
Caro empresário,

Avançamos rumo ao fecha-
mento das atividades do pri-
meiro semestre de 2019, um 
ano que tem dado claros si-
nais de não ser menos inóspito 
para a indústria têxtil de São 
Paulo e brasileira. No entanto, 
seguimos incansáveis na ba-
talha de superar as sequelas 
deixadas pelo recente perí-
odo de recessão. Especialis-
tas apontam para uma lenta 
recuperação da economia, 
com modesto crescimento. 
Pois é nesse cenário de inde-
finições que arregaçamos as 
mangas que não esmorece-
mos e nem tão pouco deixa-
mos de lado o nosso dever de 
casa de lutar pela competitivi-
dade e pelo desenvolvimento 
sustentável da nossa indústria. 
Firmes nesse propósito, entre 
outras ações, temos realizado 
uma verdadeira via sacra com 
uma série de audiências com 
as mais diversas esferas dos go-
vernos federal, estadual e mu-
nicipal, desde o início do ano. 
Em todas elas, apresentamos 
detalhadamente os itens da 
nossa agenda de competitivi-
dade sistêmica, além de expor 
os principais pleitos do setor. A 
receptividade das autoridades 
às nossas demandas tem sido 
positiva e sinaliza bons desdo-
bramentos. Tudo isso nos impul-
siona a trabalhar ainda mais, 
tanto nos projetos já em anda-
mento, como na elaboração 
de novas frentes, sempre foca-
dos na conquista de dias mais 
promissores para o nosso setor 
e para o Brasil. 

Abraço do,
L.A. Pacheco

Ed. 07 - junho 2019
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Palavra do Presidente
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A secretária de Desenvolvimento Econômico 
do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, este-
ve reunida com o presidente do Sinditêxtil-
SP, no dia 16 de maio. Durante o encontro, o 
presidente do Sindicato apresentou a impor-
tância econômica da indústria têxtil paulista, 
que hoje corresponde a cerca de 30% do to-
tal nacional e que é composta por 75% de 
mão de obra feminina. Luiz Arthur Pacheco 
também relatou as principais demandas do 
setor em prol da competitividade e geração 
de empregos. Haroldo Silva, diretor de Rela-
ções Institucionais do Sinditêxtil-SP, também 
participou da reunião. 

Notícias

O governador de São Paulo, João Doria, re-
cebeu a agenda da competitividade sistêmi-
ca da indústria têxtil e de confecção de São 
Paulo que contempla cinco pilares: Educa-
ção, Segurança Pública e Logística, Tributa-
ção, Sonegação e Comércio Ilegal, Energia 
e Meio Ambiente. O documento foi entregue 
pela comitiva de representantes de entidades 

patronais e de trabalhadores do setor duran-
te audiência no Palácio dos Bandeirantes, no 
dia 29 de maio. O encontro foi uma iniciativa 
do Fórum Sindical liderado pelo Sinditêxtil-SP e 
principais Sindicatos de Trabalhadores de SP.  
Na pauta, o resgate da competitividade de 
São Paulo, desequilíbrios decorrentes da fiscal 
e custos de energia, entre outros. 

SEToR ENTREgA AgENDA DE PRIoRIDADES PARA DoRIA

O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pa-
checo,  esteve presente em audiência ocorri-
da no dia 14 de maio, com o vice-presidente 
da República General Hamilton Mourão, em 
Brasília (DF), para apresentar as demandas e 
um panorama geral do setor têxtil e de con-
fecção paulista. O encontro organizado pela 
Abit foi liderado pelo presidente da Associa-
ção, Fernando Pimentel, e também contou 
com as presenças do presidente emérito da 
Abit e do Sinditêxtil-SP, Rafael Cervone, e do 
empresário Fuad Mattar, vice-Presidente do 
Conselho de Administração da Abit.

SINDITêXTIL-SP TEm ENCoNTRo Com o 
vICE-PRESIDENTE DA REPúbLICA

NA SECRETARIA DE DESENvoLvImENTo, 
SINDITêXTIL-SP APRESENTA PLEIToS

SINDICATo CumPRE AgENDA 
DE REuNIõES Em bRASíLIA
O líder do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, 
esteve reunido com o secretário Especial 
da Receita Federal, Marcos Cintra, no dia 
16 de abril, em Brasília, juntamente com a 
Abit. O objetivo do encontro foi apresentar 
a agenda e demandas do setor têxtil pau-
lista e do Brasil. No mesmo dia, Pacheco 
participou de audiência com o senador 
Esperidião Amin (PP/SC), novo líder no Se-
nado Federal da Frente Parlamentar Mista 
Têxtil e de Confecção.



FuTuRo
Jéssica Jenifer Sornas, 25 anos, recém-for-
mada pela Universidade Federal de Santa 
Catarina é a vencedora do “Prêmio Sindi-
têxtil-SP Profissional do Futuro”. Ela ganhou  
um estágio na Universidade Politécnica de 
Catalunya (UPC), na Espanha, e uma visita 
guiada na maior feira de máquinas têxteis 
do mundo, a ITMA, em Barcelona.

INvESTE 
O Sinditêxtil-SP esteve reunido com o presiden-
te da Investe SP, Wilson Mello Neto, no dia 4 de 
junho, dando sequência à reunião com o go-
vernador João Doria, para alinhar as expecta-
tivas em relação ao planejamento estratégico 
para o setor têxtil e de confecção paulista. Na 
oportunidade, o presidente Luiz Arthur Pache-
co foi convidado para compor a comitiva do 
Governo de SP na Missão Empresarial à China, 
entre os dias 2 e 8 de agosto de 2019. DENIm

As empresas produtoras de denim Cana-
tiba, Vicunha e Capricórnio reuniram re-
presentantes, compradores e profissionais 
do setor, em maio, para apresentar seus 
novos artigos. As três tecelagens integram 
o quadro de associados do Sinditêxtil-SP.

CoNTEúDo

O Sinditêxtil-SP, em parceria com a Abit, reali-
zou o workshop “A nova legislação de prote-
ção de dados”, em junho. Em maio, o tema 
abordado foi Compliance. 

iNdicadores
Confira os dados atualizados dos 
principais indicadores de São Paulo:

PRoDução TêXTIL

1,2% 
Jan- Abr/19 vs Jan- Abr/18

Produção física  - Fonte: IBGE

PRoDução vESTuáRIo

-2,1% 
Jan-Abr/19 vs Jan- Abr/18

Produção física  - Fonte: IBGE

vAREJo vESTuáRIo

-1,1% 
Jan- Abr/19 vs Jan- Abr/18
Venda física  - Fonte: IBGE

ImPoRTAção T&C

-5,88 
Jan – Mai/19 vs Jan – Mai/18

Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

ImPoRTAção vESTuáRIo

-11,08 
Jan – Mai/19 vs Jan – Mai/18

Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

EXPoRTAção SP T&C

-4,09 
Jan – Mai/19 vs Jan – Mai/18

Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

ImPoRTAção máq. E EquIP.

-14,78
Jan-abr 2019 vs. Jan-abr 2018

Fonte: Aliceweb

EmPREgo T&C

2.803
Jan- Abr/19

Fonte: CAGED / MTE

SEToR moSTRA RESuLTADoS DA ARRECADAção DE ICmS Em São PAuLo
A arrecadação de ICMS do setor têxtil paulista cresceu 7,4%, em 2018, na comparação com o 
ano anterior. Os dados foram apresentados pelo Sinditêxtil-SP em audiência com o secretário 
da Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles. Os índices positivos são decorren-
tes do Decreto 62.560/2017 que zerou o ICMS nas operações internas do Estado. Ainda no 
encontro, o presidente Luiz Arthur Pacheco apresentou pleitos visando o aprimoramento do 
Decreto, bem como alternativas para mitigar efeitos decorrentes da guerra fiscal. Meirelles 
enfatizou o interesse do governo estadual em ser mais ofensivo em busca da retomada da 
competitividade dos setores industriais paulistas. A reunião, no dia 22 de abril, também contou 
com a presença do presidente da Abit, Fernando Pimentel, do presidente do Sindivestuário, 
Ronald Masijah, e do diretor Executivo da Abrafas, Eduardo Cintra, entre outros.

SECRETARIA DE EDuCAção DE SP RECEbE 
PRoPoSTA DE PARCERIA Do SINDITêXTIL-SP
Com foco na busca pela melhor formação de profissionais para 
atuar no setor têxtil paulista, o presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz 
Arthur Pacheco, esteve reunido com o secretário Executivo da 
Educação de São Paulo, Haroldo Corrêa Rocha, no dia 23 de 
abril. O Sindicato tem como objetivo desenvolver parcerias vi-
sando a troca de conhecimento, aumentando a conectivida-
de entre a indústria e entes educacionais. O secretário sinali-
zou positivamente às sugestões. Pacheco também apresentou 
convênios que o Sinditêxtil-SP tem com instituições de ensino 
visando incrementar a formação profissional de atuais ou de 
futuros colaboradores do setor têxtil paulista.

NovA FRENTE PARLAmENTAR mISTA TêXTIL E CoNFEC-
ção é LANçADA No CoNgRESSo NACIoNAL
O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, partici-
pou, no dia 8 de maio, da cerimônia de lançamento da 
Frente Parlamentar Mista José Alencar para o Desenvolvi-
mento da Indústria Têxtil e de Confecção do Brasil, na Câ-
mara dos Deputados, em Brasília. Em discurso, Pacheco re-
forçou a importância das ações desenvolvidas pela Abit, 
como a iniciativa de criar a Frente para o incremento do 
setor. Nesta 56ª Legislatura, os trabalhos terão a liderança 
do deputado federal Marcos Pereira (PRB/SP) pela Câmara 
dos Deputados.

Notas


