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Marítimo  

 
Cenário Global 

 
A cia marítima Maersk emitiu um relatório no dia 11/01/2022 explicando aos seus clientes que o ano 

de 2021 foi desafiador para as cadeias de suprimentos globais, vendo interrupções e gargalos 
significativos em todo o mundo. Relataram que viram momentos de melhorias, porém sofreram reveses 
quando terminais ou navios se depararam com surtos de COVID-19. A Maersk afirmou que 2022 não 
começou como esperavam. A pandemia ainda está forte e estão vendo novos surtos afetando sua 
capacidade de movimentar as cargas. A doença, em geral, permanece alta, pois os principais portos nas 
principais regiões estão vendo novos picos de COVID-19. 

A Maersk ainda diz que isso está causando atrasos nas cadeias de suprimentos de seus clientes e a 
situação é particularmente desafiadora em várias portas de hub e terminais de gateway. 

 
Fonte: https://www.maersk.com/news/articles/2022/01/11/operational-constraints-in-key-
regions?utm_source=salesforce_mc&utm_medium=email&utm_campaign=M_61963251CC3A3_61DD5838D7D68&utm_term=
M_61963251CC3A3_61DD5838D7D68+click+here+for+our+most+current+numbers&utm_content=0F097D6EE4975E559DACD1
2DAC6C1F7857E774FA16811B307E56468ADEC78E5B&utm_id=85443&sfmc_id=165946667 
 
 

Brasil 
 

Suspensão das atividades terrestres pela MSC: 
O Jornal da BAND divulgou uma matéria sobre a suspensão do serviço de frete rodoviário pela cia 

marítima MSC no Brasil.  
Confira abaixo a matéria na íntegra: 

 
“MSC Brasil disse que ação de criminosos vem vitimando a empresa, clientes e parceiros 
e tem se mostrado uma ameaça às atividades dela 
A maior empresa de operação de contêineres do mundo decidiu paralisar as atividades 
terrestres em toda a América do Sul por tempo indeterminado. O motivo é a ação 
constante de criminosos que se aproveitam dessa cadeia logística para esconder 
toneladas de cocaína e enviar para países da Europa e da África. 
Em comunicado enviado aos clientes, a MSC Brasil disse que ação dos criminosos que 
interceptam o transporte de contêineres para promover o tráfico vem vitimando a 
empresa, clientes e parceiros e tem se mostrado uma ameaça às atividades dela. 
O maior porto do país em Santos, no litoral paulista, é responsável por 34% do 
transporte da balança comercial brasileira.   
Por lá passam cerca de 150 milhões de toneladas de produtos por ano. Criminosos se 
aproveitam dessa movimentação para o narcotráfico.   
A decisão veio depois da descoberta de 200 quilos da droga no Porto de Aden, no Iêmen, 
no fim do ano passado. 



 

 

Em julho de 2019, um navio da empresa que seguiria para a Holanda ficou retido nos 
Estados Unidos depois que as autoridades apreenderam 20 toneladas de cocaína 
escondidas na embarcação. A MSC teve que pagar uma multa de US$ 50 milhões para 
que o navio fosse liberado durante as investigações.” 

 
Fonte: https://www.band.uol.com.br/noticias/jornal-da-band/ultimas/maior-empresa-de-conteiner-do-mundo-interrompe-
parte-das-atividades-no-brasil-16473734  
 

Serviço do Golfo para Suape e Salvador pela MSC: 
Devido aos contínuos desafios globais de congestionamento que estão impactando a confiabilidade 

da programação dos navios, a MSC decidiu ajustar temporariamente a rotação do serviço Gulf to SAEC 
String 1 por 14 semanas a partir do início de fevereiro. 

Consequentemente, na viagem southbound, escalas alternadas em Cristobal e Cartagena atenderão 
quinzenalmente cada porto (nota: o navio Monte Pascoal cobrirá excepcionalmente ambas as escalas em 
Cristobal e Cartagena na viagem southbound) e a escala em Suape será omitida. 

Enquanto isso, na viagem northbound, o porto de Salvador terá escala uma vez a cada duas semanas. 
A primeira viagem com a rotação revisada será: Athens Glory na viagem 204S, ETA Houston em 2 de 

fevereiro de 2022. 
 
 

Extremo Oriente 
 

O porto de Ningbo se recuperou em grande parte de sua mais recente interrupção do Covid, mas o 
risco de atrasos no transporte da China já se espalhou para Tianjin e Shenzhen. Em sua atualização no dia 
11/01, a Maersk disse: “As operações de entrada de containers nos terminais foram recuperadas 
completamente em Ningbo”. No entanto, os despachantes relataram graves interrupções nas operações 
em terra (frete rodoviário), que estão demorando mais para se recuperar.  

A Hapag-Lloyd disse que estava omitindo Ningbo em dois de seus serviços Ásia-Mediterrâneo, 
observando: “Devido à situação do Covid em Ningbo, China, decidimos restabelecer a escala em Shangai 
para algumas dessas viagens e omitir o porto de Ningbo.” A Maersk disse que os caminhões estão 
operando com 75% da capacidade normal, com alguns serviços permanecendo suspensos nas áreas 
atingidas pela Covid e “a eficiência operacional foi impactada negativamente pela exigência de testes de 
ácido nucleico (testes de Covid-19)”.  

No entanto, os exportadores que esperam retirar seus produtos da China antes do feriado do Ano 
Novo Chinês têm pouco tempo para dar um suspiro de alívio, porque Tianjin se tornou a mais recente 
cidade portuária a sentir o peso da política "dinâmica" de zero Covid da China. A cidade de 14 milhões de 
habitantes está passando por testes em massa, interrompendo as operações no porto, o maior do norte 
da China, com mais de 20 milhões de TEUs (unidade de medida para cada 20 pés) em capacidade anual.  

De acordo com a Westbound Logistics Services, o porto de Tianjin está aberto, mas “as restrições aos 
caminhoneiros estão causando atrasos”. Ele acrescentou: “Os portos chineses estão sendo impactados 
por bloqueios regionais, com a propagação da variante Omicron. A situação varia de porto para porto e 
pode levar os armadores a alterar as rotações dos navios a curto prazo para evitar portos fortemente 



 

 

impactados. “Isso pode ser mais provável nas próximas duas ou três semanas, já que agora entramos no 
período de fechamento de fábricas durante o Ano Novo Chinês.” 

O feriado CNY (Chinese New Year – Ano Novo Lunar) e os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 
começam em 1º e 4 de fevereiro, respectivamente, portanto os exportadores e agentes de cargas locais 
não esperam uma redução nas interrupções de cargas, dados os atuais altos níveis de congestionamento 
portuário no país. 

Testes de Covid em massa também estão ocorrendo no sul da China, depois que um “grupo” de 
quatro casos foi detectado em Shenzhen, despertando o alarme para os transportadores atingidos pelo 
fechamento desastroso do ano passado em Yantian. A Loadstar (importante veículo de notícias em 
Comércio Exterior) entende que as operações no porto até agora não foram afetadas, mas, como Ningbo 
e Tianjin, há risco de atrasos devido a testes de trabalhadores e restrições ao transporte por caminhão, 
disseram os despachantes. 

Em Shanghai, os navios estão atrasados em cerca de uma semana. Devido ao Covid-19 no distrito de 
Beilun em Ningbo, algumas remessas são transferidas para Shangai, o que resultou em mais 
congestionamento no terminal. 

Dalian é a mais recente cidade portuária da China a detectar a variante Omicron, e por isso os 
despachantes locais alertam sobre mais atrasos nas saídas dos navios na véspera do Ano Novo Chinês. 
Até agora, não houve impacto nas operações portuárias de Dalian, mas o surto está crescendo nas 
proximidades de Tianjin, sob bloqueio e onde a fabricante de automóveis Toyota suspendeu 
temporariamente a produção. 

Alguns comentaristas acreditam que a China relaxará sua política de zero Covid após os Jogos 
Olímpicos de Inverno em Pequim terminarem em 20 de fevereiro, mas os despachantes alertaram sobre 
interrupções na cadeia de suprimentos até então. 

Por exemplo, CH Robinson disse: “Isso pode incluir mais capacidade restrita, viagens ou voos 
cancelados e falta de equipamentos na origem. Portanto, fevereiro será ainda mais lento do que o 
habitual. As expectativas são de que esses atrasos continuem até a última semana do mês, quando as 
operações gradualmente voltam ao normal.” 
 
Fontes:  
https://theloadstar.com/as-ningbo-slowly-recovers-covid-ripples-reach-ports-of-tianjin-and-shenzhen/  
 
https://www.maersk.com/news/articles/2022/01/11/operational-constraints-in-key-
regions?utm_source=salesforce_mc&utm_medium=email&utm_campaign=M_61963251CC3A3_61DD5838D7D68&utm_term=
M_61963251CC3A3_61DD5838D7D68+click+here+for+our+most+current+numbers&utm_content=0F097D6EE4975E559DACD1
2DAC6C1F7857E774FA16811B307E56468ADEC78E5B&utm_id=85443&sfmc_id=165946667 
 
https://theloadstar.com/dalian-the-latest-china-port-to-be-hit-by-covid-restrictions-as-delays-persist/ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Cenário operacional na China:  

• O feriado CNY - Chinese New Year (Ano Novo Lunar) se aproxima, será de 31/01/22 até 06/02/22, 
mas muitas fábricas irão encerrar as atividades antes disso. Por conta disso, o transporte rodoviário 
já começou a enfrentar escassez; 

• As tarifas de frete marítimo da China foram, em sua maioria, estendidas até meados de Fevereiro. 
Alguns armadores até conseguiram reduzir suas tarifas devido a estabilidade da demanda nesse 
momento. O mercado mostra tendências para extensão dos valores de frete até 14 de Fevereiro 
(sujeito a confirmação pelos armadores); 

• No dia 20/01, a COSCO anunciou que deixou de ofertar equipamentos de 40’NOR no porto de 
Qingdao. No dia seguinte, em 21/01, em novo anúncio a COSCO suspendeu todas as novas reservas 
de 40’NOR para a Costa Leste da América do Sul (ECSA – East Cost South America). Eles informam 
que continuam emitindo EIR (ou seja, liberação de equipamentos vazios para retirada) para as 
reservas previamente confirmadas, e que informarão quando reabrirem o envio de equipamentos 
NOR, mas por enquanto não há previsão; 

• Os armadores MSC, Happag-Lloyd e Maersk anunciaram a suspensão de navios feeders (aqueles 
navios menores que operam dos outports até os portos bases na China).  Os principais portos 
afetados são: Huangpu, Jiangmen, Vunfu, Zhaoqing, Nanhai, Foshan, Zhanjiang, Wuzhou, Qingyuan, 
Zhongshan, Shunde e Dongguan, além de Fuzhou. Uma alternativa para transportar cargas dessas 
origens será movê-las no modal rodoviário até algum porto base nas proximidades; 

 
 

Europa e Estados Unidos 
 
A alta ocupação nos terminais e congestionamentos de navios continuam na Europa e nos EUA. 
Em relatório divulgado pela Maersk no dia 11/01, a cia traz seus números mais atuais no norte da 

Europa,  que indicam o seguinte: 

 



 

 

 
 

Já na América do Norte, os números mais atuais pela Maersk indicam o seguinte: 

 
Legenda: 
- Yard Density: ocupação dos terminais 
- Waiting Time Days (For Vessel Berthing): Tempo de espera para atracação dos navios nos portos 
Os números são dinâmicos e sujeitos a mudanças.  
** indica crítico e * indica desafiador. 
 

Nos Estados Unidos, uma grande tempestade de inverno se moveu do meio-oeste para o sul e leste 
do país durante o fim de semana passado e feriado de Martin Luther King Jr. A tempestade trouxe muita 
neve, gelo e vento. Pode haver atrasos no transporte devido a essas condições climáticas.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Aéreo 
 

Extremo Oriente 
 

 Norte da China: A demanda está começando a aumentar lentamente esta semana e deve continuar 
até o feriado de CNY (Chinese New Year). Os kits de teste Covid continuam a ser a mercadoria com maior 
demanda no mercado. 

Sul da China: Os voos continuam sendo cancelados depois que os tripulantes das companhias aéreas 
testaram positivo para a Covid-19.  

Taiwan: O mercado está se recuperando rapidamente e as taxas aumentaram. As cias aéreas 
esperam ter restrições de espaço durante a última semana do mês. 

Thailândia: A demanda siando de Bangkok ainda não se recuperou totalmente em comparação com 
o quarto trimestre, no entanto, espera-se que a demanda aumente à medida que nos aproximamos do 
CNY.  

Vietnã: saindo do Norte, as taxas continuam caindo em uma baixa de três meses. Saindo do sul do 
Vietnã, a demanda também é fraca, mas as taxas são relativamente estáveis em comparação com as do 
norte do Vietnã. A maioria das cias aéreas continua rejeitando cargas paletizadas em favor de cargas 
soltas. 

 
Fonte: https://www.flexport.com/market-updates/freight-market-update-january-18-2022/ 
 
 

Europa e Estados Unidos 
 

As taxas de frete aéreo da China para os EUA e a Europa caíram após a temporada recorde de férias 
em dezembro. 

Os preços da China para os EUA atingiram o pico em 13 de dezembro de acordo com o Índice TAC, 
mas desde então caíram quase 30%. As taxas para a Europa atingiram seu pico de 2021 em 27 de 
dezembro, e caíram cerca de 17%. 

“As taxas finalmente começaram a esfriar quando entramos no vale do frete aéreo sazonal do 
primeiro trimestre, com 2021 tendo um pico muito mais alto e mais pronunciado do que em qualquer um 
dos três anos anteriores”, explicou Bruce Chan, analista sênior de logística global da Stifel, para o Índice 
BAI. “O frete aéreo ainda é a única opção para resolver os atrasos e escassez da cadeia de suprimentos 
que devem ser resolvidos. E, embora as taxas possam ser duas a quatro vezes mais altas em média do que 
os níveis pré-pandemia, as taxas de frete marítimo podem ser quase 10 vezes mais altas, dependendo da 
faixa. Então, matematicamente, o spread é mais estreito – e isso nem considera o diferencial de 
velocidade. Embora os preços da carga aérea devam esfriar sequencialmente de acordo com os padrões 
sazonais normais, esperamos que eles cheguem a prêmios de dois dígitos, mesmo para as taxas elevadas 
do ano passado, ano a ano”, disse ele. 

O Sr. Chan observou que a variante Omicron tinha viagens de passageiros limitadas, bem como 
capacidade de cargueiro em alguns casos. Mas ele acrescentou que a nova onda de Covid também 
“estimulou a demanda por remessas de EPI”. Ele disse: “Estamos experimentando a corrida de frete aéreo 



 

 

mais longa e mais forte da memória recente. Com pouco alívio chegando ao congestionamento mais 
amplo da cadeia de suprimentos, espera-se que a demanda ampla permaneça forte (por exemplo, 
acreditamos que a Europa está mais atrás dos EUA na curva de recuperação de estoque e tem mais 
terreno para se recuperar). Com a capacidade ainda sob pressão, não esperamos muito alívio em breve. 
Achamos que os exportadores devem continuar planejando e orçando de forma agressiva, pois nosso 
cronograma para um mercado moderado continua sendo adiado”. 

Gareth Sinclair, conselheiro do conselho do TAC, acrescentou: “Atualmente, há poucas evidências de 
que as taxas cairão significativamente no período até o Ano Novo Chinês, à medida que os pedidos em 
atraso são liquidados e os estoques reabastecidos. Espera-se que a demanda por voos internacionais de 
passageiros seja reduzida ao longo de 2022, pois muitas regiões do mundo ainda têm um longo caminho 
a percorrer em seus programas de vacinação”. 

E ainda há alguma incerteza sobre o próximo mês, com a política de zero Covid da China restringindo 
as viagens à medida que os surtos ocorrem em todo o país no período que antecede o feriado de ano 
novo e as Olimpíadas de Pequim. 

 
Fonte: https://theloadstar.com/airfreight-rates-cool-but-shippers-should-expect-prices-to-remain-high/ 


