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Cadeias globais

O transporte marítimo de mercadorias
está a enfrentar um momento incomum:
escassez de contentores. Esta crise,
que tem um efeito ‘bola de neve’ nas
cadeias de abastecimento, está a
afectar fortemente o comércio mundial.
Contentores retidos em vários portos,
congestionamento, aumento dos preços
dos fretes. Um retrato do cenário actual,
que já é um problema sem fronteiras.
nquanto a pandemia de COVID-19 se
espalhava pela Ásia, vários países
impuseram o confinamento, interrompendo
produções e movimentos económicos. Muitas
fábricas encerraram temporariamente,
fazendo com que um grande número de
contentores ficasse retido nos portos. De
forma a estabilizar os custos e a erosão das
taxas oceânicas, armadores e agentes de
navegação reduziram o número de navios no
mar, tendo originado um impacto significativo
nas importações e exportações, além de ter
impedido que os contentores vazios fossem

E

recolhidos. Nesta fase, foram os comerciantes
asiáticos que mais sentiram esta crise, uma vez
que não conseguiam recuperar os contentores
vazios da América do Norte.
Anabela Guerreiro, branch director da
Unicordas, confirma que na sequência da
pandemia, a disrupção da cadeia logística
conduziu, numa primeira fase, à paragem dos
navios nos portos, especialmente nos portos
chineses, por falta de mercadoria e pela
redução drástica das produções e encomendas,
levando os armadores a reduzirem a sua frota e,
com isso, tentarem manter o nível de fretes.
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à escaLa gLobaL
Contudo, como a Ásia foi o primeiro continente
atingido pela pandemia, também foi o
primeiro a recuperar, ou seja, enquanto a
China retomou as exportações, outros países
ainda enfrentam restrições, produções a meio
gás e falta de pessoas. A consequência deste
cenário é que quase todos os contentores
restantes na Ásia seguiram para a Europa e
América do Norte e não regressaram com a
rapidez necessária. As interrupções na mão-de-obra devido às restrições impostas na
América do Norte afectaram não só os portos,

mas também os depósitos de carga em todo
o país, bem como as linhas de transporte
terrestre. Os contentores começaram a
acumular-se. À medida que as fronteiras
estreitaram, a alfândega tornou-se mais
difícil de descongestionar. Não houve tempo
para lidar com a acumulação de contentores
e, entretanto, continuavam a chegar mais.
Segundo a Hillebrand, a América do Norte
enfrenta actualmente um desequilíbrio de 40%,
o que significa que para cada 100 contentores
que chegam, apenas 40 são exportados, ou
seja, 60 em cada 100 continuam em terra.

51

52

MARÇO 2021

sEndo quE a pandEmia causa ForTEs consTrangimEnTos a Todos os nívEis da
cadEia logísTica, dEsdE, EnTrE ouTros, as quEbras dE produção por FalTa dE
mão-dE-obra, E aTrasos nas EnTrEgas E dEvolução dos conTEnTorEs vazios por
FalTa dE moTorisTas, pEranTE EsTE cEnário, os armadorEs opTam por diminuir
os FrEE TimEs E, assim, impulsionar a dEvolução mais célErE dos mEsmos,
acarrETando, porém, EnormEs cusTos para os inTErvEniEnTEs
As taxas de transporte de contentores têm
vindo a subir em todas as rotas de transporte,
de Leste a Oeste, desde Maio de 2020, com
a maior subida das taxas atingindo o Transpacífico. As taxas do Sudeste Asiático para os
EUA aumentaram de cerca de 2.000 dólares
para 4.500 por cada contentor de 40 pés.
A Alphaliner refere que as transportadoras
podem obter 66 cêntimos (por contentor
de 12 metros por milha náutica) na rota de
Xangai para Los Angeles, contra menos de 10
cêntimos no retorno, e de Xangai a Melbourne
são 88 cêntimos. A pressão consiste em que
os contentores voltem à Ásia para que as
transportadoras possam aproveitar estas
margens, vazios ou cheios.
“Sendo que a pandemia causa fortes
constrangimentos a todos os níveis da cadeia
logística, desde, entre outros, as quebras de
produção por falta de mão-de-obra, e atrasos
nas entregas e devolução dos contentores
vazios por falta de motoristas, perante este
cenário, os armadores optam por diminuir os
free times e, assim, impulsionar a devolução
mais célere dos mesmos, acarretando, porém,
enormes custos para os intervenientes”,
comenta Anabela Guerreiro.

Anabela Guerreiro, Unicordas
O período que antecedeu o Ano Novo Chinês,
em meados de Fevereiro, agravou ainda
mais a escassez de contentores e espaços
nos navios que, por si só, consiste numa
dificuldade acrescida nos embarques e numa
forte subida de fretes, bem como os jogos
de fretes dos principais players do shipping,
segundo a branch director desta empresa
transitária. “Contribuem igualmente o facto de
a movimentação de equipamento vazio deixar
de ser viável pela exiguidade de espaço nos
navios, mas que, em regra, em tempos normais,
era indispensável ao reposicionamento forçoso
para garantir embarques em determinadas
zonas, e, ainda, a falta de reposição de stocks
de contentores”, acrescenta.
Para Paulo Jesus, regional business
development manager Iberia da Evolution
Time Critical, todas estas questões da
falta de contentores, valores de frete para
transporte marítimo desde a Ásia até à
Europa e o “péssimo” serviço prestado pela
generalidade das companhias de navegação,
são um problema grave que afecta as cadeias
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de abastecimento de muitas empresas e
indústrias. Na sua opinião este “é mais um
‘red flag’ para que os supply chain managers
das empresas repensem as suas cadeias de
abastecimento a nível global e procurem
alternativas urgentes a fim de diminuir o
mais possível a dependência de um mercado/
região como a China”, acrescentando que “a
curto prazo pode ser aliciante trabalhar com
países onde a mão-de-obra é mais barata e que
recorrem a práticas de ‘dumping’ destruindo
a indústria noutros países, mas aquilo a
que se está a assistir é que a dependência
excessiva de alguma entidade/parceiro de
negócio traduz-se em riscos acrescidos seja
pela distância, seja por factores políticos,
económicos ou outros”.

Building
the future
together.
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a curTo-prazo podE sEr alicianTE
Trabalhar com paísEs ondE a
mão-dE-obra é mais baraTa E quE
rEcorrEm a práTicas dE ‘dumping’
dEsTruindo a indúsTria nouTros
paísEs, mas aquilo a quE sE EsTá
a assisTir é quE a dEpEndência
ExcEssiva dE alguma EnTidadE/
parcEiro dE nEgócio Traduz-sE
Em riscos acrEscidos sEja pEla
disTância, sEja por FacTorEs
políTicos, Económicos ou ouTros
Paulo Jesus, Evolution Time Critical
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portugaL na equação
Portugal não está fora da equação, visto que
os preços para as exportadoras portuguesas
também estão a aumentar e a diminuição
das operações no transporte aéreo tem
também aumentado a pressão nos envios por
via marítima. Os dados publicados pelo INE
referentes a Outubro de 2020 mostram que as
importações caíram cinco vezes mais dos que
as exportações, em termos homólogos.
Para a Metal Portugal, marca representada
pela AIMMAP, o aumento do preço do
transporte marítimo, aliado a outras situações
derivadas da pandemia, como a escassez
de matéria-prima e consequente aumento
dos preços, impactou de forma negativa a
sua capacidade competitiva, bem como a de
outras empresas, de acordo com Sofia Veloso
Ferreira, do Departamento de Comunicação da
AIMMAP, mostrando ainda que “em Novembro
de 2019, enviar um contentor de 40 pés HC do
porto de Leixões para a China, via Roterdão
custava cerca de 1.550 dólares; em Junho de
2020, o preço subia para os 1.675 dólares; em
Novembro atingia os 3.450 dólares para, um
mês mais tarde, o mesmo serviço valer 4.375
dólares”. Actualmente, a situação continua a
“sofrer agravamentos exponenciais”.
O aumento do preço dos contentores tem
sido, segundo a responsável, um problema de
enorme dimensão para as empresas, afectando
a sua capacidade competitiva porque contribui
para incrementar ainda mais o preço das
matérias-primas, e torna as exportações menos
competitivas. No caso da Metal Portugal, as
empresas preocupam-se com o reflexo desta
situação na falta de matérias-primas, como
aço, ferro, alumínio, entre outras. Devido a esta
escassez, algumas empresas receiam poder
vir a ser obrigadas a parar a sua actividade a

curto e médio-prazo. “Acresce que a retoma
da actividade da indústria europeia tem
vindo a pressionar fortemente a oferta de
matérias-primas produzidas pelos fabricantes
europeus, e essa pressão de um aumento da
procura sobre uma oferta limitada, concorre
para uma maior escassez e aumentos muito
grandes dos preços”, afirma Sofia Veloso
Ferreira.
A Associação de Fabricantes para a
Indústria Automóvel (AFIA) é a associação
portuguesa que congrega e representa,
nacional e internacionalmente, os
fornecedores de componentes para
a indústria automóvel. A indústria de
componentes para automóveis em Portugal
emprega diretamente 60.000 pessoas.
Factura 10,8 mil milhões de euros (ano 2020)
e tem uma quota de exportação superior
a 80%. Representa 5,6% do PIB, 8,6% do
emprego da indústria transformadora e
16,1% das exportações nacionais de bens
transaccionáveis. Adão Ferreira, secretário-geral da AFIA, reconhece que os custos
logísticos são um factor de competitividade
crítico para a concorrência internacional
e, em Portugal, são “maioritariamente
mais elevados” do que noutros países
concorrentes, “acentuando o efeito de
Portugal como país limítrofe e por isso
afectando a competitividade e atractividade
das nossas empresas e produtos, pelo que a
escassez de contentores está a encarecer os
custos do transporte”.
Entretanto, em relação à adição de
várias sobretaxas à prática do transporte
marítimo desde o início da pandemia,
alterando condições previamente acordadas,
a Associação dos Transitários de Portugal
(APAT) demarcou-se e pediu à tutela que
interviessem junto das instituições europeias.
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Em novEmbro dE 2019, Enviar um conTEnTor dE 40 pés hc do porTo dE lEixõEs
para a china, via roTErdão cusTava cErca dE 1.550 dólarEs. Em junho dE
2020, o prEço subia para os 1.675 dólarEs. Em novEmbro aTingia os 3.450
dólarEs para, um mês mais TardE, o mEsmo sErviço valEr 4.375 dólarEs
Sofia Veloso Ferreira, AIMMAP

“Desde o início da pandemia que se tem
sentido um forte impacto do desequilíbrio
de contentores e a redução da capacidade do
transporte marítimo junto dos carregadores
e dos transitários que, por sua vez, têm
procurado assegurar a fluidez das suas cadeias
de abastecimento globais, o que continua a ser
crucial na crise actual”, explica a associação,
frisando que nos Estados Unidos, China e
Índia as políticas e práticas das companhias
marítimas globais relacionadas com a
imobilização e sobre-estadia, devolução de
contentores, disponibilidade de contentores e
ainda as várias sobretaxas criadas e aplicadas
às empresas exportadoras, importadoras e aos
transitários já estão a ser alvo de análise “numa
altura em que nunca houve tanta pressão sobre
o transporte marítimo para que tudo volte ao
normal e dessa forma ajudar a que a economia
mundial possa recuperar”, acrescenta a mesma
fonte.
No entender da APAT, “esta abordagem
do transporte marítimo não ajuda em nada”,
defendendo que “se num primeiro momento
todos compreendemos alguma instabilidade,
hoje gostaríamos que o transporte marítimo
fizesse a sua parte e fizesse parte da solução e
não do problema. Infelizmente a única solução
encontrada parece ser o incremento de preços
seja porque via seja”.

as repercussões
O aumento dos fretes decorre da falta de
contentores vazios a Oriente, repercutindo-se
um pouco em todos os tráfegos num negócio
que sempre viveu de ciclos, mas que acaba por
pagar mais agora do que no passado “mesmo
tendo acesso a um pior serviço, não garantindo
a expedição de algumas cargas, com alguns
cancelamentos (blank sailings) por parte dos
armadores, ou não garantindo o embarque
das cargas contratadas a tempo nos navios”,
explica Pedro Galveia, profissional do sector
portuário, em operações, planeamento, parque
e navios. O novo ano chinês trouxe algum
espaço temporal para tirar alguma pressão
deste problema, mas ainda não foi o suficiente.
A crescente inserção de novas unidades no
mercado também não tem conseguido resolver
o problema. No entanto “acaba por contribuir
mais um pouco para haver mais unidades no
sistema, ponderando-se a construção de novas
unidades na Índia por exemplo, quando a maior
parte é feita hoje-em-dia na China, (cerca de
85% da produção mundial), onde o preço sofreu
também aumentos de cerca de 50%”, refere o
responsável.
Além disto, o congestionamento portuário,
derivado da falta de pessoal para operar os
equipamentos, a par da baixa produtividade,
também tem registado um incremento
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Em condiçõEs normais, uma
unidadE do ExTrEmo-oriEnTE
para o norTE da Europa TEria um
TEmpo dE TrânsiTo dE cErca 65
dias, EsTando agora Em cErca
dE 100, EsTimando-sE quE o
TEmpo dE rEgrEsso das unidadEs
vazias a um dEpósiTo sEja dE
cErca 10 dias Em média, sEgundo
a conTainEr xchangE, podEndo
FacilmEnTE aTingir os 30 dias
Em porTos com ElEvado grau dE
congEsTionamEnTo
Pedro Galveia, sector portuário
significativo nos tempos de trânsito dos
contentores nos portos, aumentando o tempo
de passagem pelo porto e, posteriormente,
o retorno em vazio ao Extremo-Oriente. “Em
condições normais, uma unidade do ExtremoOriente para o Norte da Europa teria um tempo
de trânsito de cerca 65 dias, estando agora em
cerca de 100, estimando-se que o tempo de
regresso das unidades vazias a um depósito
seja de cerca 10 dias em média, segundo
a Container xChange, podendo facilmente
atingir os 30 dias em portos com elevado grau
de congestionamento”, afirma Pedro Galveia
acrescentando que o padrão de retorno do
equipamento já costuma ser “desnivelado, e
agora por cada 10 contentores chegados aos
portos norte-americanos, apenas quatro voltam
ao porto de origem, o que agrava ainda mais
a assimetria das unidades vazias no extremo-oriente.

as soLuções
A retirada de contentores dos portos o mais
rápido possível faria reduzir o tempo de
trânsito, mas não é apenas nos terminais que
estas demoras ocorrem, como explica Pedro
Galveia, estes atrasos também existem nos
armazéns e nos depósitos, dificultando “um
pouco mais a possível aceleração neste troço da
cadeia logística”.
Contudo, há medidas que podem penalizar
o tempo de estadia de um contentor no
terminal através do aumento das tarifas, quase
obrigando a uma retirada mais cedo para não
ter um aumento de custos por essa via. Por
outro lado, “poderia ser premiado/beneficiado
quem fizesse o retorno da unidade vazia
ao porto num tempo extremamente curto”,
afirma. Outra medida que poderia também ser
posta em prática seria uma menor taxação ou
isenções na movimentação de unidades vazias,
beneficiando o retorno de vazios, mas Pedro
Galveia acredita que o “benefício dificilmente
chegaria à economia real”. A construção de mais
contentores e a sua inserção no mercado não
tem conseguido resolver o desnível de unidades
vazias necessárias no Oriente, mas tem ajudado
de certa forma. Por último, o responsável
confessa que o “aumento de produtividade
nos portos terá alguns custos por via de um
maior número de turnos de trabalho, e não será
uma poupança para todos os intervenientes
da cadeia, pelo que as medidas da pandemia
e a disponibilidade de trabalhadores e
equipamentos portuários para serem utilizados
em cada porto, terá um impacto diverso a
nível mundial, mas poderá contribuir para a
disponibilização de mais contentores vazios a
Oriente”.
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Por sua vez, Sofia Veloso Ferreira conta
que, no que diz respeito à escassez e custo de
matérias-primas verifica-se “alguma inércia”
da Comissão Europeia, mantendo em vigor
as medidas de salvaguarda em protecção dos
produtores de matérias-primas europeus,
restringindo a importação de países terceiros.
Assim, nesta conjuntura, “parece-nos urgente
que as medidas de salvaguarda sejam revistas
e que a importação de matérias-primas seja
facilitada”, apela a responsável.
No contexto de esforço de investimento na
autonomia estratégica da Europa, considera
“fundamental” que sejam implementadas
medidas de médio e longo-prazo tendo em
vista o fortalecimento do segmento em
matérias-primas, mas a curto-prazo “é vital
proteger os sectores utilizadores das matérias-primas em causa, como é o caso da indústria
metalúrgica e metalomecânica”.

é viTal proTEgEr os sEcTorEs
uTilizadorEs das maTérias-primas Em causa, como é o
caso da indúsTria mETalúrgica
E mETalomEcânica
Sofia Veloso Ferreira, AIMMAP
Sofia Veloso Ferreira termina afirmando que
“Portugal e a Europa não podem depender
tanto da China como grande produtor mundial,
e devem apostar em investir e construir uma
indústria mais moderna, mais tecnológica e
desenvolvida, redireccionando o outsourcing
para regiões mais próximas, o que abre óbvias
oportunidades à indústria portuguesa e a um
crescimento económico mais sustentável”.
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