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OpiniãO
Mesmo na tormenta, 

navegar é preciso

Quando me 
perguntam se o frete 
vai cair ou aumentar, 
respondo que é 
importante entender 
a história de como 
chegamos até esse 
momento.

Vou tentar resumir o 
que aconteceu nesses 
últimos 13 anos. Para 

os que embarcaram recente-
mente neste setor, saibam que 
a nossa indústria já foi muito 
glamurosa, se gastava muito di-
nheiro com festas sofisticadas, 
escritórios luxuosos nos pon-
tos comerciais mais badalados 
do planeta, inúmeras viagens 
internacionais, com jantares 
nos melhores restaurantes 
do mundo. Havia, inclusive, 
um budget dedicado à área 
comercial para as ações de re-
lacionamento com os clientes. 

Era uma forma de aproximar 
os vendedores dos principais 
players – clientes e prospects. 
No entanto, esse cenário mu-
dou – e muito – a partir da crise 
americana, iniciada em 2008, 
que se tornou a maior crise 
existencial do shipping global, 
uma indústria que nunca teve 
a cultura de reduzir custos e 
precisou conviver com fretes 
em torno de US$ 50 na rota 
China/Santos. 

Naquela época, um jornal 
de grande circulação chegou 
a fazer um comparativo entre 
o custo de um motoboy de 
Santos para São Paulo e o frete 
de um contêiner de 40 pés de 
Shangai para Santos. Pode 
parecer inacreditável, mas o 
valor cobrado pelo motoboy 
chegou a ser mais caro que o 
transporte de carga que atra-
vessava o oceano. 

A partir desse momento, 
iniciamos uma nova era. Todos 
os esforços foram direcionados 
para a demanda global que 
havia caído bruscamente. Com 
grande capacidade ociosa, 
os armadores enfrentariam 
ainda o pior dos pesadelos: a 
construção de novos navios 
encomendados aos estaleiros 
mundo afora, antes do início 
da crise. Além de pouca de-
manda, teriam uma capacidade 
ainda maior. Quando tudo isso 
ocorreu, a dinâmica do setor 
mudou. 

A redução de custos passou 
a fazer parte do vocabulário 
das companhias e os navios 
antigos foram destinados para 
scrap (ferro velho). Vários con-
tratos com os estaleiros foram 
prorrogados e/ou cancelados, 
postergando, ao máximo, toda 
nova capacidade que poderia 
entrar no mercado. E como 
esperado, os fretes atingiram 
níveis muito abaixo do custo 
operacional. Infelizmente, 
diversos armadores não aguen-
taram, como a coreana Hanjin, 
que deixou uma dor de cabeça 
enorme para os clientes com 
os seus contêineres “abando-
nados” ao redor do planeta.

Muitas empresas enfrenta-
ram uma situação financeira 
complicada e acabaram sendo 
adquiridas ou se fundiram 
com armadores maiores. É o 
que aconteceu com a CSAV 
e UASC, que se integraram à 
Happag Loyd. A Hamburg Süd 
foi adquirida pela Maersk e a 
China Shipping se fundiu com 
a Cosco, que também adquiriu 
a OOCL. Já as japonesas NYK, 
Mitsui (MOL) e K-Line se fun-
diram formando a ONE. Todas 
as movimentações sinalizaram 
a tendência de uma grande 
consolidação global.

Mesmo assim, a indústria 
ainda não havia se recuperado 
e os valores dos fretes estavam 
longe de alcançar os patamares 
desejados. Em muitas rotas, 
os armadores continuavam 
perdendo dinheiro. Foi, então, 
que as europeias  Maersk, MSC 
e CMA-CGM surgiram com a 
proposta de criar a primeira e a 
maior aliança global, que seria 
responsável por quase 46% do 
market share no mundo. 

Porém, não esperavam que 
o governo chinês estragasse 
os planos, mudando comple-
tamente a rota do que foi, na 
minha visão, quase o xeque-
-mate na consolidação do 
market share global. A partir 
daí vieram as novas e atuais 
alianças, que se subdividiram 
da seguinte maneira: Maersk e 
MSC, com aproximadamente 
33% do market share global; 
Ocean Alliance (CMA, Cosco, 
Evergreen e OOCL) com 30% 
e The Alliance - Hapag Loyd, 
ONE, HMM, Yang Ming  - com 
19,2 % da capacidade global.

O que antes seria completa-
mente improvável de se ima-
ginar, pois a concorrência na 
indústria de navegação sempre 
foi muito acirrada, marcou a 
primeira etapa da virada de 
fase do shipping global. E por 
que a primeira etapa? Porque 
na segunda fase viriam os blank 
sailings, que se tornaram uma 
manobra brilhante dos “mons-
tros dos mares” para redução 
brusca de capacidade em 
caso de oscilação da demanda 
global. 

O maior teste de seu grande 
sucesso ocorreu no início da 
pandemia, quando os arma-
dores temiam que o cenário 
2008 se repetisse, com a dife-
rença de que a indústria estava 
mais profissional, consolidada 
e, principalmente, sedenta 
por resultados financeiros, 
que estavam acontecendo 
naturalmente de maneira 
orgânica. Mas desde junho do 
ano passado, nosso mercado 
virou de ponta cabeça e vive 
a “tempestade perfeita”. 

Se antes o envio de um con-
têiner de 40 pés da China para 
o Brasil custava US$ 1.500,  o 
preço do frete atingiu US$ 15 
mil recentemente, resultado 
de uma série de episódios: 
retomada do poder de compra 
após o auge da pandemia; o 
bloqueio do Canal de Suez 
em função do navio que ficou 
encalhado por alguns dias; o 
caos logístico que gerou falta 
de equipamentos e espaços, 
bem como o avanço da va-
riante Delta na China, que 
levou ao fechamento parcial 
do porto de Ningbo-Zhoushan, 
o terceiro mais movimentado 
do mundo. 

Cerca de 350 navios ficaram 
parados, o que impactou em 
toda a logística global. Se me 
perguntarem quando tudo isso 
deve normalizar, certamente 
não tenho a resposta. O cenário 
permanece instável e muita 
coisa ainda pode acontecer ao 
longo desse ano. Nossa espe-
rança é que os valores come-
cem a aliviar em 2022 e, quem 
sabe, baixar um pouco mais até 
2023. Alguma garantia? 

Nenhuma, já que o mercado 
é dinâmico e sensível às crises 
e episódios globais, que podem 
surgir a qualquer momento. 
Infelizmente, a bola de cristal 
para o setor de navegação não 
é tão precisa.

(*) - É diretor comercial da Asia 
Shipping, maior integradora logística 
da América Latina e a única da região 
presente no Ranking dos 50 maiores 

agentes de carga do mundo.

Rafael Dantas (*)

Telegram chega a um bilhão 
de instalações

O Telegram, como o WhatsApp, é um serviço de mensagens instantâneas que está disponível para smartphones, 
tablets e computadores. Seus   usuários podem fazer chamadas, enviar mensagens, fotos, vídeos e arquivos de 
outros tipos. 

Vivaldo José Breternitz (*)

O Telegram foi criado em 2013 pelos 
irmãos Nikolai e Pavel Durov, os 
fundadores do VK, a maior rede 

social da Rússia, mas é uma empresa 
independente, sediada em Dubai. 

Entre seus usuários, está o presidente 
Jair Bolsonaro, que, como outras pesso-
as identificadas com a direita, mantém 
contas no Telegram.

No final de agosto, o   Telegram ultra-
passou a marca de um bilhão de insta-
lações, juntando-se a outros aplicativos 
que já haviam atingido essa marca, como 
o Messenger e o próprio WhatsApp.  O 
Telegram, como o WhatsApp, tem na 
Índia o maior número de instalações; 
esse país, o segundo maior mercado 
de internet do mundo, concentra apro-
ximadamente 22% das instalações do 
Telegram. A Índia é seguida pela Rússia 
e pela Indonésia, onde estão cerca de 
10% e 8% respectivamente. 

É importante notar que o número 
de instalações não equivale à base de 
usuários ativa do aplicativo; o Telegram 
tinha cerca de 500 milhões de usuários 

mundo a ser baixado 1 bilhão de vezes 
ou mais, posicionando-se ao lado de, 
entre outros, WhatsApp, Messenger, 
Facebook, Instagram, Snapchat, Spo-
tify e Netflix.

Nada mau para um aplicativo que não 
está vinculado às big techs americanas. 

(*) Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências 
pela Universidade de São Paulo, é professor 

da Faculdade de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

ativos mensais no início deste ano, por 
exemplo. Mas o aumento nos down-
loads, que coincide com as dificuldades 
do WhatsApp em comunicar suas novas 
políticas de privacidade à sua enorme 
base de usuários, permite afirmar que o 
aplicativo ganhou muitos novos usuários 
nos últimos meses. 

O Telegram, que no início deste ano 
arrecadou mais de US$ 1 bilhão, é o 
décimo quinto aplicativo em todo o 

A transformção digital está forçando a 
inovação nas empresas ao inserir expe-
riência humana e processos ágeis como 
elementos fundamentais de geração de 
valor para o cliente. 

Com a constante transformação digi-
tal, o mundo corporativo está passando 
por uma série de mudanças internas 
a fim de se modernizar, combinando 
tecnologia e atendimento humanizado. 
Além disso, a partir do conceito utili-
zado por startups em criar um modelo 
de negócios repetível e escalável, novas 
metodologias mais sistemáticas para ge-
rar inovação começaram a ganhar força 
também nos ambientes tradicionais. 

De acordo com um levantamento 
realizado pela Troposlab, consultoria 
especializada em inovação, atualmen-
te, as organizações estão em busca de 
estratégias e modelos que gerem cres-
cimento em seus negócios, viabilizados 
pela tecnologia, mas sustentados pela 
capacidade de seus produtos e serviços 
em gerar valor para o cliente. “A busca 
por padrões exponenciais desencadeia 
um processo de geração de inovação 
profundo e de vários tipos. Precisamos 
repensar e digitalizar operações, rede-
senhar a experiência do cliente, desco-
brindo novos meios de relacionamento, 
além de encontrar modelos de negócios 
tanto para produtos e serviços modernos 
quanto para tradicionais”, afirma Renata 
Horta, Sócia-fundadora e Diretora de 
Inovação e Conhecimento da Troposlab. 

Para a executiva, agilidade, experiên-
cia do cliente, fail fast, mvp, NPS, entre 
outros, passaram a ser utilizados em 
múltiplas áreas e isso está mudando a 
forma de trabalhar nas empresas. Cria-
das para um ambiente de incerteza que 

necessita rapidez para mitigar os riscos 
com recursos limitados, essa forma de agir 
e pensar no mercado, denominada como 
Pensamento Ágil, pode trazer grandes 
benefícios para empresas de todos os 
setores. Por trás desse conceito, existem 
quatro pilares fundamentais. 

O cliente no centro
Processos ágeis e mais focados na gera-

ção de valor para o cliente do que no “es-
copo” ou no produto. O Design Thinking 
é um processo de inovação conhecido 
por ser centrado no humano, e tem esse 
como um dos seus princípios. O Customer 
Development carrega a importância do 
cliente no nome e é centrado na "vali-
dação" e teste de tudo o que é proposto.

Experiência humana para gerar valor
Metodologias e ferramentas são neces-

sárias para compreender de forma empáti-
ca todos os envolvidos no processo, usan-
do esses insights da experiência humana 
para gerar valor de forma consistente. A 
diferença entre esse e o primeiro ponto 
está no fato de usar o próprio cliente como 
fonte de insights para a solução desen-

volvida, não somente atendê-lo, já que 
ele participa ativamente do processo 
e a maior fonte de inovação vem da 
experiência qualitativa desse contato.

Diversidade e colaboração
Times colaborativos e diversos são 

essenciais, pois a variabilidade de his-
tórias e repertórios comportamentais 
aumentam a chance de gerar empatia 
e soluções com criatividade para os 
desafios trabalhados. As equipes com-
partilham a responsabilidade por trazer 
as soluções e geram valor em conjunto. 
Os limites do que é trabalho de cada um 
são flexíveis.

Validação de dados
Todo trabalho deve ser sustentado 

por dados. As validações são formas 
de gerar dados reais sobre premissas 
ou hipóteses assumidas no período de 
inovação. Não se trabalha com achismos 
e as opiniões não devem ser levadas 
em consideração. Somente a realidade 
pode responder o que gera valor, qual o 
problema ou a intensidade dele.

“O mundo não é mais sobre ter controle 
como a teoria tradicional da administração 
de empresas ensina. É sobre performar 
no caos, mas sem perder a consistência. 
Isso requer  pensamento ágil e inovação. 
Esse é o momento em que as empresas 
estão investindo no aprendizado de seus 
colaboradores. Se um líder ainda gera suas 
ideias e projetos sozinho, não conversa 
diariamente com seu cliente para enten-
der as suas novas necessidades, se suas 
métricas são prioritariamente financeiras 
e ou se o seu time é composto por pesso-
as que compartilham sempre opiniões e 
valores parecidos e têm medo de errar, 
é hora de pivotar suas práticas ou será 
tarde demais.” conclui Horta.

Pensamento ágil é o motor do mundo corporativo 
atual, aponta consultoria de inovação

Foto: Oleksandra Troian_CANVA

News@TI
QuintoAndar anuncia 60 vagas de trabalho 
para área de tecnologia para todo o Brasil

@O QuintoAndar, maior plataforma digital de moradia da América 
Latina, tem mais de 260 vagas abertas. As oportunidades são 

para diversas áreas da companhia, com destaque para tecnologia, 
que tem mais de 50 posições abertas, e operações. As oportunidades 
em tecnologia seguem o conceito remote first, ou seja, todo o time 
trabalhará em home office, mesmo quando a pandemia acabar. Nos 
últimos 12 meses, a companhia cresceu significativamente e atingiu 
um novo valor de mercado de US$ 5.1 bilhões. Além disso, alcançou 
as cinco principais regiões do Brasil e anunciou o início da expansão 
internacional, a começar pelo México. A proptech também cresceu 
62% em número de pessoas colaboradoras em relação ao ano anterior, 
contratando mais de 1.200 pessoas para acompanhar a expansão da 
companhia (https://carreiras.quintoandar.com.br/).

Programa de Trainee de Gestão Pública 
recebe inscrições até 09 de setembro

@Pessoas de todo o país engajadas em fazer a mudança no setor público 
têm até o dia 09 de setembro para fazer inscrição no Programa de 

Trainee de Gestão Pública. A iniciativa foi criada pelo Vetor Brasil, orga-
nização que atrai, pré-seleciona e desenvolve pessoas para compor uma 
rede de profissionais que trabalham em projetos transformadores. Podem 
participar pessoas com mais de 18 anos e graduação completa em qualquer 
área ou com término previsto para até 31 de março de 2022. A organização 
incentiva a inscrição de pessoas negras, LGBTQIA+ e indígenas. O Vetor 
Brasil tem o objetivo de profissionalizar a gestão pública e atrair pessoas 
comprometidas com a geração de impacto social em escala no Brasil. Em 
contexto de pandemia e crise global, os serviços públicos nunca foram tão 
essenciais, sobretudo o atendimento do Sistema Único de Saúde. Tudo 
isso mostrou a importância de ter profissionais preparados e engajados 
em atender as demandas da população (www.vetorbrasil.org.br).

ricardosouza@netjen.com.br
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