
 

 Alavanca 1: 
 Polos e corredores  
 
 
 

 

A base de sustentação da ITF é feita de trabalhadores sindicalizados dos mais importantes 
portos, aeroportos, polos logísticos, hidrovias e corredores ferroviários. São trabalhadores que 
demonstram seu poder tanto em benefício próprio como no da família expandida da ITF. A 
rápida expansão da indústria dos transportes põe em risco a posição da ITF nos pontos 
críticos dos transportes no mundo todo. Exemplo disso são os novos tipos de polos logísticos 
próximos a aeroportos, que frequentemente empregam trabalho não sindicalizado.  

 
Há muitos tipos de polo na indústria dos transportes; todavia, portos e aeroportos são os de 
maior importância estratégica para os sindicatos de transportes. Isto acontece por eles 
compartilharem as seguintes características: 

 

 São nódulos importantes nas redes globais de transporte. Problemas nos principais 
portos e aeroportos têm impacto elevado na economia como um todo, afetando não 
apenas as empresas de transportes.  

 Envolvem alta concentração de trabalhadores e múltiplos empregadores. O emprego 
se mantém numa determinada localização por um período prolongado, sendo difícil 
para os empregadores deslocar as operações num curto prazo. 

 Principais portos e aeroportos são polos num sentido amplo, pois há operações 
logísticas substanciais no entorno, fora do perímetro aeroportuário.  

 
Exemplos de polos 

 

O Porto de Mombasa no Quênia é o mais importante da África Oriental. Em 2015, passaram 
por ele 1.1 milhão de contêineres (teu) e 26.7 milhões de toneladas de carga a granel, 
tornando-o um nódulo marítimo crucial para o “Corredor Norte”, que liga Quênia, Uganda, 
Ruanda e Burundi. O porto é crucial para o emprego. São 7.500 empregados no aeroporto em 
si e mais 6.000 em centrais de fretamento de contêineres, além de milhares que trabalham em 
logística e nos armazéns ao redor.  

 

O aeroporto de Frankfurt é um dos quatro maiores da Europa, tendo passado por ele 61 milhões 
de passageiros e 2.1 milhões de toneladas de carga em 2015. Serve de base para atores 
importantes da indústria como o Grupo Lufthansa e a operadora aeroportuária Fraport. É 
também o maior polo de empregos da Alemanha, com 80 mil empregados de 500 empresas.  

 
Há diversos tipos de corredores na indústria do transporte, tais como os corredores marítimos 
e de aviação. Os corredores de maior importância para os sindicatos de transportes são 
aqueles onde a concentração de trabalhadores em determinadas rotas implica oportunidades 
de organizar trabalhadores normalmente fragmentados e isolados. Corredores rodoviários 
internacionais são o melhor exemplo da importância dos corredores.  

 
Exemplo de corredor 

 

O corredor norte da África Oriental é uma artéria rodoviária que começa no porto de Mombasa 
no Quênia. É a estrada que cruza o Quênia e países não litorâneos como Uganda, Burundi e 
Ruanda. O corredor rodoviário é crítico para as economias das quatro nações e contém 
trabalhadores em transportes em grande quantidade. A ITF e seus afiliados organizaram lá 
mais de 2.300 caminhoneiros mediante atividades ao longo do corredor em 2014-15. 
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