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c a r g o
Após um ano e nove meses de obras, o novo Terminal de Passageiros, 
o TPS3, do GRU Airport entrou em operação no dia 11 de maio. 

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.



TERMINAL 3

NOVO TERMINAL 3 DO GRU AIRPORT 
AUMENTA CAPACIDADE PARA RECEBER 
PASSAGEIROS, AERONAVES E CARGAS

O Terminal de Passageiros 3 (TPS3) do GRU Airport 

iniciou as operações no dia 11 de maio com capacidade 

para receber 12 milhões de passageiros por ano, na 

primeira fase. Voltado para voos internacionais, o novo 

terminal tem uma área de 192 mil m² e conta com 

tecnologias e equipamentos comparáveis aos dos 

melhores aeroportos do mundo.

A nova estrutura conta com um espaço maior na área 

restrita do que nos saguões, seguindo o modelo dos 

principais aeroportos da Ásia e da Europa. A proposta é 

fazer com que o passageiro realize todos os procedi-

mentos que antecedem o embarque, como check-in, 

despacho de bagagem, inspeção de segurança nos 

raios-X e controle de passaporte, para poder aguardar 

seu voo com tranquilidade. 

Além da expansão da área de passageiros, os pátios 

também foram ampliados, aumentando a capacidade de 

estacionamento de aeronaves, e diminuindo o tempo de 

espera por uma posição.

A estrutura também foi projetada para receber aviões 

de grande porte (categoria F). Atualmente, o Boeing 

747-8 já opera no novo terminal, fazendo o trajeto 

GRU-Frankfurt. Isso representa mais capacidade para 

receber passageiros e carga aérea, inclusive de voos 

cargueiros. 

Com a abertura do TPS3 e dos dois pátios que atendem 

o novo terminal, o aeroporto ampliou a capacidade de 61 

para 108 posições de aeronaves. A partir do segundo 

semestre deste ano, o GRU Airport estará pronto para 

receber voos cargueiros em qualquer horário, com isso, 

o tempo para o desembarque de cargas será reduzido e 

os trâmites para liberação de cargas mais ágeis. 

Com a abertura do novo terminal, o pátio para estacionamento de aeronaves, em frente ao terminal de cargas, 
passará a ser usado para voos cargueiros.



Na madrugada do dia 22 de maio, desembarcou no 

GRU Airport um voo charter cargueiro. O LH 8262, 

procedente de Madrid, trouxe 22 toneladas de 

cargas, sendo 10 de produtos farmacêuticos e 12 

dos segmentos automotivo e eletrônico. 

A DHL Global Forwarding foi a responsável por nego-

ciar a operação de fretamento com a Lufthansa 

Cargo para atender à demanda específica de uma 

indústria farmacêutica. A vantagem para o cliente 

foi possibilidade de consolidar a utilização de 100 

pallets em um só voo, e contar com a agilidade no 

descarregamento, recebimento e armazenamento 

da carga nas câmaras-frias do TECA.

Essa operação representa o primeiro passo do GRU 

Airport Cargo para ampliar a oferta de voos carguei-

ros. A área comercial de Cargas trabalha para aten-

der novos parceiros, trazer novos voos e suprir as 
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necessidades do setor logístico. A expectativa é de 

que, após esta operação-teste, outros voos regula-

res passem a operar em Guarulhos. Hoje, o GRU 

Cargo já recebe voos cargueiros da ABSA, que opera 

semanalmente a rota internacional Miami-Guarulhos 

e, diariamente, a rota doméstica Manaus-Guarulhos.

Segundo a diretora de Produto Aéreo da DHL 

Global Forwarding, Cristina Bishop, desde o inicio 

das negociações, em janeiro deste ano, o GRU 

Airport mostrou-se disponível e pronto para aten-

der essa operação. “Esse suporte nos deu a 

confiança necessária para seguir adiante com essa 

importante operação, que ocorreu de forma impe-

cável no dia 22 de maio. A dedicação de todos 

envolvidos: DHL, Lufthansa Cargo e GRU Airport 

foram essenciais para o sucesso desse fretamen-

to”, destaca Cristina.

O GRU Cargo trabalha para receber mais voos cargueiros e atender as demandas do setor logístico.



PORTAL INTERATIVO

PORTAL INTERATIVO GRU CARGO 
DISPONIBILIZA NOVOS SERVIÇOS

Para facilitar o atendimento e manter os clientes infor-

mados, algumas novidades foram inseridas no portal 

interativo do GRU Airport Cargo. Alguns serviços reali-

zados por agendamento estão disponíveis no site, 

como a apropriação de DSIC e a alteração de dados no 

Mantra e Tecaplus, fotografia de carga, repesagem de 

carga, além de recontagem de volumes e carga. Todos 

podem ser solicitados pelo site GRU Cargo, no canal 

“Rastrear Carga e Agendar serviços”. 

Pelo site, também é possível acompanhar os tempos 

médios das operações de cargas e a movimentação de 

cada mês. No link “Estatísticas”, há um gráfico que 

exibe o tempo gasto para o recebimento da carga e de 

encerramento do voo.

As edições anteriores da newsletter GRU Cargo 

também estão disponíveis no site para consulta. Em 

breve, novas facilidades serão oferecidas pelo portal 

para todos os tipos de serviços prestados atualmen-

te pela Central de Atendimento ao Cliente. Acesse: 

www.grucargo.com.br.

A câmara fria do armazém de exportação está em plena atividade, recebendo vários tipos de produ-

tos que precisam ser mantidos em temperatura controlada.  Já foram armazenadas mais de 100 

toneladas nos primeiros dois meses de operação, assegurando uma melhor qualidade no embarque 

dos produtos exportados.

A câmara fria foi inaugurada no mês de março com capacidade para armazenar um volume de 1,7 mil m³, 

em 220 posições. Para mais informações entre em contato com a área Comercial do GRU Cargo: 

gruairport-cargas-cadex@gru.com.br, telefone: 11 2445-5529.

CÂMARA FRIA DE EXPORTAÇÃO



RANKING DE EFICIÊNCIA
LOGÍSTICA

1º AUTOLIV DO BRASIL LTDA 16:51 1º OTHIL IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA 07:38

2º OMRON COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA 20:00 2º HETROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 08:09

3º IVECO LATIN AMÉRICA LTDA 22:03 3º FRUGAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 09:15

4º CAM BRAZIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA 22:31 4º RJU-COM. E BENEF. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA 09:58

5º FICOSA DO BRASIL LTDA 26:39 5º BRASFLOWER IMP. E EXP. DE FLORES E FRUTAS 12:12

Quantidade de empresas concorrentes no período 25 Quantidade de empresas concorrentes no período 101

Tempo médio do segmento 44:22 Tempo médio do segmento 52:05

1º CSL BEHRING COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS 42:24 1º BRASFLOWER IMP. E EXP. DE FLORES E FRUTAS 10:18

2º PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 42:36 2º ROLLS-ROYCE BRASIL LTDA 11:08

3º SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA 47:51 3º PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA 12:22

4º EMS S/A 50:30 4º SANMINA-SCI DO BRASIL INTEGRATION LTDA 16:33

5º PERKINELMER DO BRASIL LTDA 55:07 5º MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS 24:50

Quantidade de empresas concorrentes no período 43 Quantidade de empresas concorrentes no período 20

Tempo médio do segmento 104:40 Tempo médio do segmento 35:32

1º TOYOTA MATERIAL HANDLING MERCOSUR 18:48 1º ROSENBERGER DOMEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA 19:03

2º MERSEN DO BRASIL LTDA 19:01 2º CONAUT CONTROLES AUTOMÁTICOS LTDA 21:08

3º KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA 19:03 3º MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA 36:37

4º TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA 19:54 4º YOKOGAWA AMÉRICA DO SUL LTDA 40:41

5º WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A 20:34 5º COMBA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES 45:55

Quantidade de empresas concorrentes no período 52 Quantidade de empresas concorrentes no período 10

Tempo médio do segmento 48:48 Tempo médio do segmento 57:28

1º ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S/A 07:15

2º EMBRAER S/A 09:45

3º CNH LATIN AMÉRICA LTDA 20:58

4º ROBERT BOSCH LTDA 36:04

5º                                                      

Quantidade de empresas concorrentes no período 4 Quantidade de empresas concorrentes no período

Tempo médio do segmento 18:31 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
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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


