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1. ITF/UNI: encontros com empresas marcados para 2014. 

 

DHL 

2. ITF/UNI: Queixa à OCDE termina contra Deutsche Post DHL. 
3. Unifor fecha Acordo Nacional no Canadá com DHL Express. 
4. Carregadores de Heathrow em greve de 48 horas por melhoria salarial. 
5. DHL inicia serviço de frete aéreo entre Europa e EUA de produtos de Ciências da Vida. 
6. Deutsche Post DHL aumenta lucros no terceiro trimestre de 2013. 

 

UPS 

7. UPS e a Associação dos Pilotos Independentes passam para mediação. 

 

TNT 

8. TNT Express ganha contrato de exclusividade com a Gibson. 
9. TNT Express decide manter negócios no Brasil. 

 

DPD/Geopost 

10. DPD investe £2.4m em expansão no Reino Unido. 
 

11. E por último… 

 

Resumos de notícias sindicais já enviadas 

 

1. ITF/UNI: Encontros com empresas marcados para 2014 
A ITF e a UNI Global Union manterão encontros individuais separados com empresas para ativistas 
sindicais da DHL, UPS, TNT, FedEx e DPD/Geopost durante 2014. Esses encontros terão lugar em 
vários lugares diferentes. 

 

Mais informações serão transmitidas diretamente a potenciais participantes e partes interessadas. 

 



 

 

2. ITF/UNI: Queixa à OCDE termina contra Deutsche Post DHL 
Em novembro de 2012, a ITF e a UNI global union levaram uma série de queixas contra a Deutsche 
Post DHL diretamente ao governo alemão. Nosso caso foi investigado pelo ponto de contato 
nacional (PCN) da OCDE, que, em junho de 2013, nos pediu para recorrermos à mediação. 

 

O processo foi muito efetivo na Turquia, onde mais de 1.600 trabalhadores da cadeia de suprimentos 
da DHL Turquia conquistaram o direito de serem representados por seu sindicato de escolha, 
TUMTIS. O processo também levou a uma avaliação obrigatória das relações industriais da DHL 
com nossos sindicatos afiliados na Índia e na Colômbia e fez com que os encontros trimestrais com 
a ITF e a UNI passassem a fazer parte do processo de diligência da empresa. Ambas essas 
exigências foram transmitidas ao PCN no governo alemão, que se mantém diretamente envolvido no 
processo de monitoramento. Leia mais sobre isso em: http://www.bmwi.de/EN/Press/press-

releases,did=623838.html 
 

3. Unifor fecha Acordo Nacional no Canadá com DHL Express 
Unifor fechou um acordo preliminar no dia 5 de dezembro de 2013 para um novo contrato para seus 
membros na DHL Express no Canadá, a duas horas de uma greve. Os detalhes finais serão 
resolvidos nos próximos dias, estando a votação da ratificação planeada em muitos locais. 
 
“Uma negociação com prazo-limite e continuação de solidariedade tornaram esse acordo possível,” 
disse Bob Orr, Assistente de Unifor ao Presidente, e acrescentou que o comitê de negociação 
recomenda unanimemente a ratificação do acordo. 
 
Unifor representa mais de 600 trabalhadores da DHL no país nas províncias de Colúmbia Britânica, 
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontário e Nova Escócia. Os membros votaram em média 98 por 
cento a favor de uma greve, se necessário. Só 8 membros em Toronto acabaram por fazer greve 
antes de se fechar o acordo. 
Os membros de Unifor na DHL Express entregam e coletam pacotes em todo o Canadá, inclusive 
frete internacional. As negociações estão decorrendo desde maio de 2013. 
Fonte: Unifor, http://www.unifor.org/en/whats-new/news/unifor-reaches-deal-dhl-express-across-
canada 

 

4. Carregadores de Heathrow em greve de 48 horas por melhoria salarial 
Membros do Unite que trabalham para Menzies World Cargo nas instalações da DHL em Heathrow 
entraram em greve por melhoria salarial no dia 21 de novembro de 2013. 

 

Estão zangados porque ganharam até 22% menos do que outros trabalhadores em Menzies World 
Cargo que fazem um trabalho muito semelhante. A greve de 48 horas vem na seqüencia de uma 
rotura nas negociações em ACAS onde o sindicato estava trabalhando arduamente para fechar um 
acordo. 

 

Em junho, durante as negociações salariais, Menzies informou seu pessoal de World Cargo 
baseado em Heathrow que o congelamento de seus salários por 2 anos se justificava com base no 
fato de outros trabalhadores em London Heathrow – inclusive membros do Unite com contrato da 
DHL – ganharem em média entre 15 a 22% menos do que eles por um trabalho muito semelhante. 

 

Essas revelações enfureceram os trabalhadores com o mesmo contrato da DHL quando souberam 
das exigências feitas pela empresa e estão agora demandando que seus empregadores fechem o 
fosso salarial. 

http://www.bmwi.de/EN/Press/press-releases,did=623838.html
http://www.bmwi.de/EN/Press/press-releases,did=623838.html
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http://www.unifor.org/en/whats-new/news/unifor-reaches-deal-dhl-express-across-canada


 

 

 

Menzies teve um lucro operacional subjacente de £35.6 milhões em 2012 de sua divisão de 
aviação, um aumento de 16 por cento de 2011. 

 

Ver mais em: http://union-news.co.uk/2013/11/heathrow-cargo-workers-begin-48-hour-strike-
pay/#sthash.pjhptmAU.dpuf 

 

5. DHL inicia serviço de frete aéreo entre Europa e EUA de produtos de Ciências 
da Vida 
10 de fevereiro de 2014 – a DHL anunciou em Miami, Flórida que um novo serviço de frete aéreo de 
temperatura controlada irá operar entre Bruxelas e Cincinnati usando aviões de carga Boeing 747-
400. As operações em Bruxelas serão geridas através de suas instalações ad hoc de Ciências da 
Vida ali. 

 

Fonte: http://theloadstar.co.uk/wp-content/uploads/dhlgf.pdf 

 

6. Deutsche Post DHL aumenta lucros no terceiro trimestre de 2013 
O Presidente da Deutsche Post DHL Frank Appel elogiou sua “força de trabalho altamente 
qualificada e dedicada” e referiu “o desempenho de sucesso da DHL num ambiente volátil”, visto 
que a Deutsche Post DHL aumentou seus lucros no terceiro trimestre de 2013, com uma receita de 
13.5 mil milhões (bilhões) de euros. 

 

O Dr. Appel afirmou que as forças motrizes desse crescimento foram o aumento do número de 
volumes e receitas no negócio na Alemanha. Além disso, o incremento de vendas subjacente 
reflete um forte crescimento do negócio do transporte expresso internacional e da divisão de Cadeia 
de Suprimentos. Referiu a forte posição de mercado da DHL nas economias emergentes – 
particularmente na Ásia. 

 

O resultado operacional do Grupo aumentou em 7% para 646 milhões de euros no terceiro trimestre 
de 2013. Do mesmo modo, o lucro líquido associado aumentou em cerca de 6% para 399 milhões 
de euros entre julho e setembro de 2013, comparado a igual período do ano anterior. 

 

"Com o nosso desempenho de sucesso num ambiente ainda volátil …," disse Frank Appel, "Temos 
uma força de trabalho altamente qualificada e dedicada, uma excelente posição de mercado nas 
economias em crescimento global e uma rede global única." 

 

A divisão EXPRESS continuou a aumentar a receita e o lucro no terceiro trimestre. A receita 
reportada entre julho e setembro totalizou 3.1 mil milhões (bilhões) de euros, ligeiramente abaixo do 
nível do ano anterior (2012: 3.2 mil milhões (bilhões) de euros). A receita da Express no terceiro 
trimestre aumentou em mais de 5 por cento, após o ajustamento de uma série de fatores. O 
principal fator que alimentou esse lucro foram as remessas internacionais com prazo de entrega da 
divisão. 

 

Fonte:http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2013/group/deutsche_post_dhl_financial_figu
res_q3_2013.html (11 Dez 2013) 
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7. UPS e a Associação dos Pilotos Independentes passam para mediação 
5 de fevereiro de 2014 – a UPS e a Associação dos Pilotos Independentes, que representa os 
aproximadamente 2.600 pilotos que voam pela UPS, anunciam o seguinte: Conforme um acordo de 
processo assinado no ano passado, a empresa e o sindicato solicitarão a mediação do Conselho de 
Mediação Nacional para suas negociações de contrato em curso; esse pedido conjunto reflete o 
desejo de ambas as partes de continuar o progresso no sentido de um acordo que seja bom para a 
UPS, seus clientes e empregados; a mediação do conselho não é só uma parte comum do 
processo de negociação, o conselho mediou com sucesso cada contrato que a UPS negociou com 
a API; as partes envidaram seus melhores esforços nos últimos dois anos e meio de negociações e 
ainda não chegaram a acordo nas áreas do contrato de carga horária, indenização, pensões, 
âmbito e benefícios; as partes continuam comprometidas perante uma negociação de boa-fé e 
trabalhando com o conselho para chegarem oportunamente a acordo. 
 

Fonte: http://www.theflyonthewall.com/permalinks/entry.php/UPSid1958427/UPS-UPS-Independent-
Pilots-Association-move-to-mediation 

 

8. TNT Express ganha contrato de exclusividade com a Gibson 
Amsterdão, 9 de janeiro de 2014 – a TNT Express ganhou um contrato de exclusividade de 18 

meses para providenciar serviços de entrega expressa à Gibson Brand Inc. nas regiões da Europa, 

Médio Oriente e África. Essas regiões constituem um mercado cada vez mais importante para a 

Gibson Brand Inc., que fabrica instrumentos musicais e equipamentos de áudio profissional. 

The Loadstar: http://theloadstar.co.uk/wp-content/uploads/TNT-Express-wins-exclusive-contract-with-

Gibson.pdf 

9. TNT Express decide manter negócios no Brasil 
A TNT Express anunciou hoje que terminou as discussões com potenciais compradores de suas 
operações domésticas no Brasil (TNT Mercúrio). A TNT Express não acha possível realizar uma 
transação em termos aceitáveis. 

Em março de 2013, a TNT Express anunciou o início dos preparativos para a venda de suas 
operações domésticas no Brasil. A empresa levou a cabo um processo abrangente para garantir o 
melhor resultado para acionistas, clientes e empregados. Havia interesse no negócio mas faltavam 
condições ou um preço aceitáveis. 

Após essa decisão, a TNT Express continuará a melhorar suas operações domésticas no Brasil, 
focando na satisfação dos clientes, na qualidade do serviço, na gestão das receitas e no controle dos 
custos. Como resultado das medidas administrativas já tomadas, o departamento conseguiu um 
excelente desempenho dos serviços, gerou novas receitas e reduziu acentuadamente os prejuízos. 
No 4ºT13, o desempenho continuou a melhorar de acordo com a tendência até à data nesse ano do 
3ºT13. As operações domésticas no Brasil serão geridas como um departamento comercial separado 
dentro da TNT Express. 

As operações domésticas no Brasil já não serão referidas como operações descontinuadas. 

Fonte: TNT Express 
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10. DPD investe £2.4m em expansão no Reino Unido 
DPD investiu £2.4 milhões em três novos depósitos em Dagenham, Bridgwater e Feltham, bem como 

num novo depósito de substituição construído para o efeito em Raunds em Northamptonshire. Prevê-

se que coletivamente esses depósitos criem até 100 postos de trabalho. 

A empresa de distribuição de encomendas disse que a expansão é resultado de um aumento 

significativo do volume de encomendas B2C, gerado por seu serviço horário de uma hora, Predict. 

As novas instalações de 33.500 pés quadrados em Dagenham tratarão do aumento do volume de 

encomendas na zona oriental de Londres, servindo 20 novas rotas. 

As instalações de 20.000 pés quadrados em Bridgwater ficam em Dunball Industrial Estate e servirão 

34 novas rotas em Somerset e áreas circunjacentes. 

Situado perto de Heathrow, o depósito de 30.000 pés quadrados de Feltham ajudará a gerir o 

volume de encomendas na zona sul de Londres, ao mesmo tempo que apoia os locais existentes em 

Southall e Croydon. 

As novas instalações de DPD de 43.000 pés quadrados em Raunds substituem seu depósito de 

Rushden, que tinha mais de 20 anos. 

Fonte: http://www.logisticsmanager.com/Articles/21685/DPD+invests+24m+in+UK+expansion.html 
 

11. E por último …enganos acontecem… 
Carregamento de cocaína enviado para supermercado alemão 'por engano' 
 
Stefan Redlich da polícia de Berlim: "Algures no mundo, alguém está sentindo a falta de 140 quilos 
de cocaína" 
A polícia de Berlim encontrou 140 quilos (309lb) de cocaína escondidos em caixas de bananas que 
os traficantes enviaram para um supermercado, aparentemente por engano. 
Encontraram cocaína no valor de 6m de euros (£5m; $8.2m) em caixas de frutas enviadas para cinco 
filiais da Aldi-Nord na capital alemã e em áreas circunjacentes, disse a polícia. 
Supõe-se que as drogas tenham chegado por via marítima a Hamburgo vindas da Colômbia, donde 
foram enviadas em caminhões. 
Os traficantes terão provavelmente cometido um "erro de logística", disse um porta-voz da polícia. 
Foi o maior confisco de cocaína em Berlim nos últimos anos, acrescentou Olaf Schremm. 
Os trabalhadores de cinco filiais da Aldi em Berlim e de uma em Brandenburg descobriram as drogas 
quando desencaixotavam as caixas, segundo a revista alemã Spiegel. 
Aldi não se pronunciou porque as buscas policiais ainda continuam. 
Há 4 anos, os trabalhadores em filiais espanholas de outra cadeia de supermercados de baixo custo 
alemães, Lidl, encontraram quase 80 quilos de cocaína escondidos em caixas de bananas 
importadas do Equador. 
A polícia disse que Lidl não tinha nada a ver com a operação de contrabando e agradeceu à cadeia 
a ajuda prestada na descoberta das drogas, segundo o jornal The Guardian. 
 
Fonte: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25640485#story_continues_1 
 

http://www.logisticsmanager.com/Articles/21685/DPD+invests+24m+in+UK+expansion.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25640485#story_continues_1


 

 

Resumos de notícias sindicais já enviadas 
 

 Sindicato da DHL Bahrein realiza um seminário de organização para sindicatos do Bahrein 
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1531 
 

 Empregados da DHL saem às ruas em Deli, Índia 
https://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1511 

 

 Lutando para continuar forte 
http://www.itfglobal.org/tnt_blog/?p=65  

 

 Delegado sindical despedido do Unite reintegrado e UPS Parcels discute cargas de trabalho 
absurdas e alegada intimidação em Acas 
http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=134 

 

 TUMTIS assina novo ANC com UPS na Turquia 

http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=130 

 UPS Colônia: Poder sindical consolidado e aumentado 

http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=120 

 

 Membros de Unifor na DHL Express no Canadá votam a favor de greve 

       https://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1494 

 Trabalhadores de Global Delivery lutam contra alegada intimidação 

http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=114 

 

 Empresa de distribuição de encomendas de Londres faz greve de entrega de cartões no fim do 

mês 

http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=108 

O Boletim Informativo Global Delivery é publicado online e enviado por correio eletrônico a cada 4-6 
semanas a todos os que figuram em sua lista de distribuição. Contém notícias, informações e avisos 
com interesse ou relevância diretos para a rede Global Delivery. É compilado por Marshall Abrahams 
de SCLOPT da ITF. Se tiver sugestões de temas que possam ser incluídos em próximas edições ou 
se quiser que seu nome seja acrescentado ou retirado da lista de envio, por favor contatar 
abrahams_marshall@itf.org.uk  
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