
Falta de Containers 
& frete marítimo 

subindo: o que está 
acontecendo?

Quem trabalha 
com Comex ou 
com Shipping têm 
reparado que nos 
últimos meses o 
mercado  tem sofrido 
com impactos de falta 
de containers

Também, o aumento 
drástico dos fretes 
marítimos aliado a 

uma grande redução do 
período de free time. Para se 
ter noção, o frete marítimo 
de um container de 40ft  da 
Ásia para o Estados Unidos 
da América bateu máxima 
histórica recentemente. 
Você deve estar se questio-
nando: qual o motivo disso 
tudo estar acontecendo?

Nas últimas semanas 
tenho visto muitos ab-
surdos sendo divulgados. 
Diariamente, vejo pessoas 
culpando transportadores 
marítimos e os acusando 
de serem exploradores. A 
premissa basicamente é 
sempre a mesma: arma-
dores subiram frete para 
compensar o que deixaram 
de faturar no primeiro se-
mestre. Calma! Muita calma 
nessa hora! Compartilho 
com vocês que a realidade é 
outra e bem mais complexa.

O Shipping enfrenta uma 
verdadeira “Tempestade 
Perfeita”, como os espe-
cialistas têm chamado. 
Uma tempestade gerada 
pela pandemia! Durante o 
lockdown (março-junho) as 
atividades econômicas glo-
bais foram drasticamente 
reduzidas. Consequente-
mente, os portos se viram 
com mão de obra reduzida 
para movimentação de con-
têineres. Como se isso não 
bastasse, muitas empresas 
simplesmente deixaram 
contêineres parados nos 
portos, seja porque estavam 
fechadas e não tinham como 
receber, ou então, porque 
simplesmente não possuíam 
recursos financeiros para 
pagar impostos e naciona-
lizar.

Por outro lado, tivemos 
uma grande redução na 
quantidade de contêine-
res sendo transportados. 
Portanto, assim como foi 
feito no setor aéreo, os 
transportadores maríti-
mos suspenderam linhas 
deficitárias e aproveitaram 
para antecipar docagens 
obrigatórias das embarca-
ções. Consequentemente, 
reduzindo a quantidade de 
navios contêineres em ati-
vidade. Entretanto, desde 
julho as atividades econô-
micas vem aumentando 
progressivamente. 

Principalmente na China, 
que como foi a primeira afe-

tada, conseguiu controlar 
e retornar a recuperação 
econômica antes dos ou-
tros países, resultando em 
uma retomada assimétrica 
das atividades econômicas 
globais, bem como em um 
rápido crescimento das 
exportações de produtos 
fabricados na China, prin-
cipalmente após setembro, 
quando historicamente 
a China começa a enviar 
para os Estados Unidos e 
a Europa produtos para as 
vendas de Natal.

Ocorre que com uma mão 
de obra reduzida no setor 
portuário e no setor de 
Transporte Rodoviário os 
contêineres tem demorado 
para sair do porto, bem 
como,  para retornar ao por-
to vazio. Em alguns países, 
o tempo para devolução dos 
contêineres aumentou en-
tre 4/6 dias. Diversos portos 
têm sofrido com congestio-
namento devido a lentidão 
na movimentação de contê-
ineres. Várias nações estão 
com suas logísticas afetadas 
e com capacidade reduzida.

Por outro lado, com o nú-
mero restringido de navios 
em navegação, os armado-
res não conseguiram coletar 
contêineres vazios para 
fazerem reposicionamento 
de forma a acompanhar 
a crescente demanda. A 
situação tem piorado dia 
após dia! Portanto, como 
forma de tentar resolver o 
problema de shortage de 
container, alguns trans-
portadores marítimos vêm 
reduzindo período free time 
de containers. Enquanto 
que o mercado por si só,  
tem se regulado, com o 
consequente aumento de 
fretes em virtude da falta 
de contêineres disponíveis, 
principalmente no mercado 
asiatico.

Especialistas prevêem 
que a situação deve melho-
rar em fevereiro ou março. 
A verdade é que só o tempo 
dirá. Estamos diante de 
nova onda e novos lock-
downs podem postergar a 
normalidade no setor de 
Transporte Marítimo, exer-
cendo maior pressão nos 
fretes marítimos. Diversas 
empresas estão tendo seu 
supply chain interrompido 
por faltas de navio e de 
contêineres no mercado, 
desestabilizando o comércio 
global. Afinal de contas, 
o transporte marítimo re-
presenta mais de 90% do 
comércio internacional.

Infelizmente, enquanto 
os impactos da pandemia 
persistirem, a “tempestade 
perfeita” não deve passar!  

(*) - É advogado e árbitro com vasta 
experiência em litígios e ênfase em 

transporte marítimo.

Mary Alejandra Ballesta Estrada (*)
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A simplificação do ca-
dastro objetiva estimular 
a maior participação dos 
empreendedores no mer-
cado de compras públicas 
governamentais que, por 
ano, movimenta R$ 50 bi-
lhões com mais de 100 mil 
contratações.

“É uma oportunidade 
muito boa para os MEI 
participarem de licitações e 
se tornarem fornecedores, 
sobretudo de serviços de 
reparos”, destacou a analista 
do Sebrae, Denise Donati. De 
acordo com o coordenador-
geral de Empreendedorismo 
do Ministério da Economia, 
Fábio Silva, um dos garga-
los no cadastramento era 
justamente a exigência do 
certificado digital, que não é 
obrigatório para o segmento. 

“A partir de agora não será 
mais exigido o certificado 
digital para os MEI. Apenas 
com a autenticação digital da 
conta dele no portal Gov.br já 
é possível se cadastrar como 
fornecedor de compras 
públicas”, explicou. Dados 

A simplificação objetiva estimular a participação dos 
empreendedores no mercado de compras públicas 

governamentais.

Levantamento inédito da Associação Brasileira 
de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) aponta que 
2020 foi um ano de novos recordes para o setor solar 
fotovoltaico no Brasil. O segmento atraiu mais de R$ 
13 bilhões em investimentos em 2020, incluindo as 
grandes usinas e os sistemas de geração em telhados, 
fachadas e pequenos terrenos. O resultado representa 
um crescimento de 52% em relação aos investimentos 
acumulados no País desde 2012.

Os investimentos de 2020 criaram mais de 86 mil 
novos empregos, espalhados por todas as regiões 
do território nacional. Desde 2012, a fonte solar fo-
tovoltaica já movimentou mais de R$ 38 bilhões em 
negócios e gerou mais de 224 mil postos de trabalho. 
Em 2020, as contratações cresceram 62% em relação 
aos empregos acumulados no País desde 2012.

Em termos de capacidade de geração de energia 
elétrica limpa e renovável, o Brasil possui atualmente 
7,5 gigawatts (GW) de potência operacional da fonte 
solar fotovoltaica, somando as usinas de grande porte 
(geração centralizada) com os pequenos e médios 
sistemas instalados em telhados, fachadas e terrenos 
(geração distribuída), o que representa mais da metade 

Alex Rodrigues (*)      
 
A economia, de forma 

geral, sofreu uma grande 
queda por conta da pan-
demia. A incerteza sobre o 
futuro tem deixado muitos 
brasileiros de cabelos em 
pé, em contrapartida, as 
indústrias revelam algo 
que traz um sentimento 
de esperança, o aumen-
to do faturamento para 
esse ano gera um pouco 
de calma e “segurança” 
para o setor que voltou 
a crescer com força total 
no fim de 2020, obtendo a 
quinta alta seguida.

Estudos apontam que 
69% das empresas in-
dustriais estão faturando 
tanto quanto no período 
anterior à pandemia, esse 
é o caso do Alex Rodri-
gues (*). O empresário 
conta que a sua indústria 
cresceu mais de 400% no 
último ano. Isso se deve 
também ao fator de utili-
zação de seu produto, as 
pias portáveis, terem se 
tornado um item indis-
pensável em tempos de 
pandemia.

Por conta da situação 
econômica do país, pensar 
em medidas que contribu-
am para que as indústrias 
continuem crescendo é 
algo primordial, assim 
como gerar incentivos 
para micro e pequenos 

Pensar em medidas que contribuam para que as indústrias 
continuem crescendo é  primordial.

Marketing de 
Influência desponta 
como estratégia para 
marcas 

O ano de 2020 foi de 
grande movimentação para 
o marketing de influência. 
A Squid, empresa líder em 
marketing de influência e 
comunidades no Brasil, re-
gistrou um aumento de 20% 
nas campanhas realizadas 
para marcas durante esse 
período, e também um cres-
cimento de 130% no valor 
total dos cachês pagos para 
criadores de conteúdo em 
comparação ao ano de 2019. 

Ainda durante o ano, hou-
ve também um aumento de 
mais de 95% no número de 
influenciadores cadastrados 
em sua plataforma. Esses 
números refletem o cres-
cimento exponencial desse 
mercado, que ganhou ainda 
mais evidência durante o 
período de distanciamento 
social. 

“Não é de hoje que acom-
panhamos o mercado da 
influência se profissionali-
zando. Esse aumento na mo-
vimentação do cachê mostra 
que as marcas e empresas 
estão de olho no influen-
ciador e que eles produzem 
campanhas de qualidade, 
que alcançam o público de 
forma mais assertiva e hu-
manizada”, analisa diz Felipe 
Oliva, CEO e cofundador da 
Squid. 

Assim como em outros 
mercados, a pandemia ace-
lerou alguns processos que 
já vinham acontecendo no 
marketing digital. Com o 
aumento do uso das redes 
sociais durante esse período, 
a relevância do conteúdo se 
tornou um fator primordial 
nas campanhas das marcas. 
“Nesses últimos anos, nós 
vimos anunciantes e influen-
ciadores se conectando cada 
vez mais com seu público de 
forma autêntica e relevante. 

Acompanhando essa ten-
dência, as empresas pas-
saram a trabalhar com a 
jornada da influência como 
aliada de seus planos de 
comunicação, colhendo 
os resultados positivos de 
uma produção de conteúdo 
descentralizada, participa-
tiva, altamente engajadora. 
Em 2021, teremos novos 
produtos e serviços Squid 
com influenciadores, Brand 
Lovers e Comunidades para 
todos os segmentos de mer-
cado”, finaliza Oliva. Fonte e 
mais ninformações: (www.
squidit.com.br). 
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Governo simplifica cadastro 
para MEI participar de licitações
Os microempreendedores individuais (MEI) passaram a contar com mais uma facilidade para participar 
de processos licitatórios do governo federal. Para se cadastrar como prestador de serviços, o MEI não 
será mais obrigado a fornecer os dados da certificação digital

tacou. De acordo com ele, 
ainda em 2021, o Painel de 
Compras do governo federal 
também deve apresentar 
informações sobre as com-
pras públicas por segmento 
dos pequenos negócios, 
diferenciando os MEI das 
demais categorias de micro 
e pequenas empresas. 

Como se cadastrar: ao 
entrar no entrar no Portal  
(http://gov.br/compras/pt
-br/),  acesse o Sistema de 
Cadastramento Unificado 
de Fornecedores (Sicaf) por 
meio dos dados de acesso 
em conta cadastrada no 
portal gov.br. O MEI deve 
selecionar a opção “Cadas-
tro” e selecionar o nível de 
credenciamento, onde por 
meio do CPF, poderá incluir 
suas informações pessoais. 
Ao finalizar, deverá clicar 
no botão “Credenciar” e o 
sistema informará que ele já 
pode participar de licitações, 
em diversas modalidades, 
como pregão eletrônico, 
RDC e cotações eletrônicos 
(AI/Sebrae).

dos Painel de Compras do 
governo federal apontam 
que, até outubro de 2020, as 
micro e pequenas empresas 
(MPE) venceram 65,5% das 
licitações realizadas, movi-
mentando em torno de R$ 
15 bilhões em contratações 
públicas. Ao todo, foram 
realizados mais de 95 mil 
processos de compras, no 
total de R$ 49,5 bilhões, 

Para o coordenador-geral 
de Sistemas de Compras 
do Ministério da Econo-
mia, Everton dos Santos, a 
simplificação do cadastro 
facilita a maior participação 
dos MEI, mas traz outros 
benefícios. “Com a opção 
de não precisar incluir a 
certificação digital, o em-
presário também tem a 
redução de um custo”, des-

Indústrias preveem faturar mais 
em 2021

empresários também. Uti-
lizando como exemplo o 
Laveco do Brasil, indústria 
pioneira na produção de 
lavatórios ecológicos, o 
faturamento cresceu expo-
nencialmente em 2020, já 
que os produtos essenciais 
em meio à pandemia foram 
os que mais tiveram alta nos 
últimos meses. 

“Contratamos colabo-
radores, buscamos novos 
fornecedores de insumos e 
matérias primas, ajustamos 
o processo de fabricação 
e incluímos alguns dife-
renciais, próprios para a 
demanda latente, com isso, 
estamos expandindo nossa 
pequena indústria e man-
tendo a economia aqueci-
da” explica o empresário. 

Mesmo com a perspectiva 
de um aumento no fatura-
mento durante 2021, mui-
tas indústrias continuam 
tentando se levantar, já que 

a falta de matéria-prima 
no mercado nacional e a 
alta do dólar continuam 
bem presentes na vida dos 
empresários, isso acaba 
se tornando um grande 
gargalo. Alex acredita que 
apesar de lenta, a recupe-
ração irá vir acompanhada 
de um crescimento no 
trabalho e nas inovações. 

“As pias portáteis con-
tinuarão em alta, mas se 
não fizermos um produto 
de qualidade, atendimen-
to humanizado e entrega 
ágil, mesmo com a alta na 
economia nossa empresa 
pode não crescer, então 
a dica do empresário é 
se manter em constante 
aperfeiçoamento, ofer-
tando o que os clientes 
precisam com qualidade e 
eficiência” – garante.

 
(*) - É empresário e CEO 

do Laveco do Brasil 
(www.lavecodobrasil.com.br).

Setor fotovoltaico bate recordes com R$ 13 bilhões de investimentos
acréscimo de 52% em relação ao total arrecadado no 
período entre 2012 e 2019. 

As usinas solares de grande porte são a sétima maior 
fonte de geração do Brasil, com empreendimentos 
em operação em nove estados, nas regiões Nordeste 
(Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio 
Grande do Norte), Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) 
e Centro-Oeste (Tocantins). O Brasil possui mais de 
350 mil sistemas solares fotovoltaicos conectados à 
rede, trazendo economia e sustentabilidade a cerca 
de 450 mil unidades consumidoras. 

Ela está presente em todos os Estados brasileiros, 
sendo os cinco maiores em potência instalada, res-
pectivamente: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Mato Grosso e Paraná. “Embora tenha avan-
çado nos últimos anos, o Brasil – detentor de um dos 
melhores recursos solares do planeta – continua com 
um mercado solar ainda pequeno e muito aquém de 
seu potencial. Há mais de 85 milhões de consumido-
res de energia elétrica no País, porém apenas 0,5% 
faz uso do sol para produzir eletricidade”, afirma o 
presidente do Conselho de Administração da Absolar, 
Ronaldo Koloszuk.
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da potência instalada na usina hidrelétrica de Itaipu, 
a maior do Brasil e segunda maior do planeta. 

O País saltou de 4,6 GW ao final de 2019 para 7,5 
GW ao final de 2020, crescimento de 64%, mesmo 
em meio a um ano desafiador de pandemia global. E 
o mercado solar fotovoltaico proporcionou mais de 
R$ 3,9 bilhões em arrecadação aos cofres públicos, 

O Brasil é detentor de um dos melhores recursos 
solares do planeta.


