
 

 

 

REPORT 43/21 

29/10/2021 
 
 
Cenários Transporte Marítimo e Aéreo: 

• Extremo Oriente 
• Europa 
• Estados Unidos 

 



 

 

Extremo Oriente 
 
Data do ano novo chinês 2022 foi oficialmente confirmada, a festividade ocorrerá do dia 

31/01/2022 a 06/02/2022, com retorno programado as atividades no dia 07, o ano de 2022 será 
o ano do Tigre de Água de acordo com o calendário chinês.  

Devido ao protocolo de quarentena COVID, as tripulações que operam os feeders (balsa) na 
região Pearl River (Guangzhou – Foshan – Jiangmen – Zhongshan – Zhuhai – Hong Kong – Macau 
– Shenzhen – Dongguan - Zhaoqing) devem permanecer em quarentena por 28 dias antes do 
feriado do ano novo chinês, desta maneira espera-se a redução na disponibilidade de feeders 
(balsa) e até mesmo a suspensão de alguns serviços a partir de janeiro/2022. Sugerimos a 
antecipação dos embarques visualizando o aumento no volume de booking no período 
antecedente ao feriado.  
 
Informações gerais: 
 

Capacidade de espaço segue estável, armadores confirmam frete para início de novembro, 
e mercado visualiza a extensão dos valores até final do mês. Armadores tem preferência por 
cargas leves, cargas com destino a Santos estão sendo aplicadas tarifas especiais.  
 
CASO COVID 
O navio APL BARCELONA  0PPATE1MA, programado para a rota Ásia x Manaus teve casos de 
COVID confirmados e deverá ficar em isolamento por 14 dias no porto de Shekou, para essa rota 
espera-se dificuldade de espaço nos próximos dias.  
 
OMISSÕES 

 

ESA- MV ( Joint from COSCO/CMA/EMC/PIL) Original ETD OMIT
5 Sep ex Ningbo Omit Yantian and Omit Singapore
8 Sep ex Yantian Omit Ningbo

EVER LUCID 1451-057W 16 Sep ex Hongkong Omit Hongkong
EVER LAUREL 1452-048W 22 Sep ex Yantian Omit Yantian
COSCO SHIPPING THAMES 020W 13 Oct ex Yantian Omit Yantian
XIN FEI ZHOU 080W 27 Oct ex Yantian Omit Yantian and omit Paranagua
ANTHEA Y  029W 10 Nov ex Yantian Omit Yantian

ESA2- MV ( Joint from COSCO/CMA/EMC/PIL) Original ETD OMIT
EVER URBAN 0132-165W 30 Sep ex Qingdao Omit Qingdao
TIAN XIANG HE 080W 11 Nov ex Shekou Omit Shekou

COSCO SHIPPING RHINE 023W



 

 

 
Abaixo, segue resumo de disponibilidade de equipamento x armador x origem:  
 

 
 

Europa  
 
Os portos europeus seguem enfrentando congestionamento crônico, a confiabilidade do 

cronograma na Ásia-Norte da Europa em setembro caiu para 22,7% em comparação com 70% 
em setembro do ano passado. Uma pesquisa recente identificou que, após uma viagem de ida e 
volta completa Ásia-Europa-Ásia, os navios estão chegando de volta à China com um atraso 
médio de 18 dias.  

Em uma medida que visa recuperar pelo menos algumas das programações, os navios estão 
omitindo a chegada de suas rotações no Norte da Europa. Alguns armadores que possuíam duas 
escalas semanais em Antuérpia, anunciam a omissão na segunda chegada programada, assim 
como a omissão no porto de Rotterdam nos próximos meses para todas as viagens programadas 
do serviço NEU3. Em contrapartida, o serviço The Alliance irá nas próximas oito semanas fazer 
duas chegadas semanais no porto de Rotterdam e o serviço 2M Alliance irá temporariamente 
omitir os portos de Hamburgo, Le Havre e Antuérpia. Toda essa alteração no serviço pode ser 
agravada com transbordo inesperados, uma vez que os terminais estão trabalhando em sua 
capacidade máxima. Em vez de levar a picos de volume e potencialmente piorar o já severo 
congestionamento, os armadores acreditam que as omissões portuárias podem de fato ser 
benéficas para os terminais congestionados - “O congestionamento é causado principalmente 
por gargalos em terra, como a falta de motoristas. Para cada chamada de navio, as companhias 
marítimas geralmente fazem um plano conjunto com bastante antecedência com o terminal em 
questão, e um dos principais fatores do plano é como podemos manter o pátio do terminal sob 



 

 

controle.”  Sugerimos manter a programação de 3-4 semanas de antecedência para solicitações 
de reserva, na intenção de evitar futuros atrasos.  
Fonte: https://www.joc.com/port-news/carrier-port-cuts-europe-raise-call-sizes-maxed-out-
terminals_20211028.html?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_campaign=CL_JOC
%20Daily%2010/29/21_PC00000_e-production_E-117584_KB_1029_0617 
 
 

Estados Unidos 
 
Acidente MV Zim Kingston 
 
No último dia 23 de outubro de 2021 o navio da Coreia do Sul MV Zim Kingston sofreu dados 

por uma forte tempestade onde vários containers que transportavam material toxico pegaram 
fogo, o incidente ocorreu ao se aproximar de Juan de Fuca, canal localizado no oeste de 
Washigton, ao longo da fronteira Canadá e Estados Unidos, felizmente, o incêndio foi 
eventualmente controlado sem qualquer perda de vida. As chamas estão apagadas, os 
contêineres ainda estão fumegando e as equipes seguem próximas acompanhando, pois ainda 
há diversos pontos quentes dos containers que necessitam de atenção redobrada. A guarda 
costeira informa que o navio deve seguir ancorado para estabilização até segunda ordem.  
Fonte: https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/zim-kingston-firefighters-hot-spots-
1.6225857 
 

Porto Los Angeles e Long Beach 
 

Visando aumentar a rotatividade dos containers parados nos terminais, as autoridades 
portuárias em Los Angeles e Long Beach planejam começar a avaliar e cobrar taxas de atraso 
sobre os contêineres de importação carregados que permanecem nas docas por longos períodos 
já em 15 de novembro. A “Taxa de Excessos de Contêineres”, que foi elaborada em estreita 
coordenação com a administração Biden e partes interessadas não identificadas da indústria 
como forma de incentivar a coleta mais rápida de contêineres, está programada para durar 90 
dias, de acordo com as agendas. O objetivo é liberar espaço para diversos terminais lotados que 
estão impedindo os navios de descarregar cargas de forma eficiente, resultando em uma fila de 
74 navios porta-contêineres esperando fora do porto por uma vaga de estacionamento. 
Fonte: https://www.freightwaves.com/news/socal-ports-could-fine-carriers-for-tardy-
containers-by-nov-15 
 
 
 
 



 

 

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 - atrasos de até 7 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 15 dias na atracação de navios 
Los Angeles - atrasos de até 10 dias na atracação de navios 
Oakland – redução no atraso para 2 dias na atracação de navios 
Seattle – aumento nos atrasos para até 26 dias na atracação de navios 
 

Aéreo 
 

Extremo Oriente 
 

Norte da China: O mercado se recuperou rapidamente do feriado e está tendendo a uma 
tradicional alta temporada. Com os contínuos cancelamentos das principais cias aéreas, os níveis 
das taxas estão aumentando ainda mais, no geral, a demanda superará em muito a oferta nas 
próximas semanas  

Sul da China: A demanda está ultrapassando a oferta e a capacidade está apertada em 
HKG devido aos voos de passageiros ainda sendo cancelados, algumas cias aéreas também 
anunciaram cancelamentos de voos, resultando em um aumento do frete aéreo nas próximas 
semanas.  

Taiwan: O mercado continua aquecido e as taxas altas, em uma tendência de alta 
temporada tradicional. A capacidade está quase totalmente ocupada até o final do mês, com 
demanda particularmente alta na costa leste dos EUA. Para cargas volumétricas, as primeiras 
partidas são por volta da primeira semana de novembro. 

Sudeste Asiático: A situação do mercado de Bangkok continua muito apertada, sem 
mudanças significativas em relação à semana anterior. A demanda e as taxas do norte do Vietnã 
estão estáveis e algumas fábricas estão trabalhando horas extras para produzir carga. A demanda 
do sul do Vietnã está aumentando, em grande parte impulsionada por contas-chave e pedidos 
de fretamento saindo de Singapura. As taxas continuam subindo e a capacidade é muito limitada. 
 
 
 
 



 

 

Estados Unidos e Europa 
 

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. 

Continuam a enfrentar atrasos os terminais de AMS e FRA, os terminais de importação da 
AMS estão gerenciando melhor do que a FRA, porem com tempos de trânsito um pouco mais 
altos para os principais centros europeus devido à atual escassez de mão de obra e alto tempo 
de processamento. 

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. 
 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.  
 

 


