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Transporte de Contentores
Transações entre norte de Europa e América do Norte
crescem 6%
As exportações entre o norte de Europa e a América do Norte aumentaram 5,7%, nos
primeiros cinco meses de 2017, com uma melhoria de 4,9% nos envios para os Estados
Unidos, num total de 890.000 TEUS, revela a consultora Drewry. As transações para o
México aumentaram 20%, num total de 180.000 TEUS, ao passo que para o Canadá
registou-se um total de 260.000 TEUS movimentados. O transporte de contentores entre os
dois continentes mantém-se estável desde 2016.
A tendência de crescimento no setor mantém-se até final do ano, apesar dos números da
Drewry referirem uma diminuição dos volumes na segunda metade do ano. O crescimento
será moderado, aproximando-se dos 3%, efeitos do Brexit e da desaceleração de vendas de
novos veículos nos Estados Unidos.
No sentido inverso, o envio de contentores da América do Norte para o norte da Europa
mantém-se igualmente estável desde o ano passado devido ao avanço de 9 pontos
percentuais nas exportações do mercado mexicano, num total de 113.000 TEUS, em
componentes automóveis e cerveja. Já os volumes provenientes dos Estados Unidos caíram
0,5%, para os 457.000 TEUS, um decréscimo semelhante ao Canadá, que atingiu os
154.000 TEUS. No total, as exportações entre a América do Norte e o norte europeu
aumentaram 0,8% até abril, com 724.000 TEUS transportados entre os dois continentes.
A Drewry adianta que atualmente não existem fatores que contribuam para um crescimento
significativo das transações entre os dois continentes. O Dólar mantém uma forte tendência
e as exportações americanas concentram-se cada vez mais em novos mercados no
Extremo Oriente. 40% das mercadorias que chegam à Europa, provenientes da América do
Norte, têm como destino o Reino Unido, mas com a queda do valor da Libra Esterlina, será
difícil o aumento das exportações a curto prazo.
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