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Marítimo
Extremo Oriente
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. Alguns exportadores chineses já
anunciam o fechamento por volta do dia 15/01 para férias coletivas. Isso pode impactar em um
aumento significativo das exportações saindo da China entre final de Dezembro e meados de Janeiro;
• Devido a política de quarentena da COVID-19 para as tripulações de navios que operam entre as
águas do Sul da China (no delta do Rio das Pérolas), as tripulações ficarão em quarentena por 28 dias
antes do feriado CNY e por isso foi anunciada a suspensão temporária de navios feeders (aqueles
navios menores que operam dos outports até os portos bases na China), do final de Dezembro/2021
até meados de Fevereiro/2022. Os armadores MSC, Happag-Lloyd e Maersk já anunciaram
formalmente essa suspensão. Os principais portos afetados serão: 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;
• As tarifas de frete marítimo da China estão válidas até dia 12/12 ou 14/12 (dependendo do armador).
É possível obter negociações SPOTs com validade superior, observando as condições de espaço e
liberação de container vazio e sujeito a redução no free time demurrage pelos armadores Maersk,
Happag-Lloyd e CMA-CGM. O mercado mostra tendências para extensão dos valores de frete até
final de Dezembro (sujeito a confirmação pelos armadores);
• Há possibilidade de navios extra loaders saindo de Shanghai até final de Dezembro, mas ainda não
há confirmação oficial pelos armadores;
• Devido a alta procura por containers de 40’NOR, o mercado volta a sofrer com a falta desse tipo de
equipamento;
• 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. Os demais armadores
continuam priorizando liberação de reservas para cargas leves (até 10 toneladas por container);
• Segue abaixo a programação de Blank Sailings (saídas omitidas) pelos armadores:

Singapura:
A primeira fase do novo mega-porto de Singapura foi concluída, com dois dos 21 berços do porto
definidos para estarem prontos para uso até o final do ano.
Um evento de comemoração foi realizado com o ministro dos transportes S Iswaran dizendo que o
marco, após 34 milhões de horas de trabalho nos últimos seis anos, foi conquistado com dificuldade,
devido às interrupções do Covid-19.
O Porto de Tuas Fase 1 ocupa 414ha, o tamanho de 773 campos de futebol, e contribuirá com 20
milhões TEU para a capacidade anual de movimentação de Singapura, agora o maior porto de transbordo
do mundo com uma capacidade de 37,2m TEU.
O mega-porto de 1.337 ha, na propriedade industrial de Tuas no oeste de Cingapura, está a caminho
de ser concluído na década de 2040 e será capaz de processar 65m teu por ano.
Iswaran disse que a comemoração foi “um marco significativo” e acrescentou: “Com mais navios
fazendo escala aqui (como resultado da maior capacidade), Singapura terá uma conectividade marítima
ainda mais forte. Podemos aproveitar os efeitos de rede para importar e exportar mais rapidamente e a
um custo menor. Como um hub global, o Porto de Tuas trará ainda mais valor para as empresas em nosso
centro marítimo internacional e criará mais empregos para o nosso povo.”
Fonte: https://theloadstar.com/singapore-completes-first-phase-of-tuas-mega-port-with-two-new-berths/

Europa
Atrasos na atracação e em terra no maior porto de contêineres do Reino Unido, Felixstowe,
permanecem "críticos", levando armadores a estender as omissões até março do próximo ano.
A Maersk disse que, até então, os contêineres de importação que chegaram em Felixstowe
continuariam a ser transportados por via terrestre em Wilhelmshaven e retransmitidos por meio de um
serviço de transporte terrestre. E fica claro que os containers da MSC no Reino Unido serão
desembarcados em Antuérpia e enviadas para Felixstowe. “Tomamos essa ação com extrema relutância
e trabalharemos duro para garantir que possamos retornar a rede à normalidade quando as condições de
operação permitirem”, disse a Maersk.
Índices mostram o alto volume de containers nos terminais e múltiplos atrasos em praticamente
todos os portos principais no norte da Europa, mas descreveu Felixstowe como o hub "mais crítico" em
sua rede, com atrasos na atracação de navios superiores a três dias.
Além disso, a notícia para os importadores do norte da Europa em geral a partir das últimas
perspectivas de mercado é que, pelo menos até o Ano Novo Chinês de fevereiro, é improvável que haja
qualquer trégua para atrasos nas chegadas de cargas em sua rede Ásia-Norte da Europa.
Seguimos sugerindo que providenciem os embarques com 2-3 semanas de antecedência para evitar
atrasos.
Fonte: https://theloadstar.com/long-delays-mean-felixstowe-wont-get-major-2m-asia-loop-back-until-march/

Estados Unidos
O consumo americano segue em alta, enquanto os portos de Los Angeles e Long Beach esperam
menos containers chegando nos próximos dias, os portos de Houston; Tacoma, Washington; Savannah,
Geórgia; e Tampa, Flórida, esperam um aumento contínuo. Embora o porto de Tampa não seja assim
como Los Angeles em termos de volume diário, o porto da Flórida teve um crescimento consistente nos
últimos cinco anos. A redução do congestionamento nos Portos de Los Angeles e Long Beach chamou
atenção para outros portos, como Tacoma. Empresas de logística como a SEKO Logistics estão chamando
o porto de “casa para seus clientes fretados”. O aumento das taxas extras levou ao aumento dos volumes
no porto de Tacoma.
Como resultado do novo sistema de filas implementado fora de Long Beach e Los Angeles, os navios
esperam em fila muito mais longe da costa, explicou Charlotte Cook, analista comercial chefe. A contagem
mostra aproximadamente um total de 78 navios porta-contêineres esperando (com 588.938 TEUs a
bordo), 33 dos quais estão esperando na área de fundeio oficial perto do porto, com mais 45 navios
esperando entre 50 e 550 NM (milhas náuticas) de distância. A maioria dessas embarcações à deriva estão
à deriva entre 1 e 5 nós.
Fonte: https://www.freightwaves.com/news/viewpoint-blasting-through-the-west-coast-congestion-bluster

Devido ao alto volume, o mercado enfrenta 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 dias na atracação de navios
Savannah – redução nos atrasos para 8 dias na atracação de navios
Houston - atrasos de até 4 dias na atracação de navios
Long Beach – aumento no atraso para até 26 dias na atracação de navios
Los Angeles - aumento no atraso para até 26 dias na atracação de navios
Oakland – atrasos de até 2 dias na atracação de navios
Seattle – redução nos atrasos para até 18 dias na atracação de navios

Aéreo
Cenário Global Aéreo
De acordo com a Clive Data Services, o volume de cargas transportadas no modal aéreo globalmente
em novembro caiu 1,2% comparado ao mês de outubro, revertendo a tendência tradicionalmente vista
na temporada de pico até o Natal. “A queda nos volumes ocorreu apesar de um aumento de 0,5% na
capacidade, enquanto as taxas gerais de carga aérea subiram 8% em novembro, mês a mês”, acrescentou
Clive.
Comparando os dados com novembro de 2019, houve uma queda de 3% nos volumes e uma queda
de 12% na capacidade, mas as taxas eram cerca de 159% mais altas do que os níveis anteriores à Covid.
Ele explicou: “Essa mudança inesperada mês a mês não é devido à falta de demanda, é quase certo devido
a ineficiência do sistema. Isso também é o que vimos relatado no mercado de frete marítimo, nos portos
da costa oeste dos Estados Unidos. A escassez de mão de obra é um fator em todos os setores, mas isso
está tendo um impacto especial em uma indústria de mão-de-obra intensiva como o frete aéreo,
especialmente no solo. O congestionamento dos aeroportos parece ser o preço que a indústria tem de
pagar pela falta de investimento e valorização da movimentação de carga.”
De fato, o The Loadstar relatou na segunda-feira como o congestionamento do armazém do
aeroporto em grandes centros como Los Angeles e Amsterdã estava causando grandes gargalos, com os
operadores em terra culpando as transportadoras por não coletar as cargas. “As atuais ineficiências em
terra devem ter custos de oportunidade para as companhias aéreas, despachantes e remetentes, porque
as cargas perderão os voos”, acrescentou o Sr. van de Wouw.
“Dois meses atrás, descrevemos o mercado de carga aérea como ‘frágil ’em direção à tradicional alta
temporada, e essa fragilidade está sendo visualizada em vídeos de mídia social que mostram incontáveis
paletes e contêineres esperando na pista.” Em sua última atualização para o cliente, a Flexport disse que
a situação do congestionamento em Amsterdã estava melhorando, mas outros centros europeus ainda
estavam sofrendo.
Enquanto isso, as restrições de capacidade continuam sendo o principal desafio na Ásia. Por exemplo,
a Flexport disse que a demanda do norte da China para a Europa estava “aumentando rapidamente”,
devido à alta demanda por EPI (equipamentos de proteção individual), o que elevou as taxas de frete
aéreo. E no sul da China, houve cancelamentos de voos de passageiros de Hong Kong e Guangzhou,
provavelmente devido às restrições da Covid, e as companhias aéreas estavam rejeitando grandes
remessas.
A carga aérea do Sudeste Asiático está enfrentando restrições de capacidade semelhantes. “As excompanhias aéreas de Bangkok só podem aceitar remessas pequenas”, disse Flexport. “E o espaço é
extremamente apertado, saindo do Vietnã do Sul, para todas as vias transpacíficas no sentido leste. A
demanda de exportação ainda está aumentando e os terminais de armazenamento estão
sobrecarregados de carga ”.
Fonte: https://theloadstar.com/ground-handling-inefficiency-causes-air-cargo-congestion-and-slows-growth/

América Latina
As três maiores companhias aéreas de carga da América Latina se preparam para encerrar seu
período de recuperação judicial.
Depois que a LATAM, o maior player da região, apresentou seu plano de reestruturação na sextafeira passada, a controladora da Aeromexico apresentou sua proposta de reorganização reformulada
cinco dias depois.
Enquanto isso, a Avianca havia anunciado que um tribunal de falências dos Estados Unidos havia
aceitado seu plano de reorganização, que veria a empresa domiciliada no Reino Unido.
De acordo com a Aeromexico, sua proposta revisada tem o apoio da parceira estratégica Delta Air
Lines e um grupo de investidores mexicanos de longo prazo, que deve cuidar das necessidades de
investimento estrangeiro. A audiência para aprovar o plano foi planejada para a próxima segunda-feira.
A LATAM espera sua audiência em 22 de janeiro, e seu plano prevê que o controle do grupo de
companhias aéreas vá, em grande parte, para seus credores, que podem acabar comandando cerca de
70%, com o restante controlado pelos acionistas existentes.
O acordo com seus credores mantém o curso da saída da LATAM da proteção contra falência em suas
próprias mãos. A operadora latino-americana Azul disse que compraria sua rival maior se surgisse uma
oportunidade.
Em sua análise das tendências globais de frete aéreo em outubro, a IATA observou que uma leitura
por segmentos, em vez da região de registro das companhias aéreas, mostrou que algumas rotas tiveram
um bom desempenho, sugerindo que as companhias aéreas latino-americanas perderam participação de
mercado para as operadoras rivais que atendiam seu território.
Nos últimos meses, as principais economias da região afrouxaram as restrições a viagens, de modo
que esses passageiros devem retornar ao seu setor adequado - a menos que a nova variante do vírus
trouxesse de volta os bloqueios.
Fonte: https://theloadstar.com/revitalised-latin-american-air-cargo-carriers-head-for-chapter-11-exit/

Extremo Oriente
Norte da China: a demanda está aumentando novamente e os níveis das taxas subiram em relação à
semana anterior. Com o surgimento da variante sul-africana do Ômicron da Covid, espera-se que a cadeia
de suprimentos global se torne ainda mais distorcida. A carga relacionada à Covid para a União Européia
está aumentando rapidamente e deve ser o principal fator para essa rota comercial. A situação apertada
do mercado deve continuar até o Ano Novo Lunar (CNY – Chinese New Year).
Sul da China: A situação do mercado aéreo, saindo do Sul da China permanece a mesma da semana
anterior. A capacidade está apertada porque alguns voos da passageiros ainda estão cancelados, porém
as tarifas de frete aumentaram, especialmente para Europa. Algumas Cias Aéreas também anunciaram o
cancelamento de voos saindpo de Hong Kong e Guangzhou e continuam rejeitando remessas grandes ou
proporcionando tempos de trânsito mais longos de até 3 semanas.
Taiwan: O mercado continua muito restrito e com espaço limitado. Na semana passada, a China
Airlines cancelou vários voos para Los Angeles e New York devido a problemas mecânicos da aeronave.
Esses cancelamentos irão adicionar tempo de permanência adicional na origem, particularmente para JFK

(New York) estimado de 4 a 7 dias adicionais. A capacidade para a Costa Leste dos EUA está quase
totalmente ocupada em meados de dezembro. Devido à alta demanda contínua, os aumentos das taxas
são esperados para a costa leste dos EUA e pistas SFO (San Francisco) e provavelmente entrarão em vigor
a partir de 6 de dezembro até meados do mês, mas os anúncios oficiais estão pendentes.
Sudeste Asiático: saindo de Bangkok, companhias aéreas só podem aceitar remessas pequenas, pois
a capacidade é muito limitada. Recomenda-se fazer reservas pelo menos 10 dias antes da data de intenção
de embarque. Saindo do sul do Vietnã, o espaço é extremamente apertado para todas as vias. A demanda
de exportação ainda está aumentando e os terminais de armazenamento estão sobrecarregados com
cargas. Para melhor garantir o espaço, as reservas devem ser enviadas com pelo menos 1 a 2 semanas de
antecedência. As transportadoras ainda não anunciaram o cancelamento do voo durante os feriados de
Natal e Ano Novo. A Cathay Pacific teve um surto recente de Covid entre seus pilotos e as medidas de
quarentena resultantes impactaram muito seus serviços europeus e levaram a alguns aumentos nas taxas.
Para voos saindo do norte do Vietnã, o espaço é apertado e a demanda está aumentando. Normalmente,
as transportadoras anunciam alguns cancelamentos de voos nessa época, mas os anúncios oficiais estão
pendentes.
Fonte: https://www.flexport.com/market-updates/freight-market-update-november-30-2021/

Europa e Estados Unidos
A demanda ainda está muito elevada nesta semana e deve permanecer neste patamar até o final do
ano. Há mais conversões de fretes marítimos em fretes aéreos no mercado entre Europa e Estados Unidos,
à medida que os remetentes buscam soluções rápidas para garantir que os níveis de estoque sejam
repostos antes do Natal. A capacidade de espaço foi alinhada na via comercial transatlântica; no entanto,
a demanda ainda supera a capacidade, resultando em taxas sendo pressionadas cada vez mais, semana
após semana. Dividir a carga em lotes menores é uma solução viável em um mercado muito
congestionado com capacidade limitada.
O congestionamento nos terminais do aeroporto de Amsterdam melhorou, mas o congestionamento
dos terminais em outros hubs da Europa continua a ser um gargalo. Espera-se que dure até o final do ano
e tenha um impacto negativo em todos os tempos de trânsito. Para fazer frente a isso, os terminais estão
contratando mais funcionários temporários, implementando novos processos e repensando sua
infraestrutura.
Os terminais em LAX (Los Angeles)/ ORD (Chicago)/ JFK (New York) seguem enfrentando grandes
atrasos e estão usando suas instalações fora do aeroporto para gerenciar a demanda de entrada de cargas,
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.

