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 Missão: unir, fortalecer e promover o 
crescimento sustentável da Cadeia 
Produtiva Têxtil e de Confecção 
Brasileira bem como representa-la 
junto ao poder público, aos formadores 
de opinião e a sociedade em geral

 Empresas de todos os portes que 
empregam mais de 1,5 milhão de 
trabalhadores

 Geram, conjuntamente, um 
faturamento anual de R$ 130 bilhões



▪ Fundado em 1932

▪ Representa empresas da cadeia 
produtiva têxtil do estado de São Paulo, 
um dos mais significativos polos 
produtores do país:

 1 bilhão de peças produzidas em 
2016

 R$28 bi em faturamento em 2016
 Perspectiva de geração de 8 mil 

postos de trabalho em 2017, 
totalizando 490 mil
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Metas 8.7 e 8.8
Trabalho forçado, trabalho infantil, 

trabalho decente e inclusão de 

trabalhadores(as) migrantes.

Meta 8.2
Atingir níveis mais elevados de 

produtividade das economias, por 

meio da diversificação, modernização 

tecnológica e inovação [...].



Principais Fóruns

 InPACTO (desde 2006 enquanto PACTO)

 COMTRAE/SP (criada no final de 2013)

 Pacto Global (desde 2012)

 Núcleo de Sustentabilidade e Inovação (Abit)



Parceria Público-Privada OIT

Início: maio de 2017 (18 meses)

Localização: Região Metropolitana SP

Eixos de atuação:

 Trabalhadores (as) migrantes

 Donos de oficina de costura

 Instituições (federal, estadual e 

municipal)
Parceria público privada Abit, Abvtex e OIT



Laboratório da Moda Sustentável

Iniciativa da Abit, Abvtex e OIT, com 
investimento inicial do Instituto C&A e 
realização do Instituto Reos.
Duas fases: 
 Construção de cenários futuros
 Laboratório social

Primeira oficina de 
planejamento de Cenários 
Transformadores (Jun/17). No 
total, serão cinco oficinas com a 
conclusão prevista para abril de 
2018. 



Programa Valor em Cadeia

Melhorar o desempenho do negócio, 

bem-estar dos funcionários e gestão 

ambiental

 Principal eixo: curso de gestão (12 

meses) – 50 confecções

 GT setoriais: Plano estratégico de um 

modelo de negócios sustentável e 

responsável



Programa Tecendo Sonhos –

Aliança Empreendedora

 Advocacy

 Trabalho de base

 Tecnologia para mudança

 Disseminação do tema



Encadeamento Produtivo (Sebrae)

Brasil + Produtivo (MDIC + Senai)

Programas Melhoria da 

Produtividade
 120 horas de consultoria especializada 

durante 3 meses

 Redução do excesso de produção, 

tempos de espera, transporte, 

inventário e defeitos

 140 empresas do setor de vestuário já 

participaram



Agenda Internacional
“Já que os produtos são globais, os métodos de 

produção terão que ser cada vez mais globais”

 Conferência Internacional da OIT – Trabalho Forçado; 

Cadeias Globais de Valor

 Fórum de Diálogo Global (OIT) sobre salários e tempo 

de trabalho no setor

 Cadeias de Suprimentos Responsáveis da OCDE

 Fórum Público da OMC – cláusulas trabalhistas nos 

acordos de comércio



Ferramenta de autodiagnóstico em sustentabilidade, 

disponível para todas as empresas do setor

www.texindexbrasil.com.br

Lançamento: 13 de setembro, quarta-feira, às 8h na Abit 

Confirme sua presença pelo email luiza@abit.org.br



16 a 18 de outubro 2017
Grand Hyatt Rio de Janeiro

www.iafconventionbrazil.com.br
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