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De 5 a 7 de abril, o GRU Airport Cargo estará presente na 
22ª edição da Intermodal South América 2016, a mais 
importante feira de negócios logísticos das Américas. 
Para os clientes da área de carga, a novidade é o “Programa 
de Incentivo Tarifário”, que prevê isenção de 100% da tarifa 
de pouso para novos voos cargueiros internacionais, no 
período de 27 de março de 2016 a 25 de março de 2017.
Para dar mais agilidade à movimentação de carga no aero-
porto, o GRU Airport Cargo investiu em tecnologias e moder-
nização dos processos, com a instalação de novos sistemas. 
No setor de exportação, já foi concluída a implantação do 
novo sistema eletrônico de gestão de cargas (Cargo Mana-
gement System - CMS). No segmento de importação, o 
processo será concluído no primeiro semestre deste ano.
O GRU Airport Cargo utilizará o evento como plataforma 
para divulgar os investimentos realizados nesses primeiros 

três anos de gestão, apresentar o planejamento para o ano 
corrente, além de criar novas oportunidades de negócios e 
fortalecer o relacionamento com os atuais clientes.
A Intermodal será realizada no Transamérica Expo Center, 
em São Paulo, das 13h às 21h. Em 2015, o evento reuniu 
mais de 600 marcas expositoras de 25 países e atraiu 48 
mil visitantes. Mais informações pelo site oficial do evento: 
http://www.intermodal.com.br/pt/.

Nos dois primeiros meses de 2016, o GRU Airport Cargo 
aumentou a presença nas operações de cargas internacio-
nais no Brasil para 41% do total nacional movimentado. 
O índice amplia a liderança do Aeroporto de Guarulhos no 
mercado de exportações e importações por via aérea no 
país. O GRU Cargo já havia se consolidado na posição em 
2015, quando encerrou o ano com 38% de market share. 
Considerando apenas o segmento de importação, a fatia de 
mercado do GRU Airport em fevereiro foi de 36%. Em 
relação às exportações, esse índice chega a 49% das movi-
mentações. Desde o início da gestão GRU Airport, em feve-

reiro de 2013, o Aeroporto de Guarulhos vem aumentando 
a participação nas exportações e importações brasileiras, 
resultado dos investimentos em melhorias operacionais e 
no relacionamento comercial com mercado.

GRU Cargo atinge 41% de participação 
nas exportações e importações em 2016
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Encontro reúne representantes 
da indústria de saúde animal

No mês de março, o GRU Cargo promoveu evento com 63 
empresas associadas ao Sindicato Nacional da Indústria de 
Produtos para Saúde Animal (Sindan) para conhecer de 
perto os processos logísticos voltados para o segmento 
no aeroporto. O encontro faz parte do programa de 
relacionamento com o mercado logístico mantido pela 

Gerência Comercial de Cargas do GRU Airport. 
Durante o evento, Maria Fan, gerente Comercial de Cargas, 
apresentou as tecnologias, investimentos e as inovações 
aplicadas no terminal logístico. O grupo pôde ainda presen-
ciar a modernização dos armazéns e dos processos de 
carga, acompanhados de profissionais especializados em 
comércio exterior. Além de visitar a infraestrutura disponí-
vel, os clientes sanaram dúvidas diretamente com Sandra 
Kunieda de Alonso, chefe do Serviço de Vigilância Agrope-
cuária Internacional (Vigiagro) do Aeroporto de Guarulhos 
– SVA GRU/ DDA /SFA-SP. 
Para Normanda Kertes da Costa, assistente de diretoria do 
Sindan, o evento foi muito proveitoso. “Pude presenciar e 
conhecer junto com as associadas toda a estrutura do 
armazém e também foi positivo o contato direto com o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”, 
comentou a representante. 

O GRU Airport Cargo ampliou a infraestrutura de atendi-
mento a cargas domésticas com a transferência deste tipo 
de operação para o armazém conhecido como TECA III, 
antiga área da extinta empresa VarigLog. O novo espaço 
oferece aos operadores ganhos operacionais e administra-
tivos em todas etapas do processo logístico nacional no 
aeroporto, do recebimento à liberação. 
O armazém possui 14.076 m² de área coberta total, dos 
quais 9.163 m² são destinados para carga nacional. O local 
possui 23 docas para o recebimento de veículos, pé direito 
de 12 metros, mezanino com 1.132 m² para salas adminis-
trativas, copa, amplos vestiários e maior número de sanitá-
rios. Há ainda condições para a instalação de áreas de 
treinamento, salas de reuniões ou auditórios, conforme a 
necessidade dos cessionários.  
O remanejamento visa concentrar a operação de carga domés-

tica em um único armazém, melhorando o fluxo de veículos na 
via pública e nas áreas restritas do sítio aeroportuário. Empre-
sas que possuem as próprias estruturas de armazenagem 
não terão mudanças na operação. O processo de transferên-
cia das movimentações foi finalizado na última semana de 
fevereiro. O armazém até então utilizado foi desativado.

ARMAZÉM 

CLIENTES

Cargas domésticas têm nova estrutura de armazenagem

c a r g o



Operação Heavy Metal
O GRU Airport Cargo montou uma operação especial para o 
atendimento à banda britânica de heavy metal, Iron Maiden, 
durante passagem do grupo pelo Aeroporto de Guarulhos 
nos dias 25 e 27 de março. O Boeing 747-400, apelidado de 
Ed Force One, trouxe 21 toneladas de cargas distribuídas em 
quatro contêineres e nove pallets contendo instrumentos 
musicais e equipamentos utilizados na turnê da banda.
Durante o desembarque, na sexta-feira, 25/3, as cargas 
foram retiradas do voo vindo de Fortaleza, Ceará, e proces-
sadas no armazém de carga doméstica antes de serem 
liberadas. Já o embarque, para Nova York, EUA, foi feito pelo 
armazém de exportação no domingo seguinte. Toda a 
operação, tanto de armazenagem, quanto de movimenta-
ção pelas vias internas do aeroporto e de acesso aos 

armazéns, foi alinhada entre as áreas Comercial de Cargas, 
Operações e Segurança do GRU Airport.    
O sucesso da operação demonstra a capacidade do GRU 
Airport Cargo em coordenar e receber grandes operações 
de cargas não regulares e eventos de repercussão nacional.

No dia 22 de março, o GRU Airport recebeu o 
primeiro lote da vacina contra a dengue, contendo 
500 mil doses. Produzida pela Sanofi Pasteur, as 
vacinas serão utilizadas nos programas de imuni-
zação do mercado privado (clínicas particulares). 
O Brasil é o primeiro país na América Latina a rece-
ber uma remessa da vacina contra a dengue. 
O segmento de cargas farmacêuticas tem forte 
presença em Guarulhos. Atualmente, 20% de toda 
carga importada que chega em GRU pertence a 

este setor. Em média, 50% de todo conteúdo farmacêutico que 
chega ao Brasil tem Guarulhos como destino, segundo dados do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
Para garantir a qualidade do processo, segurança e integridade da 
carga farmacêutica, o GRU Airport Cargo criou, em dezembro de 
2013, a Linha Saúde, um serviço voltado para atender às necessi-
dades específicas das cargas especiais.
O serviço mantém uma equipe de profissionais dedicada exclusiva-
mente ao segmento, formada por farmacêuticos, supervisores e 
auxiliares de carga que se revezem em atendimento 24h no acompa-
nhamento das cargas que requerem condições especiais de armaze-
namento, desde seu recebimento até a liberação. 
Os profissionais estão atentos a todos os detalhes do processo de 
movimentação e armazenagem da carga, incluindo a conferência 
física de todos os dados dos produtos, produção da etiquetagem de 
acordo com a identificação da faixa de temperatura e o monitoramen-
to e recolhimento dos dados de contêineres refrigerados. Em caso de 
divergência nas informações, o cliente é avisado imediatamente.  

LINHA SAÚDE 

OPERAÇÃO ESPECIAL  

Primeiro lote da vacina contra a dengue chega ao Brasil via GRU Airport 
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Ranking de Eficiência Logística - FEVEREIRO DE 2016
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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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Farmacêutico/méd./hospitalar  Químicos  

Metal - mecânico Tecnologia  

Embarques Recof  Linha Azul  

Regimes Especiais
 

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


