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QUE FUTURO PARA OS QUE FUTURO PARA OS 
OPERADORES NACIONAIS?OPERADORES NACIONAIS?

SEMINSEMINÁÁRIO TRANSPORTE RODOVRIO TRANSPORTE RODOVÁÁRIORIO
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A EMPRESA

• Criada há 40 anos, sediada em Mangualde
• Encontra-se presente em países como Espanha, 

França, Alemanha e República Checa
• No seu conjunto possui cerca de 1400 empregados, 

1250 conjuntos de veículos e uma facturação 
consolidada de 115 milhões de €

• Centrada no Mercado do Transporte Internacional 
de Mercadorias – Valor residual do Transporte 
Nacional
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• Transportes como actividade duplamente 
transversal da economia

• Economia portuguesa em franca estagnação:
– Taxa de inflação, Desemprego, PIB       Fonte DGTTF

• Multinacionais abandonam o nosso país
• Tecido empresarial, sobretudo industrial, de 

reduzida dimensão
• Grande número de empresas transitárias
• Crescimento ligeiro das exportações

ENVOLVENTE NACIONAL
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ENVOLVENTE NACIONAL

• Elevado número de operadores:
– 6331 em finais de 2005
– Apenas 5 operadores detêm taxas superiores a 

1% do mercado                          Fonte DGTTF e DBK

• Facilidade de acesso à profissão
– Elevado número de inscrições
– Baixo nível de escolaridade                     Fonte DGTTF

– Inexistência de Barreiras à entrada
• Legislação Antiga e Desajustada                
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• Ambiente de concorrência perfeita
– Protecção dos consumidores ou descalabro dos 

transportadores?
• Transportadores são verdadeiros “price takers”

– Possibilidade de actuação somente ao nível dos 
custos

• Falta profissionalização sector com repercussão 
negativa no ajustamento dos preços

• Não descriminação do transporte privado face ao 
transporte público

ENVOLVENTE NACIONAL
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ENVOLVENTE 
INTERNACIONAL

• Espanha e o seu efeito sombra
– Motivação da mão de obra, PIB cresce 3,5% e 

as importações e exportações com crescimento 
de cerca de 10%

• Alargamento da Europa e abertura de novos 
mercados geográficos:
– Deslocalização de indústrias
– Centralidade favorece novos países
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ENVOLVENTE 
INTERNACIONAL

• Aparecimento massivo de novos “players”
• Discriminação ambiental negativa dos transportes 

rodoviários
• Aumento das taxas de utilização  (portagens) das 

vias de comunicação
• Legislação comunitária de índole laboral bastante 

restritiva e alvo de intensa fiscalização
– Não mereceria Portugal um regime de 

excepção?
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ESTRATÉGIA

• Contenção de custos: Procura de Economias de 
Escala

• Aumento dimensão
• Entrada em mercados com custos de produção 

mais elevados que o nacional
• Melhoria contínua na gestão das rotas e demais 

serviços administrativos:
– Necessidade de possuir grandes clientes

• Típicos na indústria automóvel
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ESTRATÉGIA

• Escassez de grandes clientes em Portugal
• Início do processo de internacionalização

– Forte presença em Espanha
• Parecerias com pequeno número de clientes 

âncora: cerca de 15
• Clientes com transportes um pouco por toda a 

Europa
– Incentivo/necessidade de internacionalização
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ESTRATÉGIA FUTURA

• Continuação das linhas anteriores
• Abertura e adaptação às novas tendências

– Intermodalidade
• Restrições ambientais prejudicam as grandes 

distâncias
• Transportador de Mercadorias V/S Transportador 

Rodoviário de Mercadorias
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ALGUNS CUSTOS DE 
CONTEXTO

• Maiores custos de comunicação
• Elevados gastos com viagens
• Fraca potencialidade da marca Portugal
• Dificuldades acrescidas na gestão de pessoal e 

frota
– Atrasos e dificuldades no início das viagens
– Caso particular dos períodos de repouso
– Deslocação veículos para manutenção
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CONCLUSÃO

• Sector com défice de profissionalização 
• Economia Portuguesa em situação crítica
• Pulverização de empresas de Transporte
• Adaptação a novas formas de transporte 
• Nova centralidade Europeia

Só melhorando e inovando poderemos evitar que Portugal, 

qual jangada de pedra, se afaste ainda mais da Europa.


