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Marítimo
Extremo Oriente
Cenário operacional na China:
• Ao que tudo indica, o mês de Novembro está com uma demanda de exportações marítimas da China
para a América do Sul mais estável, o que fez com que alguns armadores não aplicassem novos
aumentos. A MSC, H-SUD e CMA-CGM confirmaram a extensão das tarifas de frete marítimo até o
final de Novembro. A COSCO e a Evergreen informaram que podem seguir a mesma estratégia, mas
ainda não soltaram um comunicado oficial ao mercado;
• Apesar de alguns portos estarem com uma demanda mais estabilizada, o porto de Shanghai ainda
sofre com falta de espaço nos navios (overbooking), falta de containers vazios e atrasos na
programação de atracação dos navios. Os armadores estão priorizando embarques de cargas leves
devido a situação de overbooking. Os atrasos dos navios podem levar em média 1 a 2 semanas;
• Os armadores estão promovendo e incentivando a contratação de “taxas prioritárias” para
embarque, afim de evitar rolagem das reservas devido ao Overbooking;
• Devido a política de quarentena da COVID-19 para as tripulações de navios que operam entre as
águas do Sul da China e de Hong Kong, as tripulações ficarão em quarentena por 28 dias antes do
feriado CNY (Chinese New Year) e reduzirão as saídas de feeder, ou podem até mesmo suspender o
serviço de feeder a partir de Janeiro de 2022. Em vista desta situação, é provável que todas as
reservas saindo do Sul da China serão mais escassas nesse período;
• Segue abaixo a programação de Blank Sailings (saídas omitidas) pelos armadores:

Europa
As taxas de frete rodoviário europeus atingiram um recorde histórico, em meio a uma escassez de
motoristas em toda a Europa e o aumento dos preços dos combustíveis. Os ajustes foram impulsionados
por diversos fatores: problemas na cadeia de suprimentos, gargalos e aumento da demanda com a
reabertura das lojas, custos estão aumentando para os fornecedores de frete rodoviário, inflação, entre
outros.
Por mais que o aumento do diesel cresceu na Alemanha 38,5%, Reino Unido 26,6%, Espanha 25,2%,
França 23,5% e na Itália 20,6% este não é o fator mais preocupante. A grande preocupação é a falta de
motorista e o principal motivo é a falta de atratividade da profissão, as condições de trabalho árduo e
baixo emprego feminino, outro ponto importante é o envelhecimento da população de motoristas onde

44 anos é a idade média dos trabalhadores, há um nível mais alto de qualidade e estratificação necessário
para se tornar um motorista, o que dificulta o acesso à profissão - muitos países já estão tentando
encontrar maneiras de facilitar o acesso à profissão.
No terceiro trimestre, começamos a ver uma sobrecarga nas cadeias de suprimentos em toda a
Europa, pois uma mistura de desafios do lado da oferta e da demanda impactou a movimentação de
mercadorias na região. Os desafios foram mais pronunciados em alguns locais, principalmente no Reino
Unido, mas os efeitos estão criando uma pressão de alta sobre as taxas.
A caminho da alta temporada e com a adição de custos crescentes, principalmente do diesel, esperase que os valores sigam reajustando para adaptação da realidade.
Fonte: https://theloadstar.com/european-road-freight-all-the-ingredients-for-sustained-rate-inflation-are-in-place/

Estados Unidos
A CMA CGM anunciou que se tornará o único proprietário do terminal Fenix Marine Services (FMS)
no porto de Los Angeles, adquirindo os 90% restantes de participação em um negócio com valor
empresarial de US $ 2,3 bilhões, o armador francês já detinha 10% de partipaçao do terminal. “A rápida
recuperação da economia global demonstrou a importância dos portos e da infraestrutura logística”, disse
Rodolphe Saadé, presidente e CEO do CMA CGM Group. “Para administrar com eficiência nossas
operações portuárias na costa oeste dos Estados Unidos, decidimos adquirir a Fenix Marine Services. A
Fenix Marine Services é um dos maiores terminais do país e uma de suas portas de entrada mais
estratégicas. É uma instalação industrial importante, que fortalecerá significativamente nossa posição e
apoiará nosso rápido crescimento neste mercado.”
O terminal é o terceiro maior terminal do complexo portuário Los Angeles / Long Beach e pode
movimentar cerca de 2,5 milhões de unidades equivalentes a vinte pés por ano, de acordo com a CMA
CGM, que disse que existe um contrato de concessão de longo prazo em vigor até 2043. CMA CGM é o
maior cliente de transporte marítimo do Porto de LA.
Fonte: https://www.freightwaves.com/news/cma-cgm-acquiring-port-of-las-fenix-marine-services

Os portos de Los Angeles e Long Beach seguem com uma forte demanda onde em consequência há
um aumento no atraso de atracações nos terminais, taxas extras entraram em vigor na segunda-feira no
porto de Los Angeles por contêineres deixados nas docas por muito tempo são um último recurso para
pressionar os importadores a coletar a carga urgente presa em um enorme acúmulo de pedidos, vários
representantes do setor de logística reclamaram que as taxas exorbitantes são equivocadas porque as
transportadoras, em sua maioria, não são responsáveis pela parte interna da viagem de carga e que os
armadores planejam aplicar as penalidades aos seus clientes. E, eles disseram, a causa raiz do impasse é
a abundância de contêineres vazios em chassis, em todo o sul da Califórnia porque os terminais marítimos
estão limitando severamente o número de vazios que podem ser devolvidos. A carga parada em terminais
marítimos por nove dias corresponde a 47% de todos os contêineres no porto de Los Angeles, ou 38.000
caixas de transporte. Cerca de 36% de toda a carga esteve nos terminais de um a quatro dias, mas
representa 52% da carga que sai pelo portão, demonstrando que quanto mais tempo a carga fica parada,
menor é a probabilidade de ser recuperada. Antes do aumento das importações liderado pela pandemia
que começou no ano passado, os contêineres para entrega local permaneciam nos terminais de

contêineres menos de quatro dias, em média, enquanto os contêineres designados para trens demoravam
menos de dois dias.
Devido ao alto 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 – aumentos nos atrasos para 9 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 – aumento no atraso para até 20 dias na atracação de navios
Los Angeles - atrasos de até 20 dias na atracação de navios
Oakland – atrasos de até 2 dias na atracação de navios
Seattle – redução nos atrasos para até 21 dias na atracação de navios

Aéreo
Extremo Oriente
Alguns agentes de carga na China acusaram as companhias aéreas de exagero nos aumentos das
tarifas após a quebra de contratos de BSA - Block Space Agreements – são contratos que envolvem
comprometimento de entrega de carga pelos agentes com comprometimento de espaço nos voos pelas
Cias Aéreas. Embora reconheçam que GRIs (General Rate Increase) e sobretaxas adicionais são razoáveis
no mercado atual, esses agentes estão muito menos simpáticos às práticas rigorosas que muitas
companhias aéreas praticaram desde agosto em uma tentativa de aumentar as taxas em três ou quatro
vezes o valor acordado.
“Os carregadores master fazem acordos BSA durante todo o ano ou sazonais, com o acordo baseado
na distribuição de ULD em números de voos individuais”, explicou Christos Spyrou, fundador da Neutral
Air Partner, uma associação que representa carregadores master, consolidadores e agentes neutros de
frete. “Mas as companhias aéreas estão cancelando seus voos regulares e voltando com outro número de
voo. A companhia aérea está então coberta por quebrar o acordo. Os agentes precisam procurar outra
solução, então precisam reservar um ‘novo voo’ - mas em vez de custar US$ 5 por quilo, agora custa US$
15. “Isso está acontecendo com frequência e algumas operadoras podem se safar promovendo o ‘novo
voo ’como um fretamento ad-hoc”.
“A outra coisa que eles estão fazendo é atrasar voos. As tarifas mudam semanalmente, por isso
algumas companhias cancelam um voo cargueiro em um fim de semana e o colocam em uma terça-feira
- e então elevam o preço às taxas daquela semana. “Não se trata apenas de aumentos normais de preços
por causa da demanda - são as transportadoras aumentando seus preços de forma astuciosa”.
Os agentes de carga preferiram não nomear companhias aéreas por medo de represálias, mas alguns
indicaram que era um problema comum entre as companhias do Oriente Médio e da Ásia.
A situação foi agravada pelos desafios atuais na China. O aeroporto de Pudong, em Shanghai, passou
a recusar todas as solicitações de cargueiros de passageiros, enquanto nenhum fretamento pode ser
aprovado entre 1 e 13 de novembro. Nenhuma carga perigosa ou superdimensionada é permitida em
Pudong no mesmo período, de acordo com um despachante local, enquanto vários voos foram cancelados
no último fim de semana. Como resultado, temos visto taxas crescentes esta semana, com um aumento
de US $ 1,50 a US $ 2 por kg para os hubs europeus, US $ 12 / kg para a América do Norte e até US $ 16 /
kg para América Latina e África.
Outra razão para os aumentos de preços são as rígidas políticas de isolamento da Covid da China,
que levaram a uma escassez de mão de obra e aeroportos. Embora as empresas de e-commerce tenham
reservado seus voos fretados para os próximos eventos de compras (Black Friday e Natal), uma fonte
sugeriu que ainda havia cerca de 30% dos volumes esperados não atendidos. Ela acrescentou que as taxas
podem subir acima dos níveis recorde de maio de 2020.
Fonte: https://theloadstar.com/fury-in-china-as-greedy-airlines-capitalise-on-market-turmoil-to-raise-rates/

Europa e Estados Unidos
Aumento da carga de projeto no mercado nesta semana, a demanda é alta, mas administrável,
aumento notável na demanda para o JFK, com voos diretos lotados nesta semana, isso elevou as taxas na
Costa Leste dos Estados Unidos. Para novembro, esperamos que a demanda seja impulsionada para cima
à medida que nos aproximamos de vários feriados. A capacidade deve, no entanto, encorajar a
estabilidade, uma vez que os passageiros vacinados podem voar dos EUA para a UE, isso é uma notícia
boa para a capacidade de carga.
Os terminais de manuseio em AMS estão sentindo a pressão, principalmente para cargas de
exportação. Os manipuladores estão recrutando pessoal adicional, abrindo depósitos adicionais onde
houver capacidade. Entradas e saídas adicionais nos terminais estão sendo adicionadas com o objetivo de
liberar espaço para mais caminhões pegar / largar cargas.
Os terminais em LAX / ORD / JFK seguem 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. As tarifas dos EUA para a
LATAM permanecem em níveis mais altos, e as taxas de combustíveis sofreram aumentos nas ultimas
semanas.
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.

