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PALAVRA DO 
PRESIDENTE

O ano de 2023 começa repleto de desafios 
e, também, de muita esperança por dias 
melhores em que as empresas do setor têx-
til paulista consigam ser exitosas nos seus 
propósitos. Mas já iniciamos o novo ciclo 
com otimismo e um dos principais motivos 
é que conseguimos a retomada do crédito 
outorgado do ICMS a patamares pré-pan-
demia, o que exigiu muita articulação do 
nosso Sindicato com a Frente Parlamentar 
pelo Desenvolvimento do Setor Têxtil e de 
Confecções do Estado de São Paulo e com 
o Poder Executivo estadual. Essas e outras 
realizações estão resumidas neste Relatório 
de Atividades. 

Em 2022, o Sinditêxtil-SP completou a 
importante marca de 90 anos de história 
e conquistando o reconhecimento de ser 
um dos sindicatos mais significativos do 
Brasil. Mostrou seu vigor e visão de futuro 

ao abraçar o tema Energia Limpa, e reali-
zou diversas ações ao longo de todo o ano 
comemorativo com destaque para assuntos 
ambientais, sustentabilidade e transição 
energética. Sabemos o quanto a questão 
de energia é estratégica para as empresas 
que produzem insumos têxteis e, portanto, 
o Sinditêxtil-SP prosseguirá colaborando ao 
máximo para mais esta importante tran-
sição do setor, tema integrante da nossa 
agenda da competitividade que contempla 
Educação, Segurança Pública e Logística, 
Tributação, Sonegação e Comércio Ilegal, 
Energia e Meio Ambiente.

Outro ponto que merece destaque é o êxito 
nas negociações trabalhistas. Encerramos o 
ano com a Convenção Coletiva e celebramos 
mais uma negociação em patamares ade-
quados e parâmetros aceitáveis à realidade 
do setor. 

Tive a honra de coincidir o meu último ano 
de mandato na presidência com o ano co-
memorativo de nove décadas do Sinditêxtil-
-SP. O tom que deixo aqui é de agradecimen-
to por todo apoio recebido dos associados, 
diretores, conselheiros, sindicatos parceiros e 
colaboradores, e que viabilizou seis anos con-
secutivos de trabalho e realizações. Encerro 
esse ciclo com a sensação de dever cumpri-
do em prol das empresas do nosso setor. Ao 
amigo Julio Scudeler, presidente eleito, dese-
jo êxito. Estou certo de que a sua dedicação 
e empenho serão os mesmos, com o objetivo 
constante de dias melhores e crescimento 
sustentado para a indústria têxtil paulista. 

Abraço do

L.A. Pacheco
Presidente
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AUDIÊNCIA NA SEFAZ

Discutir alternativas para facilitar a utili-
zação de créditos acumulados de ICMS 
e como evitar o acúmulo desses créditos 
por parte das empresas. Esse foi o tema 
que norteou a reunião do presidente do 
Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, com o 

Secretário da Fazenda do Estado de São 
Paulo, Felipe Salto, no dia 6 de dezembro. 
No encontro que contou com a deputada 
estadual Carla Morando (PSDB), coorde-
nadora da Frente Parlamentar pelo De-
senvolvimento do Setor Têxtil e de Confec-
ções do Estado de São Paulo, também foi 
estabelecida uma ponte de transição com o 
próximo governo. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
COM O DESENVOLVE SP

O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur 
Pacheco, esteve em audiência com a nova 
presidente do Desenvolve SP, Gabriela 
Chiste, no dia 25 de novembro, na sede 
do Banco do Empreendedor, na capital, e 
apresentou detalhes da agenda de com-
petitividade do Sindicato e, também, foi 
confirmado que o acordo de cooperação 
para divulgação e fomento das linhas de 
financiamento do Banco será renovado. 

Ações no âmbito Estadual

01.
Competitividade do Setor 

Têxtil Paulista
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PARQUE TECNOLÓGICO DE SJC

O Sinditêxtil-SP organizou, como parte 
das comemorações de seus 90 anos, 
uma visita técnica ao Parque Tecnológico 
de São José dos Campos, uma das princi-
pais instituições de inovação tecnológica 
do País. Um grupo de 20 pessoas entre 
empresários e profissionais do setor têxtil 
e de confecção integrou a comitiva que 
conheceu as instalações e serviços reali-
zados no local, no dia 19 de julho.

INVESTESP

O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz 
Arthur Pacheco, recebeu a visita de 
Antonio Imbassahy, novo presiden-
te da Investe SP - Agência Paulista 
de Promoção de Investimentos 
e Competitividade, no dia 14 de 
julho. Durante encontro, na sede 
do Sindicato, Imbassahy e a equipe 
técnica da Investe SP assistiram à 
uma apresentação sobre o Sinditêx-
til-SP e um panorama do setor têxtil 
e de confecção paulista. Também foi 
reforçada a importância de man-
ter estreitos o relacionamento e a 
integração da entidade com a Inves-
teSP, que é uma das mais importan-
tes agências de fomento do Brasil.

HONRARIA NA ALESP

Entre as atividades que marcam as 
comemorações de seus 90 anos, o 
Sinditêxtil-SP foi homenageado com o 
Colar de Honra ao Mérito Legislativo – a 
maior honraria conferida pela Assem-
bleia Legislativa de São Paulo. Criado em 
2015, é concedido a pessoas naturais ou 
jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, civis 
ou militares, que tenham atuado de ma-
neira a contribuir para o desenvolvimen-
to social, cultural e econômico do Estado. 
O ato solene para a outorga do colar foi 
realizado na ALESP, no dia 9 de maio.

FIO DE PROSA

O Sinditêxtil-SP apresentou o terceiro episó-
dio do seu podcast “Fio de Prosa” por meio 
do Núcleo de Integração Têxtil (NIT). Nesta 
edição especial, o assunto girou em torno 
dos 90 anos do Sinditêxtil-SP. Luiz Arthur 
Pacheco, atual presidente do Sindicato, e os 
dois presidentes eméritos, Rafael Cervone 
(2005-2007/2008-2010) e Alfredo Bonduki 
(2011-2013/2014-2016) se reuniram num ba-
te-papo repleto de curiosidades e histórias 
dessas nove décadas. Para ouvir, basta digi-
tar Fio de Prosa no Spotify, Breaker, Google 
Podcasts, Radio Public e Pocketcasts. A ação 
faz parte do NIT, braço comercial do Sindica-
to que atende associados e não associados 
com diferentes serviços. 
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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 aumento 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, estreitamos 
nossas relações com a pasta de Cidada-
nia e Justiça para promover programas de 
inclusão no mercado de trabalho e apoio às 
mulheres em situação de risco social.

FRENTE PARLAMENTAR 
TÊXTIL PAULISTA 

Guiada pela Agenda de Competitividade 
Sinditêxtil-SP, a Frente Parlamentar Têxtil 
Paulista esteve ao lado do Sindicato em di-
versos pleitos e debates do setor, durante 
todo o ano, junto a diferentes esferas do 
governo paulista. Coordenada pela depu-
tada Carla Morando (PSDB), foi a maior, 
em número de participantes, dentre todas 
as Frentes da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, na legislatura que se 
encerra em 2022. Um dos desafios mais 
relevantes para 2023 será reconstruir uma 
nova frente com a mesma grandeza e 
participação. Não existem dúvidas sobre 
a importância de uma ampla cooperação 
entre o setor produtivo e o Legislativo para 
um diálogo profícuo com o Executivo em 
todas as suas vertentes de atuação. 

COMMODA-FIESP 

Na atuação gestão da FIESP, a participação 
do Sinditêxtil-SP passou a ser conjunta com 
outros segmentos envolvidos com a moda. 
As reuniões deixaram de ser mensais e 
passaram a ocorrer com menor frequencia, 
porém mais abrangentes em temas, uma vez 
que setores outros também trouxeram novas 
questões que, normalmente, convergem em 
interesse para a competitividade sistêmica 
da cadeia têxtil. O Sinditêxtil-SP se faz pre-
sente e atuante também nesse fórum.

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO – 
SINDITÊXTIL-SP & MACKENZIE 

Desde a celebração do convênio, em 2008, 
muitas foram as realizações. Além das premia-
ções relaciona - das às melhores produções 
acadêmicas, o próximo ano terá novidades. 
Em 2022, operacionalizou-se o Curso EAD de 
Gestão Tributária que, além de trazer os prin-
cipais conceitos e as práticas que podem aju-
dar às empresas de São Paulo em serem mais 
competitivas. Atualmente, está em gestação 
outra frente na qual o convênio se ampliará 
possibilitando uma nova solução para auxiliar, 
com o conhecimento técnico e acadêmico da 
universidade, às empresas na sucessão fami-
liar dos negócios, de forma estruturada.

AGENDA LEGISLATIVA 
DA INDÚSTRIA

O Sinditêxtil-SP participou da construção 
da Agenda Legislativa da Indústria de 
2002 elaborada pela CNI e que apresenta 
151 projetos em tramitação no Congresso 
Nacional que são prioritários para o desen-
volvimento do país. Ao todo, representan-
tes do Sindicato debateram 795 proposi-
ções, sendo 123 projetos remanescentes 
da Agenda de 2021 e 672 apresentados ao 
longo do ano passado e com impacto no 
setor industrial. Entre os temas com maior 
quantidade de projetos, destacam-se Le-
gislação Trabalhista (122), Regulamentação 
da Economia (119) e Sistema Tributário (76).

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

O relacionamento sindical construído nos
últimos anos pelo Sinditêxtil-SP com a
Federação de Trabalhadores, com os
Sindicatos de Trabalhadores e com o de
Mestres e Contramestres permitiram chegar
ao acordo para celebração da Convenção
Coletiva para o período de 2022/2024, uma
vez que as cláusulas sociais terão validade
até 31 de outubro de 2024.
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RESÍDUO TÊXTIL EM SP

O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo 
Nunes (MDB), foi recebido por Luiz Arthur 
Pacheco, presidente do Sinditêxtil-SP, na 
sede do Sindicato. O encontro, no dia 1 de 
setembro, tratou do programa Retalho 
Fashion, que visa a destinação correta de 
resíduos têxteis na cidade, em especial nas 

regiões do Brás e Bom Retiro, que abrigam 
grandes produtores de artigos têxteis. A 
reunião contou ainda com a presença de 
Aline Cardoso, secretária de desenvolvimen-
to econômico e trabalho, Soninha Francine, 
secretária de direitos humanos e cidadania, 
Rafael Cervone Netto, presidente do CIESP 
e vice-presidente da FIESP, e Fernando 
Pimentel, presidente da Abit, entre outras 
autoridades e equipe técnica.

Sustentabilidade

FÓRUM SINDICAL

Em 2022 foram realizadas duas reuniões 
virtuais do Fórum Sindical - iniciativa con-
junta 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 
sindicais e trabalhistas pós-pandemia e dis-
cutiram sobre as negociações coletivas, entre 
outros tópicos. 

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Em mais uma atividade em comemo-
ração aos seus 90 anos, o Sinditêxtil-SP 
realizou, no dia 23 de agosto, o seminá-
rio “Eficiência e Transição Energética 
no Setor Têxtil Nacional”. O evento, que 
aconteceu de maneira híbrida na sede do 
Sindicato, reuniu palestrantes nacionais e 
estrangeiros que abordaram temas como 
Mudanças climáticas e energia: como se 
preparar para a transição energética?, 
Eficiência energética na indústria têxtil, 
Transição energética no setor industrial e 
Transição energética: tendências e pers-
pectivas legais e de investimento.

COP 27

O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur 
Pacheco, integrou comitiva da  CETESB em 
reuniões nas cidades do Cairo e em Sharm 
El Sheik, no Egito, durante a realização da 
COP 27, de 6 a 18 de novembro.  Na ocasião, 

foi realizado o encontro “Casos de Sucesso 
na Agenda Climática”, lançada a segunda 
edição do livro sobre o tema e, ainda, reali-
zado encontro com acadêmicos, profissio-
nais liberais e representantes de empresas 
aderentes ao Acordo Ambiental São Paulo.
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CÂMARA AMBIENTAL

Neste ano foram realizadas reuniões dos 
dois Grupos de Trabalho no âmbito da 
Câmara Ambiental da Indústria Têxtil 
Paulista da CETESB - Companhia de Tec-
nologia de Saneamento Ambiental: um 
sobre Produção e Consumo Sustentáveis 
que se baseou no programa de Produ-
ção Mais Limpa e adaptado aos dias de 
hoje através de um e-book com todas 
as ações. O outro sobre a destinação de 
lodos têxteis começou a ser desenvolvido 
e será continuado no ano de 2023 com 
todas as tecnologias a ser observadas. 
O Sinditêxtil-SP, que preside a Câmara, 
compareceu em todas as reuniões de 
alinhamento para a realização das ativi-
dades dos Grupos e marcou presença na 
Câmara Ambiental da Indústria Paulista 
junto à FIESP. 

CONVÊNIO COM A CETESB

O Sinditêxtil-SP deu prosseguimento ao 
convênio com a CETESB e a Abit para tra-
balharem conjuntamente a agenda dos 
Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) no setor têxtil paulista. Uma 
das ações foi a campanha “Sinergia Têx-
til-ODS” com a participação de empresas 
do setor que apresentaram suas boas 
práticas. Entre as ações, foi criado um 
grupo de trabalho que conta com o Sin-
ditextil-SP, Senai Mario Amato (Inovação), 
Senai do Cambuci (Transição Energética) 
e o Senai FM (Têxtil e Confecção) sobre 
programas de Eficiência Energética e 
Transformação Digital com chamada às 
empresas do setor para aderirem.

ECONOMIA CIRCULAR E 
LOGÍSTICA REVERSA PARA 
OS RETALHOS

O Sinditêxtil-SP já vem atuando nessa área 
que agora recebe uma nova abordagem 
baseada em princípios novos de recicla-
gem de materiais, principalmente os de 
transformação energética para casos em 
que não se pode aplicar o desfibramento 
para retalhos. Iniciou-se os trabalhos para 
materiais provenientes do pós-consumo 
em relação ao seu reaproveitamento após 
a descaracterização das vestimentas a se-
rem circularizadas. Já foram feitas experi-
ências para uniformes usados da Marinha. 
Neste momento está sendo providenciada 
transformação energética para retalhos 
pela ação da pirólise (reação de decompo-
sição por meio do calor).
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Ações no âmbito Nacional e Internacional

02.
Competitividade Nacional

do Setor

ALTERAÇÕES DE NCM 
(NOMENCLATURA COMUM DO 
MERCOSUL) E DA TEC (TARIFA 
EXTERNA COMUM)

Alterações de NCM (Nomenclatura Co-
mum do Mercosul) e da TEC Apoio e su-
porte técnico aos associados em pleitos 
de alteração permanente/temporária de 
NCM (Nomenclatura Comum do Mer-
cosul) e da TEC (Tarifa Externa Comum) 
que visam aumentar a competitividade 
da indústria T&C. A entidade também 
atuou na defesa de pleitos contrários aos 
interesses do setor, com destaque aos 
pleitos de redução tarifária temporária de 
tecido de veludo. Em 2022, até o prezado 
momento foram conduzidos 16 pleitos de 
redução tarifária temporária de desabas-
tecimento (Resolução GMC N° 49/19) e 1 
de redução tarifária temporária na Lista 
de Exceções à Tarifa Externa Comum - 
LETEC. Em relação as manifestações em 
defesa de interesse do setor, a Abit se 
posicionou contrariamente a 6 pleitos de 
redução temporária e 1 de modificação 
de alteração permanente.

MAPA DE COOPERAÇÃO REGU-
LATÓRIA INTERNACIONAL - CNI

Participação em conjunto com a Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI) na 
construção de um mapa de cooperação 
regulatória internacional para a indústria 
têxtil. O trabalho tem foco na Argentina, 
principal mercado dos produtos do setor 
têxtil e de confecção brasileiro. Com 
o objetivo de fornecer conhecimento 
técnico para que o setor possa atuar em 
conjunto com o governo na tentativa de 
reduzir custos diretos e indiretos decor-
rentes de divergências regulatórias ao 
comércio internacional, o documento 
deverá ser divulgado até o início de 2023.
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COMÉRCIO INTERNACIONAL

O Sinditêxtil-SP apoiou, em 2022, o trabalho 
da Abit em todas as frentes de negociação 
em que o Brasil está envolvido, represen-
tando os interesses 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 neces-
sidade de monitoramento e controle para o 
funcionamento da liberalização comercial 
exigiu uma atuação importante da Abit

ESTADOS UNIDOS
Participação nas reuniões preparatórias 
para o Diálogo Comercial Brasil – Estados 
Unidos, evento que tratou da entrada em 
vigor do Protocolo sobre Regras Comerciais 
e de Transparência do Acordo de Comér-

cio e Cooperação Econômica (ATEC), com 
compromissos voltados à facilitação de 
comércio, à boas práticas regulatórias e ao 
combate à corrupção. A entidade solicitou 
ao governo brasileiro a inclusão na pauta 
de troca de informações sobre melhores 
práticas aduaneiras de controle ao comér-
cio eletrônico de pequenos pacotes, tema 
que tem ganhado relevância no comércio 
internacional, especialmente por questões 
tributárias e de segurança.

SINGAPURA
Mercosul e Singapura finalizaram as nego-
ciações para um Acordo de Livre Comércio. 
Este acordo é o primeiro do bloco com um 
país do sudeste asiático e estava em ne-
gociação desde 2019. A Abit acompanhou 
junto ao governo brasileiro o desenrolar 
das negociações e manifestou as preo-
cupações e sugestões do setor quanto às 

regras de origem e à inclusão do tema de 
comércio eletrônico na pauta. O acordo 
está em revisão legal e o conteúdo dos 
textos ainda não foi publicado.

AGENDA INTRA-MERCOSUL
Região de destaque como destino das 
exportações brasileiras, um dos temas que 
demandou atuação da área foi o acompanha-
mento da redução da Tarifa Externa Comum 
(TEC), que englobou uma série de produtos 
comuns a todos os países do bloco, mais uma 
lista à escolha de cada país. Grande parte do 
setor têxtil e de confecção ficou de fora da 
rebaixa tarifária ocorrida no período.

ARGENTINA
Realização de missão institucional no país. 
Durante a missão, participou de reuniões 
com sua congênere na Argentina, a FITA 
(Federación de Industrias Textiles Argenti-

nas), CIAI (Cámara Industrial Argentina de la 
Indumentaria) e com autoridades brasilei-
ras e argentinas no país. Os temas tratados 
foram acordos comerciais, alterações tarifá-
rias no Mercosul e a situação econômica e 
financeira na Argentina, além das exigên-
cias de etiquetagem e de certificação de 
produtos têxteis feitas pelo país.

Com o aumento das restrições de acesso 
ao câmbio e novas regras de comércio 
exterior impostas na Argentina ao longo do 
ano, a Abit atuou junto aos órgãos bra-
sileiros em Buenos Aires para solucionar 
dificuldades pontuais enfrentadas pelas 
associadas na exportação.
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ABERTURA COMERCIAL

As discussões em torno de um eventual pro-
cesso de abertura comercial a partir da redu-
ção do imposto de importação estabelecido 
na Tarifa Comum do Mercosul (TEC) segui-
ram como atividade prioritária na agenda do 
bloco e culminaram na redução de 10% da 
TEC para uma gama de produtos para todos 
os países do Mercosul. Esta medida não al-
terou os níveis tarifários brasileiros, porque 
o Brasil já havia implementado tarifas mais 
baixas do que as do restante do bloco.

Dado que a maior parte do setor têxtil e de 
confecção pertence a regimes tarifários es-
peciais, dentre as mais de mil NCMs do se-
tor, somente 174 tiveram suas tarifas altera-
das ao longo deste ano. A Abit participou ao 
longo do ano de reuniões com órgãos gover-
namentais e entidades setoriais a fim de se 
posicionar e acompanhar de perto as nego-
ciações sobre o tema.

COALIZÃO EMPRESARIAL PARA 
FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO E 
BARREIRAS DA CNI

Participação das reuniões do grupo que tra-
ta de barreiras e entraves identificados pelos 
setores, além de temas ligados a facilitação 
de comércio como o Portal Único de Co-
mércio 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 pan-
demia da Covid-19 nas exportações das em-
presas. riais a fim de se posicionar e acompa-
nhar de perto as negociações sobre o tema.

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 exigi-
ram acompanhamento e atuação.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL 
DE PRODUTOS TÊXTEIS 
E CONFECCIONADOS

A entidade prosseguiu com o serviço de ava-
liação técnica que auxilia na classificação 
fiscal de produtos do setor têxtil e de confec-
ção. A consultoria é feita por especialistas da 
área de engenharia têxtil com amplo conhe-
cimento das regras de classificação.

ITMF 2022

O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur 
Pacheco, participou da edição de 2022 do 
ITMF (International Textile Manufacturers 
Federation), que aconteceu entre os dias 
18 e 20 de setembro, em Davos, na Suíça. 
Desta vez o tema do evento foi “Mudança 
climática e uma cadeia têxtil global de 

valor sustentável”. O encontro é um fórum 
internacional para as indústrias têxteis do 
mundo, dedicado a manter os membros 
mundiais constantemente informados por 
meio de pesquisas, estudos e publicações, 
participando da evolução da cadeia de valor 
da indústria. Através do ITMF as indústrias 
têxteis cooperam a nível internacional com 
organizações representativas de outros 
setores aliados à sua indústria.
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IMPORTAÇÕES COM INDÍCIOS 
DE IRREGULARIDADES

Análise dos dados de importação: A equipe 
técnica da entidade realiza mensalmente 
monitoramento das importações brasileiras 
dos produtos têxteis e confeccionados com 
objetivo de identificar operações com indí-
cios de irregularidades e dar tratamento aos 
casos junto às autoridades brasileiras.

CORAD e unidades da RFB: A entidade man-
teve o trabalho permanente de cooperação 
com o CORAD (Coordenação Especial de 
Gestão de Riscos Aduaneiros da Receita Fe-
deral) e endereçou ao órgão e às unidades 
da Receita Federal casos com indícios de ir-
regularidades nas importações de produtos 
têxteis e confeccionados.

Normas e Regulamentos

ETIQUETAGEM

Desde 10 de janeiro de 2022, tanto fabrican-
tes nacionais, quanto importadores e esta-
belecimentos que exercerem atividade de 
distribuição ou de comércio deverão estar 
com as informações contidas nas etiquetas 
de produtos têxteis comercializados no mer-
cado nacional conforme as disposições conti-
das no Regulamento Técnico Mercosul sobre 
Etiquetagem de Produtos Têxteis publicado 
pela Portaria n° 118, de 11 de março de 2021.

Em 2022 foram realizados dois Workshops on-
-line oferecidos pela Abit em parceria com o 
Sinditêxtil-SP asobre etiquetagem de produtos 
têxteis e confeccionados para 80 participantes. 
Por meio de consultas pontuais, orientamos as 
associadas quanto às novas regras, bem como 
em relação à Norma ABNT ISO 3758 mais atual, 
que versa sobre simbologia gráfica sobre cui-
dados com os produtos têxteis.

03.
Ações de defesa

do Setor
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ESCRITÓRIO SINDITÊXTIL-SP EM 
BRASÍLIA

Superados os principais desafios referentes 
à pandemia, e com a vacinação avançando 
pelo país os trabalhos dos 3 poderes da Re-
pública foram se normalizando. Porém, as 
atenções foram divididas com a eleição.

O Congresso Nacional voltou a se reunir de 
forma presencial e contou com o funciona-
mento das comissões técnicas, o que permi-
tiu que o Sinditêxtil pudesse estar mais pre-
sente dentro das discussões, apresentando 
suas pautas e contribuindo para a formula-
ção de políticas públicas de grande relevân-
cia para o país.

O Poder Executivo manteve o foco no traba-
lho na recuperação econômica e mitigação 
dos efeitos da pandemia na geração de ren-
da e emprego.

Legislativo

O primeiro semestre foi marcado por inten-
so trabalho da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal e com a possibilidade de en-
contros presenciais Sinditêxtil -SP manteve 
seu forte relacionamento com o parlamento 
por meio da Frente Parlamentar Mista José 
Alencar para o Desenvolvimento da Indústria 
Têxtil e de Confecção.

O segundo semestre do ano legislativo, o Con-
gresso se concentrou nas eleições. Foram fei-
tos três esforços concentrados após o recesso 
parlamentar de julho. Entre os itens desta-
ca-se a MP 1108/2022 – a regulamentação do 
teletrabalho, onde o objetivo é o aumento da 

segurança jurídica. A Entidade trabalhou jun-
to ao Poder Legislativo para a sua aprovação.

Ao longo do ano de 2022, a área de Relações 
Governamentais realizou o monitoramento e 
avaliação de quase 3 mil projetos apresenta-
dos na Câmara dos Deputados e de 700 pro-
jetos no Senado Federal.

Dentre os principais temas tratado no Parla-
mento Nacional destaque para:

· Lei 14.311/2022 - que regulamentou o retorno 
ao trabalho presencial de mulheres gestantes 
ao trabalho presencial caso estivessem vacina-
das.

· Lei 14.382/2022 - que criou o Sistema Eletrô-
nico dos Registros Públicos (SERP) que tem 
por objetivo a unificação de sistemas de car-
tórios em todo o país.

· Lei 14.437/2022 - Criação do Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e 
da Renda em casos de calamidade pública.

Executivo

A área de Relações Governamentais mante-
ve seu trabalho monitorando as publicações 
das mais de 220 edições do Diário Oficial da 
União. As principais medidas de interesse do 
setor dispunham sobre medidas de redu-
ção da burocracia e do Custo Brasil, como 
por exemplo, a continuidade da revisão das 
Normas Regulamentadoras Trabalhistas e as 
Medidas Provisórias que foram apresentadas 
pelo Governo Federal para regulamentação 
do teletrabalho e acesso à crédito por meio 
do PRONAMPE.
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04.
Por dentro do

Sinditêxtil-SP

Comunicação Institucional

BOLETINS

332

SITE

Usuários

9.839

Visualizações 
da página

43.712
Visualizações de 
páginas únicas 

34.042

Seções

19.380

Páginas mais acessadas 

Home
1º

Convenção
coletiva

2º

Contato
3º

16.824

14.638

1.250
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FACEBOOK 

Seguidores

3.178 
Alcance 

da página

83.866 

Publicações

175
Visitas na 

página

1.252 

1º 17/08/2022
Seminário: Eficiência 
transição energética 
no setor têxtil 
Alcance: 80.544
Cliques no link: 502
Engajamentos: 23 
reações

2º 04/07/2022
Sinditêxtil-SP: o 
parceiro que resolve! 
Alcance: 692
Reações: 12
Resultados: 20

Posts com maior alcance

Seguidores

835
Tweets

181
Visitas na 

página

10.681  TWITTER

Inscritos

396

YOUTUBE

impressões

9,5 mil 
taxa de cliques 
de impressões

3,9% 85,8 mil 
visualizações

COMITÊS

O Sinditêxtil-SP incentiva a reunião de empresas do 
mesmo segmento para discussão sobre o cenário 
nacional, novas tecnologias, participação conjunta 
em eventos e troca de experiências sustentáveis. 
Em  2022, estiveram atuantes os seguintes comitês:

Comitês com 
participantes Sinditêxtil-SP

Qtd 
reuniões

TEXTURIZADORES DE FIOS 10
RELAÇÕES TRABALHISTAS 9
TRIBUTÁRIO 10
TECIDOS DE DECORAÇÃO 4
QUÍMICA TÊXTIL E 
ESTAMPARIA DIGITAL 3

FIAÇÃO DO ALGODÃO 11
CADEIA DO ALGODÃO 6
DENIM E SARJA 6
BOTÕES 3
TAPETES, CARPETES 
E CAPACHOS 2

UNIFORMES CORPORATIVOS 2
PRODUTORES 
DE VESTUÁRIO 12
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WORKSHOPS JURÍDICOS

Novo PGR NR-01: Aspectos técnicos e práticos para 
uma boa gestão de Saúde e Segurança no Trabalho

Segurança do trabalho - A ergonomia na 
indústria têxtil

Panorama das NRs e o Gerenciamento de 
Riscos Ocupacionais

Trade Compliance - Gestão de risco em 
operações de Comércio Exterior

CANAL DE CONSULTA/
ATENDIMENTO TÉCNICO

O Sinditêxtil-SP atendeu às deman-
das individuais das empresas ou de 
segmentos específicos do setor em 
relação a temas ligados às áreas ju-
rídica (principalmente trabalhista e 
tributária), meio ambiente, normas/
regulamentos técnicos, comércio 
exterior e economia. 

https://sinditextilsp.org.br/nit/podcast/
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BENEFÍCIOS PARA 
ASSOCIADOS 

O Sinditêxtil-SP manteve em 2022 parcerias com 
benefícios campeões de procura e buscou novas 
empresas que oferecessem vantagens em servi-
ços e produtos que as empresas necessitam. 

Para garantir os benefícios entre em 
contato com antonio.carlos@abit.org.br

Accredito
LINHAS DE CRÉDITO e SERVIÇOS FINANCEIROS rápidos, descomplicados 
e em plataforma 100% digital, para apoiar o desenvolvimento e o cresci-
mento de MEIs, micro e pequenas empresas do Estado de São Paulo.

Finanças e Crédito

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

Ferramentas/Sistemas de Gestão

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

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

As parcerias aqui apresentadas são as vigentes até o fechamento desta 
edição e podem sofrer alteração sem aviso prévio. A relação atualizada 
pode ser consultada diretamente na área de Benefícios no site.

Cursos e Capacitações

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

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

IEV
Os associados do Sinditêxtil-SP têm condições exclusivas nas soluções do 
IEV, que oferece a capacitação mais completa do mercado focada no cora-
ção de toda empresa: a área de vendas!

Assessoria Jurídica

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

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

PROATIVA
Gestão do plano médico da sua empresa com TELEMEDICINA para os 
colaboradores e ADMISSÃO DIGITAL para o RH SEM CUSTO ADICIONAL!

Outros

GCONTT
Implantação de Programas de Home Office Estruturado, com condições 
especiais para associados

SIMCARD
Cartão de benefícios com descontos exclusivos em consultas, farmácias e 
exames. Confira as condições especiais oferecidas às empresas associadas

Seguros

CLAMAPI (Cyber)Condições especiais para associados em 
seguros cibernéticos
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https://sinditextilsp.org.br/home/beneficios/


Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo
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