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Marítimo 
 

Panorama Global 
 

O armador MSC anunciou através de fato relevante divulgado na Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) na quarta-feira, 16/09, a intenção de comprar o controle da Log-In Logística em uma operação a 
ser realizada via Bolsa de Valores. O negócio deve movimentar cerca de R$ 2 bilhões, segundo apurou 
o Estadão. A possibilidade de realização da operação já foi informada ao Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade). 
Fonte: https://www.terra.com.br/economia/msc-se-prepara-para-comprar-a-log-in-logistica-via-bolsa-operacao-deve-ser-de-r-
2-bi,ccc39d3ac6d765fabe49678b7e83a05545dlmwcz.html  
 

Extremo Oriente 
 

Próximos feriados na China: 
• Mid-Autumn Festival:  de 19/09/21 até 21/09/21 
• National holiday        :  de 01/10/21 até 07/10/21 

 
Tufão na China: 
Um tufão chamado Chanthu atingiu a região de Shanghai no final de semana e fez com que vários 

voos fossem cancelados entre a segunda-feira 13/09 até quinta-feira 16/09, e dezenas de milhares de 
habitantes foram evacuados. 

O tufão que varreu seu caminho através do Leste Asiático forçou dois dos mais movimentados do 
mundo portos da China para suspender algumas operações. Ningbo e Shanghai interromperam as 
operações temporariamente em alguns terminais e foram anunciados atrasos na chegada de navios. 

Chanthu foi uma das tempestades mais fortes deste ano. Seus ventos sustentados de 260 km / h (160 
mph) foram equivalente em força a um furacão de categoria 5 no Atlântico em seu pico.  

Os cientistas alertam há muito tempo que os tufões estão ficando cada vez mais poderosos e se 
fortalecem com mais rapidez devido ao aquecimento global. 
Fontes: https://edition.cnn.com/2021/09/11/asia/super-typhoon-chanthu-landfall-intl-hnk/index.html  
https://exame.com/mundo/tufao-chanthu-faz-xangai-cancelar-voos-metro-e-aulas/  
 

Lockdown em Xiamen, China: 
A cidade de Xiamen, na província de Fujian foi colocada em Lockdown no dia 15/09 devido a novos 

casos da Covid-19 pela variante Delta. Essa região é centro de fabricação de componentes eletrônicos. 
Muitas indústrias foram fechadas, o que impede a retirada de mercadorias e a circulação de caminhões, 
mas os terminais portuários em Xiamen continuam operando e os navios estão atracando normalmente, 
considerando os atrasos causados pelos congestionamentos no porto. 

A China está adotando uma política de tolerância zero, caracterizada por testes rápidos 
generalizados, rastreamento rigoroso de contato das pessoas infectadas e quarentena restrita. 
Fonte: https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/09/14/china-impe-lockdown-em-cidade-de-45-milhes-de-pessoas.ghtml  
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/09/14/china-tenta-conter-novo-foco-de-covid.ghtml 
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3148633/china-city-lockdown-cases-rise-135-fujian-covid-19-outbreak  



 

 

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). 

 
• O mês de Setembro já está bastante comprometido em falta de espaço nos navios, alguns armadores 

só conseguem liberar novas reservas para Outubro; 
• 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; 

• Devido ao feriado National Holiday e omissões de saídas em Outubro, espera-se que a falta de espaço 
nos navios se intensifique e sugere-se antecipar ao máximo as solicitações de novas reservas; 

• A CMA anunciou dois Blank Sailings (saídas omitidas) para o mês de Outubro. Não haverá saída na 
semana 40 dos portos de Shanghai e Qingdao, e não haverá saída de Shanghai na semana 41. 

• Os armadores H-SUD e ZIM reduziram ainda mais o free time demurrage para o quarto trimestre no 
intuito de antecipar a devolução dos containers vazios e aliviar a escassez de equipamentos; 

• 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; 

• O terminal de Yantian, em Shenzhen, emitiu um aviso oficial aos armadores limitando a o 
carregamento de containers em 800 TEUs por semana, afim de melhorar a capacidade de manuseio 
no terminal e reduzir o acúmulo de containers em espera para carregar nos navios; 

• Navios extra loaders estão programados para sair, conforme abaixo: 
ZIM navio feeder XINHONGXIANG77 – ETD XMN 20/09 – via Danchanbay - destinos SSZ e IOA 
ZIM navio feeder XINHONGXIANG77 – ETD XMN 27/09 – via Danchanbay - destinos SSZ e IOA 
PIL navio KOTA SALAM – ETD SHA 19/09 – ETD NGB 23/09 – escalando os portos SIN-SSZ-IOA-NVT 
HPL navio ECSA SEASPAN HAMBURG – ETD SHA 17/09 – ETD NGB 20/09 – ETD HKG 25/09 – 
escalando os portos SIN-IOA-SSZ-PNG-NVT 
 
 
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 
 

Importações para Los Angeles reduzem 5,9% na comparação anual em meio a fortes 
congestionamentos, houve um recorde histórico de 65 navios de contêineres na fila na baía de San Pedro 
na quinta-feira, de acordo com o Marine Exchange of Southern Califórnia, teoricamente os números 
poderiam ser muito maiores do que isso, os embarques chegam da Ásia e só podem fluir a uma certa 
velocidade devido às limitações do terminal, bem como às limitações de armazéns, caminhões e ferrovias, 
atualmente o tempo entre chegada e operação do navio esta em torno de 7 – 8 dias.  

Isso é resultado de mais navios na rota do transpacífico, nos últimos meses observou-se que 
aproximadamente 11 navios eram “extras”, ou seja, não faziam parte do serviço regular, além dos 10 
recém-chegados novos serviços na rota. Não há apenas mais serviços e navios extras, mas os armadores 
também têm incentivado blank sailing (viagens em branco) em outros mercados e redistribuir navios para 
o transpacífico, onde podem ganhar mais dinheiro completando as taxas com taxas premium. 

Com o foco na rota do transpacifico, e atrasos nos terminais americanos é de extrema importância a 
programação com antecedência para os embarques marítimos, que levam aproximadamente 3 semanas 
para confirmação de espaço, além da procura diária por motoristas e transportadoras para a coleta de 
mercadoria.  

 
Furacão Nicholas 
Após a passagem do furacão IDA, chegou na região do Texas a Louisiana essa semana trazendo ventos 

fortes e muita chuva, transportadoras já anunciam atrasos no transporte local e os terminais portuários 
podem sofrer alteração na escala, nessa terça-feira 14/09 os terminais em Houston fecharam pela manhã 
em antecipação a tempestade. 
Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/apos-atingir-texas-como-furacao-de-categoria-1-nicholas-vira-tempestade-
tropical/ 
 

 

Aéreo 
 
Extremo Oriente 

 
O aeroporto de PVG (Shanghai) ainda está operando com uma capacidade inferior. Além disso, o 

Tufão Chanthu pressionou as companhias aéreas a cancelarem mais voos do que na semana anterior. 
Como resultado, as tarifas de frete e podem continuar subindo na próxima semana. 

Em Hong Kong a demanda do mercado permanece forte durante o terceiro trimestre e espera-se um 
período de trânsito prolongado. Mais conversões de cargas do modal marítimo para o modal aéreo 
também estão contribuindo para aumento da tarifa aérea. Devido ao impacto do tufão no Nordeste da 
China esta semana, a capacidade de espaço tornou-se mais instável, pois alguns voos não conseguiram 
partir de PVG. O mercado está apertado e continuará durante o feriado do Dia Nacional da China em 
outubro, conforme os exportadores correm para retirar cargas. 

No Taiwan a capacidade de espaço está totalmente comprometida, com muitos voos diretos 
disponíveis apenas após a semana 38. Pode ainda haver espaço disponível para caixas soltas de alta 



 

 

densidade (cargas com peso bruto maior que cubagem). De acordo com o feedback das companhias 
aéreas, não haverá mais anúncios de reajustes de fretes em setembro, no entanto, eles terão que reavaliar 
em outubro.  

Quase todas as fábricas no norte do Vietnã estão operando a toda velocidade para atender aos 
pedidos do terceiro trimestre, portanto, a demanda está aumentando significativamente e as taxas estão 
subindo diariamente. O espaço está disponível apenas para tarifas Express ou Premium Express. As taxas 
da UE também atingiram um recorde histórico de 3 meses. Várias Cias Aéreas anunciaram cancelamentos 
para essa semana, enquanto outras estão reservadas durante o feriado do Festival do Meio Outono. Para 
o sul do Vietnã, as tarifas estão muito altas devido a mais conversões do modal marítimo para o aéreo, já 
que não há espaço nos navios disponível que possa chegar a tempo para a temporada de férias nos 
Estados Unidos. Várias operadoras também reduziram a frequência de voos e a demanda e as taxas 
permanecem altas, uma vez que as fábricas ainda estão com falta de mão de obra. 
Fonte: https://www.flexport.com/market-updates/freight-market-update-september-14-2021/  

 
 
Europa e Estados Unidos 
 
Não há aumentos significativos na demanda e há capacidade suficiente para o atendimento de 

cargas, taxas estáveis. Algumas fábricas vão reabrir na próxima semana (Itália / Portugal).  
A interrupção está se tornando evidente no Extremo Oriente, na direção leste da Europa, devido a 

um surto de Covid em um terminal de manuseio em terra, espera-se um aumento na carga para os 
aeroportos próximos. 

Dadas as restrições no Transpacífico e a capacidade reduzida devido à Covid, algumas operadoras 
europeias oferecem soluções para os EUA via Europa para otimizar melhor sua rede de voos O 
congestionamento do terminal de tratamento em solo dos EUA ainda persiste, mas os aeroportos 
secundários podem ser uma alternativa viável se os prazos de entrega permitir. Orienta-se solicitar as 
reservas pelo menos 7 dias antes do ETD para obter as melhores taxas e rotas.  

 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.  

 


