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Marítimo  
 

Cenário Global 
 
Uma matéria recente publicada pelo The Loadstar, importante veículo de notícias do Comércio 

Exterior, sugere que as esperanças de um retorno a alguma forma de normalidade nas cadeias de 
abastecimento globais após o Ano Novo Chinês em fevereiro de 2022 foram frustradas por analistas. 

Tanto a Drewry quanto a MSI (Maritime Stretegies International), empresas especializadas em 
consultoria e pesquisas do segmento de transporte marítimo, agora não esperam que a crise da cadeia 
de suprimentos que sustenta as taxas de frete altamente elevadas em várias linhas comerciais se 
normalize antes do final do próximo ano. “A turbulência na cadeia de suprimentos vai durar mais do que 
se pensava”, disse Drewry em seu último relatório do Container Forecaster. 

“Esperávamos mais progresso neste estágio”, disse Simon Heaney, gerente sênior de pesquisa de 
contêineres. A deterioração da situação nos faz pensar que o problema está muito mais arraigado do que 
se temia, com a pandemia trazendo crises latentes em certos setores”. 

Drewry diz que sua “visão consensual de conversas com profissionais da indústria” é que o final de 
2022 era “um prazo mais provável” para a recuperação. No entanto, embora o consultor espere que as 
taxas spot caiam no próximo ano, ele prevê “um aumento significativo no preço do contrato, levando a 
um aumento no preço médio global de cerca de 6%”. 

Em outro lugar, o analista da Maritime Strategies International (MSI) Daniel Richards disse que as 
taxas de frete eram mais propensas a "mover-se para os lados" em vez de "cair drasticamente" no próximo 
ano, "uma vez que a tarefa de reduzir o nível de congestionamento e atrasos em todo o sistema levará 
tempo, e o nível atual de demanda de contêineres permanecerá saudável ”. 

Enquanto isso, a Drewry atualizou sua perspectiva para as taxas médias de frete globais. As taxas 
spot altas e contínuas, juntamente com um 'catch-up' nas taxas de contrato de longo prazo mais altas, 
obrigaram Drewry a atualizar sua previsão para as taxas spot e de contrato combinadas para 2021 para 
um aumento ano-a-ano de 126% - um grande salto em sua previsão de 47% em junho. “O movimento da 
taxa à vista mais forte do que o esperado no terceiro trimestre e uma recuperação mais longa da cadeia 
de suprimentos estão por trás de nosso motivo para atualizar a perspectiva”, disse Drewry. 

O impacto disso representará outro recorde de lucratividade para as transportadoras marítimas no 
terceiro trimestre, após um lucro líquido acumulado estimado no segundo trimestre de cerca de US $ 62 
bilhões, de acordo com a consultora Blue Alpha Capital, de Nova York. 

A Drewry diz que agora espera que a indústria de transporte marítimo registre um ebit "de dar água 
nos olhos" de US $ 150 bilhões este ano, acima de sua previsão anterior de US $ 100 bilhões. Ele diz que 
a entrada de tarifas mais altas de afretamento para navios e aumentos nos preços de bunker “tiveram 
pouco impacto” nos resultados, dada a escala dos aumentos de receita. “Com os reguladores respirando 
fundo em busca de evidências de atividade antiética, as linhas estão na defensiva e os movimentos 
recentes de alguns para cessar os aumentos de taxas à vista precisam ser vistos através do prisma de uma 
guerra de relações públicas”, observa Drewry. 

 
Fonte: https://theloadstar.com/shipper-hopes-dashed-with-prediction-of-no-supply-chain-recovery-before-q4-22/  
 



 

 

 
Extremo Oriente 

 
Cenário operacional na China:  
A China retornou do feriado prolongado no dia 08/10. 
O Peak Season (alta temporada) está em andamento e deve colocar ainda mais pressão sobre o 

comércio no serviço TPEB (Transpacific Eastbound). A capacidade de espaço permanece reduzida devido 
ao acúmulo de atrasos, congestionamento e blank sailings (viagens omitidas). 
 
• O armador ONE anunciou uma saída extra loader. O navio DISCOVERY, viagem 2142W está com saída 

prevista de Hong Kong no dia 31/10, escalando o porto de Singapore com destino a Santos, 
Paranaguá e Navegantes. Darão preferência para containers de 20’GP e 40’NOR; 

• A MSC implementou uma nova taxa chamada SCF (Spontaneously Combusting Fee) a ser aplicada 
nos fretes da Ásia para todo o mundo à partir do dia 01/10;  

• Devido ao feriado prolongado, aos Blank Sailings (omissões de saídas de navios) e à política de 
racionamento de energia industrial, os espaços nos navios em Outubro já foram severamente 
afetados. Sugere-se trabalhar nas tentativas de reserva com três semanas de antecedência à data de 
intenção de embarque; 

• A CMA e a MSC informaram que podem estender a validade dos fretes até final de Outubro. A 
Evergreen informou que deverá aplicar um novo aumento à partir de 14/10. Os outros armadores 
ainda não confirmaram, pois aguardam o retorno do feriado para verificar as condições de 
carregamento nos próximos navios, mas é provável que implementem um aumento menor do que 
vimos nas últimas semanas; 

• A Evergreen informou que enfrenta muita dificuldade de espaço, e reservas podem rolar para os 
navios seguintes, especialmente no porto de Shanghai onde está mais sobrecarregado. Sugere-se 
que os exportadores façam transferência das cargas para outros portos, afim de agilizar a saída dos 
embarques, como por exemplo: de Shaghai para Ningbo, de Xingang para Qingdao e de Yantian para 
Nansha, como uma alternativa para operar caso o porto inicial esteja sobrecarregado; 

• Os armadores continuam reduzindo o free time demurrage dos containers com intuito de incentivar 
a rápida devolução das unidades vazias. Além da Hapag-Lloyd, a MSC e a Hamburg-Sud, agora a 
Maersk anunciou novas reduções no free time à partir de 01/10; 

• Segue abaixo a programação de Blank Sailings (saídas omitidas) pelos armadores: 

 
 
 
 
 
 



 

 

Europa  
 
A demanda por frete ferroviário China-Europa caiu nas últimas duas semanas, um efeito indireto do 

feriado da Golden Week da China e da escassez de energia que afetou a produção da fábrica. No entanto, 
o congestionamento na Polônia, assim como os casos da Covid em Khorgos, o principal ponto de travessia 
e transbordo no Cazaquistão, significa que ainda há longos atrasos - novos casos na cidade de Khorgos 
levaram ao fechamento temporário de aeroportos e estações de trem e interromperam o transporte 
terrestre na região autônoma de Xinjiang. 

Os longos tempos de trânsito ao longo da Rota da Seda são talvez uma indicação da popularidade 
crescente do frete ferroviário. Tendo já ganhado força significativa nos últimos anos, a demanda disparou 
no ano passado, quando a crise da Covid começou e os exportadores buscaram alternativas para serviços 
aéreos e marítimos fortemente interrompidos. Os volumes aumentaram 56% em 2020, para 1,14m teu, 
enquanto os volumes do primeiro semestre deste ano subiram 52%, para 707.000 teu. Os últimos dados 
de janeiro a agosto mostram uma ligeira desaceleração do crescimento, para 40%, com volumes de 
964.000 TEU. 
Fonte: https://theloadstar.com/demand-for-china-europe-rail-services-slows-as-congestion-brings-delay/ 

 
Estados Unidos 
 
Governo americano inicia projeto para que fabricas, transportadoras e armazéns expandam o horário 

de funcionamento na intenção de melhorar o fluxo da logística atual, como comentamos em nosso report 
anterior os portos de Long Beach e Los Angeles já iniciaram o aumento do horário do gate e nessa semana 
já informam ter sentido uma leve redução, o próximo passo é incluir o restante da cadeia de 
abastecimento, incluindo ferrovias, caminhões e os principais fornecedores americanos.  

Enquanto as horas de trabalho prolongadas nos portos estão sendo usadas para ajudar a esvaziar os 
contêineres carregados de produtos acabados de varejo que estão nas docas esperando para serem 
movidos para o interior, a operação fora do horário de pico abre oportunidades para as exportações 
também. Além disso, locais no interior com conexões para caminhões ou ferrovias estão sendo montados 
para fornecer áreas off-dock para movimentação de contêineres carregados com importações que estão 
ocupando espaço no porto.  Griff Lynch, chefe executivo da Autoridade Portuária de Georgia (GPA) 
comentou “Um plano verdadeiramente intermodal leva toda a cadeia de movimentação de mercadorias 
desde sua origem até seu destino final e analisa que tipo de projetos são necessários” 
Fonte: https://www.freightwaves.com/news/biden-administration-pushing-shippers-carriers-to-expand-operating-hours 
 

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 
Norfolk – atrasos de até 1 dia na atração 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 – aumento nos atrasos para até 26 dias na atracação de navios 
 
 

Aéreo 
 
Extremo Oriente 

 
Norte da China: O feriado do Golden Week deixou o mercado e as taxas estáveis. Esperamos que a 

semana seguinte seja relativamente fraca, mas a produção provavelmente se recuperará em breve. 
Sul da China: Há alguma queda na demanda esta semana devido ao feriado, no entanto, as 

solicitações de capacidade para o quarto trimestre ainda estão fortes. As conversões e projetos de frete 
aéreo em frete marítimo continuam em alta no mercado. 

Taiwan: O mercado está apertado e continua a haver uma forte demanda por conversões de retes 
marítimos em aéreos. No entanto, as taxas permanecem estáveis.  

Sudeste Asiático: O espaço nos voos saindo de Bangkok é extremamente apertado, com várias cias 
aéreas não aceitando novas reservas e o resto apenas aceitando pequenas remessas para tempos de 
trânsito mais longos. A demanda também deve aumentar na segunda metade de outubro devido à 
aproximação do período de festas de fim de ano, ao aumento da produção pós-Golden Week e ao 
congestionamento contínuo nos centros de trânsito. As fábricas começarão a retomar o trabalho 
gradualmente, mas a escassez de mão de obra, as restrições de viagens, o aumento dos custos das 
matérias-primas e o fornecimento insuficiente de componentes podem afetar a produção. À medida que 
as restrições de bloqueio diminuem, a produção deve decolar e a demanda aumentar drasticamente. 
Prevê-se que a segunda quinzena de outubro será um período de super pico. 
Fonte: https://www.flexport.com/market-updates/freight-market-update-october-5-2021/  

 
Europa e Estados Unidos 
 
A demanda de exportação permanece estável, espera-se um aumento nas próximas semanas devido 

ao retorno do feriado Chinês – Golden Week. Algumas restrições de capacidade são relatadas, mas ainda 
gerenciáveis. Remessas maiores das principais conexões de saída podem levar de 2 a 4 dias a partir da 
reserva até chegar à Europa, América do Sul ou Ásia. Os terminais em LAX / ORD / JFK continuam 
enfrentando grandes atrasos e estão usando instalações fora do aeroporto para gerenciar a demanda de 
entrada de carga, o que tem um efeito cascata no lado da exportação. Muitos implementaram novos dead 
lines (programação de entrega de carga e documentos) para exportações, na intenção acomodar o tempo 
adicional. 

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.  

 


