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CARO EmPRESáRIO, 

É com orgulho e satisfação que apresentamos a nova edição 
anual do Relatório de Atividades do Sinditêxtil-SP, trazendo um 
resumo das principais atividades desenvolvidas pelo Sindicato 
em 2018, bem como das ações que deverão ter prosseguimen-
to neste ano de 2019.  

No início do exercício passado, as expectativas de retomada do 
crescimento sustentado que os empresários vinham mantendo 
logo foram  frustradas pela economia que não reagiu e ainda 
sofreu uma grave piora devido à greve dos caminhoneiros que 
parou o Brasil. No segundo semestre, entramos num clima elei-
toral extremamente polarizado e de insegurança, colocando os 
principais setores da economia em compasso de espera pelos 
resultados das eleições. Praticamente um ano perdido. 

Contudo, há que se destacar que conquistas foram  alcançadas pelo Sinditêxtil-SP em 2018. 
Dentre elas, apesar da não obrigatoriedade mais da contribuição sindical, conseguimos man-
ter uma média maior de contribuintes do que a maioria dos sindicatos, o que viabilizou a im-
plantação de um programa de racionalização de despesas sem a perda de qualidade dos 
serviços prestados que trará reflexos relevantes para as finanças do Sindicato de 2019 em dian-
te. Isso também prova que os empresários reconhecem o apoio estratégico que recebem do 
Sinditêxtil-SP,  principalmente por se tratar da principal entidade apoiadora das iniciativas da 
ABIT em âmbito nacional e internacional.

No cenário das negociações coletivas, é importante destacar que conseguimos celebrar um 
acordo econômico de reposição inflacionária, dentro das possibilidades dos empresários e justo 
para os trabalhadores. A equipe de negociação do Sindicato obteve êxito ao realizar uma ne-
gociação em tempo recorde e com máxima segurança jurídica para os entes envolvidos, muito 
em função dos encontros promovidos ao longo do ano com representantes dos sindicatos de 
trabalhadores, facilitando e agilizando o bom entendimento na época das negociações. 

O ano de 2018 foi um ano conturbado, mas continuaremos atuando para fortalecer nosso 
Sinditêxtil-SP durante todo o ano de 2019 e, como resultado desta força, seguir representando, 
defendendo e promovendo o setor têxtil paulista e brasileiro.

Acompanhe aqui nossas atividades! Agradecemos a confiança e a parceria de cada empre-
sa associada e de toda nossa diretoria, conselho e equipe de colaboradores.

Boa Leitura!

Abraço do,
L.A.Pacheco

PALAvRA DO PRESIDENTE
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Competitividade 
do Setor têxtil 

PauliSta

Ações de fortAlecimento

RECONSTRuçãO DE 
RELACIONAmENTOS 
Executivo e Legislativo 
Paulista e Federal

As eleições do final do ano trouxeram uma 
grande taxa de renovação em todos os âm-
bitos. No Governo Federal, a mudança ad-
vinda das urnas será significativa. Pesquisa 
feita pela Abit e pelo Sinditêxtil-SP ao final 
de 2018, com esse foco, mostram que a ex-
pectativa é bastante otimista em relação ao 
governo eleito, o que ajuda no planejamen-
to dos negócios. Do ponto de vista estadual, 
a transformação não foi tão radical, porém 
também deve trazer muitas mudanças nas 
ocupações das cadeiras. Nos legislativos, a 
taxa de renovação foi das mais altas, quer 
seja no cenário nacional ou no próprio Esta-
do de São Paulo. Essas transformações reque-
rem reconstrução de pontes e de relaciona-
mentos. O Sinditêxtil-SP apoiará a Abit em sua 
missão nacional e, ao mesmo tempo, já bus-
ca reaproximação com as instituições e seus 
novos ocupantes no Estado. Nesse sentido, já 
encaminhou – ainda quando candidato – a 
agenda de trabalho do setor têxtil paulista 

ao novo governador, João Doria, bem como, 
nesse ano, aos Secretários de Estado, com a 
seguinte pauta:

•Competitividade/Custos/Tributação 

A proximidade do mercado consumidor e as 
vantagens comparativas de São Paulo têm 
sido minadas, nas últimas décadas, pelo au-
mento de custos de produção e pela Guerra 
Fiscal. Manter São Paulo competitivo vai exi-
gir do Governo do Estado empenho e rapidez 
para combater práticas anticoncorrenciais, 
sejam elas dos oligopólios concessionários de 
serviços públicos, bem como de entes fede-
rativos que desrespeitam o arcabouço nor-
mativo 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 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 



8 9

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 ile-
gal, com a devida prioridade. A sonegação e 
o comércio ilegal são aspectos visíveis de um 
grande complexo de crimes. O grave proble-
ma 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.

• 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 fe-
derativa, 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 presen-
tes. 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 igualda-
de 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 neces-
sário entre o desenvolvimento econômico, 
geração de emprego e renda e a proteção 
do meio ambiente, em nosso Estado. Isso equi-
vale dizer, transformar o Estado de São Paulo 
ainda mais amigável ao investimento produti-
vo, 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 exigên-
cias das políticas ambientais devem fazer par-
te da pauta de trabalho dos órgãos estatais 
responsáveis, evidentemente sem que isso im-
plique negligenciar direitos consolidados.

ETIquETAgEm
A área de Sustentabilidade e Inovação é res-
ponsável por orientar as empresas quanto às 
regras de etiquetagem de produtos têxteis 
(Resolução n° 02 de 06 de maio de 2008), bem 
como das normas ABNT e de outras portarias 
do INMETRO. O Sinditêxtil-SP acompanha as 
tratativas para a atualização do Regulamen-
to Técnico Mercosul Sobre Etiquetagem de 
Produtos Têxteis, que passou por consulta pú-
blica em 2017 e possivelmente entrará em vi-
gor esse ano.

INDúSTRIA 4.0
Acompanhamento e apoio à instalação de 
planta piloto de confecção 4.0, no SENAI 
Francisco Matarazzo, como forma de estimu-
lar a indústria têxtil paulista nesta nova era da 
produção industrial. 

ENquADRAmENTO SINDICAL
Em parceria com a Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas - Fipe, ocorreu a con-
tinuação de laudos referentes ao correto 
enquadramento, com ênfase especial na 
elaboração de novas nomenclaturas das di-
versas funções têxteis por meio de suas res-
pectivas classificações no Código Brasileiro de 
Ocupação(CBO). A solicitação foi feita pelo 
IBGE e MTE para a Fipe da USP.

ESPECIFICAçõES DE 
uNIFORmES ESCOLARES
Em 2018, a área de Normas e Regulamentos 
participou, em parceria com a Prefeitura Mu-
nicipal de São Paulo, do processo de revisão 
e atualização dos requisitos técnicos exigidos 
pelas especificações de uniformes escolares. 
A revisão buscou parâmetros de qualidade 
para maior durabilidade dos artigos. 
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CANAL DE CONSuLTA/ 
ATENDImENTO TéCNICO
O Sinditêxtil-SP atendeu às demandas individu-
ais das empresas ou de segmentos específicos 
do setor em relação a temas ligados às áreas 
jurídica (principalmente trabalhista e tributá-
ria), meio ambiente, normas/regulamentos 
técnicos, comércio exterior e economia. 

CAFé DA mANHã 
(Sorocaba e Campinas)

Empresários da região de Campinas participa-
ram de reunião com a equipe do Sinditêxtil-SP, 
no dia 7 de junho, no CIESP do município. O 
encontro foi o segundo de uma série de visitas 
que o Sindicato vem realizando aos principais 
polos têxteis do Estado de São Paulo. A primei-
ra delas aconteceu em abril, em Sorocaba. O 
objetivo dos encontros é promover maior apro-
ximação entre o Sinditêxtil-SP e empresários do 
setor têxtil paulista estabelecidos no interior do 
Estado. 

FEbRATEXTIL 
Um grupo representativo de indústrias têxteis 
de São Paulo integrou a lista de expositores da 
16ª edição da Febratex - Feira Brasileira para 
a Indústria Têxtil, que aconteceu entre os dias 
21 e 24 de agosto, em Blumenau (SC). Elas es-
tavam entre as 400 empresas que representa-
ram cerca de 2,4 mil marcas nacionais e inter-
nacionais, com lançamentos para o público 
que superou 60 mil pessoas. O presidente do 
Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, prestigiou as 
empresas associadas ao Sindicato e que expu-
seram no evento, como: Rhodia, Tremembé, 
Sintequímica, Canatiba, CHT Química e Peli-
can Têxtil.

TEmAS FEDERAIS quE 
ImPACTAm SãO PAuLO
• e-Social/ importações/ informalidade

O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pa-
checo, participou no dia 21 de junho, na Câ-
mara dos Deputados, em Brasília, de audiên-
cia pública sobre a importância do sistema 
e-Social para a unificação, simplificação, re-
dução da burocracia e melhoria da eficiên-
cia para o governo e empresas. Foi reiterado 
o entendimento de não haver autuações 
neste primeiro momento, por se tratar de uma 
fase inicial de instalação, e pela complexida-
de do projeto.  No mesmo dia, o presidente 
cumpriu extensa agenda ainda na capital fe-
deral. Entre os compromissos, reunião no De-
partamento de Defesa Comercial (DECOM) 
do ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MDIC) para discutir possíveis me-

didas de reciprocidade concorrencial em re-
lação a produtos importados, especialmente 
de origem asiática. Já no ministério da Fazen-
da, Luiz Arthur Pacheco discutiu o combate à 
informalidade, uma vez que as indústrias pau-
listas têm sido afetadas com a concorrência 
desleal de sonegadores. 

• Comex

O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pa-
checo, cumpriu uma extensa agenda de 
reuniões, em Brasília, nos dias 17 e 18 de abril. 
Esteve, juntamente com a Abit, com o ministro 
Marcos Jorge (MDIC), além do Ministério de 
Relações Exteriores e da Fazenda para tratar 
de temas relacionados a comércio exterior. 
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FRENTE PARLAmENTAR |
CONgRESSO NACIONAL
O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pa-
checo, prestigiou café da manhã com a Fren-

te Parlamentar Mista para o Desenvolvimento 
da Indústria Têxtil e de Confecção, em Brasília 
(DF), em março. Realizada pela Abit, a reunião 
contou com parlamentares, autoridades, en-
tidades e empresários do setor para debater 
temas da agenda de trabalhos para 2018.

CONDIçõES DE TRAbALHO 
NA CADEIA PRODuTIvA
O tema é prioritário para o Sinditêxtil-SP, por isso 
estivemos envolvidos em discussões e ações 
entre elas:

Erradicação do Trabalho Análogo ao 
Escravo: 

No ano de 2018, o Sinditêxtil acompanhou as 
reuniões da Comissão Municipal de Erradica-
ção do Trabalho Escravo na cidade de São 
Paulo (COMTRAE) da qual é membro desde 
sua formação, em 2014. Nesse ano, acompa-
nhou também algumas reuniões da Comissão 
Nacional para a Erradicação do Trabalho Es-
cravo (CONATRAE).

Além disso, o Sinditêxtil participou das reuniões 
do Instituto Pacto Nacional pela Erradicação 
do Trabalho Escravo – InPACTO – que reúne 
empresas e organizações da sociedade civil 
com o intuito de prevenir e erradicar o trabalho 
escravo nas cadeias produtivas.

Capacitação em Gestão de Oficinas 
de Costura: 

O Sindicato também esteve presente nos en-
contros do Conselho Consultivo do Projeto 
Tecendo Sonhos da Aliança Empreendedo-
ra que consiste na capacitação em gestão/
comportamento empreendedor e promoção 
de relações justas de trabalho com foco em 
imigrantes donos de oficina de costura ou que 
querem abrir um novo negócio. 

FóRum SINDICAL
O Sinditêxtil-SP realizou duas reuniões, em 2018, 
do Fórum Sindical - uma iniciativa conjunta da 
Entidade com diversos sindicatos de trabalha-
dores 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 

presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pache-
co, juntamente com o seu vice-presidente Jú-
lio Scudeler, as reuniões visavam antecipar os 
anseios de cada parte ao longo do ano, e não 
somente no período de negociação coletiva 
salarial. Tal empreitada logrou em reconheci-
do êxito no desfecho das negociações: o re-
ajuste foi  debatido, definido e aceito durante 
o mês novembro, data-base das categorias, 
com agilidade inédita. 

Ações nA áreA trAbAlhistA
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Ações de sustentAbilidAde

CâmARA AmbIENTAL
Neste ano, o Sinditêxtil-SP, que preside a Câ-
mara Ambiental Têxtil  junto à Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental – CE-
TESB, conduziu reuniões de alinhamento para 
a realização das atividades da Câmara Am-
biental da Indústria Têxtil Paulista na Fiesp. A 
concepção da Câmara é contribuir para o 
aperfeiçoamento das estratégias de gestão 
ambiental do Estado de São Paulo.

PgRS
Apresentação, diretamente para empresas, 
de solução para obtenção de PRGS (Progra-
ma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos), 
voltado especialmente para as de pequeno e 
médio porte.

CONvÊNIO DE COOPERAçãO 
Sinditêxtil-SP e Mackenzie

Desde a celebração do convênio, em 2008, 
muitas foram as realizações, como as pesqui-
sas realizadas na área de engenharia com 
foco nas aplicações do grafeno, com a parti-
cipação de empresas filiadas ao Sinditêxtil-SP. 
A promoção de pesquisas de graduação e 
de pós-graduação, em 2018, fez parte de um 
amplo esforço da Cátedra do Mestrado em 
Liberdades Econômicas em busca de conhe-
cimento para o setor.

COmTEXTIL-FIESP
Mensalmente, participamos das discussões dos 
mais diferentes assuntos relacionados aos ne-
gócios da cadeia têxtil e de confecção de São 
Paulo. O Comitê da Cadeia Produtiva da Indús-
tria Têxtil, Confecção e Vestuário – COMTEXTIL 
tem, como proposta, uma agenda positiva. As 
reuniões de trabalho buscam ampliar o enten-
dimento de casos de sucesso, mesmo em um 
ambiente adverso, em muitas das oportunida-
des. Não apenas como expectadores, mas 
também como palestrantes, os colaboradores 
do Sinditêxtil-SP estão sempre presentes nos de-
bates regulares desse comitê específico.

DECOmTEC
O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pache-
co, esteve presente nas reuniões do Departa-
mento de Competitividade e Tecnologia (DE-
COMTEC), onde foram  tratados temas como: 
inovações radicais, os entraves da tributação, 
economia verde, dentre outros. 

Ações em PArceriA
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Competitividade 
do Setor têxtil 

NacioNal 

Ações de fortAlecimento no comércio exterior

FEDERAçõES INTERNACIONAIS
O presidente do Sinditêxtil-SP participou e pro-
moveu divulgação de informações obtidas 
durante a convenção anual do ITMF (Interna-
tional Textile Manufactures Federation), que 
neste ano foi realizado na Indonésia. 

mISSãO CHINA 
O presidente do Sinditêxtil–SP, Luiz Arthur Pa-
checo, integrou a delegação brasileira que 
participou da missão prospectiva de negó-
cios promovida pela FIESP à China Internacio-
nal Import Expo (CIIE) e que teve início no dia 
4 de novembro, em Shanghai. Na ação, que 
conta com o apoio da Apex-Brasil, Pacheco 
representou o setor têxtil paulista, apresentan-
do as empresas exportadoras de São Paulo a 
compradores chineses de insumos têxteis. 

ALIANzA LATINOAmERICANA 
ANTI CONTRAbANDO (ALAC)
Dando continuidade ao trabalho iniciado em 
2016, o Sindicato participou ,em parceria com a 
Abit, da primeira reunião da Alianza Latinoame-
ricana Anti Contrabando (ALAC) realizada no 
Brasil. As entidades coordenaram os trabalhos 
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. 

APOIO FINANCEIRO E ECONômICO

WORkSHOP
Em novembro de 2018, foi realizado, com o 
apoio do Programa Texbrasil, o seminário “Ex-
portação como fator de competitividade: 
Drawback e o Novo Processo de Exportações 
(DUE-E)” que contou com a presença de pa-
lestrantes do MDIC.
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COméRCIO INTERNACIONAL
O Sinditêxtil-SP apoiou, em 2018, o trabalho 
ativo da Abit em todas as frentes de negocia-
ção em que o Brasil está envolvido, posicio-
nando o interesse da indústria têxtil paulista 
nos temas de comércio internacional. Este 
posicionamento refere-se à aceleração de 
acordos com países e regiões com os quais te-
mos interesse exportador, bem como facilitar 
o acesso da indústria paulista em países com 
os quais já temos acordos, como a Argentina, 
destino principal de nossas exportações e que 
conta com sistema incompatível de controles  
de importação. As principais frentes de traba-
lho nesse tema em 2018 foram:

Coalizão Empresarial para Facilita-
ção de Comércio e Barreiras da CNI

Acompanhamento das reuniões do grupo 
que trata de barreiras e entraves identifica-
dos pelos setores, além de temas ligados a 
facilitação de comércio como o Portal Único 
de Comércio Exterior. O Sinditêxtil-SP  apoia 
e sente-se representado pelo  presidente da 
Abit, Fernando Pimentel, que está presidindo 
a Coalizão atualmente. 

Mercosul – União Europeia: 

ao final de 2017, considerando os interesses 
apresentados pelo Sinditêxtil-SP, a Abit al-
cançou um posicionamento conjunto com a 

EURATEX e com a FITA sobre as regras para o 
setor têxtil e de confecção que serão estabe-
lecidas para o alcance do livre comércio en-
tre os blocos. Tal posicionamento foi entregue 
aos negociadores do Mercosul e da União Eu-
ropeia que parabenizaram esse movimento 
do setor privado. As regras deverão ser incor-
poradas ao Acordo a ser assinado.

Mercosul – EFTA: 

com o intuito de replicar o trabalho bem-su-
cedido na negociação entre privados rea-
lizada no âmbito do Acordo Mercosul-União 
Europeia, a Abit/ Sinditêxtil-SP  têm  negocia-
do com a Associação Suíça de Têxteis bem 
como com as entidades dos países do Merco-
sul para alcançar um entendimento sobre re-
gras para o comércio entre os blocos Merco-
sul e EFTA. O Sinditêxtil-SP tem se posicionado 
sobre os interesses em relação a esse acordo. 

Estados Unidos - Projeto Acumulação 
de Origem: 

a Abit, com o apoio do Sinditextil-SP,  teve reu-
niões com o governo sobre proposta inovado-
ra de aproximação e incremento do comér-
cio bilateral com os Estados Unidos por meio 
da assinatura de um acordo de acumulação 
de origem, pelo qual insumos brasileiros (fios, 
tecidos, malhas, linhas, etc) poderiam ser en-
viados e processados em países com os quais 
EUA e Brasil possuem acordo comercial (Ex. 

Colômbia e México), destinando o produto 
final para os EUA duty free.  

Argentina: 

- Em junho, o Sinditêxtil-SP deu suporte à par-
ticipação da Abit em reuniões na Argentina 
com o governo brasileiro e argentino, além 
de entidades do setor privado do país para 
discutir temas de interesse comum como o 
comércio bilateral entre Br-Arg, barreiras co-
merciais e questões internas do Mercosul.

- Além disso, prestou apoio ao trabalho da 
Abit de suporte às empresas exportadoras em 
processo antidumping, em curso contra o Bra-
sil naquele mercado.

Bolívia: 

continuidade do pedido de gestões do go-
verno brasileiro de exclusão do Mercosul do 
regime de licenciamento não automático so-
bre as importações de confecções que tem 
sofrido com atrasos e incertezas.

ITmF
O presidente Luiz Arthur Pacheco esteve na 
última convenção anual do International Tex-
tile Manufacturer Federation (ITMF), represen-
tando o Sinditêxtil-SP,  realizada de 7 a 9 de 
setembro, em Nairobi, na África. O encontro 
reuniu os maiores players mundiais de fibras, 
fiações e tecelagens, trazendo as tendências 
do mercado global, como as rápidas mudan-
ças nos modelos de negócios, na cadeia de 
valor de suprimentos, bem como apontou a 
África como o próximo mercado a crescer no 
consumo de têxtil. 

ALTERAçõES DE NCm 
(NOmENCLATuRA COmum 
DO mERCOSuL) E DA TEC 
(TARIFA EXTERNA COmum)
- Apoio e suporte técnico aos associados do Sin-
ditêxtil-SP 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.

- O Sinditêxtil SP defende junto ao governo 
brasileiro,em parceria com a Abit, o aprimora-
mento da governança técnica e administrativa 
do Mercosul para evitar a lentidão na tramita-
ção dos pleitos dessa natureza e o consequen-
te prejuízo para a indústria brasileira.
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Ações de defesA do setor

LICENCIAmENTO 
NãO-AuTOmáTICO
O Sinditêxtil-SP manterá o trabalho contínuo 
relativo ao monitoramento das importações 
por meio do licenciamento não-automático 
sobre produtos têxteis.

ImPORTAçõES COm INDí-
CIOS DE IRREguLARIDADES
Convênio com a Receita Federal

O Sinditêxtil contribui economicamente 
com a Abit para que engenheiros têxteis 
possam realizar os laudos técnicos à Re-
ceita Federal, enquanto a Abit suporta to-
dos os demais custos, como os testes de 
laboratório das amostras, depósito para 
estoque e documentação, além de toda 
a logística. Em 2018, foram 195 amostras 
analisadas.

COANA e CERAD – Receita Federal

A Abit, com o apoio do Sinditêxtil-SP, man-
teve o trabalho permanente de coopera-
ção com a Coordenação-Geral de Admi-
nistração Aduaneira (COANA) e o CERAD 
(Centro Nacional de Gestão de Riscos 
Aduaneiros) . As reuniões periódicas com 
o órgão da Receita Federal têm como ob-
jetivo a apresentação de indícios de irre-
gularidades nas importações de produtos 
têxteis e confeccionados.

Análise dos dados de importação 

A partir da construção de uma ferramenta 
de inteligência que facilita a identificação 
de irregularidades nas importações do se-
tor, a entidade intensificou a apresentação 
de casos para as unidades da Receita Fe-
deral. As operações analisadas culminaram 
na elaboração de 33 documentos (até o 
dia 30 de novembro) expondo casos com 
indícios de irregularidades sobre as quais so-
licitamos ações de fiscalização. 

ImPORTAçõES
A Abit e o Sinditêxtil-SP deram continuidade 
às  discussões com o governo e com o va-
rejo a respeito de medidas que contenham 
as importações irregulares de produtos do 
setor, como por exemplo, o aprimoramento 
de medidas administrativas.

ANTIDumPINg
Em 2018, o Sinditêxtil SP deu apoio e suporte téc-
nico aos associados nos processos de antidum-
ping envolvendo produtos do setor têxtil. Esse 
trabalho terá continuidade no próximo ano. 

COmITÊ TRAbALHISTA
O ano de 2018 começou com uma nova lei re-
gulando as relações trabalhistas e sindicais no 
Brasil. A chamada Reforma Trabalhista trouxe 
inúmeras novidades para as empresas, para 
os empregados e também para as entidades 
sindicais. Durante o ano, o Comitê Trabalhis-
ta teve por principal foco discutir os impactos 
dessa nova legislação na vida empresarial, 
com apresentações de especialistas em direi-
to do trabalho, negociadores sindicais, eco-
nomistas,  estudiosos, gestores, juristas, enfim, 
diferentes pontos de vista sobre o novo cená-
rio. Tivemos diversos debates e apresentações 
sobre: contribuições sindicais e assistenciais, 
compliance trabalhista, pesquisas com os 

associados sobre a reforma trabalhista, posi-
cionamento dos tribunais trabalhistas, quadro 
evolutivo da litigiosidade na Justiça do Traba-
lho, Salariômetro, perspectivas econômicas, 
entre outros assuntos.
 
Tivemos um ano também emblemático nas 
negociações coletivas de trabalho, em 2018. 
Tanto o processo negocial, quanto o resulta-
do, foram importantes para os associados, 
com a conclusão exitosa das negociações no 
próprio mês da data-base (novembro), den-
tro dos parâmetros econômicos da realidade 
das empresas e com a mediação do Tribunal 
Regional do Trabalho/SP, como forma de dar 
maior segurança jurídica a determinados te-
mas da negociação. 
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ComuniCação
e imPreNSa

comunicAção institucionAl

FACEbOOk

Posts com maior alcance

233 PO
ST

S

3.154 Fã
S 19

MÉDIA DE 
POSTS/MêS 

1

2

3

APP PARA CALCuLAR O PREçO DA COSTuRA
2.354 Pessoas alcançadas
60 Reações, comentários e compartilhamentos

PRImEIRO SuéTER DO muNDO FEITO COm 
RESíDuOS DO COCO
2 mil Pessoas alcançadas
63 Reações, comentários e compartilhamentos

SETOR TÊXTIL E DE CONFECçãO ENCERRA 2018 
COm quEDA, mAS PRóXImO ANO TRAz RETOmADA
1,5 mil Pessoas alcançadas
49 Reações, comentários e compartilhamentos



24 25

TWITTER

Perfil do público

33.620204
TW

EE
TS 17

MÉDIA/MêS 

2,8 mil 
MÉDIA/MêS 

VISUALIzAçõES 
DO ANO

♀
47%

♂
53%

NOTíCIAS DE TECNOLOGIA

NOTíCIAS CIENTíFICAS

EVENTOS
INTERESSES

YOuTubE

43,5 mil
TEMPO DE EXIBIçãO 

DURANTE 2018*
* mINuTOS

6,5 mil 
VISUALIzAçõES DOS 
VíDEOS DO CANAL

Vídeos mais vistos

SITE

133.961112

N
O

TíC
IA

S

R$ 354.992,03 
vALOR EquIvALENTE 
à PubLICIDADE
AVE – Advertising Value 
Equivalency

2,79
PágINAS/SESSãO

29.538
uSuáRIOS

vISuALIzAçõES 
DE PágINA

176
mATéRIAS 

PubLICADAS

imPrensA

Embora a maior parte das matérias tenha sido na área econômica – comentários sobre 
macroeconomia e números da microeconomia (setor têxtil e de confecção), a segun-
da maior parte das entrevistas versou sobre a área trabalhista (dentro de outros).

FOCO DAS mATéRIAS Em 2018

SuSTENTAbILIDADE

OuTROS

ECONOmIA

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

PROgRAmA mATéRIA-PRImA: 
SETOR TÊXTIL E DE CONFECçãO 
bRASILEIRO - PANORAmA 2018
500 visualizações

PROgRAmA mATéRIA-PRImA: 
COméRCIO EXTERIOR PARA O 
SETOR TÊXTIL
5.600 visualizações
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cliPPing
CLIPPINGS

Entrevista com o
presidente emérito do
Sinditêxtil-SP, Rafael
Cervone, sobre o
acordo fechado entre
Brasil e Colômbia no
final de 2017.

Entrevista com o presidente emérito 
do Sinditêxtil-SP, Rafael Cervone, so-
bre o acordo fechado entre Brasil e 
Colômbia no final de 2017.

Matéria repercute a doação, pelo 
Sinditêxtil-SP e associados, de novos 
uniformes para os agentes da Compa-
nhia de Engenharia de Tráfego (CET), 
anunciada em fevereiro deste ano.

Entrevista com o presidente do Sindi-
têxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, sobre 
estimativas para o desempenho da in-
dústria têxtil e de confecção no Estado 
de São Paulo.

Em entrevista, o presidente do Sindi-
têxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, desta-
ca as perspectivas de investimento 
em 2018.

| DESTAquES

CLIPPINGS

Em entrevista, o
presidente do Sinditêxtil-
SP, Luiz Arthur Pacheco,
destaca as perspectivas
de investimento em
2018.

CLIPPINGS

Matéria repercute a doação, pelo Sinditêxtil-SP e associados, de
novos uniformes para os agentes da Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET), anunciada em fevereiro deste ano.

Nota publicada no jornal de Mogi das 
Cruzes repercute a criação de vagas 
pela indústria têxtil e de confecção do 
Estado de São Paulo. O texto deu des-
taque ao desempenho apresentado 
pela cidade.

CLIPPINGS

Nota publicada no jornal de
Mogi das Cruzes repercute a
criação de vagas pela
indústria têxtil e de confecção
do Estado de São Paulo. O
texto deu destaque ao
desempenho apresentado
pela cidade.

CLIPPINGS

Entrevista com o presidente
do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur
Pacheco, sobre estimativas
para o desempenho da
indústria têxtil e de
confecção no Estado de São
Paulo.
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Matéria sobre dados apresentados 
em coletiva de imprensa online, re-
alizada pelo Sinditêxtil-SP, para divul-
gar estudo sobre a indústria no Esta-
do de São Paulo. O texto enfatizou a 
região de Americana.

Entrevista com o presidente do Sinditêx-
til-SP, Luiz Arthur Pacheco, sobre estudo 
que mostrou um panorama da indústria 
têxtil no Estado de São Paulo, no período 
de 2012 a 2016. O dirigente destacou o 
impacto positivo da isenção do ICMS na 
indústria local.

Matéria produzida a partir de coletiva
online, organizada pelo Sinditêxtil-SP, 
para divulgar o relatório que mostrou 
um panorama da indústria no Estado 
de São Paulo.

O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, 
comenta os resultados de estudo sobre a indústria 
do Estado de São Paulo, com ênfase para região 
de Americana.

Matéria produzida a partir de coleti-
va online, organizada pelo Sinditêxtil-
SP, para divulgar o relatório que mos-
trou um panorama da indústria no 
Estado de São Paulo.

Texto aborda a pesquisa do Sinditêxtil-
SP sobre panorama do setor no Estado 
de São Paulo.

CLIPPINGS

Matéria produzida a
partir de coletiva
online, organizada
pelo Sinditêxtil-SP,
para divulgar o
relatório que mostrou
um panorama da
indústria no Estado
de São Paulo.

CLIPPINGS

Matéria produzida a
partir de coletiva
online, organizada
pelo Sinditêxtil-SP,
para divulgar o
relatório que mostrou
um panorama da
indústria no Estado
de São Paulo.

CLIPPINGS

Matéria sobre dados apresentados em coletiva
de imprensa online, realizada pelo Sinditêxtil-SP,
para divulgar estudo sobre a indústria no Estado
de São Paulo. O texto enfatizou a região de
Americana.

CLIPPINGS

Texto aborda a pesquisa do
Sinditêxtil-SP sobre
panorama do setor no
Estado de São Paulo.

CLIPPINGS

O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur
Pacheco, comenta os resultados de estudo
sobre a indústria do Estado de São Paulo, com
ênfase para região de Americana.

CLIPPINGS

O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur
Pacheco, comenta os resultados de estudo
sobre a indústria do Estado de São Paulo, com
ênfase para região de Americana.

CLIPPINGS

Entrevista com o presidente
do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur
Pacheco, sobre estudo que
mostrou um panorama da
indústria têxtil no Estado de
São Paulo, no período de
2012 a 2016. O dirigente
destacou o impacto positivo
da isenção do ICMS na
indústria local.

CLIPPINGS

Entrevista com o presidente
do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur
Pacheco, sobre estudo que
mostrou um panorama da
indústria têxtil no Estado de
São Paulo, no período de
2012 a 2016. O dirigente
destacou o impacto positivo
da isenção do ICMS na
indústria local.

CLIPPINGS

Matéria produzida a partir de
coletiva online, organizada pelo
Sinditêxtil-SP, para divulgar o
relatório que mostrou um
panorama da indústria no Estado
de São Paulo.

CLIPPINGS

Matéria produzida a partir de
coletiva online, organizada pelo
Sinditêxtil-SP, para divulgar o
relatório que mostrou um
panorama da indústria no Estado
de São Paulo.
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Matéria produzida a partir de coleti-
va online, organizada pelo Sinditêxtil-
SP, para divulgar o relatório que mos-
trou um panorama da indústria no 
Estado de São Paulo.

Entrevista com o economista do Sindi-
têxtil-SP, Haroldo Silva, após coletiva 
de imprensa online realizada pela enti-
dade. A matéria abordou as perspec-
tivas para a indústria têxtil da região 
de Sorocaba.

Matéria destacou a coletiva realizada 
pelo Sinditêxtil-SP, sobre panorama da 
indústria no Estado de São Paulo entre 
2012 e 2016. O texto abordou o com-
portamento do setor em Americana.

Nota produzida a partir de arti-
go de autoria do presidente do 
Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, 
sobre o impacto da greve dos 
caminhoneiros.

Nota produzida a partir de arti-
go de autoria do presidente do 
Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, 
sobre o impacto da greve dos 
caminhoneiros.

Matéria repercute o estudo divulgado em 
coletiva de imprensa. O texto, com recorte 
para Americana, trouxe o desempenho da 
indústria têxtil local.

CLIPPINGS

Entrevista com o economista do
Sinditêxtil-SP, Haroldo Silva, após
coletiva de imprensa online
realizada pela entidade. A matéria
abordou as perspectivas para a
indústria têxtil da região de
Sorocaba.

CLIPPINGS

Matéria produzida a partir de coletiva online, organizada pelo
Sinditêxtil-SP, para divulgar o relatório que mostrou um
panorama da indústria no Estado de São Paulo.

CLIPPINGS

Matéria repercute o estudo divulgado em coletiva de imprensa.
O texto, com recorte para Americana, trouxe o desempenho da
indústria têxtil local.

CLIPPINGS

Matéria destacou a coletiva realizada pelo Sinditêxtil-SP, sobre
panorama da indústria no Estado de São Paulo entre 2012 e 2016. O
texto abordou o comportamento do setor em Americana.

CLIPPINGS

Matéria destacou a coletiva realizada pelo Sinditêxtil-SP, sobre
panorama da indústria no Estado de São Paulo entre 2012 e 2016. O
texto abordou o comportamento do setor em Americana.

CLIPPINGS

Nota produzida a partir de artigo de autoria do presidente do Sinditêxtil-SP,
Luiz Arthur Pacheco, sobre o impacto da greve dos caminhoneiros.

CLIPPINGS

Nota produzida a partir de
artigo de autoria do presidente
do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur
Pacheco, sobre o impacto da
greve dos caminhoneiros.
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Nota produzida a partir de 
artigo de autoria do presi-
dente do Sinditêxtil-SP, Luiz 
Arthur Pacheco, sobre o 
impacto da greve dos ca-
minhoneiros.

Editorial publicado na edição im-
pressa do jornal Correio Popular, 
de Campinas. O texto aborda 
a coletiva online realizada pelo 
Sinditêxtil-SP sobre panorama da 
indústria no Estado de São Paulo 
entre 2012 e 2016.

Nota produzida a partir de arti-
go de autoria do presidente do 
Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, 
sobre o impacto da greve dos 
caminhoneiros.

Nota produzida a partir de artigo de 
autoria do presidente do Sinditêxtil-
SP, Luiz Arthur Pacheco, sobre o im-
pacto da greve dos caminhoneiros.

CLIPPINGS

Editorial publicado na edição impressa do jornal Correio Popular,
de Campinas. O texto aborda a coletiva online realizada pelo
Sinditêxtil-SP sobre panorama da indústria no Estado de São
Paulo entre 2012 e 2016.

CLIPPINGS

Editorial publicado na edição impressa do jornal Correio Popular,
de Campinas. O texto aborda a coletiva online realizada pelo
Sinditêxtil-SP sobre panorama da indústria no Estado de São
Paulo entre 2012 e 2016.

CLIPPINGS

Nota produzida a partir de artigo de autoria do
presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur
Pacheco, sobre o impacto da greve dos
caminhoneiros.

CLIPPINGS

Nota produzida a partir de artigo de autoria do
presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur
Pacheco, sobre o impacto da greve dos
caminhoneiros.

CLIPPINGS

Nota produzida a partir de artigo de autoria do
presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur
Pacheco, sobre o impacto da greve dos
caminhoneiros.

CLIPPINGS

Nota produzida a partir de artigo de autoria do presidente do Sinditêxtil-
SP, Luiz Arthur Pacheco, sobre o impacto da greve dos caminhoneiros.

CLIPPINGS

Nota produzida a partir de artigo de autoria do presidente do Sinditêxtil-
SP, Luiz Arthur Pacheco, sobre o impacto da greve dos caminhoneiros.

Nota produzida a partir de artigo de 
autoria do presidente do Sinditêxtil-SP, 
Luiz Arthur Pacheco, sobre o impacto 
da greve dos caminhoneiros.

CLIPPINGS

Nota produzida a
partir de artigo de
autoria do
presidente do
Sinditêxtil-SP, Luiz
Arthur Pacheco,
sobre o impacto da
greve dos
caminhoneiros.

CLIPPINGS

Nota produzida a
partir de artigo de
autoria do
presidente do
Sinditêxtil-SP, Luiz
Arthur Pacheco,
sobre o impacto da
greve dos
caminhoneiros.

CLIPPINGS

Nota produzida a
partir de artigo de
autoria do
presidente do
Sinditêxtil-SP, Luiz
Arthur Pacheco,
sobre o impacto da
greve dos
caminhoneiros.

CLIPPINGS

Nota produzida a
partir de artigo de
autoria do presidente
do Sinditêxtil-SP,
Luiz Arthur Pacheco,
sobre o impacto da
greve dos
caminhoneiros.

CLIPPINGS

Nota produzida a
partir de artigo de
autoria do presidente
do Sinditêxtil-SP,
Luiz Arthur Pacheco,
sobre o impacto da
greve dos
caminhoneiros.
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apoio ao 
aSSociado

CATEgORIA EmPRESA DESCRIçãO

CuRSOS E 
CAPACITAçõES

ESPm 30% de desconto em cursos de gestão de marke-
ting e inovação

FAAP Cursos de graduação, pós e mestrado com 10% de 
desconto para associados

FDC Cursos de gestão empresarial com condições es-
peciais para associados.

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

IED Cursos de Designer têxtil e moda oferece descon-
tos de 20% para associados

mACkENzIE Oferece descontos de até 30% da educação in-
fantil a pós graduação

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

ADMIX/AON (Saúde) Condições especiais para associados em seguro saúde
HOLDEN 

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

CLAmAPI (Cyber) Condições especiais para associados em seguros 
cibernéticos

FERRAmENTAS 
DE gESTãO

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

bOOkEEPERS

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

gS1 Condições espaciais para associados

FINANçAS 
E CRéDITO

ADIANTA Descontyos 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

HONDA  TAR 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 previ-
denciário oferece 25% de desconto para os associados

Outros TEM Saúde
Cartão saúde oferece preços especiais em consultas 
e exames. Valores especiais na mensalidade para os 
colaboradores de empresas associadas

PARCERIAS
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inovaSindi
INOvASINDI
A Reforma Trabalhista, em 2017, trouxe grandes avanços nessa relação, a despeito de ajustes 
ainda necessários. Contudo, essa mudança também trouxe desafios importantes. Um deles é 
a de preservação econômica das entidades sindicais, tanto laborais como patronais. O Sin-
ditêxtil-SP, com vistas a enfrentar esse novo cenário, está promovendo uma ampla reformula-
ção em seus serviços. Por meio de uma pesquisa encomendada a um instituto especializado 
nesse tipo de levantamento, o Sinditêxtil-SP focará sua prestação de serviços àqueles que, 
de fato, fazem diferença para o empresário do setor, a partir de sua percepção. Não apenas 
os serviços, mas a maneira de relacionamento e de comunicação estão em processo de 
aprimoramento. Treinamento e ferramentas modernas de comunicação já foram adquiridas, 
com o propósito de trazer instrumentos que, de fato, ampliem significativamente a competiti-
vidade das empresas têxteis paulistas. Enfim, 2019 está repleto de novidades.
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Homenagens 
SiNditêxtil-SP 2018

Vinício Pensa, um dos homenageados, in-
gressou no setor têxtil em 1969, aos 18 anos. 
O jovem recém-formado em administra-
ção de empresas mudou-se para São Ro-
que, interior de São Paulo, para trabalhar 
na Tecelagem Carandeí produtora de te-
cidos para lençóis. Passou por todas as áre-
as da empresa e depois implantou novas 
unidades. “Me sinto lisonjeado em receber 
esta homenagem desses jovens que convi-
vo há tantos. Para mim. É muito importan-
te participar de uma Entidade como essa 
e ter verdadeiros companheiros de vida”, 
destacou o condecorado.

Já o outro homenageado, Paulo Vieira 
descende de uma família do setor. Aos 
16 anos, ele entrou definitivamente no se-
tor, percorreu todas as áreas da empre-
sa, mas se encontrou mesmo foi na área 
comercial. Vieira começou a frequentar o 
Sinditêxtil-SP em 1967 e se encantou com 
os companheiros que encontrou, movidos 
por ideias para a indústria e de propostas 
para o Brasil.

“Me lembro da oportunidade de ter convi-
vido nesse tempo que passamos aqui. Tive 
a felicidade de ter aprendido muito e con-
tinuo aprendo. Somos concorrentes, mas 
sempre com muito respeito e vontade de 
fazer algo em conjunto pelo setor. Preci-
saria de dias para falar de todos os nossos 
companheiros”, se emocionou Vieira.

HOmENAgENS 2018
Sinditêxtil-SP recebeu, no dia 6 de dezembro, na sua sede, em São Paulo (SP), a última reunião 
de Diretoria em 2018, que aconteceu em conjunto com a do Conselho de Administração da 
Abit. Após o encontro, o Sindicato homenageou dois empresários que ajudaram a construir 
parte da história da Entidade. São eles, Vinício Pensa e Paulo Vieira.
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