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c a r g o
Receita Federal autoriza envio online de documentos 
na Declaração de Importação no GRU Airport Cargo  

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.



RECEITA LIBERA 
ANEXAÇÃO DIGITAL

RECEITA FEDERAL DE GRU LIBERA ANEXAÇÃO ONLINE
DE DOCUMENTOS NA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO

Desde o dia 2 de março, o despachante aduaneiro do 

GRU Airport Cargo pode anexar digitalmente os docu-

mentos na Declaração de Importação (DI) pelo portal 

Siscomex. A ferramenta, lançada em 2014 pelo Governo 

Federal, centraliza o acesso a serviços e sistemas gover-

namentais para obtenção de autorizações, certificações 

e licenças para exportar ou importar, entre outras 

funções. Por meio do módulo Visão Integrada do Comér-

cio Exterior – VICOMEX, o importador agora pode vincu-

lar as faturas de pagamento, o Conhecimento Aéreo e a 

Packing List a um dossiê eletrônico para conferência dos 

órgãos intervenientes. 

O procedimento altera o recebimento da documenta-

ção de cargas selecionadas nos canais de conferência da 

Receita Federal (amarelo, vermelho e cinza), que passa a 

ser automática. A dispensa da necessidade de apresen-

tação de documentos em papel deverá acelerar signifi-

cativamente o processo de liberação de cargas, segundo 

declarou o chefe de equipe de Despacho Aduaneiro de 

Importação da Receita Federal, Rodrigo Hiramuki, em 

palestra aos profissionais despachantes no GRU Airport 

realizada no dia 10 de março.

A anexação digital será facultativa ao importador até 

31 de junho, passando a ser obrigatória em 1º de julho.  

Até aquela data, o procedimento tradicional continuará 

sendo aceito. “Esse período de coexistência dos dois 

processos servirá como teste para a identificação de 

pontos de melhoria, por isso é importante que o importa-

dor adote o quanto antes os novos procedimentos”, 

explica Hiramuki.

A medida chega ao GRU Airport Cargo em continuida-

de ao projeto piloto de implantação, iniciado no Aeropor-

to Juscelino Kubitschek, em Brasília (DF), e nos portos de 

Pecém (CE) e Paranaguá (PR). Está amparada pela Inspe-

ção Normativa SRF 680/06 (alterada pela IN RFB 1.532 

de 19/12/2014) e pela Portaria 107/15, da Coana 

(Coordenação Geral da Administração Aduaneira).

Devido à legislação atual, os procedimentos relacio-

nados à administração aeroportuária ainda não sofre-

ram alterações. O GRU Airport Cargo, como fiel deposi-

tário das cargas, ainda precisa receber os documentos 

em papel. A integração ao sistema digital, que deve ser 

gradativamente expandido à toda cadeia logística, 

está em tratativas com a Receita Federal. Mais infor-

mações pelo portal Siscomex, pelo endereço 

portal.siscomex.gov.br.

Anexação é feita pelo Portal Siscomex, ferramenta 
criada para facilitar trâmites do comércio exterior

Envio online de documentos irá acelerar processo 
de liberação de cargas

Com a novidade, o Portal Único de 
Comércio Exterior dá início a eliminação 
progressiva do uso do papel nas 
operações de comércio exterior.



TAM CARGO INAUGURA MAIOR TERMINAL 
DE CARGAS DO GRUPO NO GRU AIRPORT

NOVO ARMAZÉM TAM CARGO

A TAM Cargo inaugurou na área do GRU Airport o 

maior e mais moderno terminal logístico do grupo 

LATAM no País. Exclusivo para cargas domésticas, o 

novo armazém tem 15 mil m² de área total e capacidade 

para armazenagem de até 630 toneladas e movimenta-

ção diária superior a mil toneladas de itens. A estrutura 

verticalizada de 11 metros é a mais alta de todos os 

terminais de cargas da LATAM instalados nos países em 

que o grupo opera.  O local dispõe de 14 docas de entra-

da de mercadorias com balanças individuais e 12 de 

saída, todas com plataformas elevatórias ajustáveis à 

altura dos caminhões.         

Durante a cerimônia de inauguração, no dia 16 de 

março, o diretor-geral da TAM Cargo, Luis Quintiliano, 

declarou que os resultados positivos que o GRU Airport 

Cargo tem demonstrado nos últimos anos justificam os 

investimentos realizados pela companhia no aeroporto. 

O presidente do GRU Airport, Antonio Miguel Marques, 

afirmou que a abertura do armazém é uma demonstra-

ção de confiança da empresa aérea nesta nova etapa da 

administração aeroportuária em um período difícil para o 

mercado. “É uma grande satisfação receber uma estrutu-

ra moderna e com esta qualidade de serviços. A confian-

ça demonstrada pela LATAM é reflexo do nosso empe-

nho em consolidar o GRU Airport como líder no transpor-

te aéreo de cargas no Brasil”, declarou o executivo.   

O novo armazém emprega quase 300 funcionários 

diretos no aeroporto e funciona 24 horas por dia. Ofere-

ce estacionamento exclusivo para clientes com 79 

vagas, com flexibilidade para receber todos os tipos de 

veículos. O pico de funcionamento do terminal vai das 8h 

às 13h, para retirada, e após as 17h, para embarque de 

cargas. Atenderá principalmente os mercados no Norte 

e do Nordeste do País e transportará, entre outras 

mercadorias, equipamentos eletrônicos, peças de carros 

e maquinário em geral, além de perecíveis. 

Novo armazém tem 11 metros de altura 
e 15 mil m² de área

Da esq. para dir.:  Marcus Santarém, diretor de Cargas do 
GRU Airport, Maria Fan, gerente Comercial de Cargas, 
Antonio Marques, presidente do GRU Airport e Luis 
Quintiliano, diretor-geral da TAM Cargo.



 O GRU Airport Cargo conquistou ao longo do ano passado mais de 

8 mil novos clientes. Esse número ajudou a consolidar a liderança de 

GRU no modal aéreo, com market share de 36%.  

Entre os fatores que contribuíram para o crescimento no número 

de novos clientes, destaca-se a atuação da área Comercial na pros-

pecção de novos parceiros e novos negócios. O trabalho da equipe 

proporcionou mais proximidade com o mercado e conquistou mais 

credibilidade e confiança, aumentando em 47% o número de clien-

tes, comparado a 2013. 

Soma-se a isso, o investimento da Concessionária em melhorias 

na infraestrutura e nos processos internos, que tornaram a opera-

ção mais eficiente, produtiva e com custos mais competitivos.  

O aumento da oferta de voos é outro aspecto importante: além dos 

830 pousos e decolagens diárias de voos de passageiros, responsáveis 

pela maior parte de carga movimentada em GRU, quatro voos carguei-

ros estrearam em Guarulhos – um vindo de Basel, na Suíça, e outros 

três com frequência semanal da Argentina - , além da  já existente rota 

semanal de Miami, e de algumas operações charter. 

NOVOS CLIENTES 
NO GRU AIRPORT CARGO

GRU CARGO AUMENTA 
EM 47% O NÚMERO DE 

CLIENTES EM 2014

Cargolux 
faz operação 
especial no 
GRU Airport 

Cargo
A Cargolux, companhia aérea 

cargueira de Luxemburgo, realizou 

um pouso extra no GRU Airport no 

dia 9 de março. O Boeing 747-400F, 

prefixo LX-UCV, pousou às 22h29 

após transportar um helicóptero de 

18 toneladas em peso cubado.  O voo 

CLX-768 fez a rota Luxemburgo 

(LUX) – Recife (REC) – Guarulhos 

(GRU) e decolou novamente às 

00h30 para Campinas (VCP). 

A Cargolux opera regularmente 

no Brasil nas cidades de Campinas, 

Curitiba, Manaus e Petrolina. A 

operação em Guarulhos vem de 

encontro à estratégia comercial 

do GRU Airport de ampliar a oferta 

de voos cargueiros no maior aero-

porto do País. 

Aumento das operações cargueiras impulsionaram 
interesse de novos clientes

Boeing 747 trouxe helicóptero 
de 18 toneladas de Luxembrugo



GRU NA INTERMODAL E MAIS 
TEMPO PARA REETIQUETAGEM

GRU AIRPORT CARGO NA INTERMODAL 
SOUTH AMERICA 2015

De 7 a 9 de abril, o GRU Airport Cargo estará presente 

na edição 2015 da Intermodal South America, mais 

importante feira de negócios logísticos das Américas e 

uma das maiores do mundo na área. O evento vai reunir 

mais de 600 expositores de todos os modais de trans-

porte de cargas e são esperados cerca de 48 mil visitan-

tes. Mais de 30 países estarão representados na feira. 

Como tem feito desde que assumiu a administração 

do Terminal de Logística do Aeroporto de Guarulhos, o 

GRU Airport Cargo utilizará o encontro como plataforma 

de divulgação de investimentos realizados e o planeja-

mento para o próximo ano, fechar novos negócios e 

fortalecer o relacionamento com os clientes. A Intermo-

dal será realizada no Transamerica Expo Center, em São 

Paulo, das 13h às 21h. Mais informações pelo site oficial 

do evento: www.intermodal.com.br/pt/ 

Desde o dia 23 de março, os operadores de carga 

que precisarem reetiquetar  volumes com falta ou erro 

na etiqueta de identificação , podem solicitar a corre-

ção das 09h às 17 h, em dias úteis. Até então, o proce-

dimento era realizado somente até às 14h. A mudança 

foi homologada pela Portaria ALF/GRU Nº 109, publi-

cada no Diário Oficial da União em 18/03/2015. 

 Para tanto, o representante legal do importador 

/exportador deverá apresentar o processo de reeti-

quetagem na Central de Atendimento do Cliente de 

Carga do GRU Airport (CAC), o qual deverá conter os 

seguintes documentos: cópia do conhecimento 

aéreo, packing list, etiquetas de MAWB e/ou HAWB, 

fatura comercial e requerimento contendo o objeto 

da correção da identificação.   

 Algumas alterações nos processos internos da 

CAC, como o aumento da quantidade diária de enca-

minhamentos dos pedidos de correção à Receita 

Federal, também irão contribuir para a redução do 

tempo de atendimento a esse tipo de solicitação. 

Correção de etiquetas de identificação tem três horas a mais

FIQUE ATENTO:
Receita Federal estende horário para reetiquetagem de volumes 



RANKING DE EFICIÊNCIA
LOGÍSTICA

1º CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA  18:48 1º HETROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA   09:29

2º OMRON COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA  22:19 2º BRASFLOWER IMP. E EXP. DE FLORES E FRUTAS  11:04

3º DANA INDÚSTRIAS LTDA   
  

22:54 3º HOLAMFLOWERS COM. IMP. E EXP. DE FLORES  11:50

4º TAKATA BRASIL S/A  24:50 4º ZARA BRASIL LTDA   18:16

5º MERITOR DO BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS 25:24 5º PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA 19:14

Quantidade de empresas concorrentes no período 22 Quantidade de empresas concorrentes no período 74

Tempo médio do segmento 50:07 Tempo médio do segmento 57:15

1º SINC DO BRASIL INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA  39:06 1º SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA  14:03

2º PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS  43:13 2º EMBRAER S/A  14:29

3º SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA   47:08 3º PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA   15:41

4º JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA   58:10 4º CNH LATIN AMÉRICA LTDA   23:56

5º LAB. QUÍMICO FARMACÊUTICO BERGAMO  61:31 5º CUMMINS BRASIL LTDA  25:28

Quantidade de empresas concorrentes no período 32 Quantidade de empresas concorrentes no período 20

Tempo médio do segmento 98:37 Tempo médio do segmento 38:43

1º G D DO BRASIL MÁQUINAS DE EMBALAR LTDA  17:00 1º ROSENBERGER DOMEX TELECOMUNICAÇÕES  15:59

2º TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA   18:32 2º YOKOGAWA AMÉRICA DO SUL LTDA  32:27

3º ASSAHI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA   18:38 3º CONAUT CONTROLES AUTOMÁTICOS LTDA   37:25

4º MERSEN DO BRASIL LTDA    20:11 4º AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES BRASIL LTDA  75:32

5º TOYOTA MATERIAL HANDLING MERCOSUR  23:31 5º   

Quantidade de empresas concorrentes no período 40 Quantidade de empresas concorrentes no período 4

Tempo médio do segmento 42:06 Tempo médio do segmento 40:21

1º ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S/A   05:37

2º EMBRAER S/A  06:58

3º CNH LATIN AMÉRICA LTDA   17:20

4º DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA   19:50

CONTINENTAL BRASIL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA  23:035º

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

Tempo médio do segmento 23:14 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 - FEVEREIRO/2015

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


