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Marítimo
Extremo Oriente
Política de racionamento de energia:
As fábricas em pelo menos dez províncias chinesas cortaram a produção ou fecharam
temporariamente, após cortes de energia impostos pelo governo para conter as emissões de carbono.
Os cortes ocorreram após a agência de planejamento econômico da China, a Comissão Nacional de
Desenvolvimento e Reforma, lançar um plano de "controle duplo" para restringir o consumo e as
atividades intensivas em energia.
O plano ordenou aos governos provinciais que racionassem o consumo de eletricidade para controlar
as emissões de acordo com a meta do presidente Xi Jinping de que as emissões de carbono atingissem o
pico até 2030 e atingir a neutralidade do carbono até 2060.
As províncias afetadas incluem Jiangsu, Guangdong e Zhejiang, que estão entre as mais
industrializadas da China, e suas fábricas produzem produtos siderúrgicos, plásticos, eletrodomésticos,
produtos químicos e têxteis. Todas as três províncias receberam 'classificações vermelhas' por não
atingirem as metas de consumo.
As províncias também abrigam os portos mais movimentados da China, Ningbo, Guangzhou, Nansha,
Yantian e Shekou. E a província de Jiangsu fica ao longo do delta do rio Yangtze e suas exportações de
contêineres são geralmente processadas por Shangai ou Ningbo.
A maior parte do fornecimento de eletricidade da China é a carvão e, embora as indústrias afetadas
possam usar energia renovável como um substituto, a absorção não acontecerá da noite para o dia,
embora o governo tenha investido pesadamente em energia eólica.
Fonte: https://theloadstar.com/power-cuts-hit-china-factories-and-give-container-shipping-another-shock/

Cenário operacional na China:
A China entrou no feriado Golden Week, do dia 01/10 até 07/10. As empresas retornarão às
atividades 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). 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).
• 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
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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. 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:

Europa
As cadeias de abastecimento europeias não tiveram tempo para se reiniciar neste verão e, à medida
que o comércio Ásia-Europa entra no período de peak season (pico de embarque), as dificuldades
aparecem cada dia mais. Meses de forte demanda do consumidor mantiveram o aumento das
importações europeias, enquanto as medidas do COVID-19 criaram escassez de mão de obra e gargalos
nos terminais de origem e portos de destino, a confiabilidade da programação dos navios nos centros
europeus está em níveis recordes, as chegadas tardias estão aumentando o congestionamento nos
portos, absorvendo a capacidade disponível dos navios e interrompendo o transporte de carga por meio
do feeder (alimentador) e dos serviços de curta distância, ferrovias e rodovias.
Reservas seguem sendo confirmadas com 3-4 semanas de antecedência e com grande possibilidade
de alteração na programação do navio, atualmente estima-se que 30% a 40% do cronograma de navios
estão ocorrendo com atrasos, a situação piorou no mês passado, mas há rumores de que deve seguir
desta maneira até final do ano.
Alguns armadores iniciaram desde Setembro a cobrança de armazenagem e demurrage e/ou
detention em caso de cancelamento de escala nos portos de embarque, os exportadores europeus se vem
obrigados a pagar custos altíssimos com pouco entrega de serviço apenas para atender a demanda de
seus clientes.

Estados Unidos
Long Beach, o porto com maior volume e atrasos em todo os Estados Unidos, anunciou recentemente
um projeto piloto para expandir o horário de embarque para a coleta de caminhões. O porto está
oferecendo serviço 24 horas por dia, quatro dias por semana, com um plano para permanecer aberto o
tempo todo. O porto de Los Angeles está testando o horário de expediente nos finais de semana e
continuará a promover o horário fora de pico como uma forma de as transportadoras acessarem o porto.
No entanto, os caminhoneiros normalmente não querem operar a menos que os depósitos estejam
abertos. Alguns estão dispostos a pegar um contêiner / chassi e deixá-lo em um pátio de entrega,
retornando posteriormente para finalizar o embarque quando a instalação for reaberta, mas isso pode
consumir os requisitos de horas de serviço impostos pelo governo americano.
Como uma forma de aumentar a capacidade de containers em solo americano, os portos do Sudoeste
Savannah e Jacksonville anunciam reformas em suas estruturas e aprovam investimentos. O porto de
Savannah tem como objetivo adicionar 1,6 milhão de unidades equivalentes a vinte pés em capacidade
como parte de um esforço mais amplo para se posicionar como o porto central dos EUA, as operações
devem iniciar em Dezembro 2021 e finalizar em 2023. Em contrapartida Jacksonville permitirá que a
instalação acomode até 500.000 TEUs anualmente, o que é 150% maior do que o rendimento atual, ao
final deste projeto programado para 2024, a JAXPORT busca aumentar a taxa de movimentação total de
TEU em mais de 40%, para quase 2 milhões de TEUs anualmente.
Fonte: https://www.freightwaves.com/news/southeast-us-ports-seek-to-ramp-up-container-capacity

Devido ao aumento do volume, o mercado enfrenta problemas de congestionamento nos seguintes
terminais: 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 – aumento nos atrasos para até 21 dias na atracação de navios

Aéreo
Extremo Oriente
Norte da China: Com o feriado nacional de 01/10 a 07/10, o mercado continua aquecido, as taxas
continuam altas e a capacidade de espaço continua apertada, mas após a Golden Week, parte da oferta
deve retornar ao mercado e as taxas também podem começar a diminuir. Por último, o continente foi
recentemente afetado por cortes e racionamento do fornecimento de energia, em grande parte devido à

escassez de carvão e ao aumento dos preços no mercado. Isso pode resultar na diminuição da produção
e ajudar a aliviar as restrições atuais do mercado, embora a situação de energia esteja em curso. No geral,
prevemos que o mercado ficará relativamente quieto do final do feriado até a semana seguinte.
Sul da China: A capacidade no mercado continua limitada e várias companhias aéreas cancelaram
voos como resultado de vários redirecionamentos de voos para HKG, causados pelo aumento de casos da
Covid na China.
Taiwan: Devido às constantes restrições da cadeia de suprimentos ao redor do mundo, alguns
transportadores estão enfrentando escassez de matéria-prima, resultando em atrasos nos tempos de
produção. Devido à forte demanda do mercado, algumas operadoras estão promovendo seu serviço
expresso e prioritário. As conversões de fretes marítimos em fretes aéreos também estão levando a uma
capacidade mais restrita no futuro.
Sudeste Asiático: os voos saindo do norte do Vietnã estão lotado até 7 de outubro para todos os
destinos nos Estados Unidos. Devido às origens do Sudeste Asiático serem centros de trânsito, às vezes as
companhias aéreas não conseguem garantir espaço, mesmo com tarifas expressas. A situação está
piorando à medida que a temporada de férias nos EUA e o fim do ano se aproximam, e mais conversões
de fretes marítimos em fretes aéreos estão saturando o mercado. Os níveis das taxas devem permanecer
nos níveis atuais ou aumentar em outubro. Já os voos saindo do sul do Vietnã permanecem extremamente
restritos, com os níveis das taxas continuando a aumentar. As taxas devem subir ainda mais no próximo
mês. O governo vietnamita permitiu que algumas fábricas retomassem a produção no sul do Vietnã, então
a demanda deve aumentar.
Fonte: https://www.flexport.com/market-updates/freight-market-update-september-28-2021/

Europa e Estados Unidos
A United Airlines reiniciou os voos apenas de carga algumas semanas depois de atribuir todas as
aeronaves às operações normais de passageiros porque a variante delta reduziu os volumes de viagens e
as expectativas de crescimento para o restante do ano.
Fonte: https://www.freightwaves.com/airforwarders-freightwaves

A demanda de exportação permanece estável, 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.

