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Marítimo  

 
Cenário Global 

 
As transportadoras marítimas, obrigadas a omitir temporariamente os portos severamente 

congestionados durante as atuais interrupções na cadeia de abastecimento, estão repensando a 
cobertura de suas linhas de serviços em favor de uma mudança permanente para menos hubs (centros).  

A Hapag-Lloyd organizou um evento online no dia 17/11 para compartilhar as suas principais 
prioridades para os próximos 2 anos. Um dos principais tópicos abordados pela Cia foi a intenção de 
reduzir seus custos de rede “complexos”, o que a ajudaria a alcançar confiabilidade na programação de 
ETD/ETA de suas reservas. A Hapag explicou que a complexidade de sua rede “cresceu historicamente” 
ao longo dos anos de evolução do comércio e aquisições. “Algumas transações têm um grande número 
de serviços com longas viagens de ida e volta e sobreposições entre sistemas”, disse a transportadora. Na 
última década, dobrou de tamanho em termos de capacidade, mas de acordo com o CEO Rolf Habben 
Jansen “tamanho não é mais o nome do jogo. É óbvio que os clientes esperam cadeias de suprimentos 
mais confiáveis, então nossa indústria precisa mudar e investir mais”, disse ele. “Ao mesmo tempo, 
sabemos que as pessoas estão preparadas para pagar por valor. Agregar valor para obter a carga mais 
atraente a bordo está no centro de nossa nova ‘Estratégia 2023’”, disse ele. E ainda ele afirmou que esse 
foco em melhorar a confiabilidade do cronograma daria à Hapag-Lloyd um “forte diferencial de nossos 
concorrentes”. 

Um dos meios para se atingir esse objetivo seria focar em menos navios, porém navios maiores, para 
reduzir a complexidade da rede e melhorar a qualidade operacional. Além disso, focar em hubs (centros) 
estratégicos, mas reduzir o número de portos a serem escalados, bem como aumentar o investimento 
nos principais terminais - evidenciado pela recente compra de 30% do capital da Wilhelmshaven. “Redes 
que oferecem a mais alta qualidade são redes menos complexas”, disse. 

A Hapag-Lloyd disse que também pretende consolidar seus volumes de transbordo “complexos e 
caros” nesses centros. 

No entanto, o progresso da operadora na redução do número de escalas nos portos em sua rede 
pode ser mais lento do que gostaria, pois ela é membro de uma aliança e, portanto, precisa chegar a um 
acordo com parceiros que tenham aspirações comerciais e operacionais individuais. 

Uma pesquisa recente da Alphaliner revelou que os navios da THEA (The Alliance Ásia-Norte) da 
Europa foram os mais atrasados, levando uma média de 36 dias extras para completar suas viagens de ida 
e volta em comparação com um atraso médio de nove dias por loops rivais da Ocean Alliance. 
 
Fonte: https://theloadstar.com/hapag-lloyd-bids-to-cut-soaring-network-costs-by-reducing-hub-ports/  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Extremo Oriente 
 

Cenário operacional na China:  
• Alguns armadores como H-SUD e CMA-CGM estenderam suas tarifas de frete até meados de 

Dezembro (validade 12/12 e 14/12 respectivamente), porém não garantem disponibilidade de 
espaço e nem de containers, já que alguns portos continuam enfrentando muita dificuldade; 

• Devido a alta procura por containers de 40’NOR, o mercado volta a sofrer com a falta desse tipo de 
equipamento; 

• A Maersk informou que enfrenta forte escassez de containers no porto de Ningbo, principalmente 
equipamentos de 40’NOR; 

• A COSCO está promovendo embarques em containers de 20’GP, cargas com até 20 toneladas, saindo 
do porto de Qingdao com destino a Santos, Paranaguá e Navegantes; 

• A ZIM anunciou que terá um navio extra loader saindo de Da Chan Bay com ETD 28/11 (podendo 
atrasar para 05/12) – navio COSCO SHIPPING HONOR, viagem 2W. Os destinos atendidos no Brasil 
serão os portos de Santos e Itapoá; 

• A ONE teria um navio extra loader com aproximadamente 1 mil TEUs saindo de Shanghai ainda em 
Novembro. Após diversas prorrogações na data de saída, recentemente a ONE anunciou o 
cancelamento desse extra loader. Estima-se que isso deve impactar em falta de containers vazios 
porque muitos exportadores já tinham retirado e estufado os containers que embarcariam nesse 
navio, e agora terão que aguardar uma nova reserva para realocar essas cargas, sobrecarregando 
outros serviços com saídas na primeira semana de Dezembro; 

• 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; 

 
 

Europa  
 
O congestionamento dos portos nos principais centros europeus e a interrupção do fornecimento 

em toda a cadeia de logística regional continuam a colocar freios na produção de fábricas, e espera-se 
que nem todos os produtos de Natal estejam disponíveis a tempo das festividades, pois as entregas aos 
varejistas e fabricantes seguem atrasadas.  
Fonte: https://www.joc.com/port-news/congestion-curbs-supply-christmas-goods-germany-survey_20211116.html 

 
Os portos na Europa estão presos em uma situação em que os terminais não podem melhorar sua 

utilização enquanto os navios chegarem atrasados, e os navios não podem manter horários confiáveis a 
menos que a utilização do terminal melhore. A redução da rotação dos portos na Europa pelas 
transportadoras que tentam recuperar horários está aumentando as trocas de contêineres feitas por 
escala de navio e adicionando pressão a um sistema de logística já esgotado. Somado a essa situação, 
algumas cidades como exemplo Hamburgo veem os casos de COVID aumentarem consideravelmente nas 



 

 

últimas semanas, criando restrições de horários e lock down na intenção de reduzir a propagação do vírus 
COVID-19, a situação de falta de motoristas que já assustava os importadores fica ainda mais critica 
considerando que poderá haver restrições de horários para movimentação de carga, as medidas ainda 
estão em análise e serão aplicadas gradualmente.  

Seguimos sugerindo aos nossos clientes que providenciem os embarques com 2-3 semanas de 
antecedência para evitar atrasos.  

 
Estados Unidos 
 
O porto de Los Angeles e Long Beach que recentemente havia anunciado a implementação da taxa 

de Congestion Fee (taxa de congestionamento) prorrogou a data para início da cobrança, pois de acordo 
com o porto desde o anúncio no dia 22 de outubro houve uma redução de 26% nos atrasos. - “Houve uma 
melhora significativa na liberação de contêineres de importação de nossas docas nas últimas semanas”, 
disse o Diretor Executivo do Porto de Los Angeles, Gene Seroka. De acordo com o Diretor Executivo do 
Porto de Long Beach, Mario Cordero, “Claramente, todos estão trabalhando juntos para acelerar o 
movimento da carga e reduzir o acúmulo de navios na costa o mais rápido possível”. 

Mesmo com o terminal visualizando uma melhora, o cenário ainda não é totalmente favorável, esta 
semana a ZIM suspendeu a rota Ásia – Los Angeles por tempo indeterminado devido ao 
congestionamento do porto, espera-se que a pressão do terminal e do governo americano a situação 
melhore ainda mais nos pró 
Fonte: https://www.joc.com/maritime-news/container-lines/zim-integrated-shipping-services/zim-suspends-one-asia-la-loop-
due-port-congestion_20211116.html 
 

O Porto de Charleston registrou um recorde mensal em outubro, no acumulado do ano, a 
movimentou 919.440 TEUs de contêineres desde 1º de julho, um aumento de 15% em relação ao mesmo 
período do ano passado. A disponibilidade de cais foi muito elogiada e se tornou atraente para novas 
escalas e negócios no Porto de Charleston. A autoridade portuária disse que armadores anunciaram 
escalas em Charleston como parte de uma expansão da rede entre a Ásia e a costa leste da América do 
Norte. 

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 1 a 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 

 
Norte da China: As tarifas mantiveram-se nos mesmos níveis da semana anterior. A capacidade de 

espaço nos voos ainda está restrita, mas a demanda está desacelerando ligeiramente. Estima-se que as 
taxas se mantenham semelhantes aos níveis atuais até o final do mês de Dezembro.  

Sul da China: A situação do mercado do Sul da China permanece a mesma da semana anterior. A 
capacidade está apertada porque alguns voos de passageiros ainda estão cancelados. Algumas 
companhias aéreas também anunciaram o cancelamento de voos saindo de Hong Kong e Guangzhou, 
além de continuarem rejeitando remessas grandes. 

Taiwan: O mercado continua restrito e com espaço limitado. Com a aproximação do feriado de Ação 
de Graças, a demanda aérea está aumentando. As companhias aéreas ainda estão abertas para aceitar 
cargas densas, especialmente caixas soltas, no entanto, cargas volumétricas podem ser rejeitadas. A China 
Airlines anunciou que removerá dois cargueiros de sua rotação de voo para manutenção de aeronaves. A 
EVA Air vai adicionar um cargueiro em novembro e outro em dezembro. Ambas as companhias aéreas 
também planejam retomar os voos para Heathrow (LHR – Londres) no próximo mês. Se a demanda 
continuar aumentando, estima-se que as companhias aéreas anunciem novos aumentos de tarifas ainda 
em Dezembro. 

Sudeste Asiático: O mercado de Bangkok permanece o mesmo; o espaço continua a ser muito 
apertado. Algumas operadoras pararam de aceitar novas reservas para limpar as pendências existentes. 
As tarifas para o sudeste dos EUA em particular aumentaram significativamente, pois a capacidade é 
muito limitada. A demanda saindo do norte do Vietnã é muito alta e é especialmente afetada pelo 
congestionamento nos centros de trânsito e terminais de destino. As taxas aumentaram cerca de 10-15%. 
No Vietnã do Sul e centros de conexão são muito estreitos. A maioria dos embarques para JFK e LAX está 
sendo rejeitada pelas transportadoras e as partidas foram adiadas até o final do mês. Quase todas as 
companhias aéreas estão rejeitando cargas paletizadas. Além disso, as taxas aumentaram em 15-20%. 
Fonte: https://www.flexport.com/market-updates/freight-market-update-november-16-2021/  
 
 

Europa e Estados Unidos 
 

A demanda continua alta e esperamos que continue durante todo o pico. À medida que as restrições 
de viagens entre a Europa e os EUA estão diminuindo, mais capacidade está sendo injetada no mercado, 
permitindo-nos oferecer ofertas mais diversificadas com rotas diferentes.  

Terminais de aeroportos em toda a Europa continuam congestionados devido ao peak season (alta 
temporada) e grande falta de pessoal. Para fazer frente a isso, os terminais estão contratando mais 
funcionários temporários, implementando novos processos e repensando sua infraestrutura. Vemos até 
controladores de tráfego coordenando os movimentos dos caminhões. 

A demanda de exportação dos EUA permanecerá em níveis elevados até o Dia de Ação de Graças. 
Embarques maiores das principais saídas podem levar de 2 a 4 dias a partir da reserva até chegar à UE, 
LATAM ou Ásia 



 

 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


