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Palavra do
Presidente
Economistas, governos, empresários, mídia e analistas são
unânimes no sentido de que o Brasil está retomando o rumo
do crescimento sustentado e já concordam que a economia poderá crescer em até 3% ou mais em 2018. O setor têxtil amargou duras perdas nos últimos anos, especialmente os
empresários paulistas; mas nossa indústria já mostrou sinais de
recuperação ao longo de 2017. Os números positivos, mesmo
que tímidos, já nos traz concretas perspectivas de horizontes
mais positivos para os próximos anos.
Neste Relatório de Atividades, temos a satisfação de divulgar um resumo de praticamente
todos os trabalhos que nossa Entidade desenvolveu em 2017, sempre buscando fortalecer
o setor têxtil de São Paulo e apoiar a Abit nos pleitos de abrangência nacional. A Modernização Trabalhista, que absorveu grande parte dos nossos esforços, significa um grande
avanço nas relações de trabalho, visando colocar nosso país em melhores patamares de
competitividade. Guerra fiscal, comércio ilegal, importações desleais, sustentabilidade e
Indústria 4.0 foram temas também muito presentes no ano. Diversos desses temas, por certo,
ainda irão permear nosso cotidiano em 2018.
Para tanto, ainda que com o fim da cobrança compulsória da contribuição sindical patronal, sentimo-nos fortalecidos a constatar o apoio que tem sido demonstrado pelas empresas que sempre participaram do Sindicato e que testemunharam o quanto a união do setor
trouxe e tem trazido resultados concretos, decidindo permanecer contribuindo com nossa
Entidade. Esta atitude, com certeza, é de fundamental importância para que possamos
continuar a defender o setor paulista e contribuir financeira e economicamente com a Abit.
Vamos continuar nossa luta e nossa missão, pois São Paulo ainda segue sendo a grande
alavanca do setor têxtil e de confecção nacional.
Agradeço aos nossos empresários, colaboradores, Diretores, Conselheiros, parceiros e trabalhadores do setor por todo apoio recebido neste primeiro ano da Gestão 2017/2019. E
que possamos seguir juntos, visando alcançar e cumprir os nobres objetivos do Sinditêxtil-SP.
Desejo a todos um excelente 2018, com muita saúde e repleto de bons resultados, em busca de um futuro promissor para São Paulo e para o Brasil.
Um abraço do

Luiz Arthur Pacheco
Presidente Sinditêxtil-SP

Ações de fortalecimento
Guerra Fiscal

São Paulo finalmente reagiu
Durante muitos anos, o Estado de São Paulo foi o maior
prejudicado pela Guerra Fiscal. O setor têxtil e de confecção, por ser altamente gerador de postos de trabalho,
sempre foi um dos segmentos industriais mais atingidos
pela disputa na atração de empregos, sobretudo por
parte dos Estados vizinhos nos últimos anos, uma vez que
o Nordeste do País já havia feito iniciativa semelhante há
alguns anos. Os instrumentos mais comuns na atração de
empresas do setor são relacionados à infraestrutura industrial oferecida pelas prefeituras, com o apoio dos Estados,
e, em especial, incentivos de ICMS fora dos convênios do
Confaz. Para diminuir os efeitos da Guerra Fiscal e melhorar a competitividade da indústria paulista, o governo do
Estado publicou, em maio, o decreto 52.560/17 e a CAT35 como resultado da forte presença do Sinditêxtil-SP nas
discussões e que articulou o benefício com a Casa Civil,
a Frente Parlamentar do Setor e a Secretaria da Fazenda.

Relações Institucionais
Sinditêxtil-SP & Stakeholders

Competitividade
do Setor Têxtil
Paulista

Inspirados na agenda de sucesso da Abit em Brasília, o
Sinditêxtil-SP implementou a sua área de Relações Institucionais. A agenda de trabalho busca aproximar, de forma
sistêmica, o Sinditêxtil-SP dos principais atores públicos e
privados que têm relação com as questões de interesse da
indústria têxtil paulista. Nesses primeiros meses de atuação,
várias foram as ações e encontros. A Assembleia Legislativa foi palco de algumas reuniões de trabalho, na qual
deputados e o próprio Presidente do Legislativo Paulista receberam o setor para tratar da competitividade industrial.
Além disso, reunião em Brasília também no legislativo já
ocorreu, ajudando na aprovação da Reforma Trabalhista.
Outros pontos de ação foram a Casa Civil, a Secretaria da
Fazenda e a prefeitura de São Paulo, com diferentes frentes de trabalho que devem se intensificar em 2018.
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Etiquetagem
O Sindicato orienta 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. Além disso,
acompanha as tratativas para a atualização do Regulamento Técnico Mercosul Sobre Etiquetagem de
Produtos Têxteis, que passou por consulta pública em
setembro, e informará a todos os contribuintes e associados quando a nova Resolução passar a vigorar.

Convalidação
Fiscal

Encadeamento
Produtivo
O Programa Nacional de Encadeamento
Produtivo, criado e gerido pelo Sebrae-SP,
tem como estratégia promover a melhoria
da produtividade e o aumento da competitividade de pequenos negócios, promovendo o fortalecimento da cadeia de valor em
que estão inseridos, bem como sua relação
com suas clientes ou fornecedoras (médias
e grandes empresas). O Sinditêxtil-SP tem
firmado um Protocolo de Intenções com o
Sebrae para a divulgação do Programa e,
em 2017, engajou duas grandes empresas
têxteis sediadas em São Paulo, a iniciaram
as discussões para a adesão ao Programa
em suas cadeias produtivas.

Após a publicação da lei que regulamentava os
incentivos fiscais concedidos por vários estados
da União, o Sinditêxtil promoveu o Workshop “Os
impactos da LC 160/2017” para explicar como
ficariam os incentivos concedidos, visando a segurança jurídica dos benefícios.

Workshops
Tributários
Sempre que uma nova lei ou medida é aprovada de impacto ao setor, o Sinditêxtil-SP
imediatamente convida especialistas para
orientar as empresas. Na área tributária, duas
palestras reuniram vários empresários: “PRT –
Programa de Regularização Tributária – Medida Provisória nª 766/2017” e depois, “Programa Especial de Regularização Tributária
– PERT - Medida Provisória nª 783/2017”
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INVESTE-SP
A Agência de investimentos do governo do Estado de São Paulo (INVESTE-SP) é parceira frequente das questões de competitividade que envolvem o setor têxtil e de confecção paulista. Frequentemente, o Sinditêxtil-SP e a Investe-SP tratam de questões que podem ajudar no
desenvolvimento de mais negócios no território paulista. Temas como oferta e custo de energia, questões de infraestrutura de uma forma geral, bem como pontos relacionados à Guerra Fiscal e os meios necessários para evitar a fuga de empresas e empregos do nosso Estado
são debatidos por técnicos e levados às instâncias decisoras de cada um dos envolvidos.
9

Ações na área Trabalhista

Modernização
da CLT

Erradicação do Trabalho
Análogo à Escravo
No ano de 2017, o Sinditêxtil SP acompanhou as reuniões
da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Escravo na cidade de São Paulo da qual é membro desde sua
formação, em 2014. Além disso, o Sinditêxtil SP 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.

Encontros em Brasília com deputados de SP
para sensibilizar quanto a importância da
aprovação da modernização trabalhista.

NRs
O Sinditêxtil-SP participou de várias reuniões neste ano sobre a revisão e alteração das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NRs);

e-Social
Em janeiro de 2018 entrará em vigor a plataforma do e-Social para empresas que faturam valor igual ou acima de R$ 78 milhões. O
Sinditêxtil trouxe profissionais da Receita e do
MT, além de consultorias especializadas para
orientar e capacitar os associados e seus
contadores. Além disso, produziu uma Cartilha sobre o tema.

Negociações Coletivas
e Fórum Sindical
Neste ano, o Sinditêxtil-SP decidiu que não aguardaria para negociar somente a partir de outubro, mas
iniciaria um diálogo aberto com os sindicalistas logo
no início do ano. Foram três encontros, com a participação de vários sindicatos de trabalhadores e muitos
temas foram tratados. Em outubro, o Sinditêxtil-SP recebeu a Carta de Intenções dos trabalhadores, para
iniciar a Negociação Coletiva junto aos Sindicatos
Profissionais da categoria, elaborar as Convenções
Coletivas de 2017/2018 e acompanhar o respectivo
registro junto a SRTE/SP.
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Workshop
Antes mesmo da votação da nova proposta de reforma da CLT, o Sinditêxtil realizou a palestra “Os impactos das novas propostas do Governo nas relações de trabalho”, antecipando os pontos que mais poderiam mudar o cotidiano das empresas. Também foi realizado
um workshop específico sobre a Lei 4887/1965, até hoje em vigor e que trata exclusivamente de representantes. A palestra “O que deve ser cuidado na relação com o representante
comercial?” teve bastante audiência. Ainda na área trabalhista, foi feita mais uma palestra
“Novas Tendências da Reforma Trabalhista”, antes da aprovação das novas regras.

Cartilha da
Reforma Trabalhista
O Sinditêxtil-SP disponibilizou para todos os seus
associados uma cartilha digital orientando sobre as novas regras. Produzida pela FIESP, somente os sindicatos associados puderam utilizar
e enviar às empresas filiadas.
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Ações de Sustentabilidade

Núcleo de Sustentabilidade
e Inovação
Representantes de empresas brasileiras de diversos segmentos se consolidaram em um grupo de trabalho para
a discussão de ações que visam a sustentabilidade e a
inovação no setor. Criado em 2017 e coordenado pela
Abit, em parceria com o Sinditêxtil-SP e o Programa Texbrasil, o Núcleo de Sustentabilidade e Inovação se reúne
a cada dois meses e tem o objetivo de gerar conteúdo,
promover ações e dar visibilidade a práticas sustentáveis
e inovadoras, trabalhando, nacional e internacionalmente, a imagem positiva do setor têxtil e de confecção.

Workshop
Ainda da área de sustentabilidade e
responsabilidade social, o Sindicato
promoveu a palestra “Sistemas de
compliance, mitigação e prevenção
de risco e Lei Anticorrupção”

Comitê de Insumos
Químicos
Ainda em 2017, destacam-se o contato com o Comitê de Insumos Químicos para encaminhamento de
diversos assuntos, assim como o desenvolvimento de
normas de Segurança Química em parceria com a
ABNT. Por fim, e a pedido do Ibama, foi realizado o
preenchimento de um questionário para enquadramento de atividades potencialmente poluidoras das
indústrias do Sinditêxtil-SP.

Câmara Ambiental
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Neste ano, o Sinditêxtil-SP, junto à Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental – CETESB, compareceu em reuniões de alinhamento para a realização
das atividades da Câmara Ambiental da
Indústria Têxtil Paulista na Fiesp. A concepção da Câmara é contribuir para o aperfeiçoamento das estratégias de gestão
ambiental, e as principais ações desenvolvidas foram o acompanhamento de
compras sustentáveis e da operação das
ETEs do Estado sobre Toxicidade e Biodegradabilidade.

Retalho Fashion
Projeto alocado no Comitê de Responsabilidade Social, o RF foi oficialmente apresentado para a nova gestão municipal, visando a continuidade do Projeto criado pelo
Sinditêxtil-SP, que visa organizar a logística
para recolhimento e triagem dos resíduos
têxteis gerados nas regiões do Bom Retiro
e Brás. O RF caminhou desde então e terá
novos rumos. (leia na página 25).
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Parceria com Finep

Ações de Parceria
Prefeitura de SP

Especificações de
Uniformes Escolares
Em 2017, a área de Normas e Regulamentos participou, em parceria com a Prefeitura
Municipal de São Paulo, do processo de revisão e atualização dos requisitos técnicos
exigidos pelas especificações de uniformes
escolares, visando informar sobre as especificidades e qualidades necessárias para
maior durabilidade dos artigos.

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) destinou
uma equipe especializada para atender as empresas
têxteis e de confecção, por considerá-las grandes promissoras à alavancagem da economia do país. A parceria com a Abit e o Sinditêxtil-SP foi consolidada em 2017 e
as entidades estão trabalhando em conjunto para promover projetos de inovação em do setor. Em setembro,
o Sinditêxtil-SP, por meio da Abit, apoiou o evento Demoday FashionTec – Indústria e Varejo, promovido pela Finep em parceria com a 100 Open Startups, cujo objetivo
foi conectar empresas dos setores têxtil e de calçados a
startups com soluções relevantes aos desafios enfrentados pelo mercado.

Prefeitura de SP

Doação de Uniformes
à Prefeitura de São Paulo
O Sinditêxtil-SP também participou como
articulador de doações de uniformes para
a Prefeitura, no sentido de especificar materiais têxteis e indicar empresas para a
confecção dos produtos. Foram 3500 peças para as subprefeituras da cidade, 50
mil para a Companhia de Engenharia de
Tráfego CET e 60 mil para a Guarda Civil
Metropolitana.

COMTEXTIL-FIESP
Parcerias para benefícios
Criada neste ano, a área de Parcerias e Benefícios do Sinditêxtil-SP fica dedicada a encontrar e negociar os melhores serviços com descontos exclusivos aos associados.
Dentre os serviços já à disposição, o Sindicato oferece:
•Administração de seguros e resseguros

Parceria Fipe/USP
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 CBOs. A solicitação foi
feita pelo IBGE e MTE para a Fipe da USP.
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•Descontos em cursos de faculdades, fundações
e institutos de ensino
•Assessoria jurídica para contenciosos nacionais
e internacionais
•Codificação eletrônica têxtil
•Monitoramento de carga
•Recuperação de crédito
•Sistema para redução de alíquota FAT/RAT
•Linhas especiais em Cooperativas de Crédito

Mensalmente, participamos das
discussões dos mais diferentes
assuntos relacionados aos negócios da cadeia têxtil e de confecção de São Paulo. O Comitê
da Cadeia Produtiva da Indústria
Têxtil, Confecção e Vestuário –
COMTEXTIL tem, como proposta,
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 SinditêxtilSP estão sempre presentes nos
debates regulares nesse comitê
específico para o nosso setor, no
âmbito da Fiesp.
15

Ações de Fortalecimento no Comércio Exterior

Acordos
Comerciais
A Sinditêxtil SP participou, em 2017, ativamente de todas as frentes de negociação em que o Brasil
está envolvido, representando os interesses do setor no exterior, e elaborando documentos de posicionamento para acelerar acordos com países e regiões com os quais temos interesse exportador.
Mercosul – União Europeia: em 2017, devido a uma convergência de fatores, as negociações
para formação de uma área de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia se intensificaram e os governos indicam que o objetivo é assinar o acordo até o final de 2017.
Com isso, os negociadores tem acelerado a agenda de trabalho e consultado, de maneira
muito intensa, o setor privado para diversos dos temas que estão sendo negociados, dentre
eles a Regra de Origem.

Competitividade
do Setor Têxtil
Nacional
Apoio financeiro e econômico

Brasil – México: a negociação esteve em curso em 2017, e o Sinditêxtil SP esteve com o setor
privado mexicano para estimular o avanço dessa agenda.
Nos acordos comerciais já firmados, a necessidade de monitoramento e controle para o funcionamento da liberalização comercial exigiu uma atuação importante da Sinditêxtil SP, como
foi feito no caso da Argentina, destino principal de nossas exportações que conta com sistemas
de controles de importação.

Drawback
Continuidade no pleito de inclusão do ICMS na
modalidade Integrado (para insumos provenientes
do mercado interno).
17

Federações
Internacionais
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 CBOs. A solicitação foi feita pelo IBGE e MTE para a Fipe da USP.

Seminário
Relações Bilaterais

Governança
Mercosul
O Sinditêxtil SP defende, junto ao governo brasileiro, o aprimoramento da governança técnica e administrativa do Mercosul para evitar
a lentidão na tramitação dos pleitos e o consequente prejuízo para a indústria brasileira.

Barreiras Não Tarifárias
ao Comércio
Comitê Brasileiro de Barreiras Técnicas ao Comércio (CBTC) do Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro/
Inmetro) – a entidade participou das discussões do
comitê assessor de Barreiras Técnicas ao Comércio
para debater e questionar os entraves técnicos às
exportações brasileiras a fim de facilitar o acesso à
outros mercados.
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Argentina
•Em setembro, o Sinditêxtil SP participou de diversas 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, as questões internas do Mercosul e o
posicionamento do bloco nas negociações de
acordos comerciais.

Em setembro de 2017 foi realizado o seminário “Exportação como fator de competitividade: drawback e barreiras comerciais”
que contou com a presença de representantes do MDIC e CNI.

•Além disso, prestou apoio a empresa exportadora em processo antidumping em curso contra o Brasil naquele mercado.
Colômbia
Após oito anos de trabalhos intensos do Sindicato, no dia 21 de julho de 2017, Mercosul e Colômbia assinaram o acordo, que terá vigência
a partir da internalização do acordo no Brasil e
na Colômbia e do depósito do mesmo na ALADI. A expectativa é ter as tarifas, do setor têxtil e
de confecção, zeradas entre os países a partir
de janeiro de 2018.

Alterações de
NCM e da TEC

Bolívia
pedido de gestões do governo brasileiro de
exclusão do Mercosul do regime de licenciamento não automático sobre as importações
de confecções que tem sofrido com atrasos
e incertezas.

- Apoio e suporte técnico aos associados
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.
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Ações de Defesa do Setor
Importações
Continuação das discussões com o governo
e o varejo a respeito de medidas que contenham as importações irregulares de produtos do setor, como por exemplo, o aprimoramento de medidas administrativas.

Licenciamento
não-automático
O Sinditêxtil SP manterá o trabalho contínuo
relativo ao monitoramento das importações
por meio do licenciamento não-automático
sobre produtos têxteis e confeccionados.

Receita Federal
O Sinditêxtil contribui economicamente
com a Abit para que engenheiros têxteis
possam realizar os laudos técnicos à Receita Federal, enquanto a Abit suporta todos os demais custos, como os caríssimos
testes de laboratório das amostras, depósito para estoque e documentação, além
de toda a logística. Só neste ano (até
09/10), foram 465 amostras analisadas.
20

China
Economia de mercado: acompanhamento dos desdobramentos que ainda
seguem sendo debatidos a respeito do
vencimento do prazo do Protocolo de
Acessão da China à OMC (dezembro
de 2016). A entidade solicitou ao governo brasileiro a correta interpretação do
Protocolo, que não prevê seu reconhecimento como economia de mercado
de forma automática. Esse tema tem
impacto nas ações de defesa comercial,
como antidumping.

Alianza Latinoamericana
Anti Contrabando (ALAC)
Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2016,
o Sinditêxtil SP participou de 2 reuniões da Alianza
Latinoamericana Anti Contrabando (ALAC), juntamente com entidades congêneres de países latino
americanos, para discussão de ações de combate
a práticas irregulares de comércio.

Antidumping
Em 2017, o Sinditêxtil SP deu apoio e suporte técnico aos associados nos processos de antidumping
envolvendo produtos do setor têxtil e de confecção. Esse trabalho terá continuidade no próximo
ano. Esse ano foi publicado o Decreto que estabeleceu procedimentos relativos às indústrias fragmentadas em investigações de defesa comercial.
A entidade sempre defendeu junto ao governo,
em parceria com outras entidades, a criação dessas normas específicas com o objetivo de viabilizar
o legítimo acesso dessas empresas à essa medida
de defesa comercial.

Regulamento Técnico
do INMETRO nos Portos
Demanda para que o INMETRO tenha participação mais efetiva na fiscalização de produtos importados diretamente nos portos, com foco no
cumprimento da legislação brasileira de etiquetagem. O Sinditêxtil apoia a Abit neste pleito,
tendo sensibilizado parlamentares de São Paulo
para a devida implantação.
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Comitê
Trabalhista
O Comitê de Relações Trabalhistas e Sindicais, em conjunto com o Comitê Multissetorial de
Relações Trabalhistas da Abit-Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, trabalhou temas de interesse comum e temas de interesse apenas do Sindicato. Nos temas comuns,
destacamos:
• Modernização trabalhista: diferentes visões jurídicas, impactos nas relações de trabalho e
possíveis riscos, com a presença de representante do Judiciário Trabalhista
• Assuntos previdenciários: RAT, FAP e NTEP
• Terceirização

Comitês
de Trabalho

• NR-12
• Cenários das Negociações Coletivas
• Prorrogação de Jornada em atividade insalubre - Portaria nº 702/2015 do Ministério do Trabalho
• Créditos trabalhistas passam a ser corrigidos com base no Índice de Preços ao Consumidor
• Atualizações legislativas no congresso nacional, com projetos de leis que podem trazer impactos para as empresas.
No âmbito exclusivo do Sinditêxtil:
- Realização de reuniões periódicas do Fórum Sindical, com representantes dos sindicatos de
trabalhadores, com o objetivo de discutir antecipadamente as cláusulas das convenções coletivas de trabalho e outros assuntos que impactam as relações coletivas de trabalho.
23

Comitê
Tributário
Conforme relatado em nossa Edição referente ao ano de 2016,
o acirramento da Guerra Fiscal nos Estados fronteiriços redirecionou investimentos e efetivos para fora do Estado de SP. O
intenso trabalho realizado pelo Sinditextil, e seus associados,
junto à Secretaria Estadual da Fazenda, à Secretaria Estadual
de Desenvolvimento e à Casa Civil do Governo de SP, resultou
na sensibilização do Governador Geraldo Alckmin sobre o risco
de desemprego em massa num Setor altamente relevante na
formação e manutenção de postos de trabalho, que é o Setor
Têxtil e de Confecção. Diante do cenário adverso, sua Excelência reagiu rapidamente e, em 6 de maio de 2017, fez publicar o
Decreto 62.560 que, na prática, zera o ICMS para as operações
internas do Setor Textil e de Confecções que também passa
a transmitir, ao longo de toda a Cadeia, até o Varejo, 12% de
crédito de ICMS, recuperando a competitividade em relação
às aquisições interestaduais. A expectativa é que os números
do Setor reflitam, no médio prazo, não apenas o estancamento
da perda de recursos, mas também o refluxo de investimentos e empregos para o nosso Estado. O referido Decreto foi um
grande avanço no sentido de proteger a indústria paulista, embora necessite de alguns avanços em alguns elos da cadeia.
Por exemplo: transferência de um estabelecimento filial para
outro (evitando incidência dupla de tributos federais) e empresas químicas e de fiação, que por vezes incentiva a importação
do produto em vez da produção dentro do Estado.
Comércio Ilegal
O Sinditêxtil esteve na Prefeitura do Município de São Paulo em
23 de fevereiro onde obteve, do próprio prefeito recém empossado João Dória, o compromisso da realização, por parte
da Prefeitura, de ações de combate às diversas práticas de
comércio ilegal que se disseminaram pela cidade. Na oportunidade, nominamos diversas dessas práticas e os principais locais
onde elas ocorrem, focalizando sempre a denúncia de mal
feitos como os descaminhos e o contrabando de mercadorias
ilegalmente comercializadas em diversos pontos, gerando não
apenas a odiosa concorrência desleal frente àqueles que operam regularmente, mas também, grandes prejuízos ao erário.
Tem-se visto, recentemente, ações coordenadas de combate
a esses ilícitos, com apreensões e lacrações, concentradas na
região Central da cidade que o Sinditêxtil-SP aplaude e espera
sua ampliação para que o ambiente de negócios volte à normalidade no nosso Setor.
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Comitê de
Responsabilidade Social
Neste ano, as atividades do Comitê de Responsabilidade Social voltaram-se à aproximação da entidade
com os responsáveis da nova gestão municipal, para
a apresentação e continuidade do Retalho Fashion,
projeto criado pelo Sinditêxtil-SP, que visa organizar a
logística para recolhimento e triagem dos resíduos têxteis gerados nas regiões do Bom Retiro e Brás. O Sinditêxtil avançou rapidamente para a viabilização do projeto este ano, contando, inclusive, com a participação
e o apoio do atual Prefeito de São Paulo, João Doria. As
Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social e a do Trabalho e Empreendedorismo estão
trabalhando intensivamente para sua implantação, que
contará com um galpão na região do Pari, além da inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social.
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304

Fãs

3065

Posts

Facebook

25

Média de
posts/mês

Posts com maior alcance

1
Comunicação
e Imprensa

Matéria sobre a última semana para
inscrição no curso gratuito no SENAI-SP.
Alcançou 8.262 pessoas, recebeu 295 likes,
com 266 compartilhamentos.

4/7/2017

2

3

Matéria sobre roupa que emite
ruídos para pessoas surdas.

Alcançou 3.672 pessoas, 109 pessoas,
com 96 compartilhamentos.

27/6/2017

Post sobre as cores escolhidas
pela Pantone para 2018.

Alcançou 2.970 pessoas, com 34 curtidas
e 13 compartilhamentos.

5/10/2017
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Twitter
visitas

3604

Fãs

687

Meses de pico

Mai
Jul Ago
7 mil 6,5 mil 4 mil

3,7 MIL

MÉDIA
diária

MÉDIA
MENSAL

VISUALIZAÇÕES
AO ANO

visualizações

44,6 MIL

122

271
tweets

sendo,

104

conteúdos de
mídia como
fotos e vídeos

tweets com maior alcance

1
2

73%

Moda
Política e atualidades

62%

Negócios e notícias

57%

11%
entre 18 e 24 anos

47%
entre 25 a 34 anos

53%

Vestidos e saias

26%

49%

Notícias de tecnologia

entre 35 a 44 anos

Site Sinditêxtil-SP
Tecido que guarda energia solar para
recarregar smartphone
com 1082 visualizações

24/6/2017

Designer cria roupa que acompanha
crescimento das crianças

com 677 visualizações

7/7/2017
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idade

Interesses em:

(até outubro 2017)

Pageviews
Nacionais

Pageviews
interNacionais

Pageviews
totais

96.975

2.826

99.802

Visitantes
únicos

(entre janeiro e dezembro)

33.111

150

Notícias
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Valor Equivalente à Publicidade

imprensa

Quando comparado ao Valor Equivalente à Publicidade, o total da centimetragem de janeiro a outubro de
2017 é de R$ 980.420,20, enquanto no
ano de 2016, foi de R$ 812.648,47.

Atividades

14

6

40

Notas e releases
produzidos

Artigos
propostos

Solicitações
da imprensa

2016
53%

Importante ressaltar que esse número
não inclui as transmissões de rádio.

(entrevistas e dados)

Resultados

2017
47%

Sustentabilidade

Foco das
matérias em 2017

Economia

Diversos

178

publicações em
mídias online
Total de matérias
veiculadas

10

matérias em
revistas

222

4

transmissões
em rádios
Valor Equivalente
à Publicidade

30

matérias
publicadas
R$

980.420,20

De janeiro a outubro de 2017, o Sinditêxtil-SP esteve presente em 222 matérias na imprensa
nacional, incluindo destaques no Valor Econômico, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo,
O Liberal (Americana), Todo Dia (Americana), Correio Popular (Campinas), DCI e na revista Veja SP. O balanço anual divulgado pela Agência Estado foi reproduzido em mais 25
veículos, dentre eles a Isto é, Revista Dinheiro, Diário do Grande ABC, O Povo (CE), A Tarde
(BA), Estado de Minas (MG), Jornal de Brasília (DF), Diário de Pernambuco (PE) e Jornal do
Comércio (RS).
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O mês de fevereiro obteve maior
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Destaques | Imprensa
Veículo

Matérias em destaque

Valor
Econômico

•Produto têxtil vai pagar menos ICMS em SP - 21/01/17
•Para vestuário, ainda é fraca a recuperação - 11/03/17
•Setor têxtil e de vestuário revê para cima projeções para o ano 19/07/17

Revista
Veja São Paulo
O Estado
de S. Paulo
Folha de S. Paulo
Isto É

O Liberal
Americana
Correio Popular
Campinas
Todo Dia
Americana

DCI
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Publicações | Imprensa
Janeiro

Matéria fala sobre a proposta
de incentivo fiscal que ainda
estava em avaliação pelo
Governo de São Paulo, Geraldo
Alckmin. O jornal tem 421 mil
leitores no impresso e mais de
28 milhões de page views e 965
visitantes únicos no site.

Novo folio para os negócios - 21/06/17
Mentir no trabalho pode até dar demissão - 16/04/17
Mercado Aberto: Vezes… - 07/05/17
Indústria têxtil perdeu 49 mil vagas em três anos em SP,
diz sindicato - 13/02/17
•Governador veta Projeto de Lei de incentivo aos têxteis - 10/02/17
•Frustrado - 11/02/17
•Sindicatos se unem para escapar da crise têxtil - 14/03/17
•Setor têxtil pode abrir até dez mil vagas no Estado - 06/05/17
•Frente têxtil realiza reunião com secretário da Fazenda – 17/05/2017
Governo zera ICMS para indústria têxtil - 06/05/17
•Mentira no ambiente de trabalho é nociva - 02/04/17
•ICMS para saídas internas é zerado - 06/05/17
•Indústria têxtil perdeu 49 mil vagas em três anos em SP, diz sindicato
- 13/02/17
•Confecção será mais beneficiada por mudanças na cobrança de
ICMS em SP – 10/05/17
•Reforma já reverbera – 12/07/17

fevereiro
Notícia sobre o veto, do governador Geraldo Alckmin, ao
projeto de lei que concedia
incentivos fiscais ao setor têxtil.
O veículo tem tiragem de 1.600
exemplares

Matéria sobre o fechamento de 49 mil vagas no
setor têxtil nos últimos três anos, notícia divulgada, inicialmente, pela Agência Estado em negociação exclusiva e que repercutiu em mais de 20
veículos, como Diário do Grande ABC, Jornal do
Comércio – RS, Folha da Região, Isto É Dinheiro,
DCI e Jornal de Brasília.
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março

maio
A notícia ressaltou o veto do Governador
do Estado de São Paulo ao Projeto de Lei
657/2013 que incentivaria à reciclagem
no setor.

O encontro entre o Sinditêxtil-SP e as entidades que representam os trabalhadores têxteis
foi tema de matéria com o comentário do
presidente da entidade sobre as ações que
devem ser discutidas nas edições do Fórum
Sindical, como incentivos fiscais que recuperem a competitividade do setor têxtil e a diminuição dos questionamentos judiciais.

No mês de maio, o principal tema trabalhado foi a redução do ICMS para a
indústria têxtil. O anúncio foi repercutido
inicialmente, com exclusividade, pela
coluna Mercado Aberto, da Folha de
S. Paulo, com entrevista do presidente
do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco. O
jornal tem 421 mil leitores no impresso e
mais de 28 milhões de page views e 965
visitantes únicos no site.

A mudança no ICMS também foi tema
de matéria e entrevista com o presidente, Luiz Arthur Pacheco, nos jornais DCI,
Todo Dia e O Liberal.

O Valor Econômico, após entrevistar o
presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur
Pacheco, publicou matéria com o balanço anual de 2016.

Abril
Cerimonia de posse do presidente Luiz Arthur Pacheco
foi tema de matéria do portal Textília, citando o momento de seu discurso como um dos mais emocionantes do
evento.
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Com gancho no dia 1º de abril, as negociações de entrevista sobre o tema “mentiras no
ambiente de trabalho”, rendeu matéria e entrevista do presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur
Pacheco. Com mais de 180 mil exemplares, o
veículo também havia disponibilizado espaço
para publicação de um artigo do presidente da
entidade, mas a participação foi declinada a
pedido do cliente.

Também aproveitando o gancho
do Dia da Mentira, o jornal Todo Dia
destacou o tema com chamada na
capa do jornal e foto do presidente,
em reportagem que ocupou uma
página inteira do veículo que distribui
mais de 16 mil exemplares.
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junho

agosto
Matéria destacou o recebimento dos
uniformes adquiridos via parceria entre
o Sinditêxtil-SP, prefeitura e empresários
do setor.

Em matéria de capa de uma das
edições da Veja São Paulo. A revista abordou os comerciantes instalados nas regiões do Brás e Bom
Retiro e quais estratégias que eles
adotaram para atrair clientes durante o período de crise. O projeto
do Sinditêxtil-SP que visa aproveitar
os resíduos descartados na região,
o Retalho Fashion, foi mencionado
como iniciativa bem-intencionada.

julho
setembro

Entrevista do presidente da entidade, Luiz Arthur
Pacheco, resultou em matéria com a revisão, para
cima, da previsão de empregos que devem ser
gerados pelo setor têxtil este ano. O jornal tem 421
mil leitores no impresso e mais de 28 milhões de page
views e 965 visitantes únicos no site.

O DCI destacou a opinião do presidente
Luiz Arthur Pacheco sobre a aprovação da Reforma Trabalhista e quais as
possíveis melhorias que trará ao setor.
Segundo maior jornal de economia do
Brasil, a sua edição impressa tem distribuição superior a 29 mil exemplares em
todo o País, sendo 24.723 no Estado de
São Paulo
36

outubro

Matéria do veículo regional destaca a reunião entre sindicatos dos
trabalhadores e o Sinditêxtil-SP para
discutir assuntos da Convenção Coletiva, que acontece em novembro.
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escritório em brasília
Um ano em Brasília marcado pelos escândalos da Lava-Jato e pela crise política. O ano de 2017
foi caracterizado por uma forte atuação da Abit/Sinditêxtil-SP junto aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário federais. Foram realizadas reuniões semanais agendadas na capital federal, buscando sempre manter as autoridades atualizadas sobre a realidade do setor têxtil e de confecção, bem como da indústria brasileira em geral, que tem dado sinais de recuperação neste ano.
Além das audiências, foi realizado o acompanhamento e análise diários das proposições legislativas em trâmite na Câmara dos Deputados e no Senado Federal de interesse da indústria
brasileira. Isso tem possibilitado participar da elaboração de estratégias junto aos parlamentares e equipes técnicas do Congresso Nacional.
Executivo
• Foram realizadas 65 reuniões da Abit/Sinditêxtil com autoridades de 12 órgãos públicos federais. Nesses encontros, foram abordados inúmeros temas de interesse do setor têxtil e de
confecção, como:
Agenda Internacional: monitoramento dos entraves à exportação; negociações Mercosul e União-Européia; ampliação do acordo de complementação econômica com o
México; preocupação com o comércio ilegal e com as práticas desleais são exemplos
de atuação da entidade na área de Negociações Internacionais e Defesa Comercial.
Reintegra: as Entidades, em conjunto com outras, participaram de encontros com os ministros da Fazenda e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e senadores para pleitear
o aumento da alíquota do reintegra. Hoje a alíquota está no patamar de 2%. O Ministério
da Fazenda já sinalizou que, em 2018, essa alíquota continuará em 2%, porém o trabalho
da Entidade continua para que a alíquota chegue no patamar ideal de 5%.
Legislativo
• Foram realizados 59 encontros com parlamentares, oportunidades em que a Abit e Sinditêxtil-SP
acompanharam de perto este segundo ano da 55ª Legislatura, que coincidiu com a realização
das eleições municipais. Nesse período, contamos com o apoio dos deputados e senadores
membros da Frente Parlamentar José Alencar para importantes avanços no Congresso Nacional:

apoio
ao associado

Reforma Trabalhista: as entidades participaram ativamente - juntamente com outras entidades e com a Frente Parlamentar da Indústria Têxtil e Confecção - de todo o processo
de tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado federal da Reforma Trabalhista.
Contribuíram em diversas reuniões com a CNI, com membros da Frente Parlamentar da
Indústria Têxtil e de confecção, participando de Audiências Públicas, atuando de forma
intensa para a aprovação desta matéria, que é um importante passo para a modernização das leis trabalhistas.
Convalidação dos Incentivos Fiscais: aprovado neste ano, o projeto que convalida os incentivos fiscais de ICMS trouxe maior segurança jurídica para os investimentos que criam
empregos, geram renda e promovem o desenvolvimento regional. O Sinditêxtil-SP e a
Abit participaram de diversas reuniões e audiências no Congresso Nacional colaborando para a aprovação desta importante matéria.
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1.Renato Boaventura 2.Francisco Ferraroli 3.Mario Galardo 4.Alexandre Ferreira 5.Lourival Flor 6.Júlio
Scudeler 7.Marcos Dini 8.Paulo Skaf 9.Daniel Aniceto 10.Pedro Saltorelli 11.Ordiwal Wiezel Jr. 12.Marielza
Milani 13.Alessandro Pascolato 14.Luiz Arthur Pacheco 15.Luca Pascolato 16.Rafael Cervone Netto
17.Flávio Junqueira 18.Alfredo Emílio Bonduki 19.Daniel Eduardo Mehler 20.Oswaldo de Oliveira Filho
21.Fernando Kairalla 22. Antonio Greco 23. Luiz Abreu 24. Fábio Cotait

Diretoria do Sinditêxtil-SP
toma posse para novo mandato
A Diretoria do Sinditêxtil-SP eleita para o triênio 2017-2019 tomou posse no dia 11 de abril, em
cerimônia especial realizada no Teatro do Sesi, na sede da Fiesp, na capital paulista. Na ocasião
foram empossados o presidente, Luiz Arthur Pacheco, vice-presidentes, tesoureiros, diretores e
conselheiros fiscais, além de suplentes e delegados representantes da FIESP.

Posse Sinditêxtil
2017/2019

Cerca de 400 convidados entre autoridades, empresários e profissionais do setor, familiares e imprensa prestigiaram a solenidade do Sinditêxtil-SP, um dos mais tradicionais e atuantes Sindicatos
Patronais do Brasil, com mais de 85 anos de histórias, lutas e conquistas em prol do desenvolvimento
do setor produtivo de São Paulo. Estado que foi um dos pioneiros da indústria têxtil nacional e que
representa, nos dias atuais, aproximadamente 30% do PIB têxtil e de confecção do País.
Durante seu pronunciamento, o presidente Luiz Arthur Pacheco resgatou lembranças familiares,
profissionais e também relatou fatos da trajetória pessoal no setor têxtil. Para encarar as tarefas
que estão por vir, Pacheco reforçou a importância da participação dos diretores eleitos. “Os
desafios que temos pela frente são árduos e complexos no presente cenário político econômico
de São Paulo e do Brasil. E para enfrentá-los, conto e confio plenamente no talento e dedicação
dos meus companheiros de Diretoria e Conselho, que aceitaram dividir comigo as missões que se
colocam à frente desta gestão que se inicia”, declarou. “Temos muito a fazer, a começar pelo
resgate da competitividade da indústria têxtil paulista, que vem perdendo espaço nos últimos
anos. Com muito orgulho, honra e alegria, recebi a incumbência de presidir o Sinditêxtil de SP,
consciente da relevância que reveste tão nobre missão, esperando poder, com muito trabalho,
retribuir a confiança depositada por nossos associados ao me elegerem”, afirmou.
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1. Alfredo Emílio Bonduki
2. Fernando Pimentel
3. (esq. para dir.) Fernando Pimentel, Paulo Skaf, Luiz Arthur
Pacheco e Alfredo Bonduki

12
1

2

13

4. (esq. para dir.) Luiz Felipe, Malu
Giardini, Maria Luiza Castro,
Leonardo Castro, Cláudia
Conrado e Jaqueline Conrado
5. (esq. para dir.) Ademar Sapelli,
Fernando Pimentel, Marcos
Martins, Alfredo Bonduki e
Roberto Krieck

3

6. (esq. para dir.) Cláudio Dini,

Valne Vieira e Rogério Melo

14

7. (esq. para dir.) Bruno Ribas,
Antonio Trombeta, Marcel Zelazny, Maria Thereza Pugliese,
Heitor Alves Filho, Heitor Alves
Netto, Helio Perazollo, Ronald
Massijah e esposa

15

8. (esq. para dir.) Marcos Dini,
Daniele Rastello, Fernando
Pimentel, Valne Vieira

4

9. Foyer do teatro do Sesi

5

10. (esq. para dir.) Marcelo Pereira,

Samar Marcus Pereira, Cláudio
Peressim e Cláudio Gonçalves

16

11. (esq. para dir.) Ordiwal Wiezel

17

Jr, Maria José Carvalho, Luiz
Wagner de Paula e esposa

12. (esq. para dir.) Renato Boaventura e esposa, Eduardo
Cintra e Lineu Frayha

6

7

13. (esq. para dir.) Ronald Massijah,
Jorge Ferreira e Dilézio Ciamarro
14. Dona Cidy, recebe homenagem durante solenidade
15. (esq. para dir.) Sandra Vas-

concelos, Patrícia Cervone,
Rafael Cervone, Mateus Fagundes e esposa, Francisca
Vieira e Beatriz Dockhorn

8

9

18

19

16. Paulo Skaf
17. (esq. para dir.) Grasiela Moretto,

Anna Maria Kuntz e Luiz
Arthur Pacheco

18. (esq. para dir.) Júlio Scudeler e

Elias Miguel Haddad

19. (esq. para dir.) 1Luiz Abreu e

Walter Perfeito

20. Convidados e familiares
prestigiam a cerimônia

4242

21. (esq. para dir.) Francisco Ferra-

10

11

20

21

roli e Aguinaldo Diniz Filho
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Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo
Rua Marquês de Itú, 968 - São Paulo-SP CEP:01223-000
www.sinditextilsp.org.br

