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Resumos de informativos dos trabalhadores recentemente circulados 

 

1. Apoio sindical mundial aos ativistas da Colômbia 
Sindicatos de diversos países de Europa, Américas, Ásia-Pacífico, Mundo Árabe e Escandinávia 

enviaram mensagens de apoio aos trabalhadores da DHL Colômbia através da mídia eletrônica, 

enquanto os líderes sindicais salientavam as vantagens de sindicalizar-se em cinco localidades do 

país.  

Imagens de solidariedade também foram enviadas ao SNTT, o sindicato colombiano de transportes 

afiliado à ITF. Veja em https://www.flickr.com/photos/itf 

https://www.flickr.com/photos/itf
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Em outubro, sindicatos que atuam na indústria global das entregas reuniram-se em Bogotá, na 

Colômbia, para uma oficina sobre organização e aprofundamento da rede regional de sindicatos da 

indústria das entregas, em parte patrocinada pela FES. Camineros (Argentina), SIELAS (Panamá) 

Sindicato Trabajadores Empresas Exel Chile (Chile), USTAC (Guatemala), SNTT (Colômbia) e 

FBTTT (Venezuela): todos participaram. Os sindicatos celebraram suas vitórias, incluindo um 

recentemente assinado acordo coletivo entre o SIELAS, do Panamá, e a DHL Aero Expreso, e a 

recente vitória do Sindicato de Exel do Chile, em uma ação de greve de 4 dias que conquistou 

melhoras significativas para os trabalhadores da DHL no Chile. A reunião também confirmou o seu 

compromisso em prestar solidariedade pela organização do SNTT na DHL. Além disso, os 

delegados concordaram em realizar ações mais coordenadas na região.  

2. A ETF e o Conselho de Trabalhos da DHL deram declarações sobre a situação 
da DHL na Índia e na Colômbia 
Em seu encontro de Bonn, Alemanha, em 26 de novembro de 2014, o Conselho Europeu de 
Trabalhos (EWC) da DPDHL recebeu informação de representantes de sindicatos internacionais 
sobre a situação dos empregados da DHL na Índia e na Colômbia, alegando que eles estão sendo 
discriminados por causa de suas atividades sindicais. Uma moção com texto forte foi aprovada por 
unanimidade e lida para o Chefe Executivo  da empresa no Forum da DPDHL que se deu em 27 de 
novembro de 2014. A moção pode ser lida: EWC DPDHL Statement 

A Federação Europeia dos Trabalhadores em Transportes também emitiu uma declaração, do 
Comitê Executivo da Federação Europeia dos Trabalhadores em Transportes, após uma reunião 
acontecida nos dias 19 e 20 de novembro em Bruxelas, tendo mais uma vez recebido informação da 
piora das relações industriais na DHL da Índia. A declaração condena da maneira mais enfática 
possível o que se sabe do comportamento dos gestores nacionais da DHL na Índia, cuja conduta dá 
realmente a impressão de que viola o próprio código de conduta da empresa e infringe as diretrizes 
da OCDE para multinacionais de atuação global. A declaração da ETF pode ser lida mediante um 
clique neste link: Declaração da ETF sobre DHL Índia 

Muitos membros da EWC visitaram e conversaram com seus colegas da Índia enquanto 
compareciam a reunião do Sindicato da DHL em Mumbai, que se aconteceu de 15 a 17 de 
novembro, ou souberam dos graves problemas por seus companheiros de sindicato que 
empreenderam a viagem e depois fizeram seu relato. Delegados de outros países tais como 
Colômbia, Panamá, Chile, para mencionar alguns de ampla lista de delegados internacionais, 
fizeram relatos semelhantes. Com base em gravações em audio de altos executivos da DHL 
ameaçando e intimidando seus empregados,  aqueles que participaram da Reunião da Rede da DHL 
não puderam conter a indignação frente ao que parecia ser uma attitude arrogante e intimidadora da 
direção local da DHL. Os participantes reuniram-se com centenas de “courriers” durante uma reunião 
do sindicato e ouviram em primeira mão os relatos dos trabalhadores. Os delegados também se 
encaminharam a um local onde a diretoria realizava uma reunião, para protestar e expresser sua 
frustração com o inaceitável tratamento recebido pelos membros de sindicatos em toda a Índia.  

3. Reunião do sindicato da DHL chega ao fim em Mumbai, na Índia  
Delegados da ITF e membros do Sindicato Global UNI de todo o mundo reuniram-se com 

empregados da DHL para discutir questões de mútuo interesse em Mumbai, na Índia, entre os dias 

15 e 17 de novembro de 2014. O encontro teve como anfitriões a All India Railwaymen’s Federation, 

ITF e a UNI Global Union.  

http://www.dhlblog.org/wp-content/uploads/2014/11/EWC-DPDHL-Statement.pdf
http://www.dhlblog.org/wp-content/uploads/2014/11/ETF-statement-DHL-India.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YmP_M6SfVOA
https://www.youtube.com/watch?v=YmP_M6SfVOA
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Quem compareceu à reunião fez muito mais do que falar e ativamente engajou-se com seus colegas 

de trabalho, especialmente aqueles empregados pela DHL Índia, demonstrando sua solidariedade 

mediante o comparecimento a um ato, ressaltando os problemas com relação ao reconhecimento do 

sindicato e a tão falada perseguição enfrentada pelos ativistas sindicais da Índia quando tendo que 

lidar com a Diretoria da DHL, assim como reunindo-se com colegas da DHL numa reunião local do 

sindicato.  

A ITF, a UNI Global Union e os seus afiliados estão acompanhando de perto os acontecimentos.  

4. DHL Resultado do 3º Trimestre de 2014 
Somando 14 bilhões de euros, a receita do grupo Deutsche Post entre os meses de julho e setembro 

de 2014 foi de mais de 500 milhões de euros acima da de 2013, que ficou em  13.5 bilhões de euros. 

O lucro operacional subiu mais de 30 milhões de euros no último trimestre, chegando a 677 milhões 

de euros (2013: EUR 646 millhões). Na DHL, os salários de dois dígitos nos setores EXPRESS e 

CADEIA DE SUPRIMENTO fizeram o LAIR subir a 487 milhões de euros (2013: EUR 472 milhões). 

Devido ao aumento do lucro operacional da empresa, menos despesas com impostos e melhor 

resultado financeiro, o lucro líquido consolidado do Grupo subiu para aproximadamente 70 milhões 

no terceiro trimestre, chegando a 468 milhões de euros em 2014 (2013: EUR 399 milhões). Isto 

corresponde a uma subida de valor da ação de EUR 0.33 no ano anterior para EUR 0.38, em 2014. 

São previstos mais ganhos de lucro para o futuro. 

http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2014/group/dpdhl_boosts_revenues_and_earnings_i
n_the_third_quarter.html 

5. Pilotos da UPS mantém compromisso com entregas neste natal, apesar de 
controvérsia não resolvida 
 “Será que a United Parcel Service entregará neste natal? É essa a pergunta que os fabricantes, 
despachantes, varejistas e consumidores têm se feito. Ainda que não possamos falar de todos os 
aspectos das operações da UPS, podemos dizer que, apesar de a UPS não ter aprovado nosso 
contrato, mantemos nosso compromisso de fazer entregas nesta temporada de natal,” disse o 
portavoz da Associação de Pilotos Independentes, Brian Gaudet. 

Gaudet ainda disse que “a UPS tem feito de tudo para evitar os problemas com as entregas da 
época de festas do ano passado: desenvolveu e financiou um Plano de Pico de US$ 175 milhões; 
assinou o seu contrato com o Teamsters; aumentou suas contratações em 73%. Mas a UPS não fez 
tudo o que precisava; ela negligenciou suas operações aéreas ao não concluir o contrato com seus 
pilotos. Agora estamos no quarto ano de discussões contratuais com a UPS. A despeito desta 
negociação, IPA mantém seu compromisso de realizar entregas no período de festas. Mas 
encorajamos a UPS que, pelo bem de seus clientes, não deixe esse processo tão crítico inconcluso.” 

Para ajudar a tornar isto claro, a IPA tem publicou anúncios de página inteira nas edições asiática, 
européia e do leste dos EUA do Wall Street Journal no dia 24 de outubro, os quais podem ser vistos 
em www.ipapilot.org. A Associação Independente dos Pilotos representa os pilotos profissionais que 
voam pela United Parcel Service. 

http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2014/group/dpdhl_boosts_revenues_and_earnings_in_the_third_quarter.html
http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2014/group/dpdhl_boosts_revenues_and_earnings_in_the_third_quarter.html
http://www.ipapilot.org/
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6. FedEx Ground Declara Que Seus Motoristas Nâo São Empregados. Os 
Tribunais Decidirão 
As terceirizadas sempre foram parte das operações de terra da FedEx, e a companhia diz que isso 
ajudou a diferenciá-la da concorrência. “O modelo empresarial… tem sido muito bem-sucedido e 
benéfico – para clientes, empreiteiras e a FedEx Ground”, foi a declaração da empresa. (Os 
motoristas da UPS são empregados e têm um sindicato.) Mas diversas decisões judiciais recentes 
rechaçaram os argumentos da FedEx Ground de que os motoristas são terceirizados, o que pode 
estabelecer uma tendência entre as empresas dos Estados Unidos que tratam os profissionais mais 
como terceirizados do que como empregados. 
   
Tratar os trabalhadores como profissionais independentes pode levar a empresa a economizar até 
30% com folha de pagamento, incluindo seguro-desemprego, contribuições previdenciárias, aviso 
prévio e impostos estaduais, de acordo com o National Employment Law Project (NELP), um grupo 
de defesa dos direitos dos trabalhadores.  O uso de  terceirizados oferece às empresas vantagens, 
conforme diz James Baron, um professor de administração da universidade Yale. “Em parte, deve-se 
à incerteza quanto à demanda, e sobre as condições futuras, e a um sentimento de que a empresa 
tem mais flexibilidade com relação a escalar mais ou menos gente,” ele diz. 
 
Uma vez que os terceirizados não são cobertos por regras referentes a salário e carga horária, não é 
preciso pagar-lhes hora extra, e pode-se pedir que eles mesmos paguem por seus uniformes e pela 
manutenção do caminhão. Os terceirizados não tem direito à sindicalização e não são cobertos por 
proteções ao trabalhador contidas no Civil Rights Act (Lei dos Direitos Civis), de forma que não 
dispõe das mesmas condições para processor por assédio sexual ou discriminação. 
     
Extraído de Portside.org, para ler o artigo todo, acesse: http://portside.org/2014-10-19/fedex-ground-
says-its-drivers-arent-employees-courts-will-decide#sthash.npeNifWq.dpuf 
 

7. TNT Resultado do 3º Trimestre de 2014 
A TNT informou uma perda de receita operacional de €47m (3º tri de13: €3m positivo), resultante da 
restruturação de provisões e da provisão de  
€50m para um processo francês por concorrência. A TNT informou receitas de €1,646m (-2.0%). 
 
O ajuste da receita operacional da TNT foi de até 28.2% ou €50m (3T13: €39m). As receitas 
ajustadas tiveram queda de 3.0% de um ano ao outro, mas de até 2.7% quanto ao disponível para o 
negócio da moda dentro da China e na Holanda 
 
O lucro líquido ao final do período foi de €414m (2T14: €395m). Também houve um investimento de 
quatro anos de €185m na rede rodoviário europeia como parte do Programa de Melhorias da TNT. 

Fonte: http://www.tnt.com/corporate/en/data/press/2014/10/tnt-3Q14-results.html 

Resumos de notícias trabalhistas previamente circuladas 
 

 Sindicatos internacionais desenvolvem contra-ataque à DHL Índia 
 http://www.dhlblog.org/?p=1849 
 

http://portside.org/2014-10-19/fedex-ground-says-its-drivers-arent-employees-courts-will-decide#sthash.npeNifWq.dpuf
http://portside.org/2014-10-19/fedex-ground-says-its-drivers-arent-employees-courts-will-decide#sthash.npeNifWq.dpuf
http://www.tnt.com/corporate/en/data/press/2014/10/tnt-3Q14-results.html
http://www.dhlblog.org/?p=1849
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 Sindicatos internacionais realizam reunião sobre tratamento dados aos empregados por DHL 
Índia 

     http://www.dhlblog.org/?p=1844 
 

 Demonstre o seu apoio aos trabalhadores colombianso. Precismos já de sua ajuda 
http://www.dhlblog.org/?p=1833 

 Um muito obrigado da Índia (também em francês, espanhol e alemão) 
http://www.dhlblog.org/?p=1806 

 

 Situação da DHL na Índia : entrevista para Radio Labour 
http://www.dhlblog.org/?p=1804 

 Aja agora para apoiar #DHLDelhi4 

http://www.dhlblog.org/?p=1774                                      

 O Teamsters consegue entrar na FedEx 
 http://www.teamsters.ca/en/news/1946/the_teamsters_make_inroads_into_fedex  

 
 Desdobramentos da DHL Express na Índia 

http://www.dhlblog.org/?p=1746 
                                 

O Global Delivery Newsletter é publicado online e enviado por correio eletrônico para a sua mala 
direta a cada quatro ou seis semanas. Contém notícias, informação e notas que são de direto 
interesse à Rede Global de Entregas. A Newsletter é compilada pela Equipe Marshall Abrahams de 
Organização de Projetos em Logística e Cadeia de Suprimento da ITF. Se tiver sugestões de itens a 
serem incluídos em edições futuras ou quiser ser adicionado ou deletado da mala direta, favour 
contatar abrahams_marshall@itf.org.uk  

http://www.dhlblog.org/?p=1844
http://www.dhlblog.org/?p=1833
http://www.dhlblog.org/?p=1806
http://www.dhlblog.org/?p=1804
http://www.dhlblog.org/?p=1774
http://www.teamsters.ca/en/news/1946/the_teamsters_make_inroads_into_fedex
http://www.dhlblog.org/?p=1746
mailto:abrahams_marshall@itf.org.uk

