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palavRa do 
pResidente

Uma entidade engajada na
agenda do desenvolvimento

Iniciamos 2019 com razoável otimismo, es-
timulado pelas perspectivas das mudan-
ças anunciadas pelo novo governo. Porém, 
o ambiente de negócios sofreu uma erosão 
provocada por questões políticas, advindas, 
sobretudo, da polarização exacerbada ocor-
rida na campanha eleitoral de 2018. A perda 
de confiança dos empreendedores refletiu-
se claramente em nossas pesquisas mensais 
com as empresas. 

A  despeito dessas questões, já se observa a 
retomada gradual dos negócios e da credi-
bilidade na economia e ocorreram avanços, 
como a reforma da Previdência, o Marco do 
Saneamento, projeto da Liberdade Econômi-
ca, início da desburocratizão, programa Redu-
ção Contínua do Custo Brasil, queda dos juros 
e algum progresso na concessão de crédito, 
principalmente às pessoas físicas. A liberação 
dos recursos do FGTS também ajudou na re-
cuperação do consumo, ainda tímida. Na área 
internacional, cabe destaque à conclusão do 
acordo entre Mercosul e União Europeia. 

A Abit esteve sempre presente e proativa em 
todas essas vertentes, inclusive por meio da 
Frente Parlamentar Mista José Alencar pelo 
Desenvolvimento da Indústria Têxtil e de Con-
fecção. Seu trabalho em 2019 teve especial 
significado, devido ao início de um novo go-
verno e legislaturas no Senado e Câmara dos 
Deputados. Na relação com o Poder Público, 
em defesa de um Brasil mais próspero, nossa 

associação foi uma das entidades de classe 
mais atuantes e engajadas, empenhando-se 
na reconstrução de uma produtiva interação 
do setor com os novos integrantes do governo 
e do parlamento. 

Ao lado da CNI e outras instituições repre-
sentativas do universo corporativo e da so-
ciedade civil, a Abit foi sempre atuante em 
favor de uma agenda consistente para a 
retomada do crescimento. Aliás, já havia se 
empenhado muito nesse sentido em 2018, 
com a apresentação de propostas e subsí-
dios aos candidatos aos cargos eletivos do 
Poder Executivo e do Legislativo.

Sentimo-nos orgulhosos pelo trabalho re-
alizado, mas conscientes de que ainda há 
muito a ser feito. No novo ano, trabalhare-
mos de modo ainda mais intenso, visando à 
continuidade das transformações positivas, 
incluindo a reforma tributária e outras medi-
das importantes para a retomada dos inves-
timentos, criação de empregos e resgate de 
nossa competitividade sistêmica. Os desafios 
persistentes, dentre os quais a instabilidade 
em alguns países vizinhos, aumentam nossa 
responsabilidade. 

O protagonismo da Abit somente tem sido 
possível graças ao apoio dos conselheiros e 
associados e à competência e dedicação de 
sua equipe de colaboradores. Em 2020, se-
guiremos juntos trabalhando pelo fortale-
cimento da indústria têxtil e de confecção e 
para que seja bem-sucedido o projeto de um 
Brasil desenvolvido.    
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As mudanças no cenário político, econômico e social, 
assim como nos ambientes de negócios, são recor-
rentes e afetam todas as instituições. Tal como as em-
presas, as associações representativas dos segmentos 
e setores industriais precisam lidar constantemente 
com essas mudanças e se ajustarem às mesmas.

Nesse sentido, a Abit, instituição que há mais de 60 
anos vem trabalhando de forma permanente para 
o desenvolvimento da indústria têxtil e de confec-
ção brasileira, precisa também se adequar para 
garantir a pertinência do que faz, pavimentar o 
caminho das empresas do setor rumo ao futuro e, 
assim, justificar a sua existência.

Nesse contexto, a ABIT se dedicou a estruturar um 
plano estratégico institucional, contemplando as di-
retrizes basilares a serem seguidas, as frentes de tra-
balho a partir das quais organizará suas ações, assim 
como os projetos e serviços para os próximos anos.

No infográfico, apresentamos pontos estruturantes 
desse trabalho desafi ador, com conclusão prevista 
até o final de 2019.

Abit2030: 
uma visão estratégica

BASeS 
nORTeAdORAS

estUdo gHeRZi
“Setor T&C brasileiro na perspecti-
va da cadeia global de valor - pos-
sibilidades presentes e futuras’

livRo a 4ª RevolUÇÃo 
indUstRial do setoR t&C
“A Visão do Futuro para 2030”

pesQUisa QUalitativa/ 
QUantitativa
Entrevistas com dirigentes de em-
presas T&C sobre atuação da Abit

2016

2017

2018

PROceSSO
apRovaÇÃoConstRUÇÃo

Colaboradores da Abit 
divididos em 4 frentes de 
trabalho, com condução 
do SENAI CETIQT.
início: noV/2017

Conselho de Administração Abit

missÃo
Promover o desenvolvimento 
da rede de valor de têxteis e 
de confeccionados, da maté-
ria prima ao consumo e des-
carte, ajudando as pessoas e 
empresas do setor a realiza-
rem todo o seu potencial

visÃo
Ser referência na promoção e indução, 
com todos os Stakeholders, de uma rede 
de valor de têxteis e confeccionados inte-
grada tecnologicamente, posicionando-a 
na Cadeia de Valor Global por ser sustentá-
vel, promotora do trabalho digno, inovado-
ra, ágil, versátil, intensiva em conhecimento 
e design, capaz de ampliar ainda mais a 
relevância econômica e social de suas ati-
vidades e, assim, atrair e reter talentos.

valoRes
Cooperação
Diálogo
Profissionalismo
Transparência
Integridade
Sustentabilidade

ABiT 
2030 1ª etapa: 

24/05/2019

2ª etapa: 

7/11/2019
Coordenar/ conduzir 
a orientação do setor 

para a Visão 2030

Garantir a perenidade 
institucional, numa 

perspectiva integral de 
sustentabilidade

Aprimorar a 
comunicação: 

multicanais para 
múltiplos clientes

desenvolver ações 
e projetos com 

atenção especial para 
as pequenas e médias 

empresas T&C 

eSTRATeGiAS 
ABiT

PRinciPAiS 
deSAFiOS

integração Global 
Inserção inteligente na 
rede global de valor

Acesso ao mercado
Acesso para as 
exportações brasileiras

Sustentabilidade
Alinhamento com a Global 
Fashion Agenda e com as ODS

marketing & promoção
Aumentar a visibilidade 
do setor têxtil e de con-
fecção do Brasil

Fazendo negócios 
Melhorar a competividade 
e o ambiente de negócios

Cluster
Criar mini-ecossistemas 
(centros de excelência)

matéria-prima
Explorar as vantagens da biodiversidade brasileira e promo-
ver a ampliação da oferta das fibras artificiais e sintéticas

Crédito
Garantia de financiamento competitivo para novos 
investimentos e inovações

Capacitação 
Melhorar as habilidades 
de RH, produtividade 
e reengenharia de 
processos de negócios

Evolução da 
cadeia de valor 
Maximizar a agregação 
de valor

4 FRenTeS 
de TRABALHO

RelaÇÕes goveRnamentais 
e institUCionais

gestÃo da inFoRmaÇÃo 
e do ConHeCimento

ConsUltoRia e 
pRomoÇÃo de negóCios

inteRnaCionaliZaÇÃo
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EIXO 1

gestÃo do ConHeCimento 
e da inFoRmaÇÃo

FedeRaÇÕes inteRnaCionais

Participação e disseminação de informações obtidas 
na Conferência Anual do ITMF (International Textile 
Manufacturers Federation) que aconteceu no mês de 
outubro, em Portugal.

Rede de pRodUÇÃo e ConsUmo 
sUstentáveis – Cni 

Dentre os Grupos de Trabalho temáticos criados pela 
CNI em que a Abit envolve-se diretamente, está a 
Rede de produção e Consumo sustentáveis, cria-
da com o foco de promover a gestão sustentável e 
eficiente dos recursos em todos os elos da cadeia de 
produção. Há mais de 2 anos, este fórum dedica-se ao 
estudo da transição para a Economia Circular e, como 
resultado, produz importantes publicações. 

Com o intuito de aproximar, cada vez mais, os empre-
sários e profissionais do setor industrial à temática, 
em setembro de 2019, foi lançado o estudo “econo-
mia Circular: caminho estratégico para a indústria 
Brasileira”, que analisa o atual cenário do país em 
relação à Economia Circular, bem como as ações que 
poderiam conduzir a transição para este modelo.

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/industria-sustentavel/temas-de-atuacao/producao-e-consumo-sustentaveis/
http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2019/9/economia-circular-caminho-estrategico-para-industria-brasileira/
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núCleo de sUstentaBilidade 
e inovaÇÃo

Coordenado pela Abit, em parceria com o Sinditêx-
til-SP e o Programa Texbrasil, o Núcleo irá se fundir 
com o Comitê de Jovens Empresários, retoman-
do os encontros bimensais em 2020. No primeiro 
semestre de 2019, o grupo se reuniu para discutir 
sobre políticas industriais voltadas à Indústria 4.0, 
bem como visitar laboratórios de P&D de duas Uni-
dades Embrapii: o IPT-Materiais e o Tecnogreen, 
ambas localizadas no campus da USP.

monitoR/RadaR

A área de Economia aprimora constantemente o seu 
informativo Monitor, que conta com um grande nú-
mero de dados conjunturais do setor. Em linha com o 
Monitor, outras publicações, feitas em parceria, tam-
bém são levadas ao conhecimento dos empresários, 
tais como o Radar e as perspectivas que revelam a 
realidade da economia nacional e mundial.

enContRo de aUtoRes: 
ReFoRma tRiBUtáRia

A Abit realizou debate em sua sede com especia-
listas e autoridades do Governo para encontrar os 
riscos e as oportunidades das diferentes propostas 
de reforma tributária que estão sendo apresentadas.

movimento BRasil Competitivo

Trata-se de um fórum no qual a Abit participa em 
parceria com outras entidades do setor industrial 
brasileiro para identificar e propor medidas para 
redução do chamado “custo Brasil”. O grupo de en-
tidades contratou o Boston Consulting Group para 
estruturar os itens mais relevantes do custo Brasil e 
apresentar proposta de ferramenta de gestão e go-
vernança para o tratamento prioritário desses cus-
tos por parte do governo. O trabalho avançou consi-
deravelmente em 2019 e deve ser consolidado para 
a fase de execução já no início de 2020. 

pesQUisa de ConjUntURa 
e expeCtativa

A Abit, o Sinditêxtil/SP e o Programa Texbrasil 
promoveram, durante todo ano, pesquisa mensal 
na qual foram levantados: i) indicadores primá-
rios, de forma a ver, com antecedência, como o 
setor se comporta e compará-lo aos indicadores 
oficiais; e ii) o ânimo do empresário em relação 
ao presente e ao futuro próximo, em relação às 
vendas, investimentos, emprego e produtividade, 
expectativa de exportações, dentre outros temas. 
A base da pesquisa já supera 800 empresas e os 
participantes recebem, mensalmente, o resulta-
do da pesquisa compilada. 
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mBi em indústRia avanÇada: 
ConFeCÇÃo 4.0

Criada de forma colaborativa entre Senai-
Cetiqt e Abit, a pós-graduação especializa-
ção master in Business innovation (mBi) em 
indústria avançada: Confecção 4.0 tem por 
objetivo capacitar profissionais para elaborar e 
implantar projetos que levam os conceitos da 
Indústria 4.0 para as empresas e indústrias do 
setor, gerando processos mais eficientes, pro-
dutivos e sustentáveis. Em novembro de 2019 
foi formada a segunda turma de especialistas. 
Para informações sobre a próxima turma, en-
tre em contato com o senai-Cetiqt. 

CâmaRa da indústRia 4.0

A Abit participou ativamente da Câmara 
da Indústria 4.0, com coordenação con-
junta dos Ministérios da Economia e da 
Ciência, Tecnologia, inovações e Comu-
nicações. No ano de 2019, o objetivo da 
Câmara foi mapear todas as iniciativas 
e atores relevantes existentes no Brasil. 
Para o próximo ano, a Câmara deverá 
iniciar ações de difusão e engajamento 
das empresas rumo à indústria 4.0.

paRCeRia Com senai-CetiQt paRa 
CRiaÇÃo do pRogRama de FoRta-
leCimento têxtil e de ConFeCÇÃo 
(pFtC)

Parceria com o Senai-Cetiqt para criação do Pro-
grama de Fortalecimento Têxtil e de Confecção 
(PFTC), cujo objetivo é promover a capacitação de 
empresas e colaboradores, em módulos práticos 
e objetivos, nos passos necessários para que as 
empresas caminhem rumo à indústria 4.0, ga-
nhando assim significativos resultados em pro-
dutividade e competitividade. 

missÃo de inovaÇÃo CHina

Com o objetivo de vivenciar uma agenda de 
imersão no ecossistema de inovação chinês, 
a Abit, junto ao Texbrasil, realizou de 11 a 19 de 
março, a Missão de Inovação China: uma Imer-
são na Era Digital. Foram visitadas três cidades 
no país – Shanghai, Shenzhen e Beijing – onde 
o grupo pode não somente conhecer empre-

sas e uma das maiores feiras de tecidos para 
confecção do mundo – a Intertextile – , mas 
vivenciar um ambiente e uma economia cada 
vez mais digital. Clique e confira o que foi vis-
to pelo grupo de 11 líderes de 8 empresas do 
setor têxtil e de confecção brasileiro. Para 
mais informações sobre Missões de Benchma-
rking de Inovação, entre em contato com nossa 
Área de Sustentabilidade e Inovação.

https://cursos.cetiqt.senai.br/pos-graduacao/mbi-em-confecc-o-4-0-ead.html
http://texbrasil.com.br/pt/texbrasil-promove-missao-de-inovacao-com-destino-a-china/
mailto:MADSilva@cetiqt.senai.br
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paRtiCipaÇÃo em ReUniÕes exteRnas 

Em 2019, a Abit realizou cerca de 100 apresentações 
em diversas oportunidades, sobre temas atuais e ce-
nário do setor. Além disso, também participou de inú-
meras reuniões com instituições parceiras para pautas 
de interesse comum, e constituiu banca para mestra-
do e monografias acadêmicas com foco no setor.

WoRKsHops

ead e tRansmissÕes online

A Abit inaugurou seu canal de ensino à distância em maio 
de 2018, depois de seis meses testando as transmissões 
de reuniões. Investindo em equipamentos e  em platafor-
ma dedicada, através do EAD a Associação busca alcan-
çar empresários de todo o Brasil, associados ou não, de 
norte a sul do País, levando conhecimento e informação 
através de cursos e webinars.  Neste sentido, a Abit visa 
nivelar o conhecimento em  gestão, criatividade e inova-
ção das pequenas com as médias e grandes empresas. 
O primeiro ano foi de aprendizado, mas em cinco anos a 
entidade espera  solidificar a estrutura dessa nova área, 
com uma grade contínua de cursos novos e de prateleira, 
além da construção de uma rede de parceiros,  gerando 
mais informação às empresas e mais  receita para a Abit.

Em 2019, iniciamos o seriado “O que eu Aprendi”, que con-
tém depoimentos, conselhos, dicas e o pulo do gato de 
vários empresários em temas como: formação de preço, 
controle de estoque, lançamento de coleção, escolha de 
equipe, como comecei a exportar, como me certifiquei,  
como eu inovei, etc. Em 2020 daremos prosseguimento.

2019 -  7960 novos leads | 5 Radares | 2 cursos (e-Com-
merce de Moda e Formação de Preço T&C) |4 vinhetas | 6 
webinars com Usefashion

• Reuniões do Conselho e Associados da Abit, Comitês, 
Sindicatos e Texbrasil – 51 visualizações.

• 2 Coletivas de Imprensa sendo (Santa Catarina e Região 
Sudeste) = 61 jornalistas participaram das transmissões

• Um total de 4 Workshops foram transmitidos = 65 pa-
gantes online

• Congresso Abit = 16 horas de transmissão do Congresso 
para  funcionários 

48 
transmissões de:

As novas modalidades de contrata-
ções e relações trabalhistas

E-social e os impactos na 
sua empresa

Compliance anticorrupção

A Nova Legislação de Proteção de 
Dados

Democratizando o blockchain

Fashion Law: recorte jurídico para o 
setor da moda e têxtil

Seminário de Fibras

Workshop Abit: Lei Geral de 
Proteção de Dados

Workshop Abit: Inventário Químico 
- Gestão de Química e Responsabi-
lidade Ambiental

Fashion Law: recorte jurídico para o 
setor da moda e têxtil

PORTARIA nº296 de 12 de Julho de 
2019 – Novo Regulamento Técni-
co Mercosul sobre Etiquetagem de 
Produtos

Workshop Abit: Pós ITMA 2019

Workshop Abit: A Nova Legislação de 
Proteção de Dados e como adequar 
sua empresa nesse processo

Workshop Abit: Pré ITMA 2019

Workshop Abit: Compliance Anticor-
rupção: Como se posicionar no mer-
cado como empresa ética

Democratizando o Blockchain: a 
tecnologia que irá moldar o futuro 
do seu negócio.

Workshop ABIT: eSocial e os impac-
tos na sua empresa

Workshop Abit: As novas modalida-
des de trabalho advindas com a Re-
forma e sua adoção na prática
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CongResso inteRnaCional aBit

Depois de passar por São Paulo e Rio de Janeiro, a 
4a edição do Congresso Internacional Abit desem-
barcou neste ano em Belo Horizonte, nos dias 22 e 
23 de outubro, durante o Minas Trend, no Expominas. 
Foi a primeira vez que o Congresso, em parceria com 
a Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), 
foi realizado paralelamente a um salão de negócios 
de moda.

Com o tema “Fim das Fronteiras: da criação ao consu-
mo” o conteúdo contou com a colaboração dos espe-
cialistas, técnicos e associados da Abit, academia, em-
preendedores e formadores de opinião, dentro e fora 
do Brasil, propiciando  conhecer principais tendências 
nacionais e internacionais, inovações na indústria e 
no varejo, mercados, expectativas de consumidores, 
logística, sustentabilidade e gestão eficiente.

Em números, o evento reuniu 363 congressistas, 22 
palestrantes, cobertura de 7 jornalistas e 96% do pú-
blico avaliando o Congresso Internacional Abit como 
excelente/bom.

patRoCinadoRes

58 23
paRCeiRos Keynotes

3
paineis

6

ediÇÃo 2020
FoRtaleZa - Ce

palestRantes

13 5



18 19

missÃo aBit:  jeep e CesaR – pe

Em setembro a Abit levou 24 empresários ao Polo 
Automotivo Jeep e ao CESAR (Centro de estudos 
e Sistemas Avançados do Recife) em Pernambu-
co. O objetivo da missão foi conhecer processos 
inovadores de produção, que trazem mais quali-
dade, agilidade, flexibilidade e que pudessem au-
xiliar os empresários a agregar valor à  produção. 
Também acompanhamos o processo de costura 
de capas, produção de espuma e montagem dos 
bancos e entrega just in time da LEAR Corpora-
tion, fornecedora líder do mercado de assentos e 
sistemas elétricos automotivos. No Porto Digital, 
realizamos visita ao  CESAR, um instituto de ino-
vação e pesquisa, que soluciona de forma inova-
dora problemas complexos, transformando-os 
em grandes oportunidades. assessoRia de impRensa

• 2.230 matérias (matérias online, rádio|TV, 
impressos)

• R$14.071.999,87 – valor referente ao mes-
mo espaço em publicidade

• Análise dos resultados (até outubro/19)

pautas econômicas: 360 publicações. A Abit 
comentou a expectativa com o “revogaço”, o 
impacto da abertura econômica, as reformas, o 
balanço dos 100 primeiros dias da nova gestão, 
saque do FGTS e redução de cotas de importa-
ção, taxa Selic, dentre outras

pautas comércio internacional: Argentina nova 
eleição,  Acordo União Europeia, oportunidades 
nos EUA com aproximação do Brasil
 
transmissões online: coletivas online com im-

prensa local. Primeira transmissão com os jor-
nalistas de Santa Catarina, trazendo balanço do 
trimestre. A segunda transmissão online apre-
sentou dados da Região Sudeste e o balanço 
semestral.

pautas diversas: a Abit, ao longo do ano co-
mentou dados de emprego, produção, taxa 
Selic, perspectiva de Dia das Mães, Dia dos Na-
morados, Black Friday e Natal. Foi realizada uma 
forte divulgação da quarta edição do Congresso 
Internacional Abit, resultando em entrevistas 
com palestrantes e cobertura durante o evento.

artigos: produzidos e divulgados 12 artigos de 
opinião do presidente da Abit, Fernando Pimen-
tel, sendo publicado em várias mídias, especial-
mente Folha de S. Paulo, Estado de Minas (MG), 
Gazeta do Povo (PR), O Tempo (BH) e Blog do 
Fausto, hospedado no site do jornal O Estado de 
S. Paulo.

missÃo itma 2019

Em junho, a Abit realizou a Missão Itma 2019 
levando 27 empresários a Barcelona, visando 
conhecer e explorar a principal feira do mundo 
de máquinas e equipamentos têxteis. Na opor-
tunidade, o grupo realizou uma exclusiva visita a 
centros de pesquisas, inovação e tecnologia em 
Barcelona.
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ComUniCaÇÃo

site aBit

195 mil 
pagevieWs

85 mil 
visitantes 

úniCos 

páginas mais aCessadas

1. Perfil do setor - 3.137
2. Dados de economia - 1.615
3. Notícias - 1.541

númeRo de notíCias

Português: Jan-Dez: 330
Inglês/Espanhol: Jan-Dez: 110

Redes 
soCiais

linKedin 
7.387 

segUidoRes 
instagRam
10 mil 

segUidoRes 

FaCeBooK
12.874 

segUidoRes tWitteR
3.770 

segUidoRes 

yoUtUBe
342 insCRitos
7 mil vieWs

Boletins

540* 
envios

sendo eles:
Abit Online, Boletim Tendências de curto prazo, Clipping 
Abit, Casa 968, Cartões comemorativos, De frente com 
a Frente, EAD Abit, Hashtag Abit, Notícias trabalhistas, 
Congresso Abit, Workshop Abit, Parcerias, entre outros.

* até 13 nov
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EIXO 2

RelaÇÕes goveRnamentais 
e institUCionais

agenda inteRnaCional 
da indústRia - Cni

A Abit participou da construção da Agenda Inter-
nacional da Indústria feita pela CNI que elenca as 
prioridades da indústria nos temas relacionados a 
defesa de interesse e serviços de apoio à interna-
cionalização das empresas a ser trabalhado du-
rante todo o ano.

aBeRtURa ComeRCial 

As discussões em torno de um eventual proces-
so de abertura comercial unilateral brasileiro ga-
nharam força no ano de 2019. A Abit participou 
ao longo do ano de reuniões com órgãos gover-
namentais, elaborou documentos e participou 
de diversos seminários sobre o tema sempre 
apresentando e defendendo o posicionamento 
do setor. Com o objetivo de dar base sólida de 
dados e argumentos para a sua posição, a enti-
dade garantiu suporte ao estudo feito pela CNI e 
trabalhou em um estudo específico para o setor 
têxtil e de confecção. 

alteRaÇÕes de nCm (nomenClatU-
Ra ComUm do meRCosUl) e da teC 
(taRiFa exteRna ComUm)

Apoio e suporte técnico aos associados em plei-
tos de alteração permanente/temporária de 
NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) e da 
TEC (Tarifa Externa Comum) que visam aumen-
tar a competitividade do setor. A entidade tam-
bém atuou na defesa de pleitos contrários aos 
interesses do setor.
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gRUpo téCniCo de deFesa 
ComeRCial da Cni

A entidade participou ativamente do GT que tratou de 
questões relevantes ligadas a temática, como as novas 
práticas da SDCOM (Subsecretaria de Defesa Comercial 
e Interesse Público). Além disso, elaborou documento 
em resposta à consulta pública sobre os procedimentos 
de avaliação de interesse público para medidas de defesa 
comercial.

• Importações com indícios de irregularidades:

- Convênio com a Receita Federal
laudos: no 13º ano de convênio com a Receita 
Federal, a Abit analisou 1.135 amostras (até o dia 
31/10) de produtos importados, emitindo um 
laudo técnico e outro merceológico para cada 
uma delas. 

- Coana e CeRad – Receita Federal
A Abit manteve o trabalho permanente de coope-
ração com a Coordenação-Geral de Administração 
Aduaneira (COANA) e o CERAD (Centro Nacional de 
Gestão de Riscos Aduaneiros) . As reuniões periódi-
cas com o órgão da Receita Federal têm como objeti-
vo a apresentação de indícios de irregularidades nas 
importações de produtos têxteis e confeccionados.

- análise dos dados de importação: 
A partir da construção de uma ferramenta de inteli-
gência que facilita a identificação de irregularidades 
nas importações do setor, a entidade intensificou a 
apresentação de casos para as unidades da Recei-
ta Federal. As operações analisadas culminaram na 
elaboração de 10 documentos expondo casos com 
indícios de irregularidades sobre as quais solicitamos 
ações de fiscalização. 

antidUmping

Em 2019, a Abit deu apoio e suporte 
técnico aos associados nos processos 
de antidumping envolvendo produtos 
do setor têxtil e de confecção, seja em 
processos para aplicação de medidas 
contra importações brasileiras, quanto 
em processos de apoio aos exportado-
res brasileiros que são alvo de investi-
gações em terceiros mercados. 

impoRtaÇÕes

Continuação das discussões com o 
governo, o varejo e outras entidades a 
respeito de medidas que combatam as 
importações irregulares de produtos 
do setor, como por exemplo, o apri-
moramento de medidas administrati-
vas de monitoramento das operações 
de importação. 
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emBRapii

Em julho de 2019, a Abit assinou um convênio de 
cooperação técnica com a Embrapii para disse-
minar e articular maior atividade do órgão junto 
às empresas do setor têxtil e de confecção com 
ênfase no estímulo ao desenvolvimento de prá-
ticas que levem à Indústria 4.0. 

Ao longo do ano, a Embrapii visitou três em-
presas têxteis e de confecção no Estado de São 
Paulo e levou representantes de Unidades Em-
brapii nas empresas, para a apresentação das 
competências de cada instituto de pesquisa e 
possibilidades de parcerias para P&D. 

O intuito destas visitas é o estreitamento de um 
relacionamento empresa-Unidades Embrapii 
para a proposição de projetos. Caso sua empresa 
tenha interesse de receber a Embrapii em 2020, 
entre em contato com a área de sustentabili-
dade e inovação.

paRCeRia Com gs1

A parceria entre Abit e GS1 - Associação Brasilei-
ra de Automação - possibilita a integração entre 
dois universos que trabalham em prol do mesmo 
objetivo: o desenvolvimento tecnológico do setor 
têxtil e de confecção no Brasil. No ano de 2019, a 
Abit participou do júri que avaliou cases de im-
plementação da automação e padronização em 
processos de empreendimentos de diferentes 
segmentos, entre eles, o de têxtil e confecção. 
As empresas ganhadoras foram homenageadas 
em novembro, no Prêmio de Automação.

CB-17 – ConselHo téCniCo 
administRativo 

A Abit é membro do Conselho Técnico Admi-
nistrativo (CTA), responsável pela gestão admi-
nistrativa e financeira do Comitê Brasileiro de 
Têxteis e do Vestuário (CB-17), da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Neste 
ano, por exemplo, a Abit acompanhou consultas 
públicas e os grupos de trabalho que se reuni-
ram para discutir a atualização das normas de 
segurança química, capas de colchões, vesti-
menta de bombeiros, vestimentas de alta visibi-
lidade, têxteis técnicos, referenciais de medidas 
para o corpo feminino, entre outros.

inmetRo

A área de Regulamentos e Normas acompanhou 
o processo de reestruturação do Inmetro, além 
de ter se reunido com o órgão para apresentar o 
setor e sua relação com a área. A Abit deverá par-
ticipar de grupos técnicos de trabalho do Inmetro 
que iniciarão seus trabalhos no mês de novem-
bro de 2019. Além disso, a Abit acompanhou e 
divulgou a publicação do novo Regulamento Téc-
nico de Etiquetagem, publicado pelo Mercosul. 

Comitê de ResponsaBilidade 
soCial (CoRes) da Fiesp

A Abit participou das reuniões plenárias do 
CORES como membro.

mailto:luiza@abit.org.br
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CondiÇÕes de tRaBalHo na 
Cadeia pRodUtiva

O tema é prioritário para a Abit, principalmente 
em relação ao setor de vestuário que é intensi-
vo em mão-de-obra. 

Estamos envolvidos em discussões e ações em 
âmbito nacional e internacional, entre eles:

erradicação do trabalho análogo à escravo: 
em 2019, a Abit acompanhou as reuniões da 
Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho 
Escravo na cidade de São Paulo (COMTRAE) da 
qual é membro desde sua formação, em 2014. 
Além disso, a Abit participou das reuniões do 
Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do 
Trabalho Escravo – InPACTO – que reúne em-
presas e organizações da sociedade civil com o 

intuito de prevenir e erradicar o trabalho escra-
vo nas cadeias produtivas.

Capacitação em Gestão de Oficinas de Cos-
tura: A entidade também esteve presente nos 
encontros do Conselho Consultivo do Projeto 
Tecendo Sonhos da Aliança Empreendedora 
que consiste na capacitação em gestão/com-
portamento empreendedor e promoção de re-
lações justas de trabalho com foco em imigran-
tes donos de oficina de costura ou que querem 
abrir um novo negócio. 

Parceria Público-Privada com a Organização 
internacional do trabalho (Oit): parceria as-
sinada em maio de 2017 entre Abit, ABVTEX e 
OIT, com financiamento do Instituto C&A, Insti-
tuto Renner e Zara Brasil. Com o título “Promo-
vendo melhorias das condições de trabalho e 
gestão nas oficinas de costura em São Paulo”, o 

projeto atuou em três eixos: promover a cons-
cientização sobre direitos e o empoderamento 
de populações vulneráveis que trabalham em 
oficinas de costura, promover a conscientiza-
ção sobre riscos e treinamento de gestão para 
donos de oficinas de costura (especialmente 
em micro e pequenas empresas) e reforçar a 
capacidade de instituições nos níveis federal, 
estadual e municipal para a articulação e im-
plementação de políticas para a melhoria das 
condições de trabalho nas oficinas de costura, 
com especial atenção a trabalhadores e traba-
lhadoras migrantes. A atuação no eixo de políti-
cas públicas foi a prioridade do projeto ao longo 
de 2019. A Abit como membro do comitê gestor 
tem participado das reuniões e acompanhado 
as atividades da Parceria.
 
Conferência internacional da Organização 
internacional do trabalho (Oit): a convite da 

CNI a Abit participou ativamente do encontro 
anual da OIT de 2019 realizado em Genebra. O 
evento celebrou os 100 anos da Organização e 
teve como tema principal o Futuro do Trabalho. 
A Conferência reúne governos, empregadores e 
trabalhadores de diversos países para debater 
temáticas e formular textos que poderão entrar 
para o ordenamento jurídico dos países.

encontro de Vestuário e calçados da OCde: 
Participação no “Forum on Due Diligence in 
the Garment and Footwear Sector” da OCDE. O 
evento se propôs a tratar as principais questões 
e riscos relacionados a Due Diligence no setor 
de vestuário e calçados, com foco em medição 
de resultados. O fórum reuniu representantes 
dos governos, principalmente de países euro-
peus, empresas, trabalhadores e sociedade civil 
que tiveram a oportunidade de compartilhar 
aprendizados nessa agenda.
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segURanÇa QUímiCa

A Abit, em parceria com a Associação Brasileira da In-
dústria Química (Abiquim), Sinditextil-SP e Associação 
Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX)  acompanhou a 
elaboração das normas voluntárias sobre substâncias 
consideradas danosas em produtos têxteis, desenvolvi-
das pelos Comitês Brasileiros da ABNT, CB-17 (Têxteis e 
Vestuário) e CB-10 (Química).

O resultado desse trabalho iniciado em 2013, foi o lan-
çamento, este ano, da Norma de Segurança Química em 
Têxteis – ABNT NBR 16787:2019, que estabelece os requi-
sitos para utilização de substâncias químicas em têxteis 
de vestuário e para o lar, assim como os métodos de en-
saio para detecção e quantificação destas. 

laBoRatóRio da moda sUstentável

O Lab Moda Sustentável é uma plataforma multissetorial 
de colaboração e inovação, composta por cerca de 60 li-
deranças, que quer abordar e transformar os principais 
desafios do mundo da moda no Brasil. O grupo tem tra-
balhado em iniciativas que pretendem endereçar 6 pon-
tos de alavancagem de mudanças: Educação, Cultura e 
Consumo, Ciclo de Vida do produto, Trabalho e Desigual-
dade, Modelo de Negócio e Políticas Públicas. 

A Abit compõe a aliança convocadora ao lado da ABVTEX, 
OIT e DIEESE. A iniciativa tem como parceiros financiado-
res o Instituto C&A e a Fundação Hermann Hering, como 
apoiador o Instituto Center Norte e a coordenação do Ins-
tituto Reos. Como membro do Conselho de Governança 
a Abit tem participado ativamente de reuniões e eventos 
para disseminar o Lab bem como atuado junto às inicia-
tivas para encontrar soluções de maneira colaborativa.

Bndes/CRédito

A Abit manteve diálogo intenso com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social a fim de garantir boas linhas e condi-
ções de financiamento para o setor e a in-
clusão de novos produtos no financiamento 
por meio do cartão BNDES. O Banco esteve, 
a convite da Abit, nas dependências da en-
tidade por 2 dias inteiros de atendimento 
individuais às empresas, identificando suas 
necessidades e dando encaminhamento 
às suas demandas de crédito. Estatísticas e 
o tratamento de dados das operações são 
acompanhados com vistas a perceber a par-
ticipação do setor no total de recursos libera-
dos para investimentos. A Abit tem participa-
do de discussões não só com o BNDES, mas 
com outros atores que podem ser alterna-
tivas interessantes à escassez de crédito do 
sistema financeiro tradicional. Cooperativas 
de crédito e Fintechs estão no espectro de 
aproximação e discussão para viabilizar o 
crédito no nosso setor, no volume e no custo 
que viabilize a competitividade sistêmica da 
cadeia têxtil e de confecção.

Convênio aBit/maCKenZie

O convênio que a Abit mantém com a uni-
versidade Mackenzie, além da premiação dos 
melhores trabalhos acadêmicos (realizada 
semestralmente), terá em 2019, pela parceria 
na Cátedra Abit, no âmbito do Mestrado em Li-
berdades Econômicas, a defesa da dissertação 
em tratar de questões que impactem na com-
petitividade do setor, por meio de um processo 
colaborativo, no dia 6 de dezembro.

paRtiCipaÇÃo em ConselHos e 
FoRos de tRaBalHo

Além dos destaques apresentados acima, a Abit 
ainda participou de diversos Conselhos e Grupos 
de Trabalho, tanto no âmbito privado quanto 
público, para apresentar e defender as particu-
laridades do setor têxtil e de confecção. Nesse 
âmbito, estão, por exemplo, o Conselho da Micro 
e Pequena Empresa, Conselho de Política Indus-
trial, Conselho do Meio Ambiente, todos da CNI.
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esCRitóRio aBit em BRasília

• Relacionamento com o novo governo
 
Reuniões semanais com o presidente da Abit 
e autoridades, para conhecer os novos mi-
nistros, secretários e parlamentares, bem 
como apresentar a Abit e suas pautas junto 
aos três poderes. 

• Conquistas

Aprovação da Medida Provisória da Liberdade 
Econômica, que buscou simplificar e desburo-
cratizar diversos processos que as empresas 
tinham que realizar para estarem regulares 
junto aos órgãos de fiscalização. 

Aprovação da entrada do País ao protocolo 
de Madrid, que moderniza o registro de mar-
cas e patentes.

Participação na aprovação da Reforma da Pre-
vidência, com forte mobilização do setor. 

• executivo

Foram realizadas 45 reuniões da Abit/Sinditêxtil 
com autoridades de 18 órgãos públicos federais. 
Temas tratados:

agenda internacional: adoção ao protocolo de 
Madrid; acordo Mercosul-União Europeia; apre-
sentação do programa de acúmulo de origem 

com os Estados Unidos; preocupação com o co-
mércio ilegal e com as práticas desleais.

melhora do ambiente de negócios: simplifica-
ção do e-social; simplificações nas NRs; MP da 
liberdade econômica; pacotes de reformas pro-
posto pelo governo federal; apoio à inovação e 
indústria 4.0.

abertura econômica: foram realizadas diver-
sas reuniões com representantes do Ministério 
da Economia para debater os planos do gover-
no em relação a abertura econômica pretendi-
da pelo governo Federal.

• legislativo 

Relançamento da Frente parlamentar Mista 
José Alencar para o Desenvolvimento da in-
dústria Têxtil e de confecção. A frente parla-
mentar conta com a participação de 240 depu-
tados e 18 senadores e realizou duas reuniões 
durante o ano.

encontros com parlamentares: 69 encontros 
com parlamentares, onde a Abit acompanhou 
de perto o primeiro ano deste novo Congresso 
Nacional, mantendo contado com reeleitos e se 
aproximando dos novos eleitos. 

audiências públicas: a Abit participou de duas 
audiências públicas promovidas na Câmara do 
Deputados, para debater uma nova regula-
mentação para os representantes comerciais, e 

tratar sobre a extinção do Bloco K.

padronização de peças de vestuário: principal 
projeto acompanhado pela Abit se encontrava 
na comissão de constituição e justiça (CCJ), da 
Câmara dos Deputados, e após conversas com a 
autora do projeto, deputada Soraya Santos(PL/
RJ) e com a relatora, deputada Bia Kicis(PSL/
DF), mostramos as dificuldades e inconstitucio-
nalidades do projeto.

proibição do uso de modelos mulheres em 
propagandas de lingerie: outro projeto preju-
dicial para o setor, após conversas com a rela-
tora do projeto, deputada Silvia Cristina (PDT/
RO), o projeto recebeu parecer contrário à sua 
aprovação. Na comissão da mulher o projeto 
foi rejeitado e hoje se encontra na Comissão de 
Seguridade Social e Família, sob a relatoria da 
deputada Rosangela Gomes (REPUBLICANOS/
RJ), que já conversou com Abit e também é 
contra a aprovação do projeto.

Reforma tributária: a Abit tem acompanhado 
de perto todas as propostas que estão trami-
tando no Congresso Nacional, assistindo audi-
ências públicas e se reunindo com parlamen-
tares, nas duas casas, para apresentar o que 
o setor têxtil e de confecção espera de uma 
reforma tributária. Além disso, a entidade re-
alizou um encontro com os formuladores das 
principais propostas em tramitação no Con-
gresso para debater o assunto.
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EIXO 3

inteRnaCionaliZaÇÃo

ComéRCio inteRnaCional

A Abit participou, em 2019, ativamente de to-
das as frentes de negociação em que o Brasil 
está envolvido, representando os interesses 
do setor no exterior, e elaborando documen-
tos de posicionamento para acelerar acordos 
com países e regiões com os quais temos in-
teresse exportador. Nos acordos comerciais já 
firmados, a necessidade de monitoramento e 
controle para o funcionamento da liberalização 
comercial exigiu uma atuação importante da 
Abit, como foi feito no caso da Argentina, des-
tino principal de nossas exportações que conta 
com sistemas de controles de importação. 

• Coalizão Empresarial para Facilitação de 
Comércio e Barreiras da Cni 
A Abit participou das reuniões do grupo que 
trata de barreiras e entraves identificados pe-

los setores, além de temas ligados a facilitação 
de comércio como o Portal Único de Comércio 
Exterior. O presidente da Abit, Fernando Pi-
mentel, preside a Coalizão atualmente. 

• Coalizão Empresarial Brasileira da CNI
A Abit participou de todas as reuniões da Coa-
lizão para acompanhamento das Negociações 
Internacionais junto às autoridades do governo 
brasileiro que atuam nessa agenda. Principais 
parceiros de negociações em curso no ano de 
2019: México, Canadá, Cingapura e Coreia do Sul.

• Mercosul – União Europeia: após 20 anos de 
intensas negociações, em 2019 as negociações 
do maior acordo comercial do Mercosul foram 
concluídas. De acordo com os textos publica-
dos, o entendimento alcançado pela Abit com 
a Euratex, contraparte europeia, no final de 
2017, foi incorporado de maneira íntegra. Ainda 

Mercosul- Coreia do Sul

Coalizão Empresarial para Facilitação de 
Comércio e Barreiras da CNIArgentina
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nesse ano o acordo esteve em revisão jurídi-
ca e está sendo traduzido nas línguas de todos 
países que compõe os blocos Mercosul e União 
Europeia. A Abit seguirá acompanhando a tra-
mitação do Acordo que precisa ser aprovado 
pelo Parlamento Europeu e pelo Legislativo 
dos países do Mercosul. A previsão é de que o 
Acordo esteja vigente a partir de 2021.

• mercosul – eFta: em 2019 as negociações 
do acordo foram concluídas. Os textos oficiais 
estiveram em revisão jurídica e tradução e até 
o momento não foram divulgados. A expecta-
tiva é de que o acordo no que diz respeito ao 
setor têxtil e de confecção seja similar ao que 
foi acordado entre Mercosul e União Europeia. 
A Abit acompanhará a tramitação para aprova-
ção que deve ocorrer em 2020.

• mercosul – Coreia do sul: A Abit acompa-
nhou uma das rodadas de negociação entre os 
governos dos países do Mercosul e da Coreia 
do Sul que ocorreu em Montevidéu em julho 
de 2019. A negociação ainda estava em fase 
preliminar. A Abit seguirá acompanhando a 
negociação que terá sua próxima rodada em 
fevereiro de 2020.

• Brasil – méxico: com as notícias sobre o re-
lançamento das negociações para ampliação 
do Acordo de Comércio entre Brasil e México, 
a Abit consultou seus associados sobre inte-
resses e sensibilidades em relação ao México e 
formulou posicionamento sobre tal acordo que 
foi apresentado ao governo brasileiro. A Abit 
acompanhará os desdobramentos da negocia-
ção que deverá ser acelerada em 2020.

• estados Unidos - projeto acumulação de 
origem: a Abit teve reuniões com o governo 
sobre proposta inovadora de aproximação e 
incremento do comércio bilateral com os Es-
tados Unidos por meio da assinatura de um 
acordo de acumulação de origem, pelo qual in-
sumos brasileiros (fios, tecidos, malhas, linhas, 
etc) poderiam ser enviados e processados em 
países com os quais EUA e Brasil possuem 
acordo comercial (Ex. Colômbia e México), des-
tinando o produto final para os EUA duty free. 
Ainda em 2019 houve uma retomada do conta-
to da Abit com o National Council of Textile Or-
ganizations (NCTO), associação que representa 
a indústria têxtil norte-americana. A agenda 
continuará sendo trabalhada em 2020.

• argentina:  Abit participou de reuniões na 
Argentina com o governo brasileiro e argenti-
no, além de entidades do setor privado do país 
para discutir temas de interesse comum como 
o comércio bilateral entre Brasil-Argentina, 
barreiras comerciais e questões internas do 
Mercosul.  Além disso, prestou apoio a empre-
sas exportadoras em processo antidumping 
que foi encerrado no mês de agosto, sem a 
aplicação de sobretaxa contra nenhuma em-
presa brasileira, enquanto empresas chinesas 
acabaram sofrendo a aplicação de sobretaxa, 
melhorando assim o acesso de nossas expor-
tações para o país vizinho. 

• Bolívia: continuidade do 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.

alianZa latinoameRiCana 
anti-ContRaBando (alaC)

Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2016, 
a Abit participou do 5º encontro da Alianza Latino-
americana Anti-Contrabando (ALAC) realizada na 
Costa Rica. A entidade coordenou os trabalhos da 
mesa setorial têxtil na qual foram discutidas ações 
de combate a práticas irregulares de comércio 
com entidades congêneres e órgãos governamen-
tais de países latino americanos. 

texBRasil

Em 2019, o Texbrasil (Programa de 
Internacionalização da Indústria 
Têxtil e de Moda Brasileira) finali-
zou seu decimo convênio firmado 
entre a Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil) e a Associa-
ção Brasileira de Indústria Têxtil e 
de Confecção (Abit), com o objetivo 
de promover o posicionamento e a 
internacionalização da indústria da 
moda brasileira. 
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O projeto, que teve duração total de 27 me-
ses, colaborou para o desenvolvimento es-
tratégico de empresas do setor, com inicia-
tivas direcionadas para três eixos principais: 
 

• ações estruturantes – iniciativas que vi-
sam qualificar, orientar e propiciar vanta-
gens competitivas nos principais mercados. 
São as atividades de inteligência de mer-
cado, qualificação de produto e processos, 
missões prospectivas e ações de defesa de 
interesses para facilitação de negócios. 

• promoção comercial – apoio às em-
presas participantes voltadas para a pro-
moção de negócios, como feiras interna-
cionais, projetos compradores, missões 
comerciais, showrooms, projetos imagem 
e outras ações individualizadas. 

• ações de comunicação – são os esfor-
ços voltados para a divulgação do Brasil, 
setor e empresas no cenário global, por 
meio de diversas ferramentas de comu-
nicação do projeto. 

Durante o convênio, foram realizadas mais 
de 350 ações, com 209 empresas exporta-
doras diretas, que enviaram seus produtos 
para mais 115 países. 

Especificamente sobre 2019, dados relativos 
a outubro, mostram que 365 empresas par-
ticipam do Texbrasil – dessas, 62 ingressa-
ram esse ano. Essas empresas contribuíram 
com 58,6% do valor das exportações brasi-
leiras das NCM’s apoiadas pelo Programa.
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FatURamento empResas

até R$ 360.000,00 92
de R$ 360.001,00 
a R$ 1.000.000,00 41
de R$ 1.000.001,00 
a R$ 3.600.000,00 57
de R$ 3.600.001,00 
a R$ 10.000.000,00 19
de R$ 10.000.001,00 
a R$ 60.000.000,00 66

aCima de R$ 60.000.001,00 90

segmento empResas

CameBa 20
nÃo teCidos 16

têxtil 109
vestUáRio 220
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Entre os destaques do ano, estão as seguintes ações:

aÇÕes estRUtURantes

inteligênCia Competitiva

eventos/missões internacionais: Em janeiro de 2019, o Texbrasil 
participou do maior evento de varejo do mundo, realizado em NY, 
a NRF Big Show. O objetivo foi trazer as novidades e necessida-
des do varejo mundial para o setor com a intenção de impactar 
positivamente a competitividade e exportação das empresas. A 
equipe fez a cobertura do evento e foram enviados reports diá-
rios e vídeos para os participantes do Texbrasil com a intenção de 
fazer a informação chegar o mais rápido possível às empresas. 
Três empresas acompanharam o varejo cm o apoio do Prograna - 
Puket, Dudalina e Lunelli. Além disso, em março, realizamos uma 
missão internacional com foco em inovação e tecnologia para a 
China, em três cidades - Shanghai – Shenzhen – Beijing, com a 
participação de 10 empresas, que visitaram centros e empresas 
referência em tecnologia, como Alibaba, JD,BYD,DJI e DiDi. 

estudos de mercado: a área de Inteligência Competitiva realizou 
123 atendimentos a empresas participantes do Programa que re-
sultaram em 54 estudos personalizados de países como Argen-
tina, México, Chile, Colômbia, Peru, entre outros. Também foram 
desenvolvidos 16 “Análises Texbrasil”, estudo com informações 
estratégicas sobre eventos internacionais do setor e os mercados 
em que eles acontecem e 8 perfil país, estudo com informações 
gerais de determinado país, bem como específicas de um seg-
mento têxtil.

portal de inteligência Competitiva: 32% das empresas partici-
pantes do Programa Texbrasil acessaram o portal durante o ano. 
Mais de 400 consultas de dados macroeconômicos e de comércio 
exterior foram realizadas nesse período. As empresas também 
consultaram informações sobre varejo, consumo, estudos de 
mercado, contatos e eventos relacionados aos produtos da ca-
deia têxtil e de confecção.

pRomoÇÃo ComeRCial 

FeiRas inteRnaCionais

Em 2019 o Texbrasil apoiou a 146 participações de empresas 
brasileiras em 27 eventos internacionais, onde foram reali-
zados mais de 7 mil contatos e negócios na ordem de USD 
13,8 milhões. A expectativa para os 12 meses seguintes às 
ações foi de USD 83,9 milhões. 

Entre os destaques de 2019 está a 31ª edição da Colombiatex, 
realizada em janeiro, que contou com 30 expositores brasi-
leiros do segmento têxtil e de insumos, a maior delegação já 
apoiada pelo Programa no evento. Na ocasião, o estande ins-
titucional do Brasil foi desenvolvido em parceria entre Abit e 
Abimaq (Associação Brasileiras da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos) e um de seus atrativos foi o conteúdo sobre 
a indústria 4.0 brasileira, divulgado por meio de uma parceria 
com o Senai São Paulo e o Senai CETIQT, que levaram uma 
exposição sobre as tecnologias dessa manufatura avança-
da e possibilitaram aos visitantes um tour virtual por uma 
planta inovadora. No lounge Brasil também foram realizados 
dois desfiles diários e um coquetel de relacionamento com 
o apoio da Embaixada do Brasil em Bogotá. O evento recebe 
uma média de 600 expositores de diversos países e cerca de 
22 mil compradores nacionais e internacionais. 

QUaliFiCaÇÃo

produto, exportação e sustentabilidade: no ano de 2019, 
ause 20 empresas do Texbrasil passaram por atividades 
de qualificação, para ganhar ainda mais competitividade 
no cenário global. 8 empresas participaram da consul-
toria de adequação de produto para posicionamento no 
mercado externo, 10 empresas receberam qualificação 
para procedimentos de exportação por meio do PEIEX e 
uma empresa recebeu consultoria em sustentabilidade.

estUdos de meRCado
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pRojeto CompRadoR

O Texbrasil realizou cinco projetos compradores em 2019, 
nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizon-
te, que contaram com a participação de 76 empresas e 
com a vinda de 19 compradores provenientes de 11 países: 
Argentina, Chile, Colômbia, USA, França, Reino Unido, Pa-
raguai, Portugal, Austrália, África do Sul e Costa Rica. No 
total, foram gerados cerca de USD 4 milhões em negócios 
e expectativa para os 12 meses seguintes aos eventos de 
USD 13,7 milhões.

Além dos projetos acima, intermediamos também a de-
manda da empresa Lacoste do Panamá, que esteve no 
Brasil em fevereiro de 2019, em busca de potenciais fa-
bricantes. A oportunidade foi divulgada à 124 empresas 
do Texbrasil, associadas da Abit e indicadas por sindicatos. 
27 empresas demonstraram interesse, 17 foi o número de 
reuniões realizadas pela Lacoste com as empresas indi-
cadas e 5 empresas foram selecionadas. 

pRojeto sHoWRooms

Seis marcas receberam apoio do Programa para partici-
par de cinco showrooms internacionais, sendo eles: Bare 
Agency, em Londres; The Garment Hub, em Miami; Cou-
ture Trading, em Tampa, Senato 13, em Milão e FFSho-
wroom, em Miami. Por meio da participação e da inter-
mediação desses showrooms, as marcas Sauípe, Colcci, 
Maria Pavan, Adriana Degreas, Amir Slama e Hy Brasil 
realizaram USD 270mil em vendas nesse ano.  

pop Up stoRe na galleRies 
laFayette de dUBai

O Programa Texbrasil organizou a Pop Up em parce-
ria com a Galeries Lafayette em Dubai e através do 
apoio da distribuidora Fashion Jardim, com intuito 
de promover o lançamento das coleções de verão 
de 8 marcas de moda praia e moda casual partici-
pantes dos projetos da Abit (Karla Vivian, Guria Be-
achwear, Amir Slama e Skazi) e da Abest (Salinas, 
Água de Coco, Sinesia Karoll e Cecília Prado).

A Galeries Lafayette foi aberta em 2009 no Dubai 
Mall e é hoje a maior loja de departamento da cida-
de, localizada dentro do maior centro comercial do 
Oriente Médio. A loja temporária operou nos meses 
de março e abril de 2019 e para a ação de lançamen-
to realizamos um coquetel dentro da loja, além de 
termos levado uma ambientação especial, exposi-
ção diferenciada das peças e contratação de DJ e de 
trio de música ao vivo. Foi contratada uma agência 
local para organizar e operar o evento e toda a parte 
de PR. Na ocasião, a loja recebeu cerca de 150 con-
vidados que eram os principais clientes da Galleries 
Lafayette e da Fashion Jardim, além de imprensa, 
formadores de opinião e blogueiras. Também es-
teve presente o Embaixador do Brasil nos EAU, Sr. 
Luiz Igreja, e a equipe do escritório da Apex-Brasil 
de Dubai, Sra Karen Jones e Sabrina Cenni. 

O resultado alcançado foi maior que o esperado, em 
termos de imagem e posicionamento, visto que o 
evento, além de receber um público muito selecio-
nado de potenciais compradores e formadores de 
opinião, recebeu diversos jornalistas e influenciado-
res que estiveram presentes na ação. O valor gerado 
de vendas na loja, no período de março e abril de 
2019, foi de USD 70.000,00.
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missÃo ComeRCial

Em abril de 2019, organizamos um Roadshow para o 
México, com foco com empresas de tecidos técnicos e 
nãotecidos. Cinco empresas participaram e realizaram 
49 reuniões de negócios, onde fecharam US$ 200 mil 
em negócios imediatos, com expectativa para os 12 me-
ses seguintes de US$ 2,15 milhões.  Os encontros acon-
teceram em 6 cidades diferentes (Cidade do México, 
Aguascalientes, Guadalajara, León, Monterrey e Puebla) 
e novas oportunidades de mercado foram observadas 
pelas empresas, principalmente nos segmentos de cal-
çados, persianas e automotivo.

pRess tRips

Em 2019 o promovemos a vinda de 6 jornalistas in-
ternacionais para dois eventos de moda e negócios 
nacionais:  o MinasTrend, onde trouxemos os veículos 
WWD (Estados Unidos), La Nación (Paraguai) e Publi-
metro (Peru); e o Dragão Fashion, onde trouxemos o 
El Heraldo de México (México), Infobae (Argentina) e 
Código Malta (Colômbia). Os resultados ultrapassaram 
USD 120 mil em mídia espontânea. 

ContRataÇÃo Rp

Em 2019 contratamos duas empresas de rela-
ções públicas, que colaboraram conosco para a 
promoção de importantes iniciativas do Texbra-
sil. Foram elas:

• Colômbia - Divulgação da participação do 
Brasil e das empresas brasileiras na Colombia-
tex de Las Américas, com resultados de mídia 

na ordem de USD 742.082,00 e manchetes em 
veículos como El Tiempo, El Colombiano e TV 
Caracol

• emirados árabes - Divulgação das marcas 
brasileiras que participaram da loja temporá-
ria de Dubai, retorno de mídia de USD 400 mil, 
manchetes em veículos como Elle Arábia, Gheir.
com e Jamalouk.com e alcance nas mídias so-
ciais: 6 milhões de usuários

ComUniCaÇÃo 

site / Redes soCiais

O site trilíngue do Texbrasil foi atualizado diariamente com 
informações das empresas do projeto e dos eventos do Pro-
grama, com média 13 mil usuários únicos e 36 mil pageviews 
por mês com cerca de metade dos acessos internacionais. 

O Texbrasil segue também com uma participação signi-
ficativa nas mais importantes mídias sociais, que juntas 
proporcionam que o Programa alcance mais de 27,5 mil 
pessoas pelo globo. O Instagram continua como um des-
taque, já que o Texbrasil possui mais de 13,2 mil seguidores 
na rede, considerada uma das mais notórias na atualidade 
e com o público mais alinhado com o do Programa. Con-
tinuamos também trabalhando no Facebook (13.692 se-
guidores),  Twitter (501) e Linkedin (118), com o o bjetivo de 
fidelizar o público que já nos acompanha também essas 
redes. Por fim, enviamos 12 edições de newsletters, sendo 
dessas seis o público nacional e seis para o internacional. 
O alcance para o público nacional é de  1416 pessoas e o 
internacional de 8600.
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gestÃo e ContRoladoRia

gestÃo 

Realizamos duas reuniões de comitê gestor, em 
maio e setembro de 2019, com o objetivo de apre-
sentar as iniciativas propostas e realizadas, que 
contaram com a participação de 46 empresários. 

Em fevereiro, realizamos reunião no Núcleo PEIEX 
Joinville (UNIVILLE) para apresentar o Texbrasil 
aos técnicos que atendem às empresas do progra-
ma de qualificação, pois grande parte dessas em-
presas são do setor têxtil e de confecção.

ContRoladoRia

• Através do SISPROM, foram feitos 114 pedidos de 
isenção de IRRF, gerando uma economia na ordem 
de R$ 591.441,35;

• Cerca de 12.000 lançamentos nos sistemas de 
controle financeiro;

• Em junho de 2019, foi realizada a prestação de 
contas da 4º parcela do Convênio APEX 2017-2019 
e em outubro a prestação de contas da 5º parcela.
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EIXO 4

ConsUltoRia e pRomoÇÃo 
de negóCios

ex-taRiFáRio

Em 2019, foram obtidos 7 ex-tarifários (pu-
blicados) e 1 está em andamento. Esses ex-
tarifários permitiram a redução do imposto 
de importação de máquinas e equipamentos 
têxteis e de confecção sem similar nacional. 

Canal de ConsUlta/
atendimento téCniCo

A Abit atendeu às demandas individuais das 
empresas ou de segmentos específicos do 
setor em relação à temas ligados às áreas 
jurídica (principalmente trabalhista e tribu-
tária), meio ambiente, normas/regulamentos 
técnicos, comércio exterior e economia. 
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etiQUetagem

Em junho de 2019 foi publicado o novo Regula-
mento técnico mercosul sobre etiquetagem de 
produtos têxteis, que tem o prazo de 12 a 24 me-
ses para adequação, a depender da atividade da 
empresa. A área de Sustentabilidade e Inovação é 
responsável por orientar as empresas associadas à 
Abit quanto às novas regras, por meio de consultas 
pontuais. A Abit também oferece cursos rápidos à 
toda comunidade sobre o novo Regulamento e a 
Norma ABNT ISO 3758 mais atual. Para saber as 
principais mudanças trazidas pelo novo Regula-
mento, acesse nosso e-book e para levar o curso 
à sua região ou empresa, entre em contato com a 
área de sustentabilidade e inovação. 

8 
TêXTIL

16 
VESTUÁRIO

2
AVIAMENTOS

1
NãO TECIDOS

1 
BENEFICIAMENTO 

TêXTIL 

6 
SERVIçOS VOLTADOS 

AO SETOR

4
SINDICATOS 
PATRONAIS 

1
ASSOCIAçãO  

Comitês setoRiais

• Atualmente a Abit mantém 13 Comitês 
Setoriais ativos.

• Em 2019, esses comitês se reuniram 78 
vezes.

• Retomada atividades do comitê de teci-
dos de camisaria

novos assoCiados

Abit conquistou 39 novos associados ao 
longo do ano, dos seguintes segmentos:

RelaÇÕes Com assoCiados

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002583.pdf
http://conteudo.abit.org.br/etiquetagem
mailto:luiza@abit.org.br
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CategoRia empResa  desCRiÇÃo   

CURsos e 
CapaCitaÇÕes  

espm 30% de desconto em cursos de gestão de marketing e inovação com 
10% de desconto para associados

FUndaÇÃo 
don CaBRal Cursos de gestão empresarial com condições especiais para associados

Fipe Cursos de gestão financeira oferece descontos de 25% para associados

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

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

institUto 
Rio moda Oferece descontos de 20 % em cursos voltadas para a moda

FateC 
ameRiCana Cursos gratuitos de produção têxtil e moda

amBiental nUnes & lUCato (PGRS) Projetos de Gestão de residuos sólidos com 25 % de desconto 
para associados

moda e 
tendênCias

FasHion2B Plataforma de tendências de moda oferece 40% de desconto para 
associados

segURos
Holden (vida - 

Convenção) Seguro de vida no valor de R$ 2,41 (convenção coletiva)

Clamapi (Cyber) Condições especiais para associados em seguros cibernéticos

CategoRia empResa  desCRiÇÃo   

FeRRamentas 
de gestÃo

iemi 10% de desconto para associados em pesquisas customizadas e pano-
ramas

BooKeepeRs 
Condições especiais para associados em consultoria tributária com des-
contos exclusivos aos associados especialmente no GEB BKS (Gerencia-
mento eletrônico de documentos) e o Complience fiscal

gs1  Condições espaciais para associados

FinanÇas 
e CRédito 

adianta Descontos de recebíveis 100% online que oferece taxas especias de 
descontos para associados 

valideinFo WeB Plataforma de consultas cadastrais e comerciais que oferece até 50% 
de descontos para associados 

assessoRia 
jURídiCa 

HondataR O escritório presta assessoria jurídica com valores diferenciados para 
associados

mattos 
engelBeRg 

Assessoria juridica em comercio exterior oferece condições especiais 
para associados 

CaRReiRa 
advogados 

Assessoria juridica em soluções de planejamento previdenciário ofere-
ce 25% de desconto para os associados 

negóCios venda & Cia Plataforma de E-commerce oferece 30% de desconto na mensalidade 
para associados

oUtRos tem saúde Cartão saúde oferece preços especiais em consultas e exames. Valores 
especiais na mensalidade para os colaboradores de empresas associadas

áRea de BeneFíCios e paRCeRias
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