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Os 50 principais intermediários de transporte marítimo no Plate 
Janeiro a outubro 2017-2018 no TUE:    
 
Exportações

 
Souce: DataLiner 

 

Importações 

 
Souce: DataLiner 

 

# Company 2017 2018 %diff

1 KUEHNE & NAGEL 9.518 10.106 6%

2 BDP INTERNATIONAL 4.993 4.381 -12%

3 ITL CARGO 4.374 4.148 -5%

4 JF HILLEBRAND GROUP 3.664 3.700 1%

5 DB SCHENKER 2.293 3.145 37%

6 ALTERCARGO SRL 663 2.957 346%

7 PLUSCARGO GROUP 2.370 2.748 16%

8 SEASIDE LOGISTICS SA 1.136 1.909 68%

9 AMERICANA SHIPPING GROUP 1.504 1.893 26%

10 KEEMO SA 1.424 1.800 26%

11 MGP LOGISTICS SRL 1.165 1.776 52%

12 PANALPINA 1.029 1.716 67%

13 GEFCO LOGISTICS GROUP 3.305 1.658 -50%

14 SOUTHCROSS LOGISTICS 1.227 1.567 28%

15 FELPOINT SRL 825 1.553 88%

16 DHL GLOBAL FORWARDING 1.088 1.509 39%

17 SEABIRD ARGENTINA SA 1.529 1.462 -4%

18 BLU LOGISTICS 158 1.460 824%

19 SEA FAST LOGISTIC INTERNATIONAL 1.339 1.380 3%

20 RALESUR SA 2.935 1.365 -53%

21 ALMAR INTERNATIONAL 980 1.335 36%

22 VINPAC CONTAINER LINE 954 1.311 37%

23 TERRAMAR LOGISTICA 1.430 1.263 -12%

24 INTERAMERICAN CARGO GROUP 816 1.216 49%

25 JAS FORWARDING WORLDWIDE 1.108 1.195 8%

26 MERCOMAR SA 711 1.179 66%

27 JIT GLOBAL SERVICES SA 762 1.166 53%

28 TRANSCARGO ARGENTINA SA 1.095 1.143 4%

29 LOGCARGO 444 1.138 156%

30 OCEAN INTERNATIONAL SERVICES SA 762 1.124 48%

31 JAB COMERCIO EXTERIOR & ADUANA SRL 442 1.091 147%

32 HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS 1.078 1.033 -4%

33 EACE ESTUDIO ADUANERO & DE COMERCIO EXTERIOR SA 1.351 1.032 -24%

34 TRANSPORTES UNIVERSALES SACFM 773 1.023 32%

35 LIBRESRIO SRL 1.357 1.009 -26%

36 RUCA LOGISTICS SA 1.074 984 -8%

37 CODE LOGISTICS SA 967 957 -1%

38 YUSEN GROUP 721 933 29%

39 INTERLOG LOGISTIC SERVICES 994 930 -6%

40 INTERALMAR SA 283 919 225%

41 MSL CORPORATE 764 901 18%

42 MERCATOR TRANSPORT ARGENTINA SA 205 845 312%

43 SILVER FREIGHT LOGISTIC SRL 516 826 60%

44 954 LINCOLN SA 1.333 819 -39%

45 LATCOMEX SA 797 -

46 ANDES OPERADOR MULTIMODAL LTDA 418 755 81%

47 PADWOR INVESTMENTS SA 400 730 83%

48 GORI ARGENTINA SA 743 714 -4%

49 DSV TRANSPORT & LOGISTICS CO 305 703 130%

50 CRAFT MULTIMODAL 743 703 -5%

Total 70.067 82.008 17%

Others 48.752 41.234 -15%

Grand Total 118.818 123.242 4%

Top 50 Market share 59% 67% 13%

# Company 2017 2018 %diff

1 KUEHNE & NAGEL 24.087 26.653 11%

2 LOCKSLEY SRL 13.673 21.145 55%

3 PLUSCARGO GROUP 17.390 16.562 -5%

4 NAVICON INTERNATIONAL TRANSPORT 15.100 15.278 1%

5 DHL GLOBAL FORWARDING 12.365 12.815 4%

6 PANALPINA 12.871 12.715 -1%

7 YUSEN GROUP 8.857 11.304 28%

8 CRAFT MULTIMODAL 11.109 9.934 -11%

9 DB SCHENKER 9.673 9.206 -5%

10 TRANSCARGO ARGENTINA SA 7.705 9.158 19%

11 LINER SHIPPING SERVICES SA 8.794 9.103 4%

12 TITO GLOBAL TRADE SERVICES 984 8.814 796%

13 HB LOGISTICA SRL 10.446 8.711 -17%

14 GEFCO LOGISTICS GROUP 10.444 8.183 -22%

15 GEODIS WILSON GROUP 6.811 7.604 12%

16 INTERLOG LOGISTIC SERVICES 4.565 7.160 57%

17 HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS 6.488 6.117 -6%

18 MSL CORPORATE 4.611 5.497 19%

19 ALMAR INTERNATIONAL 2.058 5.083 147%

20 BDP INTERNATIONAL 4.557 4.691 3%

21 DSV TRANSPORT & LOGISTICS CO 2.754 3.841 39%

22 SEASIDE LOGISTICS SA 1.929 3.839 99%

23 TRANSPORTES UNIVERSALES SACFM 4.127 3.615 -12%

24 ROHLIG LOGISTICS 3.025 3.608 19%

25 JAS FORWARDING WORLDWIDE 3.556 3.575 1%

26 ALFA TRADING 4.267 3.517 -18%

27 SACO SHIPPING 2.709 3.211 19%

28 EXPEDITORS INTERNATIONAL 2.935 3.107 6%

29 OUTLAND LOGISTCS 3.614 2.980 -18%

30 SAVINO DEL BENE 2.162 2.894 34%

31 OVERSEAS ARGENTINA SA 2.942 2.875 -2%

32 JF HILLEBRAND GROUP 2.818 2.815 0%

33 DAMCO SEA & AIR 2.376 2.742 15%

34 DACHSER TRANSPORT & LOGISTICS 2.615 2.666 2%

35 JAUSER CARGO 2.595 2.645 2%

36 REPREMAR LOGISTICS 2.802 2.640 -6%

37 CONTROL INFORMATICO DE CARGAS SA 1.813 2.446 35%

38 SOUTHCROSS LOGISTICS 2.132 2.443 15%

39 LK GLOBAL SA 4.046 2.418 -40%

40 SOUTH CARGO SA 1.081 2.355 118%

41 VINPAC CONTAINER LINE 2.312 2.293 -1%

42 NIP CARGO SRL 1.255 2.288 82%

43 TRANSPORTES ROLITRANS SA 1.527 2.269 49%

44 SURAUTO SA 1.183 2.102 78%

45 ECU WORLDWIDE 1.780 1.961 10%

46 ACGROUP WORLDWIDE LOGISTICS 2.532 1.927 -24%

47 CARGO SA 2.166 1.906 -12%

48 GLOBAL DISTRIBUTION & SERVICES SA 1.966 1.872 -5%

49 GOTTER SRL 1.024 1.801 76%

50 BLU LOGISTICS 42 1.791 4164%

Total 264.674 296.175 12%

Others 133.871 132.811 -1%

Grand Total 398.545 428.986 8%

Top 50 Market share 66% 69% 4%
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Container Carrier 
 
Com sede em Hong Kong, a OOCL apresenta seu novo serviço 
Ásia – Coast Leste da América do Sul, Transpacific Latin 
Atlantic 1 (TLA1). O primeiro navio será o CMA CGM Jacques 
Junior, foi Xangai em 30 de dezembro. O novo serviço fornecerá 
ligações diretas para portos estratégicos na América do Sul, como 
Santos, Rio De Janeiro, Montevidéu e Buenos Aires. 
 
Ainda não está claro quais armadores participarão no serviço, 
apesar de que fica claro que a COSCO estará operando via sua 
subsidiaria OOCL, e que a CMA CGM também estará 
presente.Maiores informações devem surgir nos próximos dias. 
 
Abaixo está a rotação dos portos para o serviço TLA1: 
Xangai – Ningbo – Yantian – Hong Kong – Singapura – Rio De 
Janeiro – Santos – Paranaguá – Navegantes – Montevidéu – 
Buenos Aires – Rio Grande – Navegantes – Paranaguá – Santos – 
Cingapura – Hong Kong – Xangai – Ningbo – Yantian 
 

 
Source: OOCL 

 
Navios, portos, terminais & infraestrutura relacionada 
 
Um tribunal arbitral constituido pelo Centro de Arbitragem e 
Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) 
emitiu um veredicto contra o Grupo Libra, determinando o 
pagamento das taxas portuárias pendentes da Autoridade 
Portuária de Santos (Codesp), no que se supõe ser a maior dívida 
de uma entidade privada na América Latina. 
 
A disputa começou há duas décadas, em 1998, quando o Grupo 
Libra recebeu pela primeira vez a concessão, e decidiu não pagar a 
totalidade da taxa portuária alegando que as instalações não 
foram entregues conforme acordado no contrato. A autoridade 
portuária entrou com a primeira ação judicial em 1998, mas teve 
que concordar com a contratação de um tribunal de arbitragem 
em 2015 após 17 anos sem uma conclusão. No início desta 
semana, o tribunal de arbitragem foi capaz de chegar a uma 
decisão, e ordenou à Libra que pagasse as taxas na íntegra mais 
juros e multas. O valor exato que precisa ser pago tem que ser 
calculado até setembro deste ano, no entanto, a Codesp acredita 
que ele seja de aproximadamente R$ 2,669 bilhões mais juros e 
correções monetárias. 
 
O Porto de Cabedelo fechou 2018 com um aumento de 
17,43% para 1,23 milhão de toneladas em movimentação de 
carga, ano a ano. O porto já havia terminado 2017 com um 
aumento de 11,39% em relação a 2016, chegando a 1,05 milhão 
de toneladas. De acordo com a Autoridade Portuária da Paraíba 
(Docas-PB), um total de 100 embarcações chegou ao porto em 
2018, predominantemente petroleiros que transportavam 
486.742 toneladas de combustível, sendo 322.965 de gasolina, 

160.827 de diesel e 2.950 de etanol. O porto também recebeu 
350.808 toneladas de coque de petróleo no ano passado, o 
segundo maior produto importado. No ano passado, o Porto de 
Cabedelo também importou turbinas eólicas, bem como malte 
(245.591 toneladas) e trigo (50.502 toneladas). 
 
Do total de commodities exportadas de Cabedelo, 66.132 
toneladas de ilmenita foram enviadas para a França e Ucrânia e 
4.833 toneladas de granito para a Itália. A autoridade portuária 
planeja oferecer concessões para terminais de combustível e 
biocombustível neste ano, que deverão trazer R$ 120 milhões em 
investimentos para o porto. 
 
O Instituto Boliviano de Comércio Exterior (IBCE) anunciou 
que dentro de seis meses terá os planos finais para o Porto 
Busch, um porto fluvial localizado no acesso da Bolívia à hidrovia 
Paraguai-Paraná e, portanto, uma saída para o Oceano Atlântico. O 
acesso ao Atlântico através dessa hidrovia tornou-se uma 
prioridade para o governo boliviano desde a perda, em outubro 
2018, de um julgamento que durou cinco anos no Tribunal 
Internacional de Haia, na Holanda, que procurou obrigar o Chile a 
conceder à Bolivia um acesso soberano ao Oceano Pacífico. O 
desenvolvimento do complexo portuário exigirá investimentos de 
US$ 500 milhões a US$ 800 milhões, o que incluiria a construção 
de uma linha ferroviária ligando o porto às principais áreas 
industriais da Bolívia. 
 
A Bolívia já tem acesso indireto à hidrovia Paraná-Paraguai via 
Puerto Quijarro, no Canal Tamengo, e planeja investir 
imediatamente mais nos três terminais privados lá localizados, 
enquanto o Porto Busch é desenvolvido. Isso significaria trocar 
parte da carga exportada pelos portos chilenos para Puerto 
Quijarro. 
 

 
Map: CERT 

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) 
autorizou a demolição do Armazém XLII (Externo # 42), 
localizado no corredor de exportação da Ponta da Praia, no Porto 
de Santos. O armazém faz parte do terminal de grãos do Terminal 
de Exportadores de Santos (TES). Originalmente conhecido como 
STS04, o terminal é operado em conjunto pelas concessionárias 
Louis Dreyfus Commodities (LDC) e Cargill em um período de 25 
anos que começou em dezembro de 2015. A demolição faz parte 
de um plano para modernizar o terminal, aumentando sua 
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capacidade de movimentação de 2,5 milhões de toneladas para 
6,5 milhões de toneladas de grãos, algo que exigirá um 
investimento de R$ 400 milhões. A TES movimentou 1,7 milhão de 
toneladas de soja, milho e farelo em 2017. 
 
Um decreto foi publicado no Brasil, devolvendo às 
autoridades portuárias o poder de administrar suas próprias 
áreas portuárias. Desde 2013, esse poder está nas mãos da 
Antaq, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. As 
autoridades portuárias agora podem organizar suas próprias 
atividades relacionadas à concessões na área portuária, desde a 
definição dos termos da concessão, gerenciamento de processos 
de licitação e monitoramento da adesão ao contrato – com 
intervenção limitada da Antaq. Além disso, o decreto também 
introduz um mecanismo para monitorar o desempenho de cada 
autoridade portuária. O quinto artigo do decreto nomeia o sistema 
IGAP – Índice de Gestão das Autoridades Portuárias, que será 
executado, essencialmente, pelo monitoramento de vários 
indicadores-chave de desempenho (KPIs), listados abaixo: 
 

1. retornos de capital 
2. eficiência operacional 
3. eficiência administrativa 
4. execução orçamentária de investimentos planejados 
5. Notificações e respostas à ANTAQ 
6. desempenho ambiental 
7. manutenção do acesso aquaviário 
8. adesão às regras de exploração portuária concedidas 

pelo governo central 
9. em dia com pagamentos da união, estaduais e 

municipais 
10. em dia com os pagamentos e direitos dos trabalhadores 
11. divulgação de regulamentos para exploração portuária 
12. divulgação da agenda e atas de reuniões dos órgãos 

administrativos e consultivos da autoridade portuária 
(CONSAD e CAP) 

13. divulgação de tabelas tarifárias portuárias 
14. divulgação de lista atualizada de operadores portuários 

pré-qualificados 
15. divulgação de contratos de concessão e aditivos 

 
Para ver a portaria completa, visite o site abaixo: 
 
http://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/56970431/do1-
2018-12-27-portaria-n-574-de-26-de-dezembro-de-2018-
56970013 
 
O Paraguai registrou um crescimento consistente na 
movimentação de contêineres nos últimos sete anos, 
aumentando 50% entre 2011 e 2018, para 220.000 TEU. 
Segundo dados da Navemar, o país vivenciou um grande aumento 
nas importações, subindo 71% para 125.000 TEU em 2018 
comparado a 72.700 TEU em 2011, enquanto as exportações 
cresceram 92% no mesmo período, de 29.500 TEU para 56.600 
TEU. As quatro principais companhias marítimas que transportam 
a carga são a MSC (37%), a Hapag Lloyd (16%), a Hamburg Sud 
(13%) e a Maersk (10%). 
 
O porto de Paranaguá fechou o ano de 2018 com um volume 
recorde de carga de 52,26 milhões de toneladas, um aumento 
de quase 15% em relação ao último maior ano em 2013. Um 
total de 2.292 embarcações visitaram o porto no período. A 
Autoridade Portuária de Paranaguá e Antonina (Appa) atribui o 
crescimento ao aumento de embarques de grãos, com a soja 

respondendo por 28,7% do total exportado (15 milhões de 
toneladas). Outro fator foram os investimentos realizados no 
porto – R$964 milhões de recursos públicos e R$3 bilhões do 
setor privado – que melhoraram as condições operacionais. 
 
Segundo a Associação de Terminais Portuários Privados 
(ATP), os terminais de uso privado (TUPs) aumentaram sua 
participação no total de carga por 5,7% para 67% no terceiro 
trimestre de 2018 em relação ao mesmo período de 2017, quando 
movimentaram 196,4 milhões de toneladas. Dados da ANTAQ 
sugerem que o volume total de carga do país, incluindo os portos 
privados e públicos, também subiu 3,9% para 295 milhões de 
toneladas no mesmo período. Uma importante contribuição veio 
do aumento das exportações de commodities que foram 
beneficiadas nos anos recentes. Houve um aumento significativo 
no superávit da balança comercial brasileira, atingindo US$ 41,8 
bilhões nos primeiros nove meses de 2018, segundo dados do 
MDIC. 
 
Segundo dados da Autoridade Portuária de Santos (Codesp), o 
porto arrecadou R$ 5,32 por tonelada de carga em outubro 
deste ano, alta de 28,8% em relação ao mesmo mês do ano 
passado. Em junho deste ano, o porto elevou suas tarifas em 
16,7%, em uma ação que incomodou a comunidade marítima, já 
lidando com as conseqüências da greve dos caminhoneiros, a 
novela da dragagem no porto de Santos e a recuperação da frágil 
economia brasileira. 
 
Logística 
 
O ministro da Agricultura do Brasil afirmou que o governo 
começará a abordar a questão da tabela de frete de 
caminhões nos próximos dias. A Confederação da Agricultura e 
Pecuária (CNA) impetrou uma liminar com o Supremo Tribunal 
Federal (STF) em novembro contra multas propostas pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) por violar a taxa 
mínima de frete de caminhões, que seria o dobro da diferença 
entre o frete pago e o valor que deveria ter sido pago, com multa 
mínima de R$550 e máximo de R$10.500. O setor agrícola do país, 
que contestou fortemente a nova tabela e as multas, acredita que 
o governo Bolsonaro irá reajustar a taxa de frete levando em 
consideração os valores de mercado. De acordo com a lei de frete 
mínimo, a nova tabela deve ser publicada em ou antes de 20 de 
janeiro. 
 
A hidrovia brasileira Tietê-Paraná teria transportado 9,7 
milhões de toneladas de mercadorias em 2018, um aumento 
de 9% em relação ao ano anterior. Soja, farelo de soja, milho, 
areia e cana-de-açúcar foram as principais commodities 
transportadas. O rio de 2.400 km possui 30 terminais intermodais 
e estaleiros, ligando seis dos maiores estados produtores de grãos 
do país – Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
São Paulo e Paraná. Um contrato de 12 meses foi assinado entre as 
autoridades governamentais da hidrovia e uma empresa de 
engenharia no valor de R$ 9,2 milhões, para trabalhos de 
manutenção ao longo do trecho hidroviário de 800 km. 
 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/56970431/do1-2018-12-27-portaria-n-574-de-26-de-dezembro-de-2018-56970013
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/56970431/do1-2018-12-27-portaria-n-574-de-26-de-dezembro-de-2018-56970013
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/56970431/do1-2018-12-27-portaria-n-574-de-26-de-dezembro-de-2018-56970013
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/56970431/do1-2018-12-27-portaria-n-574-de-26-de-dezembro-de-2018-56970013
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Source: São Paulo Department of Waterway 
 
Citando a confiança dos investidores, o recém-coroado 
presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, recentemente twittou 
sobre a possibilidade de atrair R$ 7 bilhões em investimentos 
com as concessões de uma ferrovia, 12 aeroportos e quatro 
terminais portuários. O governo espera uma receita de R$ 4,5 
bilhões somente com taxas de concessão. 
 
A Ferrovia Norte-Sul (FNS), com 1.537 km de extensão, será 
leiloada na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), o que deve 
resultar em R$ 2,7 bilhões em investimentos. Além disso, três 
terminais no Porto de Cabedelo e um em Vitória serão oferecidos 
para concessões, com exigência de R$ 300 milhões em 
investimentos. 
 
O governo também trabalha para oferecer a concessão da 
Ferrogrão, ligando Sinop à Miritituba e à Ferrovia de Integração 
Leste-Oeste (Fiol), na Bahia 
 

 
Source: Valec 

Muitas das principais empresas de agronegócio do Brasil 
estão estudando a possibilidade de comprar sua própria 
frota de caminhões para garantir o fornecimento ininterrupto de 
carga e reduzir os custos de transporte. A maior empresa de grãos 
do Brasil, a Amaggi, está esperando a entrega de 300 novos 
caminhões este mês, enquanto a Cargill revelou que está 
atualmente buscando a aquisição de 1.000 caminhões. As 
empresas estão buscando reduzir os custos de frete de caminhões 
após o Supremo Tribunal Federal (STF) estabelecer uma tabela de 
frete mínimo após a greve dos caminhoneiros em maio de 2018. 
Da mesma forma, a Bunge e a Archer Daniels Midland (ADM) 
divulgaram intenções semelhantes. Enquanto isso, a maior 
cooperativa agrícola do Brasil, Coamo Agroindustrial Cooperativa 
(Coama), recentemente confirmou a compra de 500 caminhões 
adicionais em 2018. Até mesmo o frigorífico JBS teria adquirido 
360 caminhões em agosto passado. 
 
Café 
 
De acordo com o Cecafé, o porto de Santos registrou um 
aumento de 7,6% nas exportações de café para 25,4 milhões 

de sacas (60 kg) nos primeiros onze meses de 2018, apesar de 
uma queda no domínio entre as exportações de café dos portos 
brasileiros – caindo de 84,6 para 81,1% dos movimentos de carga 
no mesmo período. Em contêineres, o aumento representou um 
aumento de 10,8% em relação ao ano anterior, passando de 
78.123 para 86.539 TEU. 
 
Os portos do Rio de Janeiro tiveram participação de 12,3% no 
total das exportações de café do país, o que lhes garantiu a 
segunda posição. A terceira posição vai para o porto de Vitória, 
com 2,5% dos embarques do país. Os cinco principais destinos do 
café brasileiro são os EUA, a Alemanha, a Itália, a Bélgica e, por 
fim, o Japão. 
 
Carne e Peixe 
 
O efeito conjunto dos embargos impostos pela UE e pela 
Rússia, as medidas antidumping chinesas e os requisitos 
rigorosos de abate de carnes “halal” culminaram em 
exportações de carnes mais lentas no ano passado, segundo a 
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O bloco 
europeu barrou 20 dos frigoríficos brasileiros devido a 
preocupações sanitárias, enquanto a Rússia deixou de importar 
carne suína por quase um ano antes de reabrir temporariamente 
seu mercado em novembro. Uma greve de caminhoneiros de 10 
dias em maio prejudicou ainda mais as exportações de carne no 
ano passado. 
 
O Brasil exportou 4,1 milhões de toneladas de frango em 2018, 
uma queda de 5,1% em relação ao ano anterior, enquanto os 
embarques de carne suína caíram 7,4%, para 549.000 toneladas 
no mesmo período do ano passado. Um ponto positivo foi que as 
exportações de aves se recuperaram no segundo semestre de 
2018, com média de 377,3 mil toneladas por mês – uma alta de 
três anos. A ABPA prevê uma tendência de alta para continuar em 
2019, atingindo uma média de 500.000 toneladas por mês até o 
final de 2020. Segundo dados da Secex, as receitas obtidas com as 
exportações de frango alcançaram US$ 6.57 bilhões em 2018, uma 
queda de 9,2% em relação ao ano anterior. A exportação de carne 
suína gerou US$ 1,1 bilhão, uma queda de 24% em relação a 2017. 
 
Informação de mercado sugere que entre 150 e 200 barcos 
de pesca de origem estrangeira estão na fronteira da Zona 
Econômica Exclusiva (ZEE) da Argentina. Estas embarcações 
estão particularmente interessadas em explorar as áreas locais 
propensas a lulas. Em contraste, não há praticamente nenhum 
barco de pesca argentino nas proximidades, devido à época de 
férias na Argentina.  
 
Embarcações, com padrões de segurança insatisfatórios, de 
bandeira da China, Coréia, Taiwan e Espanha, são as mais 
predominantes na área, pescando principalmente lula e, às vezes, 
outras espécies. A maioria desses navios está usando o porto de 
Montevidéu para reabastecer os suprimentos.  
 
A ZEE argentina cobre cerca de 138.303 milhas náuticas 
quadradas. Dada a vastidão da área, o governo argentino está 
planejando investir € 320 milhões em novos barcos de patrulha. 
Segundo dados do Inidep, a área próxima da ZEE produziu 140 
mil toneladas de lula em 2017, o equivalente a US$ 366,6 milhões 
em receita de exportação. 
 
Dados da Secex mostram que as exportações brasileiras de 
carne bovina atingiram um volume recorde em 2018, um 
aumento de 10,3%, para 1.639 milhões de toneladas em relação 
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ao ano anterior. As receitas das exportações de carne bovina 
aumentaram em 8% com relação ao ano anterior, para US $ 6,5 
bilhões. O recorde, no entanto, ainda é de US $ 7,2 bilhões, 
conquistado em 2014. Do volume total de carne bovina exportada 
no ano passado, 43,8% foram embarcados para a China e Hong 
Kong, ante 38,2% em 2017. Outra boa notícia para as exportações 
brasileiras de carne bovina é o acesso mais uma vez ao mercado 
russo depois de um bloqueio de quase um ano. O frigorífico 
brasileiro Abrafrigo acredita que os embarques de carne bovina 
no país aumentarão 5% este ano. 
 
O gráfico a seguir mostra as tendências de exportação de carne 
bovina do Brasil para a China nos últimos três anos: 
 

 
Source: DataLiner 

Grão 
 
A câmara da indústria de trigo da Argentina, a ArgenTrigo, 
informou que a Argélia recentemente rejeitou uma carga de 
trigo da Argentina devido à qualidade inferior. O órgão 
afirmou que o trigo do país geralmente está em boas condições e 
que o produto rejeitado é um incidente isolado. A ArgenTrigo 
acredita que o embarque de má qualidade foi o resultado da 
mistura de trigo já parcialmente germinada do navio de grãos 
chinês COFCO quando o navio foi carregado pela primeira vez. De 
acordo com a Bolsa de Mercadorias de Buenos Aires, a Argentina 
está prestes a colher uma safra recorde de trigo em 2018/19, com 
19,2 milhões de toneladas. O país exportou 900.000 toneladas de 
grãos para a Argélia no ano passado, o equivalente a uma receita 
de exportação de US$160 milhões. 
 
A recente onda de chuvas irregulares levou os produtores de 
soja do Brasil a temer uma pior quebra da safra. A 
preocupação seria causada pelo fenômeno climático El Niño 
Modoki, segundo a consultoria climática Rural Clima. O problema 
agora está afetando também a safra de cana-de-açúcar do Brasil, 
que normalmente é mais resiliente do que a soja. 
 
Considerando os efeitos do clima seco, a associação de 
produtores de soja Aprosoja reduziu sua projeção de 
produção de soja para 110 a 115 milhões de toneladas na 
próxima temporada. Enquanto isso, a seca na região Centro-Sul do 
Brasil, que começa em abril, poderia comprometer ainda mais a 
capacidade de produção de açúcar do Brasil e, subsequentemente, 
o preço da commodity. 
 
Futuros de soja dos EUA estão em alta após notícias de que o 
clima seco no Brasil pode afetar sua safra de soja. O esforço 
comercial entre Washington e Pequim para estabelecer uma 
trégua também impulsionou as expectativas dos EUA, com os 
futuros de soja finalmente voltando a subir, chegando a US$ 9,09 
por alqueire duas semanas atrás. Traders e analistas apontam 
para as condições de seca no Brasil, especialmente em Mato 
Grosso, no Paraná, e na nova fronteira agrícola, a região do 
Matopiba. De acordo com os dados do Painel de Meteorologia da 
Agricultura, algumas das áreas afetadas podem enfrentar até 40% 

de perda de rendimento potencial, com previsão de chuvas abaixo 
das médias anuais. 
 
Óleo e gás 
 
A PetroRio SA do Brasil e a Karoon Energy Ltd da Austrália 
fizeram licitações para o campo de petróleo Bauna, localizado 
na bacia de Santos, um campo de águas rasas de propriedade da 
Petrobras, e parte de seu programa de alienação de US $ 26,9 
bilhões. É um dos maiores ativos de produção maduros da 
Petrobras, com produção de petróleo de cerca de 34.000 barris 
por dia. Ambas as empresas tentaram adquirir participações no 
campo de Bauna em 2016. Seus esforços não tiveram sucesso, 
embora a Karoon tenha superado a oferta de US$500 milhões da 
PetroRio. O mandato da concessão é até 2040. 
 

 
Source: Google 

Automotivo 
 
De acordo com a Anfavea (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Automóveis), o Brasil registrou um aumento 
expressivo em 2018, com as vendas de veículos subindo 
13,6%, para 2,47 milhões de unidades, comparado ao ano 
anterior. E a produção subiu 7,9% chegando a 2,57 milhões de 
unidades entre janeiro e novembro de 2018, em relação ao 
mesmo período do ano anterior. O gráfico abaixo mostra as 
tendências do mercado de caminhões e veículos leves do país 
desde janeiro de 2011: 
 

 
Source: Anfavea 

O gráfico abaixo usa os dados da Anfavea para descrever o 
mercado de veículos CKD no Brasil: 
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Source: Anfavea 

Dados da Associação de Fabricantes de Veículos da Argentina 
(Adefa) mostram que o mercado de exportação de veículos 
conseguiu um bom desempenho em 2018, apesar da alta 
inflação e das taxas de juros. A produção de veículos caiu 
ligeiramente em 1,2% para 466.649 unidades durante o ano, em 
comparação com 472.158 unidades em 2017. No entanto, as 
exportações de veículos subiram 28,5% para 269.360 unidades 
durante este período. As vendas em casa sofreram durante o ano 
devido à recessão, caindo 22,9% para 681.816 unidades. A 
tendência histórica desde janeiro de 2012 para o mercado de 
veículos da Argentina é mostrada abaixo usando os dados da 
Adefa: 
 

 
Source: Adefa 

Outros Carga 
 
A indústria brasileira de aço está otimista e prevê um 
aumento nos investimentos no segundo semestre do ano que 
vem. A expectativa é que Bolsonaro cumpra suas promessas de 
erradicar a corrupção institucionalizada como prometeu durante 
a sua campanha eleitoral. Apesar de ser considerado um 
candidato de extrema direita, Bolsonaro é bem visto pela 
comunidade de negócios devido à suas políticas pró-mercado. O 
setor de construção brasileiro diminuiu sua procura por aço nos 
últimos anos, chegando a cair 50% em 2017 comparado ao ano 
anterior, e alcançando apenas 700.000 toneladas. A expectativa é 
de recuperação de 10% para 900.000 toneladas em 2019 nesse 
segmento. De modo geral o setor está 68% abaixo de sua 
capacidade de 50m de toneladas. 
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