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 Alavanca 2: 
 Empresas de transporte 
 que liderarão no futuro   
 
 

 

Operadores multinacionais são altamente influentes por toda a indústria dos transportes. A 
logística, a navegação e os portos são todos dominados por um punhado de atores. Na 
aviação e no transporte urbano, empresas multinacionais agressivas vêm crescendo rápido. 
Às vezes, são empresas de fora do setor que realmente definem os termos e as condições 
para os trabalhadores em transportes, a exemplo das grandes redes varejistas no caso do 
transporte por caminhão.  

 

À medida que as tecnologias e a estrutura da economia global mudam, também muda a 
hierarquia das empresas de transporte multinacionais. A ITF identificou algumas das 
empresas que ela entende irão dar as cartas na indústria.  

 
Há 4 empresas que operam globalmente no setor de logística: Deutsche Post DHL, Fedex, 
UPS e XPO. A Deutsche Post DHL é a maior empresa de logística do mundo. Ela opera em 
220 países e tem redes substanciais em encomendas, entrega expressa, logística contratual e 
encaminhamento de frete. A Deutsche Post DHL está se concentrando em áreas chave de 
crescimento, tais como serviços de e- commerce e também em países de mudança geográfica 
como são Índia e China. 

 
Os clientes, tais como grandes redes varejistas, têm um grande impacto sobre o setor logístico. 
Há diversos cenários em que terminam sendo os clientes quem cria as pressões competitivas 
que tornam precários os padrões trabalhistas.  

 
O aparecimento de empresas de e-commerce tais como a Amazon  dá um exemplo 
importante de como muda o poder nas relações com os clientes. Essas empresas podem ter 
o capital necessário para cada vez mais gerir suas próprias operações logísticas. Por 
exemplo, em 2014, a Amazon acrescentou 21 instalações de logística à sua rede global, 
fazendo o número subir a um total de 173 no mundo todo. A distribuição e a logística da 
Amazon estão sendo crescentemente gerenciadas por uma empresa do mesmo grupo, a 
Amazon Transport & Logistics (ATL). Além disso, a Amazon comprou 60 aeronaves Boeing 
767 de carga e lançou suas próprias operações de frete aéreo na América do Norte e na 
Europa, sendo que, em 2016, a Amazon China solicitou à Comissão Federal Marítima dos 
EUA para operar como encaminhadora de fretes nos Estados Unidos.  

 
Maersk Line, MSC, CMA CGM e COSCO controlam quase metade do mercado de transporte 
marítimo de contêineres no mundo. A falência da Hanjin Shipping, em 2016, demonstrou as 
dificuldades pelas quais muitas empresas de navegação passaram após a crise financeira 
global de 2008, o que torna possível que os maiores atores venham a aumentar seu peso no 
mercado.  
 
A Maersk Line está em vias de aumentar sua fatia no mercado global para 18% após a compra 
da rival Hamburg Sued. A AP Moller-Maersk continua sendo a maior empresa marítima como 
um todo.  
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Os portos têm tido níveis semelhantes de dominância pelos grandes atores. A Hutchinson 
Port Holdings, a APM Terminals - da Maersk -, a PSA International e a DP World 
manuseiam 4 de cada 10 contêineres. Atores menores tais como ICTSI também têm planos 
agressivos. A expansão portuária tem seu crescimento condicionado ao dos operadores 
globais em todas as regiões do mundo.  

 
Na aviação, as tendências estão sendo ditadas regionalmente por empresas aéreas de 
baixo custo laboral como a Ryanair e, nos níveis intercontinentais, por empresas tais como 
Emirates e Qatar Airways. A Ryanair é a maior empresa de baixo custo da Europa e é 
peça fundamental na espiral descendente da indústria da aviação, empregando pilotos e 
tripulação de cabine com contratos de “zero-hora” e fazendo uso de planejamento fiscal 
agressivo. A Ryanair compete agora com empresas aéreas tradicionais em aeroportos 
europeus como o de Frankfurt. Linhas aéreas do Golfo como a Qatar Airways combinam 
subsídios estatais e condições trabalhistas restritivas para oferecer um preço mais baixo que 
o de empresas tradicionais nas principais rotas internacionais.  

 
Empresas como a Uber estão levando a um crescimento sem precedentes das multinacionais 
do transporte urbano. Essas firmas combinam investimento pesado em tecnologia com amplos 
ataques aos direitos trabalhistas. A Uber já levantou um capital de 15 bilhões de dólares, mas 
vive sendo acusada de não satisfazer a legislação do salário mínimo no mundo todo.  


