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Palavra do Presidente 

O ano começou com otimismo a partir das mudanças do governo, decorrentes das eleições realizadas em outubro de 2018. 
Havia a expectativa de que a economia do País fosse mudar para melhor imediatamente. No entanto, a aprovação das 
medidas necessárias para isso demoraram mais do que o desejado, especialmente, para o setor produtivo. Tomemos como 
exemplo a Reforma da Previdência. 
 
Para o setor têxtil e do vestuário, que depende muito do frio, o inverno deste ano também não contribuiu para os negócios. 
Além disso, os incentivos fiscais em Santa Catarina foram ameaçados, e isto gerou incertezas no ambiente de negócios. 
Mas, felizmente, com forte atuação de entidades, como o Sintex e a Fiesc, determinadas a comprovar a importância e 
necessidade destes mecanismos, eles foram mantidos pelo bem da competitividade da nossa indústria.  
 
A variação cambial também foi um impasse. Em contrapartida, o algodão ajudou a conter custos dos produtos fabricados. 
De forma geral, o ano foi de volume abaixo do esperado e com forte pressão nas margens para as indústrias. 
 
Mas, assim como começamos o ano com otimismo iremos encerrá-lo com o mesmo sentimento. O crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre, acima do esperado pelo mercado, provoca uma nova onda de previsões para o 
crescimento da economia.  
 
Acompanhamos neste ano várias medidas que foram tomadas para ajudar a criar mais emprego e consumo. A questão 
tributária quanto aos benefícios fiscais em Santa Catarina também está pacificada, o que nos dá segurança.  As mudanças  
nas questões  trabalhistas também devem ajudar a criar mais empregos  e a inflação  em níveis menores  ajuda a manter  o 
poder de consumo  das pessoas. Os juros baixos, por sua vez, ajudarão  a melhorar os investimentos  e, também, o 
consumo.  
 
E, nós do Sintex, continuaremos atuando em prol da competitividade de nossa indústria, trazendo eventos de qualificação, 
promovendo troca de informações, conhecimento, networking e, acima de tudo, lutando pela representatividade de um dos 
setores que mais emprega no Brasil e que é fundamental na economia de tantas regiões.   
 
Neste relatório, confira uma parte do que foi feito neste ano. Aproveito também para convidá-lo a participar ativamente do 
Sintex em 2020, pois juntas nossas empresas serão mais fortes. 



Representatividade 
O papel do Sintex vai muito além de realizar as negociações coletivas com os sindicatos laborais de nossa 
base. 

Abaixo, confira algumas das principais ações e iniciativas desenvolvidas pela entidade neste ano, para o 
aumento da competitividade da indústria têxtil e do vestuário de Santa Catarina.  
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Incentivos Fiscais 
Chamando atenção dos poderes públicos para questões 
importantes da indústria que representa, no primeiro semestre 
de 2019, o Sintex dedicou enorme esforço para manter os 
incentivos fiscais do setor têxtil e do vestuário em Santa Catarina, 
destacando-se o crédito presumido do ICMS e pró-emprego,  
fundamentais para a competitividade da indústria têxtil 
catarinense. 

ISS 
Acompanhamento junto ao STF do andamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, referente a incidência do ISS sobre os 
serviços de costura e acabamento das oficinas de costura 
(facções). Sobre este assunto atuamos ainda junto às prefeituras 
da região, esclarecendo a importância de lei municipal para 
definir esta tributação. 

Representação 
Também participamos ativamente das câmaras internas da Fiesc - 
Federação das Indústrias de Santa Catarina e dos comitês da  Abit 
- Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, dando 
voz às demandas das indústrias de nossa região. 
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Defesa do Setor 
 

No primeiro semestre, participamos em Brasília, do lançamento da nova gestão da Frente Parlamentar Mista José de Alencar 

para o Desenvolvimento da Indústria Têxtil e de Confecção. 

Durante o evento, entregamos pessoalmente ao senador Esperidião Amin (PP) e aos deputados Ângela Amin (PP) e Rogério 

Peninha Mendonça (PMDB), ofício com os principais pleitos da indústria têxtil e do vestuário. O documento também foi 

enviado aos demais senadores e deputados de Santa Catarina. 
 

Voz no Governo Federal 
 
No mês de outubro, o presidente do Sintex, José Altino Comper, participou de reunião com o ministro da Economia, Paulo 

Guedes, na sede do Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro. Durante o encontro, industriais catarinenses defenderam 

demandas do estado, especialmente, na área de infraestrutura. Para o setor têxtil e do vestuário, foram debatidas várias 

questões de suma importância para as indústrias, tais como: NR 12, E-Social, Bloco K e fim da multa de 10% do FGTS. 

O presidente do Sintex destacou que também foi objeto de debate a questão da desoneração da folha de pagamento no setor 

têxtil e do vestuário, visando à redução de encargos trabalhistas no segmento. “A cadeia têxtil e do vestuário é longa e precisa 

com urgência de redução dos encargos”. 

No mês de dezembro, o presidente do Sintex participou de evento  de entrega do Grande Colar da Ordem do Mérito Industrial 

ao presidente Jair Bolsonaro, promovida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI),  a mais importante homenagem 

prestada a autoridades pela indústria brasileira. Relatório de Atividades 2019 



Eventos 
 

Durante todo o ano de 2019, o Sintex promoveu e 
apoiou uma série de eventos com o objetivo de  
contribuir  para o fortalecimento da indústria têxtil  e 
do vestuário catarinense, com informações de 
qualidade, profissionais qualificados e exemplos de 
cases bem sucedidos. 
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Janeiro a Julho 

7 

•  11ª Turnê do Mercado Têxtil SC; 

•  3ª Market Week Brazil; 

• Palestra Gestão Informatizada da                 
Manufatura e Indústria 4.0; 

• Palestra sobre mercado do algodão; 

• Apresentação do programa de 
certificação   ABVTEX; 

• Workshop Declaração Única de 
Exportação na Prática; 

• Reunião com o TAITRA para apresentação 
de oportunidades de negócios em 
Taiwan; 

• Palestra sobre “Internet das Coisas” na 
Indústria 4.0 e em novos modelos de 
negócios; 

• Curso sobre Mediação e Solução de 
Conflitos/Arbitragem; 

• Palestra Como prevenir passivos 
trabalhistas por insalubridade e/ou 
periculosidade na indústria 

• Palestra Sucesso na Crise: aumento da 
produtividade, fazendo mais com menos; 

•  Workshop: Tudo sobre Drawback; 

 

• Workshop Declaração Única de 
Importação na Prática; 

•  Palestra O Comprador do Futuro; 

• Evento Como a Indústria Têxtil pode se 
beneficiar da inovação e relação com 
startups; 

• Reunião de negócios com o SRTEPC sobre 
Oportunidades com empresas da Índia; 

• Workshop online sobre novo 
Regulamento Técnico Mercosul sobre 
Etiquetagem de Produtos Têxteis. 
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Dentre as inúmeras atividades destacamos: 



Agosto a Dezembro 

• Apoio ao Circuito de Internacionalização de Blumenau; 

• Curso sobre custo e formação do preço para o transporte de 
carga; 

• Palestra sobre LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados; 

• Workshop sobre Segurança Cibernética; 

• Workshop presencial sobre novo Regulamento Técnico Mercosul 
sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis; 

• Evento sobre prevenção ao Ransonware; 

• Apoio a evento sobre Manufatura 4.0; 

• Evento sobre Industrialização sob Encomenda; 

• Palestra sobre panorama atual das normas regulamentadoras; 

• Apoio na realização do Febratex Summit em Blumenau; 

• Palestra Gestão do FAP: redução de custos da empresa; 

• Apresentação do programa de fortalecimento da cadeia têxtil e 
desenvolvimento das oficinas de costura. 
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Benefícios 

Oferecemos ainda uma série de serviços e 

benefícios às empresas associadas, através de 

convênios especiais, que garantem vantagens 

exclusivas em serviços de educação, seguros, 

comunicação, saúde, pesquisas, consultorias, 

dentre outros. Confira! 
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Convênios 
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Comissões Internas  
Com o objetivo de reunir os representantes das indústrias associadas para a troca de informações, experiências e a busca 
de solução para problemas comuns, o Sintex mantém diversas Comissões Internas, em diferentes áreas. Confira! 

• Suprimentos 

 

• Multissindical de Normas 
e Técnicas 

• Relações Trabalhistas e 
Sindicais 

 

• Tecnologia da Informação 

 

• Logística e Transporte 

 

• Saúde e Segurança do 
Trabalho 
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Serviços 

Assessoria Jurídica 

O Sintex coloca à disposição das indústrias associadas uma equipe jurídica que 
oferece orientações quanto à aplicação da legislação trabalhista. 

Comunicação e Marketing 

Para se comunicar melhor com os diversos públicos de interesse, o Sintex mantém 
canais de comunicação destinados a informar sobre as iniciativas da entidade e 
também das empresas associadas, além de contar com uma empresa especializada que 
nos assessora. 

Negociações Coletivas 
Neste ano foram negociadas e fechadas as convenções coletivas com os sindicatos dos trabalhadores  de:  
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Apoiamos ainda as questões tratadas pelas empresas  em relação aos acordos coletivos firmados.  

Participação junto à comissão de negociação da FIESC para a definição do piso regional.  

• Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Rodeio; 
• Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Pomerode; 
• Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Jaraguá do Sul (base 

Massaranduba); 
• Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Timbó; 
 

• Vestuário de Indaial; 
• Vestuário de Blumenau; 
• Vestuário de Gaspar; 
• Fiação e Tecelagem de Blumenau , Gaspar e Indaial (Em processo de 

negociação). 
 



Equipe 
Nossa equipe capacitada está pronta para atender 
todas as indústrias associadas, prestando informações, 
esclarecendo as dúvidas e desenvolvendo iniciativas em 
prol da competitividade do setor têxtil e de confecção.  

Estrutura 
Em nossa sede, é possível realizar reuniões, palestras, 
cursos e treinamentos, entre outras atividades. 

Em área de fácil acesso e amplo estacionamento com 
150 vagas, as empresas associadas contam ainda com 
descontos especiais para a locação dos espaços e do 
Auditório do CEB - Centro Empresarial de Blumenau, 
para 200 pessoas, foyer , salas de apoio,  com toda a 
infraestrutura necessária para realização de eventos. 
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Outros benefícios 
 

 Vantagens exclusivas aos associados nos serviços oferecidos pelo Sistema 
Confederativo (CNI, FIESC, SESI, SENAI, IEL, CIESC, PREVISC) e associativo através da 
ABIT; 

 Articulação de ações específicas em defesa dos interesses da indústria têxtil e do 
vestuário; 

 Maior participação da classe empresarial nas decisões e projetos relacionados ao 
setor; 

 Realização de estudos sobre as áreas de relações trabalhistas, logística, mercado, entre 
outras; 

 Disponibilização de dados estratégicos para a indústria têxtil, em parceria com 
entidades como o Instituto de Estudos e Marketing industrial; 

 Contratação de pesquisa salarial e disponibilização dos dados às empresas associadas; 

 Representação do setor perante a imprensa, comunidade e poder público; 

 Desenvolvimento de ações que incentivam a competitividade industrial, identificam 
prioridades e aprimoram áreas estratégicas; 

 Desenvolvimento de uma comunicação direta entre sindicato, empresas e 
comunidade, possibilitando a troca de informações e experiência, bem como o 
fortalecimento da imagem institucional das indústrias; 

 Fortalecimento da estrutura sindical e de suas influências nos mercados onde atua; 

 Respaldo constitucional nas questões judiciais e administrativas. 
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Contribua 
Mantenha todas as suas taxas e contribuições sindicais em dia e ajude a construir um Sindicato mais forte para a indústria têxtil e do vestuário! 

Todas as empresas que contribuem  com os  pagamentos, têm a equipe do Sintex à disposição para dirimir dúvidas e orientar sobre assuntos 
inerentes ao setor. 

Outro benefício para as empresas contribuintes, é o preço diferenciado nos eventos pagos promovidos pelo Sintex. 

Existem ainda, algumas cláusulas chamadas “de adesão” presentes nas nossas Convenções Coletivas que são válidas apenas para empresas 
contribuintes com o Sintex. 
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Por todos estes motivos e muito mais, contribua com o seu Sindicato! 



Associe-se 

Para desfrutar de todos os 
benefícios oferecidos pelo 
Sintex, seja uma empresa 
associada.  

Associe-se preenchendo 
seus dados aqui. 

16/12/2019 

ADICIONAR UM RODAPÉ 16 
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http://sintex.org.br/associados/associe-se


 

Sintex – Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Blumenau 

Rua Antônio Treis, 607 – 7º andar – Vorstadt 

Blumenau – SC – CEP 89015-400 

Email: 
sintex@sintex.org.br 

Telefone: 
(47) 3326-9662 

Site: 
www.sintex.org.br 


