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AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CÂMARAS FRIAS

INTERMODALTARIFAÇÃO

RANKING DE EFICIÊNCIA
LOGÍSTICA

c a r g o
O GRU Airport Cargo inaugurou no mês passado a câmara-fria de 
exportação. A nova estrutura tem capacidade de armazenagem para 
220 posições. Conheça essa e outras novidades nesta edição. 

Na próxima edição, a sua ideia pode fazer parte da GRU Cargo News. Envie sugestões ou dúvidas 
relacionadas ao GRU Airport Cargo para grucargonews@gru.com.br e aguarde a próxima edição.



AUTORIZAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO

GRU AIRPORT CARGO CONQUISTA AUTORIZAÇÃO 
DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA

No mês passado, a ANVISA emitiu Autorização de 

Funcionamento de Empresa (AFE) e a Autorização Espe-

cial (AE) do GRU Airport Cargo, atestando que o terminal 

de cargas tem condições sanitárias satisfatórias e que 

atendem às exigências do órgão fiscalizador.

Para conquistar as autorizações, a Concessionária 

promoveu diversas melhorias nos armazéns e nos 

setores de atendimento e recebimento de cargas. 

Entre as mudanças, estão às adequações na infraes-

trutura, o início do serviço de entrega programada, 

novo sistema de armazenagem, renovação de 100% 

da frota de tratores e empilhadeiras, otimização dos 

processos internos e a recém-inaugurada câmara 

fria de exportação. Além disso, o GRU Cargo apre-

sentou um novo Plano de Gerenciamento de Resídu-

os Sólidos – PGRS, Plano de Controle de Vetores, 

Plano de Monitoramento das Câmaras Frigoríficas, 

entre outros.

No início do ano passado, durante inspeções nas 

áreas alfandegadas do terminal de cargas, a ANVISA 

avaliou os locais que deveriam ser reestruturados e 

adequados para anteder às necessidades de arma-

zenamento de produtos sob vigilância sanitária. 

Dentre os locais avaliados, estão as áreas de arma-

zenagem de alimentos, produtos médicos e destina-

dos a diagnósticos, cosméticos e medicamentos de 

controle especial.

As transformações para atender as exigências de 

funcionamento foram conduzidas pela Diretoria de 

Cargas mediante a coordenação de Carlos Magno. 

“A obtenção da AFE/AE é resultado de um trabalho 

desenvolvido por todas as áreas TECA GRU, dando 

ao Importador a garantia que nessa passagem da 

carga pelo aeroporto, todos os procedimentos 

envolvendo as Boas Práticas de Armazenagem serão 

atendidos”, destacou Magno. 

Carlos Magno, especialista em cargas do GRU Airport Cargo



Atento às necessidades das empresas que atuam 

com comércio exterior, o GRU Airport Cargo inves-

tiu na ampliação das câmaras-frias de exportação e 

importação, destinadas a produtos perecíveis ou 

que demandem armazenamento especial. Com a 

conclusão do projeto, o volume das câmaras passa-

rá de 7,7 mil m3 para 26 mil m3, praticamente o 

triplo da capacidade atual.

Inaugurada em 28 de março, a câmara-fria de 

exportação tem um volume de 1,7 mil m3, e capaci-

dade para 220 posições. Já a câmara de importação 

terá volume de 17 mil m3 e capacidade de 1,8 mil 

posições, com controle de temperatura entre 16ºC 

e 22ºC e deverá entrar em operação até o final de 

maio. Paralelamente, o GRU Airport Cargo está 

investindo na revitalização das 16 câmaras exis-

tentes, que hoje têm capacidade de 7,7 mil m3. 

O evento reuniu  representantes da indústria 

farmacêutica, do Sindusfarma, agentes de carga 

que representam os setores de exportação e impor-

CÂMARAS FRIAS

GRU AIRPORT TRIPLICA CAPACIDADE DAS 
CÂMARAS FRIAS DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

tação de frutas e medicamentos, e jornalistas. 

Com equipamentos mais modernos e capazes de 

trabalhar com maior variação de temperatura, as 

novas câmaras-frias serão capazes de atender às 

peculiaridades de cada produto. Entre os principais 

perecíveis armazenados, estão frutas e medica-

mentos na área de exportação, e medicamentos, 

pescados, hortifrúti, na de importação.

Guarulhos é líder no segmento de produtos perecí-

veis na importação e na exportação, e com esse 

aumento de capacidade das novas câmaras está 

plenamente preparado para o aumento de deman-

da, inclusive durante a Copa do Mundo.

Os investimentos previstos para o Terminal de 

Cargas buscam, sobretudo, melhorar a qualidade 

dos serviços e a eficiência operacional. Para isso, as 

ações estão divididas em três frentes: moderniza-

ção da estrutura, dos equipamentos e dos sistemas, 

aumento da capacidade instalada e maior aproxima-

ção com os clientes e a cadeia em geral.

A câmara fria de exportação é capaz de armazenar 1,7 mil m³ de volume de carga



TARIFAÇÃO

GRU AIRPORT CARGO IMPLANTA PROCESSO 
MAIS ÁGIL DE TARIFAÇÃO NA EXPORTAÇÃO

Desde o dia 10 de abril, os exportadores e agentes de 

cargas passaram a contar com mais um serviço no 

processo de exportação do GRU Airport Cargo, terminal 

de cargas de Guarulhos.

A partir de agora, os agentes que possuem conta 

corrente têm a comodidade de ter a tarifa de capatazia 

faturada quinzenalmente. Com isso, não há necessida-

de do exportador ir até o setor de Tarifação para obter 

uma via impressa do DAE (Documento de Arrecadação 

de Exportação).  

O documento é emitido automaticamente após a 

presença da carga no sistema, já que a tarifa é calcula-

da sobre o peso recebido. Em seguida é enviado em 

formato PDF para o e-mail previamente cadastrado. 

Para a modalidade de pagamento à vista, o processo 

não será alterado. Caso ocorra a necessidade de atuali-

zar o cadastro, deve ser enviado um e-mail  

cobranca.teca@gru.com.br com o CNPJ e o e-mail que 

deseja receber o documento.

Para que o processo de “puxe” de carga aconteça, não 

há necessidade de apresentar a via impressa do DAE 

para a companhia aérea ou qualquer outro setor do       

GRU Cargo. Além disso, no portal www.grucargo.com.br, 

é possível aferir a data, hora e peso de recebimento de 

cada embarque na área de exportação. Caso não 

receba o e-mail, o cliente poderá solicitar a via impressa 

no setor de tarifação.

Esta facilidade foi implantada após a realização de 

reuniões mensais, em que foram apresentadas e 

discutidas sugestões de melhoria, em conjunto com 

agentes de carga e representantes de companhias 

aéreas internacionais. A iniciativa representa uma 

evolução no processo, pois reduz a burocracia e o 

tempo de permanência do agente exportador no 

terminal de cargas.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de 

Atendimento ao Cliente pelo telefone (11) 2445-5000 

ou envie e-mail para cobranca.teca@gru.com.br. 

PORTAL INTERATIVO 
DO GRU CARGO

No portal interativo do GRU Cargo, 

além de rastrear e acompanhar a situação 

das cargas é possível agendar alguns dos 

serviços oferecidos pela CAC. 

Visite www.grucargo.com.br e conheça 

todos os serviços disponíveis. 



 INTERMODAL

O GRU Airport Cargo participou, entre os dias 1º e 3 de 

abril, da Intermodal South America, mais importante 

feira de negócios logísticos na América Latina e 

que recebeu mais de 600 expositores de 45 países. 

O evento aconteceu no Transamérica Expo Center e 

reuniu executivos e operadores de todos os modais de 

transporte, sendo utilizada como plataforma de lança-

mentos de novos negócios, divulgação de resultados, 

fechamento de parcerias e reforço de marca.  

Durante o evento, o GRU Airport Cargo recebeu profis-

sionais do setor, apresentou as principais melhorias já 

realizadas no Terminal de Cargas, os investimentos 

GRU AIRPORT APRESENTOU INVESTIMENTOS EM 
LOGÍSTICA NA FEIRA INTERMODAL SOUTH AMERICA

previstos para 2014 e as perspectivas para o setor 

de logística no modal aéreo. 

A fim de estreitar o relacionamento com o cliente, a 

equipe da área Comercial de cargas esteve presente 

durante todo o evento. “Recebemos visitas importan-

tes em nosso estande, de representantes de toda a 

cadeia logística, interessados em saber mais sobre as 

melhorias que estão acontecendo no nosso terminal 

de cargas. Novos operadores e clientes potenciais 

também passaram por lá, gerando boas oportunidades 

para negócios futuros”, comentou Maria Fan, gerente 

Comercial de cargas.

Durante o evento, o GRU Cargo destacou os investimentos previstos para este ano 



RANKING DE EFICIÊNCIA
LOGÍSTICA

1º SCANIA LATIN AMÉRICA LTDA 16:11 1º HETROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 09:50

2º FICOSA DO BRASIL LTDA 22:21 2º BRASFLOWER IMP. E EXP. DE FLORES E FRUTAS 11:27

3º MERITOR DO BRASIL SIST. AUTOMOTIVOS LTDA 23:03 3º RIO LINHAS AÉREAS S/A 15:18

4º IVECO LATIN AMÉRICA LTDA 23:50 4º TRELLEBORG DO BRASIL SOLUÇÕES EM VEDAÇÃO 16:25

5º OMRON COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA 24:22 5º LÍDER SIGNATURE S/A 17:29

Quantidade de empresas concorrentes no período 28 Quantidade de empresas concorrentes no período 79

Tempo médio do segmento 51:13 Tempo médio do segmento 66:08

1º BRUKER DO BRASIL PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDAA 20:07 1º SANMINA-SCI DO BRASIL INTEGRATION LTDA 06:53

2º SINC DO BRASIL INSTRU. CIENTÍFICA LTDA 26:57 2º ROLLS-ROYCE BRASIL LTDA 10:10

3º JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA 39:40 3º SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA 10:19

4º GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 48:14 4º CONTINENTAL BRASIL IND. AUTOMOTIVA LTDA 22:13

5º BLAU FARMACÊUTICA S/A 49:41 5º MAGNETI MARELLI SIST. AUTOMOTIVOS LTDA 24:39

Quantidade de empresas concorrentes no período 37 Quantidade de empresas concorrentes no período 20

Tempo médio do segmento 81:10 Tempo médio do segmento 36:39

1º TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA 21:05 1º CONAUT CONTROLES AUTOMÁTICOS LTDA 27:20

2º G D DO BRASIL MÁQUINAS DE EMBALAR LTDA 21:12 2º HITACHI DATA SYSTEMS DO BRASIL LTDA 33:13

3º WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A 21:15 3º INVENSYS APPLIANCE CONTROLS LTDA 34:47

4º KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA 21:46 4º WINCOR NIXDORF SOLUÇÕES EM TI LTDA 37:06

5º NORGREN LTDA 23:02 5º YOKOGAWA AMÉRICA DO SUL LTDA 39:57

Quantidade de empresas concorrentes no período 49 Quantidade de empresas concorrentes no período 8

Tempo médio do segmento 48:39 Tempo médio do segmento 55:42

1º EMBRAER S/A 08:10

2º CONTINENTAL BRASIL IND. AUTOMOTIVA LTDA 21:44

3º CNH LATIN AMÉRICA LTDA 22:55

4º FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA 34:54

5º KOMATSU DO BRASIL LTDA 40:51

Quantidade de empresas concorrentes no período 6 Quantidade de empresas concorrentes no período

Tempo médio do segmento 28:17 Tempo médio do segmento

Tempo medido em horas úteis, calculado do recebimento da carga pela GRU Airport, até a sua efetiva entrega.

Dias úteis - 08:00 às 22:00 e Sábados - 08:00 às 18:00 Dias úteis - 08:00 às 18:00

Segmento Farmacêutico/Médico/Hospitalar = A partir Maio/2008 o segmento Farmacêutico contempla também as empresas dos ramos de 
instrumentos e materiais médicos e hospitalares (exceto equipamentos).

Figuram neste ranking as cinco empresas mais ágeis no seu segmento, considerando apenas os importadores com no mínimo 15 embarques 
parametrizados no canal verde no mês veri�cado.

Dias úteis - 08:00 às 18:00 Dias úteis - 08:00 às 18:00

Ranking de Eficiência Logística - Janeiro/2014

CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS

Dias úteis - 08:00 às 18:00 Dias úteis - 08:00 às 18:00

Dias úteis - 08:00 às 18:00 Dias úteis - 08:00 às 18:00

AUTOMOTIVO 

FARMACÊUTICO/MÉD./HOSPITALAR LINHA AZUL 

METAL-MECÂNICO TECNOLOGIA 

EMBARQUES RECOF EMBARQUES COMUM 

EMPRESAS RECOF 

DIVERSOS


