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Setor têxtil e de vestuário revê para cima projeções para o ano  
 
Por Cibelle Bouças  

O desempenho do setor têxtil e de vestuário um pouco acima do esperado levou a 
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) a revisar para cima parte 
das projeções para o ano, que havia divulgado em janeiro. "Estamos com um pouco mais 
de otimismo na parte de produção e varejo de vestuário. Mas temos que ver como esse 
momento político vai refletir no ânimo dos empresários no segundo semestre. Estamos 
com um otimismo cauteloso, com crescimento baixo sobre uma base muito sacrificada", 
afirmou Fernando Pimentel, presidente da Abit. 
 

 
 

A entidade elevou de 1% para 2% a previsão de crescimento da produção de vestuário no 
país, chegando a 5,5 bilhões de peças em 2017, ante 5,41 bilhões de peças em 2016. 
Para o varejo de vestuário, a Abit estima agora incremento de 3% nas vendas, ante 
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previsão de 2% feita em janeiro, chegando a 6,2 bilhões de peças. "Não vou me 
surpreender se o varejo de vestuário crescer 4% no ano", disse Pimentel. Para a produção 
têxtil, a Abit manteve a previsão de aumento de 1% sobre 2016, para 1,72 milhão de 
toneladas. Para o faturamento do setor têxtil e de confecção, a Abit manteve a projeção de 
R$ 135 bilhões, com alta de 4,7% em relação a 2016. A entidade considera que a inflação 
mais baixa e o aumento da produção local vão permitir ao varejo levar produtos com 
preços menores durante o período de verão. Pimentel pondera que o setor começou a 
apresentar alguma recuperação no segundo semestre de 2016 e, por isso, as projeções 
para o ano são menores do que as variações vistas de janeiro a maio, quando a produção 
têxtil cresceu 5,3%, a de vestuário cresceu 6,6% e o varejo de roupas avançou 6%. "As 
bases de comparação do segundo semestre são mais altas que as bases do primeiro 
semestre. E ainda há uma inadimplência alta, taxa de desemprego alta e não se sabe em 
que velocidade o Copom [Comitê de Política Monetária] vai baixar a taxa básica de juros 
[Selic]. Tudo isso terá efeito sobre o setor daqui para frente", afirmou Pimentel. Na 
avaliação do executivo, a economia ainda não se descolou totalmente do cenário político 
turbulento. "A economia caminha à margem da crise política, mas bem aquém do que 
deveria ser. E ainda vai sofrer impactos se a política tiver uma deterioração", afirmou 
Pimentel.  
 
A Abit destacou como fatores mais positivos do setor a geração de 20 mil novos postos d 
trabalho de janeiro a maio. A projeção para o ano agora é de geração de 30 mil novas 
vagas, ante previsão feita em janeiro de 10 mil postos. Se esse desempenho se confirmar, 
o setor fecha o ano com 1,5 milhão de empregos diretos, voltando ao nível de 2015. 
Pimentel destacou ainda o aumento de 51,14% nas importações de máquinas e 
equipamentos feitos pelas indústrias no primeiro semestre, para US$ 178,5 milhões. A Abit 
estima que, no ano, os investimentos das indústrias do setor chegarão a R$ 2,1 bilhões, o 
que representa um aumento de 25,7% em relação aos desembolsos feitos em 2016. A 
estimativa original era de um aumento de 4,7%, para R$ 1,7 bilhão. "A queda da Selic 
ajuda a estimular os investimentos no setor, mas tem que ser mais acelerada para 
estimular as indústrias", afirmou o executivo.  
 
Arthur Pacheco de Castro, presidente do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem 
do Estado de São Paulo (Sinditêxtil-SP), acrescentou que, em São Paulo, o setor ainda 
será favorecido no segundo semestre pela decisão do governo de reduzir de 12% para 
zero a alíquota de ICMS sobre a saída de produtos têxteis do Estado. "Pudemos perceber 
alguns movimentos de melhora na produção em São Paulo. A redução do ICMS deve 
contribuir para uma retomada mais rápida do setor no Estado", afirmou Pacheco. São 
Paulo responde por 30% da produção têxtil e de vestuário no país. Ele prevê geração de 
10 mil postos de trabalho no Estado neste ano. 
 
(Fonte: Valor Econômico – 19/07/2017) 
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Após altas consecutivas, construção fecha vagas 
 
Campinas - O setor da construção civil da Região Metropolitana de Campinas (RMC) 
fechou mais vagas do que abriu no mês de junho, após duas altas consecutivas. E, no 
caso específico do município de Campinas, o problema é ainda mais grave. De acordo 
com o presidente da Habicamp, a Associação Regional da Habitação, Francisco de 
Oliveira Lima Filho, o mercado imobiliário da cidade está parado. "Precisamos resolver 
este problema o mais rápido possível para que Campinas volte a gerar empregos e 
movimentar a economia local e regional", diz. 
 

Municípios no vermelho 

De acordo com os números divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, o saldo nos 20 municípios 
que formam a RMC foi de 405 postos fechados no último mês. Com este último resultado, 
a saldo acumulado de vagas no ano baixou de 647 para 58 postos gerados nos seis 
primeiros meses de 2017. Dos 20 municípios que integram a RMC, 11 ficaram no 
vermelho, dois a mais em relação ao mês de maio, sendo Indaiatuba a que mais perdeu 
postos de trabalhos com 206. Outro município que também registrou número significativo 
de baixas foi Pedreira, com o fechamento de 153 vagas no setor. 

Monte Mor foi a cidade que mais abriu empregos no setor em junho com 99 vagas. 
Campinas também ficou com saldo positivo de 27 vagas, mas com forte redução na 
geração de empregos com carteira assinada na comparação a maio: apenas 27 vagas 
contra 195 em maio. 

Preocupante 

Lima Filho vê como preocupante os dados de junho, apesar de uma ligeira retomada no 
volume de concessões de crédito imobiliário no país. Em maio, segundo dados do Banco 
Central, cresceram 1,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Em maio, a alta 
foi de 23,4% em relação a abril. "O que está ocorrendo é o fim de obras já iniciadas há 
alguns anos e um volume ainda pequeno de novos lançamentos em toda a região. As 
contratações de mão de obra estão sendo insuficientes para absorver as pessoas que 
estão tendo seus contratos encerrados na RMC", diz presidente da Habicamp. 

Milton Paes 

(Fonte: DCI – 19/07/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Justa causa por faltas é restabelecida no TST 
 

- A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) reestabeleceu a dispensa por 
justa causa de uma mulher que atuava como caixa numa loja de vestuário. Ela havia 
faltado ao trabalho várias vezes sem justificativa em pouco mais de oito meses. 

De acordo com nota publicada no site do TST, o colegiado entendeu que a penalidade não 
foi desproporcional em relação ao ato faltoso da trabalhadora, que "agiu com desídia no 
desempenho de suas funções", e considerou que a empresa lhe aplicou gradativamente 
penalidades de forma imediata. 

A justa causa havia sido desconstituída pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região 
(TRT9), do Paraná, considerando que não houve proporcionalidade na aplicação da pena 
de demissão. Para o TRT paranaense, "ainda que não se possa admitir que a empregada 
falte ao serviço, sem justificativa, diante da situação em particular, caberia à empregadora 
atuar com maior sensibilidade". 

A empresa alegou em recurso ao TST que a justa causa foi devidamente comprovada por 
prova documental. No exame do apelo, a desembargadora convocada Cilene Ferreira 
Amaro Santos, relatora, observou que houve pelo menos cinco faltas injustificadas antes 
das duas faltas que antecederam à dispensa em pouco mais de oito meses de trabalho, 
mesmo após a trabalhadora ter recebido advertência e suspensão depois de cada 
ausência. 

Segundo a relatora, ao contrário do que entendeu o Tribunal Regional, os atestados de 
comparecimento para atendimento médico e medicação apresentados pela empregada 
não são meios hábeis para justificar falta pelo dia de trabalho, mas apenas justificativas de 
ausência em determinado horário. Assim, considerando o tempo em que trabalhou na 
empresa (de junho de 2010 a março de 2011) e a habitualidade das faltas cometidas, a 
relatora afirmou que a trabalhadora agiu com desídia e que a empresa aplicou as 
penalidades de forma gradativa. 

Por unanimidade, a Quarta Turma do TST proveu o recurso. Após a publicação do 
acórdão, foram opostos embargos declaratórios, ainda não examinados. /Agências 


