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Marítimo
Cenário Global Marítimo
O transporte just-in-time e o alto armazenamento de contêineres podem ser a resposta à crise global
de congestionamento portuário.
De acordo com Emre Cebecioglu, gerente de desenvolvimento de negócios de portos inteligentes da
Wartsila, o congestionamento portuário é um dos maiores problemas enfrentados pela indústria de
transporte de contêineres global, rotulando-a de “assassino de eficiência”.
“A indústria marítima está perdendo US $ 85 bilhões a cada ano porque as escalas nos portos não
são coordenadas de forma transparente ou dentro do prazo”, disse ele na conferência Seatrade Maritime
Middle East. “As filas de navios perdem tempo e dinheiro, os portos não podem fornecer serviços e, por
terem medo de ficar congestionados, às vezes investem em uma grande quantidade de infraestrutura que
muitas vezes não é usada.”
O congestionamento dos portos e perturbações inesperadas aumentaram desde o início da
pandemia, incluindo gargalos causados por ineficiências de cais e pátios.
Enquanto isso, seu sistema de alta capacidade de armazenamento de contêiner, Boxbay, agora está
"pronto para o mercado", de acordo com Volker Bruck, diretor de desenvolvimento de negócios. A solução
da Boxbay é um sistema de empilhamento vertical de contêineres modelado na automação de armazém
de comércio eletrônico. Em vez de empilhar os recipientes uns sobre os outros, cada um tem seu próprio
compartimento e pode ser acessado sem tirar outras caixas do caminho. “O Boxbay é rápido e fornece
densificação de capacidade e rendimento”, disse o Sr. Bruck. “Ele oferece mais armazenamento e
rendimento por hectare, e 100% de utilização é possível em comparação com um máximo de 70% -80%
em pátios convencionais.”
Fonte: https://theloadstar.com/tech-developments-may-solve-the-efficiency-killer-chronic-port-congestion/

Em um esforço para atrair transportadores maiores, a Maersk anunciou que só irá lidar com cargas
de transportadores diretos, eliminando os agentes de cargas. A transportadora dinamarquesa não
escondeu a sua ambição de se tornar o 'integrador dos mares', oferecendo uma plataforma única para
permitir que os exportadores e importadores reservem cargas de porta a porta, alegando que irá
simplificar a movimentação e oferecer benefícios aos proprietários de carga (Beneficial Cargo Owners BCOs) como maior visibilidade da cadeia de suprimentos.
A Maersk acrescentou que deseja melhorar sua confiabilidade nas “extraordinárias condições de
mercado que vemos hoje, onde a demanda excede em muito a oferta. Como consequência dessas
condições de mercado, “informamos alguns clientes que não seremos capazes de atender a todas as suas
expectativas, particularmente em linhas comerciais específicas, como Ásia para Europa e Ásia para
América do Norte, onde vimos um congestionamento sem precedentes e interrupções. Eles podem, no
entanto, ainda fazer negócios online, bem como nas outras 40 vias comerciais disponíveis.”
De acordo com James Hookham do Global Shippers ’Forum (GSF), permanece a dúvida se alguns
proprietários de cargas vão querer negociar diretamente com a Maersk. “Sempre houve a opção de lidar
diretamente com os armadores, mas os embarcadores preferiram um serviço mais personalizado”, disse
Hookham. “Os agentes de carga precisarão se atualizar, porque não queremos que as companhias
marítimas sejam o próximo Facebook ou Amazon; é um alerta”, disse ele.

Exportadores asiáticos “abandonados” pela Maersk estão lutando por acordos com transportadoras
concorrentes, inspirando uma nova onda de negociações de fretes SPOT para portos do norte da Europa
no próximo mês.
Os agentes de carga clientes da Maersk estão sendo alvos de armadores concorrentes enquanto a
operadora dinamarquesa se prepara para restringir suas reservas à sua plataforma online Maersk Spot no
próximo ano. Enquanto isso, os índices de frete anunciados na plataforma Maersk estão contrariando a
tendência usual de baixa temporada e se mantendo estáveis em níveis altamente elevados.
Fontes: https://theloadstar.com/abandoned-exporters-scrambling-for-space-prompt-more-ad-hoc-charters/
https://theloadstar.com/maersk-forwarder-clients-left-in-limbo-as-carrier-restricts-them-to-spot-deals/

Extremo Oriente
Novos Lockdowns na China:
Bloqueios em toda a província de Zhejiang, na China, levaram ao fechamento de várias fábricas e
novas restrições foram impostas ao transporte rodoviário. A China relatou novos casos de Covid em
Tianjin e Guangzhou esta semana, incluindo a variante Omicron, mas o surto em Zhejiang, outro centro
industrial importante, continua sendo o mais sério.
Por exemplo, 20 empresas listadas que operam na província suspenderam as operações, de acordo
com a Reuters, incluindo fabricantes de baterias, têxteis e farmacêuticos. Eles incluem aqueles no distrito
de Zhenhai de Ningbo, um centro petroquímico importante, atualmente sob bloqueio, e o distrito de
Shangyu na cidade vizinha de Shaoxing, sob bloqueio parcial, com todas as fábricas, exceto aquelas que
produzem itens essenciais e EPI, obrigados a suspender a produção.
De acordo com a mídia chinesa, as restrições afetaram as empresas têxteis e seu acesso ao porto de
Ningbo-Zhoushan, uma vez que os motoristas de caminhão relutam em entrar na área devido à
quarentena. Além disso, Ningbo aumentou as restrições à entrada de motoristas de caminhão em seus
terminais de contêineres, dependendo das áreas que eles visitaram anteriormente.
David Fan, gerente de vendas da Twings Supply Chain, acredita que, embora a situação na província
esteja se desenvolvendo rapidamente, ela está sob controle. Ele disse ao The Loadstar: “No momento, o
porto de Ningbo não recebeu nenhum impacto óbvio. Porém, é inevitável que a situação epidêmica na
cidade tenha um certo impacto no transporte rodoviário de contêineres de importação e exportação, pois
muitas áreas exigem que os caminhoneiros apresentem certificado negativo de ácido nucléico. Leva
tempo para fazer o teste e obter a certificação, então isso vai causar um pequeno atraso no transporte
terrestre.”
Existem atualmente 30 navios porta-contêineres esperando fora do porto de Ningbo, de acordo com
a MarineTraffic.
Em outro lugar, Hangzhou, a capital da província, está parcialmente bloqueada, e centenas de voos
domésticos saindo do aeroporto da cidade foram cancelados.
A ANZ Research disse que a interrupção da fabricação de Zhejiang afetaria principalmente a produção
de fibras e têxteis e comparou o provável impacto na cadeia de abastecimento com o racionamento de
energia experimentado em setembro e outubro.
Fonte: https://theloadstar.com/factories-shut-and-ningbo-restricts-truckers-in-zhejiang-province-lockdowns/
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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. 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 foram, em sua maioria, estendidas até 31/12. É possível obter
negociações SPOTs com validade até a primeira semana de Janeiro de 2022, 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 09 de Janeiro (sujeito a confirmação pelos armadores);
Devido a alta procura por containers de 40’NOR, o mercado volta a sofrer com a falta desse tipo de
equipamento;
Segue abaixo a programação de Blank Sailings (saídas omitidas) pelos armadores:

Novo serviço da Índia:
A HMM (Hyundai) introduziu um novo serviço, ligando a Índia aos principais portos do Leste Asiático
e da América Latina, à medida que as principais linhas comerciais registram uma recuperação nos
movimentos de carga em contêineres em meio a oscilações de demanda induzidas por uma pandemia.
A transportadora sul-coreana planeja integrar de 8 a 12 navios de 5.000TEUs (unidade de medida
equivalente a 20 pés) na rota, chamada FIL, que viu sua primeira partida de Busan na semana passada.
A rotação semanal é Busan – Shangai – Ningbo – Shekou – Cingapura – Kattupalli – Durban – Santos
– Paranaguá – Itapoá – Itajaí - Buenos Aires – Montevidéu – Cingapura - Hong Kong - Busan.
Percebendo que precisará de um alcance de mercado estendido, além da carga Kattupalli antecipada,
para preencher a capacidade suficiente para uma escala na costa leste da Índia, a transportadora está de
olho nos contêineres geralmente embarcados pelos portos da costa oeste indiana de Jawaharlal Nehru
Port Trust (Nhava Sheva) e Mundra. Portanto, a HMM posicionou seu serviço China-India Express (CIX),
que inclui ligações semanais no JNPT, Mundra e Kattupalli, para alimentar cargas da região da costa oeste
para Kattupalli para conexões FIL.

HMM disse: “Continuaremos a expandir nossa presença no comércio da América Latina, que tem um
alto potencial de crescimento e desenvolvimento futuro”.
Ironicamente, a estratégia pretendida pela HMM para a cobertura da FIL está em forte contraste com
os esforços recentes de outras transportadoras para conectar a carga do sul da Índia em seus serviços
regulares na JNPT e Mundra, orquestrando operações de hub com maior confiabilidade de programação.
A Maersk e a Hapag-Lloyd estiveram na vanguarda em oferecer soluções de logística ponta a ponta para
clientes na Índia devido a tais movimentos.
Fonte: https://theloadstar.com/hmm-launches-india-east-asia-latin-america-service-via-african-cape/

Estados Unidos
Em busca de escoar o grande volume acumulado nos portos de Long Beach e Los Angeles, um porto
de pequeno porte vem sendo utilizado para aliviar os atrasos nas operações dos maiores portos do Sul da
Califórinia. O porto de Hueneme já operava algumas cargas como automóveis alguns anos e estava
trabalhando no escoamento das cargas de Long Beach e Los Angeles, porém no mês passado, o porto de
Hueneme aceitou seu primeiro navio vindo direto da Ásia atracar diretamente em seu berço, e
descarregaram cerca de 500 containers.
Apesar do porto de Hueneme ser de pequeno porte e conseguir operar navios pequenos com cerca
de 2500 e 3000 containers de 20’, espera-se que mais armadores utilizem o serviço para que os outros
terminais reestruturem e normalizem as operações.
Fonte: In the shadow of LA congestion, Port Hueneme becomes cargo magnet – FreightWaves

Aéreo
Cenário Global Aéreo
Os agentes de cargas estão relatando que não esperam uma queda real na demanda de carga aérea,
ou redução dos fretes altos no primeiro trimestre de 2022.
Até mesmo o feriado do Ano Novo Chinês (CNY), de 31 de janeiro a 6 de fevereiro, pode continuar
agitado, de acordo com um despachante de Shangai. “Devido às Olimpíadas de Pequim, há um
regulamento estrito de quarentena e, eu acho, é mais provável que o governo incentive novamente as
pessoas a reduzirem as viagens desnecessárias durante o CNY. Isso significa que algumas fábricas ainda
produzirão bens, então não podemos esperar um momento muito silencioso, como os CNYs anteriores.”
Além disso, a rápida disseminação da Omicron na Europa está gerando uma alta demanda por
produtos relacionados à Covid. “Acho que, para a Europa, depende de como a situação da Covid está se
desenvolvendo. Se ficar pior, esses kits de teste rápido não vão parar de se mover, e tenho certeza de que
janeiro ainda será um mês agitado. Eu mal posso imaginar que tipo de carga geral poderia se permitir
movimentar a um nível de frete tão alto como atualmente.”
E as companhias aéreas estão empenhadas em manter as taxas altas, acrescentou um despachante
em Cingapura. “As companhias aéreas estão relatando as taxas semanalmente, mas é incerto se os níveis
das taxas irão reduzir durante a semana do Natal, já que as companhias aéreas estão tentando mantê-las
altas”, disse ele, embora acredite que as taxas atuais são “insustentáveis” e, portanto, provável cair em
CNY. No entanto, ele acrescentou: “Como as companhias aéreas e marítimas estão tentando o seu melhor
para manter os níveis de taxas altos, qualquer redução não será muito drástica e, definitivamente, não
para os níveis de taxas que conhecíamos antes da Covid.”
Fora da Índia, onde um despachante relatou uma taxa de US $ 25 por quilo para Nova York este mês,
as restrições da Covid estão aumentando e o número de passageiros diminuindo, reduzindo a capacidade
de espaço nos voos, enquanto as instalações de carga devem operar mais lentamente, devido à falta de
mão de obra. O despachante acrescentou: “O mercado espera que a alta temporada e a demanda do
mercado por frete aéreo continuem até março”. E avisou que os exportadores precisam se preparar: “Os
clientes precisam estar mentalmente preparados para que suas tarifas não sejam válidas a longo prazo.
Eles têm que planejar questões de espaço e taxas, cientes de que o mercado continuará mudando. O frete
marítimo pode não variar muito, mas o frete aéreo vai criar confusão, eu acho. A única chance de melhoria
é se todos os voos de passageiros voltarem ao normal.”
Enquanto isso, um especialista em transporte aéreo e marítimo em Dubai disse que o mercado estava
forte, acrescentando: “A alta temporada continua e isso é inesperado. Estamos vendo muitos
carregamentos marítimos se movendo para a União Européia, durante e depois do Natal e do ano novo.
Não há interrupção e suspeitamos que isso continuará até junho.”
Fonte: https://theloadstar.com/no-relief-from-high-demand-and-high-air-freight-rates-into-2022-warn-forwarders/

Extremo Oriente
Norte da China: A demanda e as tarifas de frete se mantêm em níveis elevados conforme nos
aproximamos do feriado. A demanda também aumentou em grande parte devido à variante Omicron e
ao impulso para produtos relacionados à Covid. Espera-se que esse impulso do mercado continue até o
Natal e não tem precedentes em comparação com os anos anteriores.
Sul da China: A capacidade de espaço nos voos continua apertada e as taxas aumentaram
ligeiramente esta semana. Os voos de passageiros na faixa comercial da Ásia para América do Norte foram
cancelados pela maioria das cias aéreas, mas as taxas permanecem nos mesmos níveis da semana
passada.
Taiwan: O mercado continua muito apertado e com espaço limitado, já que os remetentes continuam
retirando as cargas antes do feriado. As companhias aéreas aumentaram mais uma vez as taxas e os
tempos de permanência na origem estão em média de 1 a 2 semanas. O serviço obrigatório ainda está
disponível caso a caso, sujeito às situações de capacidade das companhias aéreas.
Sudeste Asiático: saindo do norte Vietnã, a oferta de espaço permanece restrita. As cias aéreas não
anunciaram o cancelamento de voos durante o feriado, já que a demanda continua forte. A capacidade
de espaço saindo do sul Vietnã continua a ser afetada por um forte congestionamento nos centros de
trânsito. Os tempos de trânsito são difíceis de garantir, mesmo com serviço expresso.
Fonte: https://www.flexport.com/market-updates/freight-market-update-december-14-2021/

Europa e Estados Unidos
O modal aéreo nos Estados Unidos vem enfrentando grande dificuldade com a aproximação do final
do ano, algumas demandas surgiram pela necessidade de reposição de estoque e o modal aéreo é o mais
requisitado pela agilidade e rapidez.
A capacidade de carga nos terminais foi superada, o que fez com que as companhias aéreas não
recebessem cargas com mais de 36 horas de antecedência, gerando custos extras de transporte.
Houve cancelamento de voos devido a problemas operacionais em MIA causando grande acúmulo
de mercadorias, sendo necessária a redistribuição dessas cargas nos voos seguintes e gerando aumento
sazonais nas tarifas. Os terminais de LAX (Los Angeles), ORD (Chicago) e JFK (New York) enfrentam
também as mesmas dificuldades, pois são terminais hubs para demais localizações.
Na Europa a situação está um pouco mais controlada, visto que o aeroporto de AMS (Amsterdã)
conseguiu organizar suas operações, porém o aeroporto de FRA (Frankfurt) entre outros ainda está com
grande volume, e estima-se que perdure até o final do ano.
Fonte: https://www.flexport.com/market-updates/

