
Caro empresário,

Após enfrentar intensa adversidade político-econômica nos 
anos anteriores, a indústria têxtil e de confecção foi uma das 
que contribuíram para a retomada do crescimento do PIB em 
2017. Em São Paulo, o setor conseguiu heroico avanço na pro-
dução física, faturamento e criação de empregos. Terminamos 
2017 com saldo positivo de três mil postos de trabalho.

Persistência e competência, que sintetizam a identidade de 
nosso empresariado, continuam decisivas em 2018, quando 

os obstáculos também não se-
rão poucos. A começar pelo 
forte crescimento das importa-
ções, que requer nossa plena 
atenção a fim de coibir ações 
predatórias que geram nocivo 
desequilíbrio concorrencial. As-
sim, é fundamental que nossas 
autoridades estejam perma-
nentemente sensibilizadas e 
cientificadas em relação ao tema, a fim de punir todo tipo de 
concorrência desleal que seja detectada no setor.

Seguimos confiantes na capacidade de superação de nos-
so empresariado e na resiliência dos brasileiros. Neste ano de 
eleições, podemos e devemos mudar a história, através do 
voto consciente nas eleições de outubro. Nesse contexto, 
nosso setor permanece engajado no propósito de construir 
um novo Brasil. Sigamos unidos em 2018!        

BONDUKI PASSA A INTEGRAR A GALERIA DE 
PRESIDENTES DO SINDITÊXTIL-SP 

Durante cerimônia na sede do Sinditêxtil-SP, no dia 7 de de-
zembro, foi realizada a inauguração do quadro do presiden-
te emérito do Sindicato, Alfredo Emílio Bonduki. “Para mim é 
uma honra ter o meu retrato ao lado de presidentes inspira-
dores”, disse o homenageado que presidiu o Sindicato por 
dois mandatos consecutivos (2011 – 2016). A obra com o re-
trato de Bonduki é de autoria da artista Fátima Tódo.

RICARDO HAYDU RECEBE HOMENAGEM 
DO SETOR TÊXTIL PAULISTA

O presidente Luiz Arthur Pacheco prestou homenagem 
especial ao empresário Ricardo Haydu, administrador da 
Revista Têxtil desde 1975 – um dos principais veículos de 
comunicação do setor têxtil e de confecção no Brasil e 
com 87 anos de tradição. Antes da homenagem, Pache-
co conduziu a última reunião de Diretoria de 2017 e que 
contou com a palestra motivacional do maestro João Car-
los Martins.

Notícias

Ed. 02 - março 2018

TÊXTEIS INTEGRAM MISSÃO DE INOVAÇÃO AOS EUA

Entre os mais avançados dos Estados Unidos, os labo-
ratórios do College Of Textiles, da NC State University, 
concentram parte do maquinário mais moderno da in-
dústria, onde também são realizadas importantes pes-
quisas. O local está entre os pontos percorridos por 30 
profissionais de 17 empresas e instituições brasileiras du-
rante  Missão de Inovação Indústria 4.0 da Abit, em de-
zembro de 2017. O Sinditêxtil-SP integrou o grupo que 
visitou as cidades de Boston, Raleigh e Atlanta. 

BRASÍLIA: SINDITÊXTIL-SP TEM AUDIÊNCIA NO MDIC

Importações ilegais, distorções tarifárias de produtos têxteis 
e o comércio bilateral Brasil-Argentina foram alguns temas 
da pauta da reunião entre o presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz 
Arthur Pacheco e o então ministro Marcos Pereira, do minis-
tério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), em 
dezembro. O presidente da Abit, Fernando Pimentel, tam-
bém participou do encontro, entre outros.

Palavra do Presidente

NFORMA



iNdicadores
Confira os dados atualizados dos principais indicadores:

RELATÓRIO  

O Relatório de Atividades 2017 do Sinditêxtil-SP já está 
disponível no site do Sindicato. Assim como nos anos 
anteriores, o material também foi impresso e distribuído 
para empresas associadas e contribuintes. Nele estão, 
resumidamente, as principais ações desenvolvidas ao 
longo do ano para promover, defender e fortalecer o 
setor têxtil paulista.

FUTURO

O Sinditêxtil-SP acaba de lançar o prêmio “Profissional do 
Futuro” – ação que pretende fortalecer a imagem do setor 
têxtil e incentivar estudantes universitários da área têxtil de 
todo o Brasil em relação ao potencial da profissão. O ven-
cedor ganhará um estágio de um mês na Universidade de 
Catalunha, na Espanha e uma vaga de emprego quando 
retornar ao Brasil. As provas que escolherão o vencedor de-
verão ser realizadas até o final de junho.

SITE
O novo site do Sinditêxtil-SP (www.sinditextilsp.org.br) 
estará no ar no dia 15 de março. Com um layout mo-
derno e dinâmico, a navegação pelas diversas áreas 
de conteúdo está mais fácil. Entre as novidades da 
plataforma está o “Sindi - SOS 24h”, novo espaço para 
contato direto e rápido entre o Sinditêxtil e as empresas 
do setor têxtil paulista, visando ampará-las em questões 
emergenciais e relevantes, especialmente nas esferas 
trabalhista, fiscalizações, tributária, ambiental, obten-
ção de certidões, suporte institucional e outros.

ASSOCIADOS 

O Sinditêxtil-SP passou a contar, recentemente, com as 
seguintes empresas no seu quadro de associados: Com-
panhia Industrial Cataguases, Korea Textil Indústria e Co-
mércio, In Focco Indústria e Comércio de Produtos Têxteis 
Eirelli, Universal Indústrias Gerais e Indústrias Pegorari Agrí-
cola e Têxtil. Para mais informações sobre como se asso-
ciar ao Sindicato: relacionamento@sinditextilsp.org.br.

Notas

Confira mais informações no site: www.sinditextilsp.org.br.
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EXPEDIENTE

PRODUÇÃO TÊXTIL

8,1%
Jan/Dez 2017 vs Jan/Dez 2016
Produção física  - Fonte: IBGE

PRODUÇÃO VESTUáRIO

-1,0%
Jan/Dez 2017 vs Jan/Dez 2016
Produção física  - Fonte: IBGE

VAREJO VESTUáRIO

11,8%
Jan/Dez 2017 vs Jan/Dez 2016

Venda física  - Fonte: IBGE

EMPREGO T&C

+ 80
Jan/Dez 2017 

Fonte: CAGED / MTE

EXPORTAÇÃO T&C

10,1%
Jan/Dez 2017 vs. Jan/Dez 2016

Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

IMPORTAÇÃO T&C

16,9%
Jan/Dez 2017 vs. Jan/Dez 2016

Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

IMPORTAÇÃO VESTUáRIO

21,01%
Jan/Dez 2017 vs. Jan/Dez 2016

Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

SAI O RESULTADO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 

O reajuste da campanha salarial de  2017/2018 foi de 
1,83%. O índice é resultado de um total de 11 reuniões de 
negociações coletivas de trabalho realizadas na sede do 
Sinditêxtil- SP, na capital, entre os meses de outubro do 
ano passado e janeiro de 2018. A Comissão de Negocia-
ção e representantes dos Sindicatos dos Trabalhadores 
participaram de todas as reuniões. 

SINDITÊXTIL-SP TRAZ PROGRAMA DE ENTREVISTAS 
NO YOUTUBE

Com o objetivo de levar cada vez mais informações 
para associados, profissionais e empresários do setor têx-
til paulista, o Sinditêxtil-SP passa a apresentar o programa 
“Matéria-Prima”, no Youtube.  Mensalmente, especialis-
tas em diversas áreas serão entrevistados pelo presiden-
te do Sindicato, Luiz Arthur Pacheco, que já recebeu a 
diretora jurídica da FIESP, Luciana Freire, e o presidente 
da Abit, Fernando Pimentel. A duração média de cada 
vídeo é de 20 minutos.  

IMPORTAÇÃO 
Máq. E EqUIP.

17,7%
Jan-Dez 2016 vs. Jan-Dez 2017

Fonte: Aliceweb

NOVAS 
VAGAS


