
GRU Airport Cargo 
apresenta 39% 
de participação nas 
operações de cargas 
internacionais em agosto 
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O GRU Airport Cargo registrou participação de 39% nas 
operações de importação e exportação por via aérea no 
Brasil durante o mês de agosto. O índice representa a 
permanência do terminal como líder do segmento em todo 
país. Durante o mês, foram movimentadas 19.089 tonela-
das de cargas, número 10% menor que no mesmo período 
de 2014.  No mercado total, no entanto, a queda foi de 
16% em relação ao ano anterior. 
De janeiro a agosto, o total de cargas exportadas e impor-
tadas por GRU alcançou 159.970 toneladas. O volume é 
4% a menos que o observado nos oito primeiros meses do 
ano passado, porém, no mesmo período, as exportações e 

importações em todo o Brasil registraram queda de 9%. 
O desempenho garantiu que o GRU Airport Cargo permane-
cesse na liderança nacional do setor com 38% de presença 
no mercado no acumulado do ano. 
Entre os fatores que garantiram a liderança do mercado 
estão as ações desempenhadas pela área Comercial no 
relacionamento com novos clientes, os investimentos em 
infraestrutura e as inovações em processos internos, que 
tornam a operação mais eficiente e produtiva.

Após um ano da conclusão do projeto piloto que implantou o
 Conhecimento Aéreo digital para as exportações em Guaru-
lhos, o maior aeroporto do país alcançou 23,3% de adesão ao 
e-AWB em agosto, segundo balanço mais recente divulgado 
pela IATA - Associação Internacional de Transportes Aéreos. 
O percentual é mais que o dobro do índice de adesão nacional, 
que no mesmo período registrou aproximadamente 10% de 
participação dos transportadores. O GRU Airport Cargo é o 
terminal com maior volume de negócios movimentados via 
e-AWB no Brasil e o 40º no mundo. 
O acordo multilateral que oficializou a utilização do e-AWB 

nas exportações de GRU foi assinado em outubro de 2014 
após dois meses de testes. O sistema faz parte de um 
programa global da IATA que visa o fim da tramitação física 
dos documentos para trazer mais economia, agilidade e 
segurança nos negócios logísticos. A medida já está em 
operação nos principais aeroportos do mundo. 
A expansão da facilidade também para as importações 
está em fase de estudos. Para aderir ao e-AWB, acesse 
o site www.iata.org/e-awb-join e siga as orientações, em 
inglês. A IATA tem como meta 80% de adesão dos opera-
dores de carga em todo mundo até o fim de 2016. 

Após um ano de implantação, e-AWB tem adesão de 23,3% das empresas

E-AWB



Novo portal Metraview facilita emissão da Arrecadação de Importação

O GRU Airport lançou o portal Metraview, recurso que irá 
trazer mais agilidade aos processos relacionados à tarifa-
ção. Com a facilidade, o importador pode consultar e 
imprimir os Documentos de Arrecadação de Importação 
(DAI) pela internet. 
A documentação física ainda precisará ser apresentada 
no Setor de Tarifação para o primeiro cálculo da tarifa. 
No entanto, a impressão do DAI, referente a este primeiro 
cálculo, ou ao recálculo em caso de período de armaze-
nagem vencido, poderá ser feito pelo Metraview, sem 
necessidade de comparecer novamente ao setor.
O sistema irá atualizar automaticamente os DAI’s ainda 
não pagos e o cliente sempre terá acesso à versão mais 
atual disponível. 
Caso o DAI já tenha sido pago, mas o período de retirada da 
carga já tenha vencido, será necessário novo compareci-
mento ao Setor de Tarifação. Em breve, esse procedimento 
também poderá ser feito remotamente pelo Metraview.  

Já está disponível no GRU Airport Cargo o sistema 
que permite ao transportador retirar a carga do 
armazém com hora marcada. Com a novidade, 
o cliente tem mais comodidade pode escolher o 
horário que melhor atenda sua programação 
individual para recebimento das mercadorias. 
Nesta primeira fase, o importador pode fazer o 
agendamento diretamente na Central de Atendi-
mento ao Cliente de Carga (CAC), mediante apre-
sentação da Declaração de Importação. Em breve, 
o serviço estará disponível também pela internet.
O tutorial para o cliente com o agendamento 
online está sendo oferecido de forma experi-

mental para algumas transportadoras e, em breve, será estendido 
a todos os clientes. 

AGENDAMENTO

TARIFAÇÃO

Importador já pode agendar retirada de carga
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Ranking de Eficiência Logística - SETEMBRO DE 2015
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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.
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Automotivo

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

Diversos


