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Marítimo
Panorama Global
A Cúpula Regulatória Global composta por delegações da Ásia, Estados Unidos e Europa realizaram
a quinta reunião bienal para discutir as questões de concorrência global relativas à indústria marítima,
incluindo questões que ocorreram desde o início da pandemia em 2020.
As discussões para o evento deste ano se concentraram nas interrupções de serviço nas cadeias de
abastecimento via modal marítimo, incluindo a identificação de obstruções ao fluxo livre de carga, no
oceano e nas conexões terrestres.
Os reguladores analisaram quais ações já haviam sido tomadas para mitigar o impacto da pandemia
nas cadeias de abastecimento e o relativo sucesso ou fracasso delas, bem como soluções conjuntas para
os vínculos comerciais essenciais. Em particular, houve um foco no aumento da “resiliência e suavização
das operações” nas cadeias de abastecimento.
O grupo também discutiu os aumentos substanciais de fretes no último ano no setor de transporte
marítimo de contêineres. Um porta-voz da Comissão Europeia disse ao The Loadstar: “Deve-se notar que
as causas dos aumentos de preços e problemas de serviço são multifacetadas e não necessariamente
inteiramente semelhantes em todo o mundo. Em mercados fortemente interligados, ações comuns
compartilhadas apareceriam como as respostas mais adequadas. Combater o congestionamento à beiramar e em terra, em particular, parece relevante.”
A Comissão Europeia afirmou que está em contato com outras agências e participantes do mercado
num esforço para “compreender totalmente as circunstâncias atuais e identificar qualquer espaço de
intervenção que possa facilitar o regresso às operações normais. A Comissão não recebeu nesta fase
provas ou identificou comportamento anticompetitivo de alianças marítimas em relação a estes
aumentos de preços, mas irá continuar a monitorizar de perto o setor.”
Nesta ocasião, a delegação da Europa foi chefiada por Henrik Mørch, diretor de transportes, correios
e outros serviços da DG Concorrência, enquanto a delegação da China foi chefiada por Li Tianbi, diretorgeral do Escritório de Transporte Hidroviário do Ministério dos Transportes. A delegação dos EUA incluiu
Rebecca Dye, Michael Khouri e Carl Bentzel da FMC (Federal Maritime Comission – Comissão Marítima
Federal).
Em uma declaração da FMC, os comissários concordaram que: “O desempenho das companhias
marítimas no atendimento à demanda histórica por seus serviços e os custos excepcionalmente altos para
mover contêineres são de interesse e preocupação para reguladores, legisladores e o público em todo o
mundo.”
O FMC disse que as discussões na reunião tripartite "forneceram às principais autoridades de
concorrência responsáveis pela supervisão da indústria de transporte de contêineres a oportunidade de
compartilhar informações sobre o que seus respectivos regimes de monitoramento e fiscalização estão
observando no mercado e comparar as conclusões sobre o comportamento das transportadoras".
A próxima reunião da Cúpula Regulatória Global será em Pequim em 2023.
Fonte: https://theloadstar.com/global-regulators-debate-unified-action-to-alleviate-supply-chains/

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
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.
A falta de containers e de caminhões pode se intensificar nas próximas semanas devido à
proximidade do National Holiday.
• Há grande escassez de containers de 40’NOR saindo dos portos de Ningbo, Tianjin-Xingang, Shanghai
e Shenzhen;
• A falta de espaço nos navios saindo em Setembro da China está cada vez mais crítica. Por isso os
Armadores preveem aplicação de GRI (General Rate Increase – aumento nos fretes) semanalmente
até o final de Setembro;
• As reservas onlines da Maersk estão suspensas até a semana 38;
• O porto de Shenzhen enfrenta grande falta de espaço em Setembro devido a blank sailings (viagens
omitidas) pelos armadores ONE e COSCO;
• Em Ningbo, a Evergreen está com grande volume de cargas acumulado e está priorizando somente
reservas com saída à partir de 09/10 com destino a Santos, sendo cargas leves (até 10 toneladas);
• A ZIM colocará dois navios extra loaders saindo de Xiamen nos dias 20/09 e 27/09 com destino a
Santos e Itapoá, via Dachanbay;
• A CMA-CGM está promovendo seu serviço de reservas online, priorizando a liberação de espaço e
containers, porém o free time demurrage foi reduzido a apenas 6 dias no porto de destino;
• 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
Os Armadores anunciaram novos aumentos à partir de Outubro, o principal motivo é a falta de
espaço já que para Setembro a grande maioria dos navios programados já estão overbooked
(completamente cheios), ficando assim abertos a novas saídas apenas em Outubro.
Somado a falta de equipamento e espaço, os navios feeders europeus ainda se recuperam dos
estragos causados pelas enchentes em Julho, que desde então vem sofrendo com aumentos de taxas de
congestionamento e pouca entrega de soluções. Muitos importadores e exportadores passaram a buscar
opções rodoviárias para as entregas de mercadorias, porém essa opção não consegue atender todo o
volume, causando atrasos.

Estados Unidos
Líderes de alguns dos portos mais movimentados dos Estados Unidos avaliam que o
congestionamento de navios deve seguir ao longo do ano de 2022, com varejistas buscando repor os
estoques esgotados. "Não vejo melhora significativa em relação ao congestionamento que os principais
portos estão enfrentando", disse ao WSJ Mario Cordero, diretor executivo do Porto de Long Beach,
Califórnia. “Acredita-se que o problema deve continuar até o verão de 2022”
Fonte: https://www.wsj.com/articles/u-s-ports-see-shipping-logjams-likely-extending-far-into-2022-11630843202

Com a chegada da alta temporada, os terminais nos Estados Unidos seguem batendo recordes de
movimentação. O porto de Long Beach atingiu em Agosto mais um recorde com 807.704 teus, um
aumento de 11,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. As importações cresceram 11,7%,
enquanto as exportações caíram 5,3%.
Na busca de melhorar as operações de containers, o terminal marítimo de Packer Avenue localizado
na Philadelphia irá suspender as operações entre os dias 08/09 e 10/09 para aplicação de recursos em
operações diurnas e noturnas, buscando melhorar a disponibilidade de equipamentos vazios.
Furacão IDA
Como informado em nosso report anterior, o furacão IDA chegou aos Estados Unidos no dia 30/08,
abaixo segue informações sobre os terminais portuários atingidos:
- New Orleans (LA): Fechado 07/09 e 08/09
- Baton Rouge (LA): Fechado 07/09 e 08/09
- Houma (LA): Fechado 07/09 e 08/09
- Gulfport (MS): Fechado 07/09
- Hattiesburg (MS): Fechado 07/09
- Lafayette (LA): Operações limitadas
As interrupções de energia continuam em muitas residências e empresas em todo o estado da
Louisiana e em partes do Mississippi. De acordo com informações fornecidas pelo principal distribuidor
de energia da Louisiana, as áreas mais atingidas podem sofrer interrupções por várias semanas.
Várias linhas ferroviárias na área de North Jersey foram afetadas por lentidão e problemas de sinal
que podem causar atrasos adicionais na rota, espera-se atrasos de pelo menos 24-48 horas.

Aéreo
Extremo Oriente
O aeroporto de PVG (Pudong, em Shanghai) está se recuperando lentamente em relação a
capacidade no mercado porém ainda mediante taxas de fretes muito altas.
A capacidade em Pudong ainda está reduzida em 40-50% devido às restrições de mão de obra de
manuseio em terra. De fato, de acordo com a última atualização do Flexport, ainda há um atraso de três
a cinco dias para a carga transpacífica para o leste saindo de Pudong, por exemplo.
Com os voos sendo desviados para outros lugares na China, os aeroportos alternativos tiveram que
impor restrições adicionais ao manuseio de cargas para evitar atrasos, como um embargo de cargas
pesadas e grandes, o que criou desafios para a logística de projetos e operações de fretamento.
As companhias aéreas estão com forte demanda por carga geral, produtos farmacêuticos, ecommerce, alta tecnologia e remessas pesadas e de grande porte. Com as contínuas restrições de
capacidade, provavelmente manterão a demanda alta. Isso resultou no aumento das taxas atuais saindo
da China (Hong Kong, Zhengzhou, Pequim) - e até afetou outras origens, como Tóquio e Seul, que viram
uma demanda estável por carga de exportação, incluindo commodities especiais como automotivo,
produtos perigosos e alta tecnologia. Espera-se que esta demanda continue durante a alta temporada em
outubro, que será muito ativa este ano.
Em Hong Kong o mercado permanece apertado com capacidade limitada e tempos de trânsito mais
longos do que o esperado. O congestionamento no aeroporto também pode resultar em atrasos nas
liberações de novas reservas, junto com o aumento na procura por espaço nos voos.
No Taiwan o mercado está muito apertado devido a questões de quarentena da tripulação de um
navio da Cia Marítima Evergreen, a segunda maior transportadora dessa origem. Em Taipei, vários voos
para os EUA foram cancelados ou tiveram suas rotas reajustadas, causando ainda mais acúmulo de cargas.
As operadoras anunciaram aumentos nas taxas de 25 a 35% a partir de 10 de setembro, no mínimo. O FSC
também aumentará a partir de 16 de setembro.
No norte do Vietnã, os níveis de fretes permanecem altos, as condições permanecem semelhantes
às da semana passada. Para o sul do Vietnã, os cancelamentos de voos levaram a mais problemas de
espaço e críticos aumentos nas taxas de frete aéreo.

Fontes: https://theloadstar.com/no-capacity-left-for-ad-hoc-peak-season-bookings-says-abc/
https://www.flexport.com/market-updates/freight-market-update-september-7-2021/

Europa e Estados Unidos
Não há aumentos significativos na demanda e há capacidade suficiente para o atendimento de
cargas, as cias aéreas seguem oferecendo soluções interessantes da Ásia para os EUA através de hubs na
Europa, o que começa a sobrecarregar os principais aeroportos europeus.
Os terminais LAX / ORD / JFK que enfrentam grandes atrasos estão usando instalações fora do
aeroporto para gerenciar o fluxo de carga, relata-se 2 a 5 dias de atraso para separar as cargas de
importação, como resultado, a carga de exportação não pode ser apresentada antes de 2 dias antes da

partida. O transporte terrestre continua escasso para transferências de aeroporto, coleta local e entregas
em todo o país, especialmente em torno dos principais centros internacionais de entrada e saída.
Com o aumento de casos de COVID nos Estados Unidos espera-se uma redução de voos passageiros
e consequentemente redução na disponibilidade de espaço nas próximas 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.

