal projetos de enfrentamento à pandemia e seus efeitos na economia. Foram apresentadas diversas Medidas
Provisórias e Projetos de Leis que buscavam
dar suporte às empresas enfrentarem esse
período, bem como projetos que assegurassem uma retomada da atividade econômica
e da manutenção da força de trabalho.

• Em razão da pandemia, as reuniões das Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado foram suspensas. No
entanto, as reuniões da Comissão Externa da Câmara dos Deputados destinada a acompanhar o Enfrentamento à Pandemia
da COVID-19 no Brasil tomaram grande protagonismo. Acompanhamos as 87 reuniões realizadas para informar constantemente aos parlamentares sobre as ações realizadas pelo setor
no combate à pandemia (destaque para a produção dos EPI’s),
além das discussões da Comissão Mista Temporária da Reforma
Tributária que foram retomadas em julho.
• Mesmo com a pandemia da COVID-19 e a aproximação
do calendário eleitoral, a produção legislativa no Congresso
Nacional se manteve intensa através dos trabalhos remotos. Ao
longo de todo o ano, monitoramos e avaliamos os projetos apresentados pelos parlamentares de ambas as Casas legislativas
– sobretudo aquelas proposições que poderiam virar ou alterar
a legislação. Neste sentido, foram revisados cerca de 4.809 projetos na Câmara dos Deputados, e cerca de 1.276 proposições
no Senado Federal. As proposições remanescentes dos anos
anteriores também permaneceram sendo acompanhadas.
• O destaque da atuação do Sinditêxtil- SP neste ano de 2020
foi seu trabalho pela manutenção da desoneração da folha de
pagamento. A Entidade atuou fortemente para a derrubada do
veto e prorrogação deste regime de desoneração, articulando
junto aos poderes Legislativo e Executivo, e outras 16 entidades.
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COMUNICAÇÃO

Postagens com
maior repercussão:

3.251

seguidores

FACEBOOK

158

postagens

Dia das Mulheres com
56 Reações, comentários
e compartilhamentos
Fio Anti Covid Rhodia, com
33 Reações, comentários
e compartilhamentos

825

Público
53% feminino
47% masculino

seguidores

TWITTER

POR DENTRO
DO SINDITÊXTIL-SP

4

169
Tweets

Tweets com
16.923 visualizações

185

63.839

Notícias
publicadas

SITE

média de 14
Tweets/mês

48.030
Visitantes
únicos

Pageviews

Público
44% feminino
55% masculino

Páginas mais
visitadas

Interesses
Notícias sobre Negócios
• Governo • Tecnologia

19.241 Usuários
18.770 Novos usuários

Convenção
coletiva

Convenção
2019/2020

Notícias

10.524

9.417

3.152

277comunicações foram enviadas à base de mailing
ENVIOS
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ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Durante a pandemia, o Sinditêxtil atuou junto com a Abit em várias
frentes, mas o atendimento à imprensa ficou centrado no presidente
da Associação, dada a dimensão nacional de enfrentamento.

GBL JEANS

O Sinditêxtil-SP concedeu entrevista sobre crédito para a indústria
paulista, o adiamento de tributos, negociação de impostos e os impactos da pandemia sobre a indústria têxtil paulista.

TV ALESP

TV Alesp – SP – 11/11/2020
Retomada do Setor Têxtil em São Paulo e a expectativa nas vendas para o
Natal de 2020

TV ALESP – SP – 17/7/2020
Veja como o setor textil se reinventou neste período de pandemia do
COVID-19

GBL Jeans – SP – 16/7/2020
Indústria sofre com falta de
crédito

GBL Jeans – SP – 28/4/2020
Inadimplência pressiona
indústria

GBL Jeans – SP – 28/4/2020
Doria sugere adiar Dia das
Mães

TODO DIA
Todo dia – SP – 18/9/2020
Sebrae vai lançar programa
online e gratuito

VALOR ECONÔMICO

Valor Econômico -SP- 15/7/2020
Indústria Têxtil de SP prevê recuperação parcial de perdas em 2021

Todo Dia – SP- 30/4/2020
Nova carreata hoje pede reabertura do comércio na região

OUTROS VEÍCULOS
Valor Econômico -SP- 6/7/2020
Indústria têxtil prevê recuperação
gradual no semestre

Monitor Mercantil -SP -17/7/2020
Seis em 10 relatam perda de movimento
por shopping fechado no almoço

ISTO É DINHEIRO
Isto é Dinheiro – SP – 23/7/2020
Setor têxtil deve receber crédito via
BNDES na próxima semana, diz Sinditêxtil-SP
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ABC do ABC – SP – 12/6/2020
Carla Morando apresenta ao Estado propostas
para auxiliar setor têxtil e confecções
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BENEFÍCIOS

ESPM
FATEC
AMERICANA

COMITÊS

Comitês com
participantes
Sinditêxtil-SP 2020

Cursos de gestão financeira oferece descontos de 25% para associados
Cursos de gestão empresarial com condições especiais para associados

RELAÇÕES
TRABALHISTAS

36

TRIBUTÁRIO

11

TECIDOS DE
DECORAÇÃO

6

QUÍMICA TÊXTIL E
ESTAMPARIA DIGITAL

3

- As novas tendências das relações
de trabalho e os impactos do
COVID-19

FIAÇÃO DO ALGODÃO

8

- Lei Geral de Proteção de Dados
descomplicada

CADEIA DO ALGODÃO

4

DENIM E SARJA

10

BOTÕES

1

TOTAL

90

WORKSHOPS

30 | Relatório de atividades SInditêxtil-SP 2020

Oferece descontos de 20% em cursos voltadas para a moda

MACKENZIE

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

CLAMAPI (Cyber)

11
Ao longo do ano, o Sinditêxtil-SP promoveu, em conjunto com a Abit, uma série
de workshops jurídicos para atualizar
as empresas sobre diferentes temas de
interesse do setor.

Cursos de Design têxtil e moda oferece descontos de 20% para associado

INSTITUTO
RIO MODA

FASHION2B

TEXTURIZADORES
DE FIOS

Cursos gratuitos de produção têxtil e moda

FIPE

NUNES & LUCATO

QTD
Reunião

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

FUNDAÇÃO
DON CABRAL
IED Brasil

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 2020, estiveram atuantes os
seguintes comitês:

O Sinditêxtil-SP manteve parcerias com os melhores benefícios para os associados e agregou novas empresas com vantagens em serviços e produtos.
No próximo ano, o Sindicato continuará buscando as melhores oportunidades
para os associados. Na tabela, as parcerias vigentes no momento (consulte
sempre no site as parcerias em vigor).

(PGRS) Projetos de Gestão de residuos sólidos com 25 % de desconto para
associados
Plataforma de tendências de moda oferece 40% de desconto para
associados
Condições especiais para associados em seguros cibernéticos

BOOKEEPERS

Condições especiais para associados em consultoria tributária com
descontos exclusivos aos associados especialmente no GEB BKS (Gerenciamento eletrônico de documentos) e o Complience fiscal

D&B - DUN &
BRADSTREET

Associados Sinditêxtil-SP tem acesso privilegiado à todas soluções da
CIAL D&B no Brasil e nos 220 países atendidos pela empresa

GS1

Condições especiais para associados

IEMI

10% de desconto para associados em pesquisas customizadas e panoramas

TATIL
INOVAÇÂO
ADIANTA

Descontos à partir de 17% em software para confecções
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

CARREIRA
ADVOGADOS

Assessoria juridica em soluções de planejamento previdenciário oferece 25% de desconto para os associados

HONDA TAR

Assessoria jurídica com valores diferenciados para associados

- A Pandemia do Coronavírus e as
Relações de Trabalho - Regime de
Home Office e o Teletrabalho.

VENDA & CIA

Plataforma de E-commerce oferece 30% de desconto para associados.

- MP 905/2019 - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo e novidades
na legislação trabalhista.

PROATIVA

Gestão do plano médico da sua empresa com TELEMEDICINA para os
colaboradores e ADMISSÃO DIGITAL para o RH SEM CUSTO ADICIONAL!

TEM SAÚDE

Cartão saúde oferece preços especiais em consultas e exames. Valores
especiais na mensalidade para os colaboradores de empresas associadas
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Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo
Rua Marquês de Itu, 968 - Vila Buarque - São Paulo - SP
sinditextilsp.org.br - (11) 3823-6100
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