
Protagonismo e confiança

Depois de um início de ano com perspectivas positivas, os in-
dicadores de nosso setor apresentam uma desaceleração de 
ritmo em relação ao projetado. Uma das causas é o aumento 
de 29,05% no valor das importações de têxteis e 41,47% de 
artigos confeccionados no primeiro quadrimestre de 2018, em 
relação ao mesmo período do ano passado. O déficit comer-
cial setorial aumentou 34,19%, passando de US$ 1,29 bilhão 
para US$ 1,74 bilhão. 

Infelizmente, enfrentamos a concorrência desigual de países 
asiáticos, que possuem “diferenciais” competitivos, como as 
taxas de juros, oferta de financiamento e, não raro, precariza-
ção do trabalho e leniência ambiental.

Ademais, na distribuição nacional dos importados, temos enfren-
tado sérios problemas relativos à sonegação tributária de parcela 
dos produtos, também em prejuízo de nossa produção física. Esta-
mos atentos e mobilizados na busca de soluções para tais proble-
mas, que afetam muito a indústria têxtil e de confecção paulista.

O varejo morno é outro fator que está inibindo o desempenho 
de nossa indústria. O mercado de trabalho encontra-se está-
vel e as pessoas estão cautelosas no consumo. A instabilida-
de do quadro político também 
atua para manter a expansão 
do PIB em ritmo mais moderado 
do que o previsto. 

Acreditamos, porém, que a partir 
de uma melhor definição do qua-
dro eleitoral nos próximos meses, a 
confiança do empresariado será 
restabelecida, com reflexos posi-
tivos em nosso setor, sempre pro-
tagonista na economia nacional.   

sinditêxtil-sP trata de interesses 
do setor em Brasília 
O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, cum-
priu 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.

fórum sindical tem Primeiro 
encontro do ano

A primeira reunião de 2018 do Fórum Sindical - iniciativa 
do Sinditêxtil-SP com diversos sindicatos de trabalhado-
res do setor, representativos dos principais polos têxteis 
de São Paulo - aconteceu em 15 de março. Represen-
tantes das entidades sindicais debateram sobre o cená-
rio atual e futuro do setor têxtil paulista.

Notícias

ed. 03 - maio 2018

setor têxtil no comércio internacional 
é tema de reunião 
Pacheco também esteve com Hussein Kalout, da Se-
cretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidên-
cia da República, para discutir políticas de abertura 
comercial e integração global do setor têxtil brasileiro. 
O presidente do Sindicato ainda se encontrou com o 
Secretário da Receita Federal, Jorge Rachid.

sindicato se reúne com emPresários 
em sorocaBa

O Sinditêxtil-SP deu início, no dia 11 de abril, no CIESP 
de Sorocaba, ao circuito de visitas aos principais polos 
têxteis do Estado de São Paulo para promover maior 
aproximação entre o Sindicato e empresários do setor. 
O próximo encontro acontecerá no CIESP de Campinas, 
no dia 7 de junho, às 8h30. Informações: (11) 3823-6149.
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congresso 

Já estão abertas as inscrições para o 
Congresso Abit 2018 que agora traz o 
tema “Pessoas: transformando e sendo 
transformadas na era digital”. A tercei-
ra edição do evento será realizada nos 
dias 17 e 18 de outubro, no WTC Events 
Center, na capital paulista. Informa-
ções e inscrições: www.congressoabit.
com.br.

WorkshoPs 

“Terceirização – gestão de riscos” foi o 
tema do workshop realizado pelo Sindi-
têxtil-SP em parceria com a Abit, no dia 
27 de abril. Outros dois eventos já estão 
na agenda: “Panorama atual das nor-
mas de saúde, higiene, segurança do tra-
balho (NR's)”, em 5 de junho, e “Acordos 
Internacionais”, no dia 1 de julho. infor-
mações e inscrições: (11) 3823-6089.

associados

O Sinditêxtil-SP passou a contar, recen-
temente, com as seguintes empresas no 
seu quadro de associados: Superwool In-
dustrial do Brasil Ltda, Saertex Tecidos Bra-
sil Ltda, Textil Carmem Ltda, Tigu do Brasil 
Indústria Textil Ltda e Xerium Technologies 
Brasil Indústria e Comércio S/A.

reforma

O presidente Luiz Arthur Pacheco presti-
giou, no dia 3 de maio, na Fiesp, o lan-
çamento do livro “Modernização das leis 
trabalhistas: o Brasil pronto para o futuro”, 
de autoria do deputado federal Rogério 
Marinho (PSDB-RN), relator da Reforma 
Trabalhista na Câmara dos Deputados.

ago

Durante Assembleia Geral Ordinária 
realizada no dia 26 de abril, o presi-
dente Luiz Arthur Pacheco apresentou 
as Demonstrações Financeiras do Sin-
ditêxtil-SP relativas ao exercício 2017, 
que foram aprovadas por unanimida-
de dos associados presentes, com pa-
receres favoráveis e sem ressalvas do 
Conselho Fiscal e da Grand Thornton 
Auditores Independentes. Na ocasião, 
o líder sindical manifestou preocupa-
ção com a queda da arrecadação 
das contribuições para 2018, mas 
disse estar confiante no trabalho em 
curso visando adequar as despesas e 
receitas do Sindicato à sua nova reali-
dade financeira.

Notas
iNdicadores

Confira os dados atualizados dos 
principais indicadores de São Paulo:

Produção têxtil

-1,2%
Jan/Mar 2018 vs Jan/Mar 2017
Produção física  - Fonte: IBGE

Produção Vestuário

-9%
Jan/Mar 2018 vs Jan/Mar 2017
Produção física  - Fonte: IBGE

VareJo Vestuário

-6%
Jan/Fev 2018 vs Jan/Fev 2017

Venda física  - Fonte: IBGE

imPortação t&c

+17,09%
Jan/Abr 2018 vs. Jan/Abr 2017

Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

imPortação Vestuário

+34,85%
Jan/Abr 2018 vs. Jan/Abr 2017

Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

exPortação t&c

+10,07%
Jan/Abr 2018 vs. Jan/Abr 2017

Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

imPortação máq. e equiP.

+34,5%
Jan-Abr 2018: 57 mi Jan-Abr 2017: 42 mi

Fonte: Aliceweb

emPrego t&c

+ 2.200
Jan/Mar 2018 

Fonte: CAGED / MTE

noVas 
Vagas

Pacheco Prestigia transmissão de 
cargo ao noVo goVernador de sP 
Luiz Arthur Pacheco compareceu, no dia 6 de abril, à ceri-
mônia de transmissão de cargo do Governo do Estado de 
São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. Geraldo Alckmin 
se licenciou e o vice, Márcio França, assumiu o comando 
do governo. Pacheco enfatizou o importante apoio da ges-
tão Alckmin ao setor têxtil paulista, através do Decreto nº 
62.560/17, que zerou a carga tributária de ICMS nas opera-
ções do segmento dentro do Estado de São Paulo.

Programa matéria-Prima 
discute comércio exterior 

Já está no ar a terceira edição do Programa Matéria-Pri-
ma. Desta vez, o presidente Luiz Arthur Pacheco conver-
sa sobre comércio internacional com a especialista Carla 
Junqueira, sócia do escritório Mattos Engelberg Advoga-
dos. O vídeo está no canal do Sinditêxtil-SP no Youtube. 

lançada a 4ª edição do estudo setorial sP

O Sinditêxtil-SP, em conjunto com o Sindivestuário-SP, lan-
çou a 4ª edição do Estudo Setorial: Cadeia Têxtil e Confec-
cionista de São Paulo – 2017. Os detalhes desse lançamen-
to foram apresentados em coletiva de imprensa online, no 
dia 3 de abril. O Estudo é importante ferramenta estatística 
que mostra a performance do setor nos últimos dois anos, 
destacando sua relevância para São Paulo e serve como 
forte elemento de sensibilização em diversas demandas 
da Entidade junto a autoridades de São Paulo e do Brasil.
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