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Companhia americana planeja ser mais do que uma simples companhia de entregas expressas  
 
Uma das três maiores do mundo no transporte aéreo de cargas, a americana FedEx está 
determinada a ampliar sua participação no mercado de logística, com o objetivo de ser mais do 
que uma empresa de remessas expressas. Mas nisso, ela não está sozinha. Suas concorrentes, 
UPS e DHL também investem para ampliar seus braços de logística, onde os contratos são 
mais vultosos.  
 
Essa área é uma das que mais crescem dentro da carteira de serviços da FedEx, segundo Fred 
Schardt, que comanda a FedEx Trade Networks (FTN), divisão de remessas internacionais e de 
gerenciamento de logística. "Nosso plano é crescer em áreas-chaves na América Latina. Para o 
próximo ano, há planos específicos nesse sentido", diz Schardt, fã do futebol brasileiro. Vender 
serviços de logística é a tendência entre as empresas de transporte aéreo de cargas. Em dois 
anos, a FedEx inaugurou 35 escritórios da divisão FTN.  
 
"Estamos muito envolvidos na ampliação do portfólio de serviços de 'supply chain'. O objetivo 
é mostrar como podemos gerenciar esse tipo de produto para os nossos clientes", diz o vice-
presidente sênior de marketing global da FedEx Services, Rajesh Subramaniam.  
 
A FedEx estuda lançar no Brasil, no México, na Colômbia e no Panamá um serviço já em 
operação nos Estados Unidos. A vice-presidente de assuntos legais e regulatórios da FedEx, 
Marilyn Blanco-Reyes, diz que nesse produto a FedEx funcionaria como uma espécie de 
estoque de telefones celulares com defeito para serem encaminhados ao fabricante. "Estamos 
na fase de planejamento desse produto de logística", afirma Marilyn. 
 
As principais concorrentes da FedEx no mundo também investem em serviço de logística. Na 
também americana UPS, esse segmento respondeu por cerca de 20% do faturamento global 
de US$ 49 bilhões, em 2010. A estimativa é do gerente de operações da divisão de soluções 
de "supply chain" da UPS do Brasil, Fabio Acerbi.  
 
"Enquanto o potencial do mercado de remessas expressas é de bilhões de dólares, o de 
logística é de trilhões de dólares", diz Acerbi. Entre os principais serviço de logística da UPS, no 
Brasil, ele cita um contrato com uma operadora de telefonia celular. A UPS recebe celulares 
com defeito, encaminha-os ao fabricante. Depois de consertados, a UPS devolve os aparelhos 
ao consumidor - é o mesmo serviços que a FedEx quer implantar no Brasil. 
 
Na DHL, serviços de logística representaram 25,8% do faturamento total de 2010, de € 51,4 
bilhões. Entre 2009 e 2010 o resultado dessa divisão passou de € 12,2 bilhões para € 13,3 
bilhões, ou o equivalente a um crescimento de 9,2%. 
 
Outra frente de negócios da FedEx com potencial de expansão no Brasil é um produto de 
importação e exportação batizado de "international economy". Trata-se de um serviço de 
entregas que demora de quatro a 6 dias para ser entregue, mas pode ser até 28% mais barato 
que uma remessa expressa.  
 
A operação da FedEx no Brasil conta com cinco voos por semana entre Campinas, Argentina e 
Uruguai. A empresa opera no país um avião de grande porte, o MD11, com capacidade para 
87,5 toneladas. A FedEx tem também um acordo de transporte de cargas com a VarigLog, que 
opera um Boeing 757, com quatro voos por semana. 
 
Aquisições feitas na Índia e no México sinalizam um caminho para o Brasil  
 
A FedEx está comprando empresas em países emergentes e o Brasil está inserido nessa 
estratégia. Em novembro, comprou a empresa indiana de entregas expressas AFL. No mês 
seguinte, adquiriu a mexicana MultiPack, negócio sob análise de autoridades mexicanas. 
 



Dois executivos do alto escalão da FedEx dizem que aquisições podem ser um importante meio 
para abreviar seu plano de expansão no Brasil. Potenciais candidatos e prazos, no entanto, não 
foram detalhados. 
 
"Procuramos expansão por meio de crescimento orgânico e aquisições. Eu não posso revelar se 
estamos negociando com alguém no Brasil, mas posso dizer que vamos continuar investindo 
no país", diz o presidente da FedEx Express International, Michael L. Ducker, ao ser 
questionado se a FedEx poderia ir às compras no mercado brasileiro. 
 
"Obviamente que o Brasil é um mercado doméstico que estamos estudando. É um mercado 
que não se pode ignorar", acrescenta a vice-presidente de assuntos legais e regulatórios da 
Fedex Express, Marilyn Blanco-Reyes, que trabalha na sede da empresa para a América Latina 
e Caribe, localizada em Miami. 
 
O potencial avo de aquisição da FedEx, no Brasil, poderá ser tanto do setor de entregas 
expressas quanto do segmento de logística ("supply chain", ou cadeia de suprimentos). 
 
Na noite gelada, o ritmo faz lembrar Charles Chaplin 
 
Numa gelada noite de quarta-feira, 30 de março, o centro de operações da FedEx no Aeroporto 
Internacional de Memphis trabalha em ritmo frenético. Na área de 500 hectares, às 23h20, 
horário de pico do transporte de cargas, 7 mil funcionários trabalham rapidamente para 
descarregar e carregar 120 aviões - quase o tamanho da frota da Gol -, quantidade média no 
período noturno, que começa por volta das 22h30 e termina lá pelas 3h da madrugada.  
 
Todas as noites, os aviões da FedEx consomem o equivalente a 3,7 milhões de litros de 
querosene de aviação. No horário de pico, é possível ver na pista de pouso do aeroporto 
internacional de Memphis um avião de FedEx aterrisando e outro se preparando para fazer o 
mesmo um pouco atrás. Em média, uma aterrisagem a cada 90 segundos. A operação já atrai 
turistas - 80 por noite.  
 
Com pacotes provenientes de 220 países em todo o mundo, o centro da FedEx conta com força 
policial própria e corpo de bombeiros, além de uma alfândega. No meio de uma espécie de 
dança de centenas de empilhadeiras e pequenos tratores, aviões de variados portes são 
carregados ou descarregados entre 15 minutos e 35 minutos. A frota total da FedEx tem 697 
aeronaves, ou quatro vezes e meia a frota da TAM, com 152 aviões. 
 
Em apenas duas áreas de triagem de remessas, 450 mil pacotes são manuseadas por hora. 
Difícil não remeter essa cena ao filme "Tempos Modernos", de Charles Chaplin, com 
trabalhadores martelando no mesmo ritmo. 
 



 
 

Memphis, onde Elvis Presley gravou seu primeiro disco 
 
Uma cidade musical. Se Memphis, a maior cidade do Estado americano do Tennessee e sede 
da FedEx, pode ser resumida em apenas uma frase, essa é a sua melhor definição. E não 
apenas porque abriga Graceland, a mansão de Elvis Presley. 
 
Logo na chegada, ainda dentro do aeroporto, ao lado das esteiras de bagagens um painel com 
fotos enormes de músicos como Elvis e B.B. King dá o tom do que o turista vai encontrar pela 
frente. "Memphis, casa dos shows e berço do rock'n'roll", diz o letreiro gigante, em preto, 
branco e vermelho. 
 
Na entrada de hotéis, prédios públicos e do maior ginásio local, o FedEx Forum, caixas de som 
ao ar livre reproduzem boa música, dia e noite. No lobby do hotel Westin, um intrigante 
armário com 10 guitarras da marca Gibson chama a atenção. Não se trata de mera peça de 
decoração. Caso o hóspede tenha habilidade, ou não, pode tomar uma guitarra emprestada 
para tocar em seu quarto ou até para arriscar uma perfomance na calçada. E tudo isso de 
graça. Basta fornecer o número do cartão de crédito como garantia. 
 
A poucos passos do hotel Westin, localizado no centro da cidade, a fábrica da Gibson e o 
museu do rock'n'soul estão lá. Nos arredores, a Beale Street, que concentra dezenas de bares 
com música ao vivo e lojas de presentes.  
 
Nos bares há placas avisando que há quartos de graça, mas apenas para clientes que se 
animaram demais com o show de blues e com a cerveja.  
 
Para quem prefere música ao ar livre, de tarde até a madrugada, um palco, na mesma rua 
Beale, oferece shows de blues. 
 



Mas outdoors gigantes e estátuas espalhadas pela cidade não deixam o turista esquecer que a 
maior atração musical de Memphis é Elvis Presley e a mansão onde morou de 1957 até a sua 
morte, no dia 16 de agosto de 1977. Elvis, na verdade, nasceu, em 8 de janeiro de 1935, 
numa pequena casa na cidade de Tupelo, no Estado do Mississipi. Mudou-se em 1948 para 
Memphis. Gravou o primeiro disco em 1953 e mais de 700 canções ao longo da carreira. Sua 
música mesclou blues, country, gospel e mudou o rock'n'roll.  
 
Graceland recebe por ano 500 mil pessoas que elevaram a mansão de Elvis à condição de 
maior atração turística do Tennessee. Em uma das lojas que vendem lembranças, o vendedor 
Brandon Tynis conta que recebe 15 mil pessoas por mês. Entre esses turistas, diz que é 
crescente a presença de brasileiros, que adoram comprar chaveiros a US$ 5,99 cada. (AK) 
 
Intercâmbio com a Ásia impulsiona importações 
 
O crescimento do intercâmbio comercial entre a Ásia e a América do Sul, em 2011, vai 
impulsionar o mercado brasileiro de transporte de cargas expressas. A avaliação é do 
presidente da DHL Express para as Américas, Stephen Fenwick. 
 
De acordo com o executivo, que estreou no cargo em janeiro, as importações de países sul-
americanos de produtos provenientes da Ásia deverá registrar expansão acima de 20% em 
2011. "Além do intercâmbio entre Ásia e América do Sul, para nós, é muito relevante o 
comércio dentro da própria América Latina, mas esse movimento poderia ser bem mais forte 
do que é", afirma Fenwick. 
 
O aumento do intercâmbio comercial entre países sul-americanos e asiáticos vai contribuir 
para o crescimento de pelo menos 30% nas importações de remessas expressas do Brasil em 
2011. 
 
A estimativa é da diretora de marketing a DHL Express no Brasil, Juliana Vasconcelos. Ano 
passado, diz ela, a expansão desse serviço foi de 33%, em relação a 2009. Entre alguns dos 
principais produtos que serão importados da Ásia, Fenwick cita produtos manufaturados como 
eletroeletrônicos, telefones celulares e medicamentos. 
 
A DHL vai investir neste ano na renovação de toda a sua frota terrestre, composta atualmente 
por 330 veículos, mas o valor não foi divulgado. A DHL, no Brasil, não tem frota própria de 
aviões. A empresa usa os compartimentos de carga de aviões de outras empresas que operam 
voos regulares de passageiros. 
 
Como parte do objetivo de ampliar sua operação no mercado brasileiro, a DHL Express lançou, 
no início de fevereiro, um serviço de remessas expressas internacionais em Manaus. O novo 
produto foi batizado como "carga aérea expressa". Uma parceria com o Banco do Brasil (BB) 
permite que o clientes da DHL que são correntistas do BB podem ter desconto de até 70% no 
envio de remessas ao exterior, por meio de uma ferramenta eletrônica conhecida como "Brasil 
web trade". 
 
"O produto para importação tem registrado resultados muito positivos. A gente acredita que 
pelas condições do câmbio o cenário vai estar muito mais favorável para as importações do 
que para as exportações, em 2011", afirma Juliana. 
 
A DHL Express é controlada pelo grupo alemão Deutsche Post DHL, que no ano passado 
registrou crescimento de 11,4% no seu faturamento, ou € 51,4 bilhões. O lucro líquido 
consolidado da DHL foi de € 2,5 bilhões em 2010, ou um crescimento de quase 50% em 
relação a 2009. 
 
"Os resultados de 2010 foram muito bons. Nossa expectativa para 2011 é de manter esse 
patamar de crescimento", afirma Fenwick. Segundo ele, o crescimento das vendas no mercado 
sul-americano deverá ficar em "um forte dígito" neste ano.  
 



Nos Estados Unidos e no México, o executivo prevê crescimento de dois dígitos, resultado que 
vem sendo observado nesses dois últimos dois anos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 abr. 2011, Empresas, p. B4. 


