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Sindicatos reagem a demissões no primeiro mês da reforma 
trabalhista  
 
Por Luciano Máximo  

Com menos de um mês de vigência de nova legislação estabelecida pela reforma 
trabalhista, recentes demissões de professores pela universidade Estácio e de 
profissionais da saúde pela Rede D'Or e de hospitais do grupo Leforte começam a 
despertar reações do movimento sindical. O Sindicato dos Professores do Município do 
Rio de Janeiro e Região (Sinpro-RJ) organizou ontem assembleia com cerca de 100 dos 
1,5 mil docentes mandados embora pela Estácio e já traça uma série de ações, o que 
inclui acionar o Ministério Público do Trabalho (MPT), auxiliar os demitidos em ações 
judiciais individuais e coletivas e promover manifestações em frente dos campi da Estácio 
nos próximos dias.  
 
Segundo relato de Márcio Franco, diretor da entidade, os professores demitidos 
manifestaram indignação no encontro e reclamaram da condução dos desligamentos. 
"Teve profissional que recebeu comunicado enquanto estava em sala de aula, outros nos 
corredores. É algo absolutamente inaceitável partindo de qualquer instituição, muito menos 
uma educacional" , diz Franco.  
 
Na segunda-feira o MPT no Rio fará audiência pública para discutir o caso da Estácio. Ao 
longo da semana que vem, alunos da instituição prometem manifestações de apoio aos 
professores. Na outra semana o tema será pauta de reunião da Comissão de Trabalho da 
Assembleia Legislativa do Rio.  
 
As demissões na Estácio representam pelo menos 10% do corpo docente da instituição, 
que argumenta que elas "foram pautadas pelo cumprimento da legislação trabalhista 
vigente e pelo respeito aos profissionais devido a um processo de reorganização da base 
docentes do grupo, não um desligamento em massa para se beneficiar das novas regras 
trabalhistas." A reforma trabalhista determinou que não seria mais necessário consultar o 
sindicato da categoria antes de uma demissão em massa. A Estácio acrescenta que serão 
contratados novos profissionais por salários "compatíveis com a média de mercado".  
 
O Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo (SindSaude-SP) informou que 
monitora as demissões já conhecidas de médicos e fisioterapeutas da Rede D'Or e planeja 
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manifestações e paralisações como resposta. "Estão aproveitando as regras novas para 
ampliar a 'pejotização'" , disse uma fonte do sindicato. O SindSaude-SP lembrou que logo 
após o início da vigência da reforma trabalhista, os hospitais do grupo Leforte mandaram 
embora mais de cem médicos, fisioterapeutas e outros profissionais. A decisão foi 
revertida por liminar após atuação do sindicato.  
 
Em Catalão (GO), onde a montadora Mitsubishi tem fábrica, o Sindicato dos Metalúrgicos 
antecipou em três meses a campanha salarial, cuja database é novembro, para evitar que 
as negociações coincidissem com a reforma trabalhista. "Mesmo assim a empresa tentou 
criar uma comissão de trabalhadores para discutir o programa de participação nos lucros. 
Houve paralisação de oito dias e pressão dos trabalhadores. O acordo coletivo foi 
aprovado integralmente com base na legislação anterior, inclusive a definição da PLR" , 
disse Juliana Barbosa, assessora do sindicato.  
 
O diretor-técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), Clemente Ganz Lúcio, conta que ainda são dispersas as respostas de sindicatos 
e centrais sindicais às recentes notícias de demissões coletivas na esteira da reforma. 
"São reações. Elas vão acontecendo no local de trabalho, algumas lideradas pelos 
próprios trabalhadores sem representação de sindicatos e outras com mais organização, 
com o envolvimento do movimento sindical. O que fica é a mensagem de que os sindicatos 
precisam se reorganizar diante das mudanças do mercado de trabalho" , avalia o 
economista. 
 
 
 

GE vai demitir 12 mil na divisão de energia  
 
Por Ed Crooks e Adam Samson  

O novo executivo-chefe da General Electric (GE) deu seu segundo passo na 
reorganização radical da companhia com a eliminação de 12 mil empregos na deficitária 
divisão de equipamentos de energia, recuando numa iniciativa que era característica de 
seu antecessor Jeff Immelt. As demissões, que respondem por cerca de 4% da força de 
trabalho total de 295 mil pessoas da GE (no fim do ano passado), ocorrerão principalmente 
fora dos Estados Unidos e serão particularmente duras na Europa, onde Immelt gastou 
US$ 10 bilhões na malfadada aquisição da operação de energia da Alstom.  
 
A divisão GE Power, que inclui os negócios de energia e rede da Alstom, fabrica turbinas e 
outros equipamentos para usinas geradoras movidas a gás e carvão que vêm sendo 
afetados pela ascensão das energias renováveis. As demissões decididas por John 
Flannery, que assumiu como executivochefe do grupo em agosto, acontecem um mês 
após ele ter reduzido os dividendos da companhia pela segunda vez desde 1938, e 
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decidido se desfazer de duas das divisões mais antigas, incluindo as partes 
remanescentes da operação de iluminação criada por Thomas Edison. As demissões na 
GE Power devem ajudar a reduzir os custos da divisão em US$ 1 bilhão, como parte de 
uma redução planejada de US$ 3,5 bilhões em todo o grupo durante o atual ano fiscal. 
Metade das demissões ocorrerá na Europa, com cerca de 1,1 mil no Reino Unido e 1,4 mil 
na Suíça.  
 
Russell Stokes, executivo da GE Power, disse que as demissões são dolorosas mas 
necessárias, para que a companhia possa responder a mudanças no mercado que estão 
reduzindo os volumes de produtos e serviços vendidos. No mês passado, a concorrente 
alemã Siemens anunciou milhares de demissões em sua divisão de energia. Cerca de 110 
grandes turbinas a gás para geração de energia deverão ser vendidas este ano, segundo 
a Siemens, pouco mais que um quarto da capacidade global de produção de cerca de 400 
unidades por ano. Lisa Davis, que comanda os negócios de energia e gás da Siemens, 
disse que a indústria da geração de eletricidade enfrente uma ruptura sem precedentes no 
alcance e velocidade.  
 
Os problemas da GE foram exacerbados pela aquisição de operações da Alstom, que se 
concentram na geração de energia com a queima de carvão. A GE também foi otimista 
demais em relação ao mercado de energia gerada a gás neste ano, superestimando a 
demanda pelos pacotes de serviços para a melhoria de desempenho, e pelas turbinas 
menores usadas somente durante os picos de demanda por eletricidade.  
 
Stokes disse que a divisão continuará sendo um projeto em andamento em 2018. Ele 
acrescentou: "Acreditamos que o mercado continuará difícil, mas esse plano nos 
posicionará para 2019 e além." Os lucros da divisão de energia caíram 51% no terceiro 
trimestre em relação a 2016, para US$ 611 milhões. Robert McCarthy, analista da Stifel, 
disse que a redução do número de funcionários deveria ter sido feita há muito tempo. 
"Diante dos desafios do mercado global de energia, o anúncio de hoje [ontem] representa 
óbvio passo à frente para melhorar as margens e fluxo de caixa desse negócio que 
enfrenta dificuldades."  
 
A nomeação de Stokes para a GE Power foi uma das primeiras mudanças após Flannery 
ter sido anunciado como executivo-chefe em junho. Steve Bolze, que comandava a divisão 
e era visto como um possível sucessor de Immelt, saiu da companhia e entrou para o 
grupo de private equity Blackstone. O problema é que a divisão de energia ofuscou os 
bons desempenhos das operações de turbinas para aviões e equipamentos médicos da 
GE, ajudando a derrubar o preço da ação da companhia em 44% desde o fim do ano 
passado. 
 
(Fonte: Valor Econômico – 08/12/2017) 



 

4 

 
 

Setor de vestuário se recupera, mas liga alerta para alta das 
importações 
 
Uma parcela significativa das vendas no varejo poderá vir do mercado externo, de acordo com a Abit, 
que projeta crescimento de 10% do volume importado em 2018, para 1,012 bilhão de peças 

 

 

 

São Paulo - A recuperação da demanda por produtos de vestuário deve garantir expansão de 
3,5% na produção neste ano e de 2,5% em 2018, impulsionando também o aumento das 
importações, prevê a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit). "O 
câmbio no patamar atual favorece mais as importações do que as exportações", afirma o 
presidente da associação, Fernando Pimentel.  
 
A Abit projeta um avanço de 10% do volume de importações de vestuário em 2018, para 1,012 
bilhão de peças, após uma expansão de 62% neste ano. 
 
Segundo ele, fatores macroeconômicos como redução dos juros, incremento da geração de 
empregos e inflação sob controle vão proporcionar ao setor recuperar parte das perdas de 
2015 e 2016, quando a produção recuou, respectivamente, 5,7% e 1,7%.  
 
No entanto, boa parte da demanda restabelecida deverá ser abastecida por itens importados, 
razão pela qual Pimentel projeta um incremento da produção em 2018 num ritmo abaixo de 
2017. "Devemos observar a volta das importações absorvendo parte do consumo interno", 
esclarece. 
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Retomada 
 
No ramo têxtil, que fornece para setores como automotivo e móveis, por exemplo, a projeção é de 
avanço de 4,8% em 2018, para 1,84 milhão de toneladas. Assim como em vestuário, o segmento 
têxtil voltou a crescer este ano, com um incremento de 4,2% ante 2016. A recessão econômica 
havia derrubado a produção em 2015 (-18%) e em 2016 (-7%). De forma consolidada, o 
faturamento do setor têxtil e de vestuário deverá atingir R$ 152 bilhões no ano que vem, 
representando um incremento de 5,5% em relação aos R$ 144 bilhões esperados para este ano, 
de acordo com a Abit. Na área do varejo, a recuperação da demanda e a volta do crédito à pessoa 
física, alavancada pelos juros mais baixos, vão resultar num total de 6,71 bilhões de peças 
vendidas este ano para o consumidor final, o que significa uma expansão de 6,5% sobre 2016. Já 
para o ano que vem, a estimativa é por um aumento de 5%, para algo próximo a 7,05 bilhões de 
peças a serem negociadas no comércio, sejam itens nacionais ou importados. 
 
Investimento 
 
Diante do aquecimento da produção, a expectativa é pelo incremento dos investimentos. Os 
aportes deverão somar R$ 2,250 bilhões em 2018, alta de 18,4% frente aos valores aplicados este 
ano, de R$ 1,9 bilhão. Dessa forma, os investimentos vão retomar níveis de 2015, quando ficaram 
em cerca de R$ 2,240 bilhões. "O importante é a recuperação do investimento, que caiu com a 
crise", aponta Pimental, reforçando que o ideal seria o setor aplicar algo entre 4% e 7% da receita 
em renovação e modernização dos parques fabris. Isso significaria, de acordo com ele, aportes 
entre R$ 6 bilhões e R$ 7 bilhões, ou seja, bem abaixo do que está estimado para o ano que vem. 
 
Na divisão dos investimentos, cerca de dois terços vão para o segmento têxtil e, o restante, para 
vestuário. O executivo pondera que, dentro deste cálculo, não estão inclusos gastos com ativos 
intangíveis, como os investidos pelas indústrias para o desenvolvimento, por exemplo, do design e 
da moda das peças produzidas pela indústria. A melhora das perspectivas da indústria já se reflete 
no emprego do setor têxtil e vestuário, que registra até outubro deste ano um saldo líquido de 29,5 
mil vagas, após a perda de 151 mil postos entre 2014 e 2016. No entanto, para o encerramento 
deste ano, a expectativa da Abit é alcançar um saldo positivo de 3,5 mil postos, patamar que 
deverá subir para 20 mil em 2018. 
 
Insumos 
 

Um dos principais custos dessa indústria é o algodão, cuja pressão dos preços deve ficar menor 
em 2018, avalia Pimentel, pela expectativa de uma safra com boa colheita, elevando a oferta da 
fibra. "Não prevemos problemas com a quantidade para atender à demanda do consumo", diz. Já 
entre as fibras derivadas do petróleo, usadas na produção das peças, a principal variável a ser 
monitorada será a taxa de câmbio. 
 
Rodrigo Petry 
 

(Fonte: DCI – 08/12/2017) 


