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Iniciamos 2022 com a sensação de dever 
cumprido apesar dos percalços enfrentados 
nos últimos tempos. Todos sabemos bem 
o quanto foi difícil superar cada um dos 
desafios que nos foram impostos no ano 
passado que, assim como 2020, teve as es-
truturas sociais e econômicas abaladas em 
todo o mundo. Mesmo assim, não esmore-
cemos. Trabalhamos arduamente e, com o 
inestimável apoio das nossas empresas e da 
engajada equipe do Sinditêxtil-SP, focamos 
na tão necessária retomada da atividade 
econômica após o caos da pandemia da Co-
vid 19. Agora, um compilado das principais 
ações desenvolvidas pelo nosso Sindicato é 
apresentado neste Relatório de Atividades. 

Dentre elas, destacamos aqui o lançamento 
do Núcleo de Integração Têxtil (NIT) - um 
braço do Sinditêxtil-SP com ofertas de 
serviços para todas as empresas do nosso 
setor, sejam elas associadas ou não. Trata-se 
de um grande empenho na renovação de 
atitude, de relacionamento, serviços e de 
imagem, tendo como propósito “promover 
a competitividade global dos negócios do 
setor têxtil paulista de forma sustentável”. E 
para celebrar essa nova fase, também publi-
camos o nosso novo site. 

Outro ponto que merece ênfase, entre as 
atividades desenvolvidas no período, é o 
protocolo de intenções que assinamos jun-
tamente com a Abit e a CETESB. Nele, nos 
comprometemos a colaborar na execução 
de projetos e ações adotando os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas (ODS) nas atividades estratégicas das 
entidades e promovendo a redução de im-
pactos produtivos no meio ambiente entre 
as empresas do setor T&C paulista.

O ano que passou foi marcado, ainda, pelas 
diversas tratativas com diferentes esferas 
de governo e autoridades que conduzem 
temas de interesse do nosso setor. Nesse 
contexto, é ímpar citar a interlocução com a 
Frente Parlamentar Pelo Desenvolvimento 
do Setor Têxtil e de Confecções do Estado de 

São Paulo e com o poder Executivo paulista 
visando a melhoria do ambiente tributário 
e o aumento do crédito outorgado de ICMS, 
entre outros pleitos relevantes.
Também atuamos na esfera social e perante 
o Conselho Empresarial Solidário do governo 
de São Paulo mobilizamos doações de co-
bertores, meias, luvas e toalhas, entre outros 
itens, para enfrentamento da pandemia da 
Covid19. Da mesma maneira, providencia-
mos a entrega de 40 quimonos para crian-
ças e adolescentes que participam de um 
projeto assistencial da cidade de Iaras, no 
interior paulista. A solicitação foi feita pela 
deputada estadual Carla Morando (PSDB), 
coordenadora da nossa Frente Parlamentar 
na Assembleia Legislativa (ALESP).

É importante salientar que encerramos o 
ano com a Convenção Coletiva assinada em 
condições economicamente mais favoráveis 
às empresas, em pleno momento de escala-
da inflacionária. 

Também não podemos deixar de citar o 
nosso total apoio às iniciativas da Abit, 
especialmente na realização de mais uma 
edição de seu Congresso Internacional e na 
luta junto aos parlamentares pela aprovação 
da permanência da desoneração da folha 
de pagamentos, além do contínuo suporte 
financeiro à Associação que representa o 
nosso setor em todo o Brasil. 

No novo ano que se inicia, seguimos ainda 
mais determinados na busca de condições 
favoráveis ao crescimento sustentado das 
empresas do setor têxtil paulista e, nesse 
intuito, estamos certos da constante par-
ceria e apoio de nossos associados. Além 
da importante celebração dos 90 anos do 
Sinditêxtil-SP, vibramos para que 2022 seja 
um ano melhor e com mais motivos para 
comemorar.

Abraço do

L.A. Pacheco
Presidente

PALAVRA DO 
PRESIDENTE

https://sinditextilsp.org.br/nit/
https://sinditextilsp.org.br/home/
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AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO 
NELSON BAETA  

O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur 
Pacheco, esteve reunido com o secretário de 
Projetos, Orçamento e Gestão do Estado de 
São Paulo, Nelson Baeta Neves Filho, para tra-
tar 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 Mercado-
rias e sobre Prestações de Serviços de Trans-
porte Interestadual e Intermunicipal e de Co-
municação – RICMS. Sindivestuário 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 redu-
ção da competitividade paulista. A audiência 
também teve a participação da Deputada 
Carla Morando, líder da Frente Parlamentar 
Paulista de Têxteis e Vestuário, responsável 
pela convocação da audiência. 

AUDIÊNCIA COM A SEFAZ-CAT 

Embora o Secretário Estadual da Fazenda de 
São Paulo continue a ser Henrique Meirelles, 
recentemente, mudaram alguns nomes na 
estrutura da Coordenação de Administração 
Tributária, órgão técnico responsável pela 
análise prévia de demandas para a secreta-
ria. Com o auxílio da Presidência da Frente 
Parlamentar Paulista, o Sinditêxtil-SP teve em 
dezembro uma reunião com o novo coorde-
nador do órgão, Luiz Márcio de Souza, para 
trazer ao seu conhecimento as principais 
demandas do setor. 

Ações no âmbito Estadual

01.
Competitividade do Setor 

Têxtil Paulista
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AGENDA DE COMPETITIVIDADE 

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. O constante diálogo com todas as 
pastas que podem influenciar no nível de 
competitividade do setor é constante. Há 
também a questão da contrapartida social 
do setor industrial. Para tanto, o Sinditêxtil-
-SP estreitou relações com a pasta de Cida-
dania e Justiça para promover programas de 
inclusão no mercado de trabalho e apoio às 
mulheres em situação de risco social. 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO – 
SINDITÊXTIL-SP & MACKENZIE 

Desde a celebração do convênio, em 2008, 
muitas foram as realizações. Além das 
premiações relacionadas às melhores pro-
duções acadêmicas, o próximo ano terá novi-
dades. Em 2021, foi lançado o Curso EAD de 
Gestão Tributária que, além de trazer os mais 
importantes conceitos e as práticas que 
podem ajudar às empresas de São Paulo em 
serem mais competitivas, também permitirá 
com que tenham as principais ferramentas 
para cuidar do caixa da empresa, algo que se 
mostrou fundamental no contexto da pan-
demia. Serão três diferentes módulos, com 
custos bastante atrativos, especialmente 
para os associados. No âmbito deste progra-
ma, adicionalmente, as empresas atendidas 
pelo Sinditêxtil-SP poderão contar com a 
consulta de mestrandos e doutorandos (com 
tutoria dos professores) para ajudá-los na 
decisão da mais vantajosa forma de atender 
à legislação tributária em vigor, além de 
outras soluções. 

FRENTE PARLAMENTAR TÊXTIL 
PAULISTA 

Guiada pela Agenda de Competitividade do 
Sinditêxtil-SP, a Frente Parlamentar Têxtil 
Paulista esteve ao lado do Sindicato em diver-
sos 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), Este-
vam 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. Multipartidária e 
atuante, a Frente Parlamentar tem ajudado 
o Sinditêxtil-SP a ter acesso às agendas dos 
Secretários e é importante linha de comuni-
cação com o Executivo, de uma forma geral. 

COMTEXTIL-FIESP 

Mensalmente, o Sinditêxtil-SP participa das 
discussões dos mais diferentes assuntos 
relacionados aos negócios da cadeia têxtil e 
de confecção de São Paulo. O Comitê da Ca-
deia Produtiva da Indústria Têxtil, Confecção 
e Vestuário – COMTEXTIL tem, como pro-
posta, 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 comi-
tê específico para o nosso setor, no âmbito 
da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (FIESP).
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MISSÃO INVESTSP PARA 
NOVA YORK

No início de dezembro, o presidente do Sin-
ditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, viajou com 
a comitiva organizada pela InvestSP para 
a Missão Estadual em Nova York visando 
aumentar o intercâmbio comercial com os 
Estados Unidos e atrair novos investimentos 
para São Paulo. Pacheco participou de várias 
reuniões para falar sobre o setor têxtil pau-
lista e entregou folder com dados, nomes e 
contatos das empresas paulistas exportado-
ras e associadas ao Sindicato.

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

O SINDITÊXTIL-SP conseguiu celebrar os Ter-
mos Aditivos de Convenções Coletivas com a 
FEDTEX, com os Sindicatos de Trabalhadores 
de várias regiões do Estado de São Paulo e 
com o de Mestres e Contramestres, promo-
vendo a renovação das cláusulas econômi-
cas, uma vez que as cláusulas sociais estão 
válidas até 31 de dezembro de 2022.

FÓRUM SINDICAL

Em 2021 foram realizadas duas reuniões 
virtuais do Fórum Sindical - iniciativa conjun-
ta da Entidade com diversos sindicatos de 
trabalhadores do setor, representativos dos 
principais polos têxteis do Estado de São 
Paulo. Durante os encontros, os representan-
tes das entidades sindicais expuseram suas 
preocupações com o cenário econômico do 
setor, debateram sobre as perspectivas sindi-
cais e trabalhistas pós-pandemia e discuti-
ram sobre as negociações coletivas, entre 
outros tópicos. 

Sustentabilidade

LOGÍSTICA REVERSA DE 
EMBALAGENS EM GERAL 

Em novembro de 2020, o Ministério Público 
do Mato Grosso do Sul publicou um edital 
intimando mais de nove mil empresas - 
incluindo as do setor têxtil e de confecção 
- para a comprovação da logística reversa de 
embalagens em geral no Estado.

As empresas ligadas ao Sinditêxtil-SP rece-
beram comunicações constantes sobre a 
importância de se atentarem ao prazo de 
resposta à intimação e em julho de 2021, 
contaram com atendimento individualizado 
orientativo para regularização da situação 
da empresa no Estado, após a expiração do 
primeiro prazo previsto.

Atenção! Se seu produto é oferecido ao con-
sumidor final com embalagem, sua empresa 
é obrigada a implementar sistemas de logís-
tica reversa, atendendo a Decretos estaduais 
e considerando as mesmas obrigações im-
putáveis aos signatários do Acordo Setorial 
regulamentado pelo Decreto Presidencial 
nº 9.177, o que inclui metas de redução de 
embalagens em aterros.  

Além do Mato Grosso do Sul, outros Estados 
- como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná - 
já publicaram decretos com diretrizes para a 
implantação da logística reversa da cate-
goria “embalagens em geral”. Consulte seu 
departamento jurídico para avaliar se sua 
atividade está contemplada pelos requisitos 
obrigatórios de cada estado.
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CÂMARA AMBIENTAL

Neste ano foram realizadas reuniões dos dois 
Grupos de Trabalho no âmbito da Câma-
ra Ambiental da Indústria Têxtil Paulista 
da CETESB - Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental que é presidida pelo 
Sinditêxtil-SP: uma voltada a atualização da 
publicação “Produção Mais Limpa” e outra 

para a discussão da destinação correta do 
lodo têxtil. O Sindicato compareceu em todas 
as reuniões de alinhamento para a realização 
das atividades dos Grupos. A concepção da 
Câmara é contribuir para o aperfeiçoamento 
das estratégias de gestão ambiental do Es-
tado de São Paulo. O Sinditêxtil-SP também 
marcou presença na Câmara Ambiental da 
Indústria Paulista junto à FIESP.

CONVÊNIO COM 
A CETESB

O Sinditêxtil-SP firmou um convênio com a 
CETESB para trabalharem conjuntamente a 
agenda dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) no setor têxtil paulista.

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 
ANÁLOGO À ESCRAVO

No ano de 2021, o Sinditêxtil-SP passou a 
compor como membro a Comissão Estadual 
de Erradicação do Trabalho Escravo do Esta-
do de São Paulo (COETRAE/SP).

COMITÊ DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL (CORES) DA FIESP

O Sinditêxtil-SP participou como membro 
das reuniões plenárias virtuais do Comitê de 
Responsabilidade Social (CORES). Em 2021 
o Comitê realizou lives sobre diversos temas 
da agenda ESG, como Saúde Ocupacional, 
Juventudes, Primeira Infância, Investimento 
Social Corporativo, Diversidade, Agenda 2030 
e Governança, além de webinar sobre Pro-
moção e Prevenção da Saúde Mental (todas 
disponíveis no canal da FIESP no Youtube). 
Também publicaram, a cada dois meses, os 
boletins de sustentabilidade com artigos, 
entrevistas e cases da indústria. Alguns dos 
projetos em destaque nesse ano foram o 
Guia Diversidade, o Projeto Beleza Negra - 
que lançou duas turmas de capacitação em 
gestão de pequenos negócios e o Elas na In-
dústria que realizou mentoria para mulheres 
que trabalham no segmento de climatização 
de ambientes, como condicionamento de ar. 

PROTOCOLO ODS
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Ações no âmbito Nacional e Internacional

ALTERAÇÕES DE NCM (NOMENCLA-
TURA 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 Merco-

sul) e da TEC (Tarifa Externa Comum) que 
visam aumentar a competitividade do setor. 
O Sindicato também atuou na defesa de plei-
tos 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. 

EX-TARIFÁRIO

Em 2021, o Sinditêxtil-SP conduziu processos 
para obtenção de ex-tarifários para máquinas 
e equipamentos de interesse de empresas 
do setor. Por meio desse regime o governo 
brasileiro concede a redução do imposto de 
importação de máquinas e equipamentos 
sem similar nacional.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PRODU-
TOS TÊXTEIS E CONFECCIONADOS: 

A entidade lançou em 2021 o serviço de avalia-
ção técnica que auxilia na classificação fiscal 
de produtos do setor têxtil. A consultoria é 
feita por especialistas da área de engenharia 
têxtil com amplo conhecimento das regras de 
classificação.

02.
Competitividade Nacional

do Setor
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COMÉRCIO INTERNACIONAL

O Sinditêxtil-SP apoiou, em 2021, o 
trabalho da Abit em todas as frentes 
de negociação em que o Brasil está 
envolvido, representando os interes-
ses 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 moni-
toramento e controle para o funcio-
namento da liberalização comercial 
exigiu uma atuação importante da 
Abit, como foi feito no caso da Ar-
gentina, destino principal de nossas 
exportações que conta com sistemas 
de controles de importação.

COALIZÃO EMPRESARIAL PARA FACILI-
TAÇÃO DE COMÉRCIO E BARREIRAS DA 
CNI: Participação das reuniões do grupo 
que trata de barreiras e entraves identif i-
cados pelos setores, além de temas ligados 
a facilitação de comércio como o Portal 
Único de Comércio Exterior. Entre as ações 
trabalhadas em conjunto com a Coalizão 
está o pleito de prorrogação do prazo dos 
atos concessórios de drawback por conta 
dos efeitos da pandemia da Covid-19 nas 
exportações das empresas. 

COALIZÃO EMPRESARIAL BRASILEIRA DA 
CNI: Participação em de todas as reuniões 
da Coalizão para acompanhamento das Ne-
gociações Internacionais junto às autorida-
des do governo brasileiro que atuam nessa 
agenda. No geral, a pandemia impactou a 
agenda diminuindo o ritmo das negocia-
ções ou até mesmo interrompendo proces-
sos. Ainda assim a equipe do Sinditêxtil-SP 
mostrou os principais avanços que exigiram 
acompanhamento e atuação.

ACORDO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 
DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉR-
CIO: o governo brasileiro apresentou a oferta 
inicial para os países que fazem parte do 
Acordo. O Sindicato participou de reuniões de 
acompanhamento das negociações e segue 
fazendo gestão dos interesses setoriais junto 
ao governo.

Coreia do Sul: em 2021, as negociações do 
Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e 
Coreia do Sul se intensificaram diante do obje-
tivo do governo brasileiro de concluí-la na atual 
gestão. O Sinditêxtil-SP participou de reuniões 
no âmbito da CNI para fazer o acompanha-
mento das rodadas de negociação e reafirmou 
o posicionamento do setor em reuniões espe-
cíficas com as autoridades brasileiras.

Vietnã e Indonésia: o governo brasileiro pu-
blicou consultas públicas sobre negociações 
comerciais com Vietnã e Indonésia. Parcei-
ros que na visão do setor apresentam mais 
sensibilidades do que oportunidades em uma 
eventual negociação comercial. O Sinditêxtil-SP 
respondeu às Consultas de maneira detalhada 
apontando os pontos sensíveis em relação ao 
avanço das negociações. Como complemento 
à resposta, realizou reunião com as autoridades 

brasileiras para firmar o posicionamento. Por 
enquanto não há previsão de andamento des-
sas negociações que estão em fase preliminar.   

Argentina: O Sinditêxtil-SP seguiu atuando 
intensamente no monitoramento das políti-
cas comerciais do país, especialmente sobre 
os mecanismos de controle de importações. 
Os principais problemas seguem sendo a de-
mora na análise das licenças de importação e 
dificuldades em relação aos pagamentos das 
importações por conta das restrições impos-
tas pelo governo no mercado de câmbio. O 
Sindicato tem encaminhado periodicamente 
para a CNI os casos específicos de licenças 
com demora na aprovação.   

- Em outubro, participação da Missão Virtual 
do Conselho Empresarial Brasil-Argentina 
(CEMBRAR) organizada pela CNI, que contou 
com a presença de autoridades argentinas. 

Agenda intra-Mercosul: Região de destaque 
como destino das exportações brasileiras, um 
dos temas que demandou atuação da área de 
defesa de interesses é a revisão do regime de 
origem para operações entre países do bloco. 
A entidade apresentou para o governo brasi-
leiro seu posicionamento sobre o tema. 
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IMPORTAÇÕES COM INDÍCIOS DE 
IRREGULARIDADES:

ANÁLISE DOS DADOS DE IMPORTAÇÃO: 
A equipe técnica da entidade realiza men-
salmente monitoramento das importações 
brasileiras e do estado de São Paulo dos 
produtos têxteis e confeccionados com obje-
tivo de identificar operações com indícios de 
irregularidades e dar tratamento aos casos 
junto às autoridades brasileiras. 

CORAD E GI-CEX: O Sindicato manteve o 
trabalho permanente de cooperação com 
o CORAD (Coordenação Especial de Gestão 
de Riscos Aduaneiros da Receita Federal) e o 
GI-CEX (Grupo de Inteligência de Comércio 
Exterior). A atividade com esses órgãos tem 
como objetivo a apresentação de indícios de 
irregularidades nas importações de produtos 
têxteis e confeccionados.

CONVÊNIO COM A RECEITA FEDERAL: a 
Abit possui um Convênio de Cooperação 
Técnica firmado com a Receita Federal para 
a detecção de fraudes fiscais nas impor-
tações de fibras, filamentos, fios, tecidos e 
confecções no âmbito do controle e fiscali-
zação aduaneiros. O Sinditêxtil-SP contribui 
economicamente com a Associação para 
que engenheiros têxteis possam realizar os 
laudos técnicos para a Receita Federal.

Durante o ano de 2021 foram analisadas 
cerca de 270 amostras (até o dia 08/11) de 
produtos importados, emitindo um laudo 
técnico e outro merceológico para cada 
uma delas. Além disso, foi realizado o curso 
de identificação de produtos têxteis para os 
fiscais dos Portos de Recife e Suape

03.
Ações de defesa

do Setor
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ESCRITÓRIO EM BRASÍLIA

Esse ano o Congresso Nacional manteve seus 
esforços concentrados no combate aos efei-
tos da pandemia na saúde pública e na eco-
nomia. Os trabalhos continuaram de forma 
remota durante boa parte do ano e outras 
pautas fora do foco da Covid-19 passaram a 
ter mais destaques após a reinstalação das 
comissões temáticas da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal.

Mesmo com atenção especial à pandemia, 
diversas matérias direcionadas na melhora da 
economia e da retomada do crescimento eco-
nômico foram debatidas pelo poder público.

À medida que a vacinação foi sendo realizada 
e os níveis de contágios passaram a serem 
controlados, algumas flexibilizações foram 
feitas pelos órgãos públicos, o que permitiu 
que a equipe de Brasília pudesse atuar de 
maneira híbrida e participando de encontros 
presenciais quando fosse necessário.
         

EXECUTIVO

A área de Relações Governamentais mante-
ve seu trabalho de acompanhamento cons-
tante das publicações do Diário Oficial da 
União em todas as suas mais de 220 edições 
ao longo do ano de 2021. As principais medi-
das de interesse do setor dispunham sobre 
as regras de retorno ao trabalho presencial, 
bem como, regras de trabalho remoto e de 
atendimento às exigências sanitárias para o 
trabalho das empresas.

Outro ponto de interesse no trabalho junto 
ao Executivo foram as negociações em torno 
de temas para o retorno das atividades 
econômicas e de suporte as empresas para o 
enfrentamento dos problemas enfrentados 
pela crise atual.

Foram realizadas conversas junto ao Poder 
Executivo para deixar clara sua posição a 
respeito dos temas de interesse do setor 
e contribuir para a melhor construção de 
políticas públicas que tinham por objetivo a 
melhora do ambiente econômico e combate 
aos efeitos da crise causada pela pandemia.

LEGISLATIVO

Com o acesso limitado no início do ano, o 
escritório de Brasília manteve contato com 
os parlamentares da Frente Parlamentar Mis-
ta José Alencar para o Desenvolvimento da 
Indústria Têxtil e de Confecção para acom-
panhar os principais temas e debates, além 
de informar aos parlamentares as visões e 
posições do setor a respeito dos diversos 
assuntos trabalhados nas duas casas do Con-
gresso Nacional.

Foi mantida, de maneira virtual, a agenda 
de reuniões e encontros com parlamentares, 
sempre apresentando as demandas do setor 
têxtil e de confecção, a fim de contribuir com 
o parlamento para a construção de medidas 
que auxiliem o país. 

Ao longo de todo o ano de 2021, a área de Re-
lações Governamentais realizou o monitora-
mento e avaliação da totalidade dos projetos 
apresentados pelos parlamentares de ambas 
as Casas legislativas – sobretudo aquelas pro-
posições que poderiam virar ou alterar a legis-
lação. Neste sentido, foram revisados cerca de 

3.644 projetos na Câmara dos Deputados, e 
cerca de 790 proposições no Senado Federal. 
Importante ressaltar ainda que as proposições 
remanescentes dos anos anteriores também 
permaneceram em nosso radar.

Dentre os principais assuntos tratados no 
Congresso Nacional destacamos:

• Regras para o teletrabalho e retorno a 
atividades presenciais: O monitoramento 
e a conversa com parlamentares a respeito 
do tema. Já aprovado na Câmara e aguarda 
análise do Senado Federal.

• Prorrogação do regime de Contribuição 
Patronal Previdenciária sobre receita Bruta: 
O Sinditêxtil-SP trabalhou para a aprova-
ção dessa importante matéria, articulando 
reuniões junto a entidades representativas 
de todos os setores beneficiados pelo regime, 
Poder Executivo e Poder Legislativo.

O Sinditêxtil-SP colabora e suporta finan-
ceiramente as atividades do escritório em 
Brasília.
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Normas e Regulamentos

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

ETIQUETAGEM

Em 2021, o INMETRO publicou uma nova 
portaria que aprova o Regulamento Técnico 
Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos 
Têxteis: a Portaria n° 118, de 11 de março de 
2021. Trata-se, apenas, de um documento 
consolidado, que reuniu publicações mais 
recentes, ou seja: não foram alterados os 
requisitos atualizados em 2019. 

Também esse ano foram atualizados os 
procedimentos de fiscalização e coleta de 
amostras de produtos têxteis para a avalia-
ção da fidedignidade das informações, de 
acordo com a Portaria nº 118 (Portaria nº 297 
de 8 de julho de 2021), bem como publicada 
nova portaria com informações consolida-
das sobre a indicação do conteúdo nominal 
de linhas, que incluiu no texto a referência 
às penalidades previstas no art. 8º da Lei nº 
9.933, de 20 de dezembro de 1999 à empresa 
infratora (Portaria Inmetro nº 333 de 4 de 
agosto de 2021).

https://sinditextilsp.org.br/nit/podcast/
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PORQUE TODOS PRECISAM DE APOIO

O Sinditêxtil-SP, através de um longo trabalho de pesquisa e de planejamento estratégico, 
definiu em 2019 seu propósito e seus valores

Desta missão, e considerando a pesquisa feita com empresas associadas, não associadas e 
ex-associadas, decidiu-se criar o Núcleo de Integração Têxtil (NIT) que abarcava as necessida-
des abaixo:

Oferecer em seu guar-
da-chuva uma série de 

produtos e serviços para 
fortalecer a competiti-
vidade das empresas 

paulistas

Criar uma fonte nova 
de Receita para man-

ter o Sinditêxtil-SP 
sustentável

Auxiliar empresas que 
não eram associadas 
com serviços que po-
deriam ser pagos de 

forma pontual

Tirar da frente, mas 
não sua importância, 

do nome Sindicato 
que afugentava mui-

tas empresas. 

1. 2. 3. 4.

04.
NIT
Núcleo de integração Têxtil
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E assim, em julho de 2021, foi lançado o NIT durante reunião de Diretoria do Sinditêxtil-SP e 
sendo divulgado em mídia paga na internet por mais seis meses. 

Foi lançado um novo site 
para o Sinditêxtil-SP 

Criado um site para o NIT E uma animação

Uma apresentação 
de lançamento 

Novos Produtos e Serviços

Com o lançamento do Núcleo de Integração Têxtil (NIT) em 2021, o Sinditêxtil criou e estrutu-
rou uma área comercial para iniciar a oferta de produtos e serviços para todo o setor, associa-
dos ou não, buscando sua própria sustentabilidade.  Além de todos os serviços já realizados 
pela equipe interna, novos serviços estão sendo criados:

GESTÃO TRIBUTÁRIA 

Em inédita parceria firmada com o Mack-
enzie, o NIT oferece um conjunto de cursos 
EAD, com certificação, para que as empre-
sas e suas equipes possam se capacitar 
e ganhar competitividade. Nesses cursos 
são oferecidas ferramentas para analisar a 
melhor estratégia tributária visando reduzir 
tributos desnecessários. Além disso é ofe-
recida consultoria individual que pode ser  
realizada na própria empresa. 

HARIUM

O NIT também lançará até início de 2022 um 
treinamento direcionado a todos os profis-
sionais que querem evoluir tanto em seus 
aspectos cognitivos como emocionais, com-
portamentais e de liderança. A parceria com 
a plataforma de treinamento Harium habilita 
times com mais produtividade e assertivida-
de, através de mudanças pessoais.  

PLATAFORMA VERDE

Outro lançamento do NIT, para o início de 
2022, a parceria com a Plataforma Verde com 
preços especiais para o setor têxtil irá facilitar 
o controle e destinação de resíduos sólidos, 
auxiliando no gerenciamento e rastreamen-
to de toda a cadeia de produção, inibindo 
aterros irregulares, pontos de descartes 
viciados, transportadoras, veículos, destinos 
não licenciados e especialmente, atender a 
legislações ambientais.

PODCAST – FIO DE PROSA

O Sinditêxtil-SP, através do NIT, lançou um 
Podcast para aproximar o Sindicato dos em-
presários, associados ou não, levando temas 
de interesse e convidados para discutir essas 
questões. Além de ampliar a visibilidade da 
marca Nit/Sinditêxtil, o FIO DE PROSA con-
segue ser ele mesmo sustentável, através de 
nossos patrocinadores. 

 O primeiro episódio foi patrocinado pelo 
escritório de Advocacia Aniceto e Stievan e 
tratou de Recuperação Judicial e alcançou 15 
mil views em três meses.

Já o segundo, patrocinado pela Golden Tech-
nology, discutiu os Impactos das Tecnologias 
na Sustentabilidade do Setor e em menos de 
um mês já chegou a 5 mil views. 

https://sinditextilsp.org.br/home/
https://sinditextilsp.org.br/home/
https://sinditextilsp.org.br/nit/
https://www.youtube.com/watch?v=Ww2qLXq_rqo
https://www.youtube.com/watch?v=KzCsq2IYnKg
https://www.youtube.com/watch?v=KzCsq2IYnKg
https://sinditextilsp.org.br/home/
https://sinditextilsp.org.br/nit/
https://www.youtube.com/watch?v=KzCsq2IYnKg
https://www.youtube.com/watch?v=Ww2qLXq_rqo
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Comunicação

FACEBOOK

PÚBLICO

3.058  
seguidores

32,4%  
25 a 34 anos

30,9%  
35 a 44 anos

71,4% 
mulheres

28,6% 
homens

192   
postagens

 Com os anúncios do Nit no Facebook, a página alcançou 130.657 mil perfis. 

FAIXA ETÁRIA

TWITTER

PÚBLICO

826
seguidores

53% 
mulheres

47% 
homens

176   
postagens

Total de alcance:
19.160 views

TEMAS EM DESTAQUE

Governo Negócios Tecnologia

LINKEDIN

Em 17/9 foi criada a página de LinkedIn para ajudar na expansão de informações.

40
seguidores

45   
postagens

SETOR

15,79% 
indústria têxtil

72% 
São Paulo

LOCALIZAÇÃO

BOLETINS

 comunicados foram en-
viados à base de mailing 

entre 01/01 e 16/11/2021
302 em relação a 2020+9%

05.
Por dentro do

Sinditêxtil-SP
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YOUTUBE

crescimento de 

679%
aumento derivado 

de mídia paga

109
inscritos

crescimento 
de mais de 

999%

24,9    
views do canal

Vídeo primeiro ep do podcast Fio de Prosa: 
15,1 mil views e trouxe 81 inscritos 

PÚBLICO

82,2% 
mulheres

17,2% 
homens

FAIXA ETÁRIA

Origem de tráfego

90,5%

Publicidade

6,8%

Externa

1,2%

Vídeos 
sugeridos

1,5%

Outros

18 a 24 anos 11,3%

25 a 34 anos 16,4%

35 a 44 anos 13,6%

45 a 54 anos 13,5%

55 a 64 anos 22,8%

+65 anos 22,2%

SITE

27.587
usuários

136.814   
pageviews

364   
Usuários
ativos/dia

PÁGINAS MAIS VISITADAS

39,6% 
convenções 

coletivas

2,48% 
notícias

PRINCIPAIS ORIGENS

38,6% 
São Paulo

5,24% 
Campinas

TEMAS EM DESTAQUE

2,66%

emprego

4,98%

serviços 
financeiros

5,86%

vestuário/
moda

COMITÊS

O Sinditêxtil-SP incentiva a reunião 
de empresas do mesmo segmen-
to para discussão sobre o cenário 
nacional, novas tecnologias, partici-
pação conjunta em eventos e troca 
de experiências sustentáveis. Em 
2021, estiveram atuantes os seguin-
tes comitês:

CANAL DE CONSULTA/
ATENDIMENTO TÉCNICO

O Sinditêxtil-SP atendeu às demandas indivi-
duais das empresas ou de segmentos especí-
ficos do setor em relação a temas ligados às 
áreas jurídica (principalmente trabalhista e tri-
butária), meio ambiente, normas/regulamen-
tos técnicos, comércio exterior e economia. 

COMITÊS COM 
PARTICIPANTES 
SINDITÊXTIL

Qtd 
reuniões

TEXTURIZADORES 
DE FIOS 12
RELAÇÕES 
TRABALHISTAS 10

TRIBUTÁRIO 10
TECIDOS DE 
DECORAÇÃO 9
QUÍMICA TÊXTIL E 
ESTAMPARIA DIGITAL 4
FIAÇÃO DO 
ALGODÃO 11
CADEIA DO 
ALGODÃO 6

DENIM E SARJA 6
BOTÕES 4
TAPETES, CARPETES 
E CAPACHOS 5

WORKSHOPS JURÍDICOS

Workshop Desmistificando a LGPD na Indústria 
Têxtil e de Confecção

A Nova Lei de Proteção de Dados – LGPD

Marketplace | Maximizando Resultados de Venda 
e Marca – Pós- evento

Temas Atuais de Direito Tributário

Workshop Programa de Transação Tributária

Falências e Recuperação Judicial – Lei 14.112/2020

283   
Notícias 

publicadas
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BENEFÍCIOS PARA 
ASSOCIADOS 

O Sinditêxtil-SP manteve em 2021 parce-
rias com benefícios campeões de procura 
e buscou novas empresas que ofereces-
sem vantagens em serviços e produtos 
que as empresas necessitam. 

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

Cursos e Capacitações

INSTITUTO 
RIO MODA
Oferece descontos de 
20% em cursos voltadas 
para a moda

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

Ambiental
NUNES & LUCATO
(PGRS) Projetos de Gestão 
de residuos sólidos com 
25 % de desconto para 
associados

Seguros

CLAMAPI (Cyber)
Condições especiais 
para associados em 
seguros cibernéticos

Finanças e Crédito

Accredito
LINHAS DE CRÉDITO e 
SERVIÇOS FINANCEIROS 
rápidos, descomplicados e 
em plataforma 100% digi-
tal, para apoiar o desenvol-
vimento e o crescimento 
de MEIs, micro e pequenas 
empresas do Estado de 
São Paulo.

Assessoria Jurídica

Honda TAR
O escritório presta 
assessoria jurídica com 
valores diferenciados 
para associados

Ferramentas/Sistemas de Gestão

GS1
Condições especiais para 
associados

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

D&B - DUN & 
BRADSTREET
Associados da ABIT tem 
acesso privilegiado às to-
das soluções da CIAL D&B 
no Brasil e nos 220 países 
atendidos pela empresa

Lupeon
Plataforma para gestão de 
fretes com 20% de descon-
tos associados

TATIL INOVAÇÂO
Descontos à partir de 
17% em software para 
confecções

Negócios
VENDA & CIA
Plataforma de E-com-
merce oferece 30% de 
desconto na mensalida-
de para associados.

2W energia
Assessoria técnica 
que oferece acesso 
ao mercado livre de 
energia (renovável) 
e que possibilita 
descontos de até 
30% na conta de 
energia

Outros

EqualWeb
A EqualWeb é uma 
solução israelense 
de acessibilidade 
digital, que trans-
forma os websites 
de seus clientes em 
ambientes acessí-
veis a pessoas com 
limitações de na-
vegação, de forma 
rápida, automática 
e econômica, e em 
conformidade com 
a legislação nacional 
e internacional.

PROATIVA
Gestão do plano 
médico da sua 
empresa com TE-
LEMEDICINA para 
os colaboradores e 
ADMISSÃO DIGITAL 
para o RH SEM CUS-
TO ADICIONAL!

Para garantir os benefícios 
entre em contato com 

antonio.carlos@abit.org.br

ADIANTA
Descontos de recebíveis 
100% online que oferece 
taxas especias de descon-
tos para associados

MONKEY
A solução de crédito para 
uma cadeia de fornece-
dores mais sustentável 
e uma vida financeira 
mais saudável para a sua 
empresa.Com o sistema, 
você poderá aumentar seu 
prazo de pagamento, ten-
do mais flexibilidade para 
pagar seus fornecedores, 
além de oferecer a eles a 
possibilidade de antecipar 
seus recebíveis com taxas 
competitivas.
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