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Marítimo
Extremo Oriente
Próximo feriado na China:
• National holiday (Golden Week): de 01/10/21 até 07/10/21
Lockdown em Xiamen, China:
As autoridades chinesas ainda não divulgaram uma data para reabertura em Xiamen. Com o país se
preparando para comemorar o Festival do Outono esta semana, as autoridades locais tomaram uma série
de medidas para controlar o surto da Covid-19. Os residentes de Putian foram instruídos a evitar viagens
desnecessárias e a tomar precauções contra a propagação do vírus durante o feriado. Autoridades da
cidade de Zhangzhou fecharam espaços culturais e de entretenimento, incluindo museus, cibercafés e
atrações turísticas, para evitar a propagação de infecções.
Em várias cidades, funcionários públicos e funcionários de órgãos do Partido Comunista, instituições
públicas e empresas estatais foram solicitados a permanecer em serviço durante o feriado para ajudar a
combater o surto.
O especialista em medicina respiratória Leung Chi-Chiu disse que não era suficiente olhar apenas
para o número de casos - a propagação do surto e as medidas tomadas também precisam ser
consideradas. “Olhando para o rastreamento deles nos últimos dias, a propagação permanece confinada
a links de transmissão rastreáveis ou áreas onde medidas de contenção adequadas já foram tomadas,
[como em] certas áreas quentes em Xiamen e Putian”, disse Leung. Ele disse que, dado o histórico de
contato para a maioria dos casos ser estabelecido, o surto poderia ser controlado em um tempo
relativamente curto.
Enquanto isso as operações portuárias continuam acontecendo.
Fonte: https://www.scmp.com/news/china/science/article/3149366/chinas-delta-outbreak-fujian-continues-numbers-start-fall

Cenário operacional na China:
O Peak Season (alta temporada) está em andamento e deve colocar ainda mais pressão sobre o
comércio no serviço TPEB (Transpacific Eastbound). Fortes previsões de fornecedores e importadores
sugerem que o pico continuará até o Ano Novo Chinês de 2022. A capacidade de espaço permanece
reduzida devido ao acúmulo de atrasos, congestionamento e blank sailings (viagens omitidas).
• Com a proximidade do feriado Golden Week, a maioria dos armadores já enfrentam overbooking
(falta de espaço nos navios) para embarque na primeira quinzena de Outubro;
• Os armadores continuam reduzindo o free time demurrage dos containers com intuito de incentivar
a rápida devolução das unidades vazias. Essa semana a Hapag-Lloyd, a MSC e a Hamburg-Sud
anunciaram novas reduções no free time à partir de 01/10;
• Alguns exportadores estão postergando a retirada de containers vazios nos terminais chineses para
evitar custos com detention do equipamento, devido ao atraso para abertura do gate pelos
armadores, ocasionado pelo congestionamento de navios nos portos. Sugere-se que os exportadores

retirem os containers vazios o mais rápido possível para evitar surpresas com falta de equipamento
pela retirada tardia;
• A região do sul da China enfrenta forte escassez de containers de 40’NOR e sugere-se que utilizem
40’HC para atender demandas urgentes;
• Segue abaixo a programação de Blank Sailings (saídas omitidas) pelos armadores:

India:
As exportações da India aumentaram 45,8% ano a ano no mês passado, para US $ 33,2 bilhões,
embora a uma taxa de crescimento mais lenta do que o aumento de 50% visto em julho. Como resultado,
a competição por espaço de contêiner é feroz e as taxas estão subindo mais rápido do que nunca - apesar
dos anúncios das operadoras sobre os limites das taxas spot, de acordo com Rakesh Pandit, CEO da
Conbox Logistics, com sede em Pune.
“O limite para as taxas de frete marítimo à vista é uma grande piada”, disse ele ao The Loadstar.
“Todas as linhas principais aumentaram novamente as taxas nos últimos 10 dias, para suas viagens entre
1 de outubro a 15 de outubro, incluindo CMA CGM e Hapag-Lloyd.” Ele disse que os exportadores que
usam o mercado spot são “os que mais sofrem”, já que “quase não há” pedidos ex-Índia para a África,
Oceania e América do Norte e do Sul. “Mesmo as encomendas com taxas premium estão sendo
rejeitadas”, acrescentou.
Sobre o equipamento, Pandit disse que há uma escassez de equipamentos especiais, como reefers
(refrigerados), mesmo nos principais portos como Nhava-Sheva, enquanto também faltam containers de
20 e 40 pés em todos os principais portos secos do país.
As transportadoras também estão dando preferência a cargas leves na emissão de encomendas spot,
observou ele, o que é um “grande golpe” para exportadores de commodities importantes como arroz,
perecíveis, granito e telhas.
Fonte: https://theloadstar.com/indian-exporters-suffer-as-spot-rates-climb-despite-carrier-rate-cap/

Greve em Bangladesh
Funcionários do porto de Chittagong disseram que o carregamento de contêineres em navios de
saída foi interrompido completamente no dia 21/09, já que os caminhoneiros não estavam trazendo
contêineres para o porto.

Executivos de transporte marítimo em Chittagong disseram que nenhum caminhão entrou ou saiu
da área do porto, enquanto nenhum caminhão ou vans foram vistos nas estradas e rodovias,
acrescentaram.
Caminhoneiros e outros trabalhadores realizaram comícios e protestos, convocando o governo a
atender às suas demandas.
Os caminhoneiros reforçaram a greve de 72 horas apresentando 15 demandas, que incluem aumento
do imposto de renda para proprietários de veículos; alterações à Lei de Transporte Rodoviário-2018; parar
o assédio e extorsão pela polícia; flexibilização dos requisitos de licença para motoristas de HGV; e
instalação de banheiros para caminhoneiros a cada 50 quilômetros nas rodovias.
A Associação de Proprietários de Transporte de Mercadorias do Movimentador Principal de
Caminhões Cobertos de Bangladesh e a Federação de Trabalhadores de Caminhoneiros de Bangladesh
aplicaram a greve conjuntamente após solicitarem que o governo atendesse suas demandas o mais cedo
possível.
Exportadores e importadores temem um impacto significativo no comércio devido à greve, o que
pode agravar o congestionamento já causado pela Covid.
“O governo deve resolver imediatamente o impasse com os proprietários de caminhões e
trabalhadores para salvar os negócios”, disse Alamgir Hossain, um exportador de roupas em Dhaka. Caso
contrário, disse ele, “a greve vai destruir ainda mais nossos negócios no momento em que estamos
tentando fazer um retorno”.
Fonte: https://theloadstar.com/truck-strike-across-bangladesh-sees-chittagong-port-come-to-a-standstill/

Europa
O aumento na demanda e falta de entrega de serviço somado a custos altos seguem dificultando as
importações e exportações oriundas da Europa, com atrasos nos embarques de importação muitos
exportadores não têm matéria prima para finalizar as produções e enviar carga para destino. A
interrupção das cadeias de suprimentos da Ásia-Norte da Europa está crescendo à medida que o comércio
entra em seu período de pico de embarque. Armadores trabalham com 3 semanas de antecedência para
confirmações de novas reservas.
Visando aumentar o retorno dos containers vazios, os armadores estão dia após dia reduzindo o free
time de destino para 15 dias, ou menos.

Estados Unidos
O congestionamento retorna ao pico em Los Angeles e Long Beach, onde aproximadamente 70 ou
mais navios porta-contêineres estão ancorados, aguardando espaço para atracar. Os importadores nos
Estados Unidos continuam pagando altos preços para movimentar cargas urgentes a tempo para as festas
de fim de ano. Espera-se que as tensões de mão-de-obra, blank sailing (omissão de saídas) e interrupções
de fornecimento relacionadas à Covid-19 continuem a exercer pressão adicional sobre a capacidade nos
próximos meses. Taxas de GRI foram adicionadas a partir de 15 de setembro pela maioria dos armadores.

Os desafios do transporte local seguem e principalmente na disponibilidade de chassis, os
fornecedores de chassis alertam que apenas a redução dos volumes de importação irá aliviar o aperto no
fornecimento de equipamentos, uma vez que a capacidade de produção está no limite.
Fonte: https://www.joc.com/only-import-relief-will-ease-us-chassis-availability-providers_20210921.html

Devido ao aumento do volume, estamos enfrentando problemas de congestionamento nos seguintes
locais de terminal: Filadélfia, Savannah, Miami, Nova Orleans, Houston, Seattle e Los Angeles / Long
Beach.
Philadelphia – atrasos de até 2 dias na atracação de navios
Savannah - atrasos de até 7 dias na atracação de navios
Miami - atrasos de até 2 dias na atracação de navios
Houston - atrasos de até 3 dias na atracação de navios
Long Beach - atrasos de até 12 dias na atracação de navios
Los Angeles - atrasos de até 10 dias na atracação de navios
Oakland - atrasos de até 4 dias na atracação de navios
Seattle - atrasos de até 15 dias na atracação de navios

Aéreo
Extremo Oriente
Com a capacidade de frete aéreo regular da China e Hong Kong ainda “ausente” devido às restrições
da Covid, a indústria está recorrendo a fretamentos para passar a alta temporada.
O diretor comercial da Cathay Pacific, Ronald Lam disse: “Embora agosto seja tradicionalmente um
mês mais silencioso para cargas devido ao período de férias de verão no Hemisfério Norte, este não foi o
caso este ano e a demanda continuou aquecida”. Ele disse que a companhia aérea já aumentou sua
programação de cargueiros para os níveis de alta temporada, com voos transpacíficos agora em 39 por
semana, enquanto dois cargueiros de passageiros adicionais foram adicionados à frota, totalizando seis.
De acordo com a transportadora, o governo de Hong Kong estendeu a isenção de quarentena para
tripulantes que voam para países de alto risco até 31 de outubro. “Estamos esperançosos de que esta
isenção permanecerá efetiva após outubro”, disse Cathay.
Brian Wu, diretor da BEL International Logistics, com sede em Hong Kong, disse que a capacidade de
carga aérea da cidade dependeria do avanço da estratégia da Covid do governo. “Se a política do governo
se tornar mais rígida quanto aos requisitos de quarentena, haverá ainda menos capacidade, enquanto a
abordagem de imunidade de rebanho impulsionaria o comércio e a economia.”
“Há rumores de que haverá alguns voos de volta a Pudong (PVG) nas próximas semanas, mas nunca
sabemos como isso vai se desenrolar”, explicou ele.
A Lufthansa cortou muitos voos, a KLM opera apenas um voo por semana e a Air France opera apenas
três - a Air France KLM costumava fazer mais de 20 voos por semana.

“Contanto que o requisito de quarentena para a tripulação da linha aérea e os operadores de solo
não seja reduzido, então não acho que muitos voos possam voltar, e enfrentaremos a alta temporada
com uma grande falta de capacidade.”
Fonte: https://theloadstar.com/lack-of-air-capacity-out-of-hk-and-shanghai-sparks-peak-season-concerns/

Norte da China: Embora a capacidade de manuseio do aeroporto de PVG (Pudong, em Shanghai)
esteja melhorando e os cargueiros estejam voltando, o mercado ainda está muito restrito. As companhias
aéreas ainda estão tentando limpar o acúmulo de cargas causado pela passagem do tufão Chanthu. O
tempo de espera desde a reserva até o embarque é de aproximadamente 4 a 6 dias ou mais.
Sul da China: A demanda está forte devido ao período de final do trimestre, enquanto a oferta não
está aumentando. Muitas conversões de fretes marítimos em fretes aéreos estão elevando ainda mais os
preços.
Taiwan: a capacidade do mercado está totalmente comprometida. Para caixas soltas ou cargas de
alta densidade, ainda é possível conseguir alguma capacidade no mercado spot esta semana, embora as
tarifas estejam bastante elevadas.
Sudeste Asiático: A demanda por frete aéreo está aumentando significativamente e as taxas estão
subindo diariamente, uma vez que as fábricas no norte do Vietnã operam a toda velocidade para atender
aos pedidos pendentes do terceiro trimestre. As conversões de fretes marítimos em aéreos estão
aumentando, já que não há espaço disponível nos navios para carga para chegar a tempo para a
temporada de férias nos Estados Unidos.
Fonte: https://www.flexport.com/market-updates/freight-market-update-september-21-2021/

Europa e Estados Unidos
Houve aumento da demanda no decorrer dessa semana, com várias cargas projetos nos aeroportos
de Amsterdã, Milão e Porto. As taxas ainda se mantiveram estáveis, pois há capacidade suficiente para
atender a demanda, estamos começando a ver uma tensão nos terminais de exportação de Amsterdã e
Frankfurt, mas isso não é incomum no início do quarto trimestre.
Boas notícias em termos de injeção de capacidade de voo passageiro a partir de novembro. Os
viajantes da Europa totalmente vacinados terão permissão para entrar nos Estados Unidos, e vice-versa
para os viajantes dos EUA. Isso é uma ótima notícia para o frete aéreo, já que qualquer aumento na
demanda ante aos feriados americanos pode ser atendido com mais capacidade rapidamente
Devido ao cenário sobrecarregado nos embarques marítimos, os embarques aéreos seguem sendo
uma opção para cumprimento de urgências. As cias aéreas continuam avaliando embarque a embarque
de acordo com os detalhes de carga e disponibilidade de espaço na aeronave.

