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Programa Infraero de Eficiência Logística é
lançado nos aeroportos do Nordeste

N

o período de 21 a 23 de maio, o Programa Infraero de Eficiência
Logística - PIEL foi lançado nos aeroportos da Região Nordeste
aos importadores, exportadores, prestadores de serviço, órgãos
e entidades representativas de classe. O lançamento ocorreu em três
aeroportos distintos: Salvador, abrangendo os aeroportos de Aracajú e
Maceió; Recife, abrangendo os aeroportos de João Pessoa e Petrolina; e
Fortaleza, abrangendo os aeroportos de Teresina e Natal.
No Aeroporto Internacional de Salvador (BA), o evento de lançamento
aconteceu no dia 21 de maio. O coordenador de Processos e Sistemas
Logísticos, Jonas Batista, apresentou os resultados da implantação do
Programa em outros terminais da Rede. De acordo com Jonas, o desafio
é conscientizar os envolvidos – direta e indiretamente – no processo de
desembaraço das cargas. “Armazenamos todos os tipos de carga, desde
as mais simples às mais complexas, até as restritas. Para isso temos que
estar com a infraestrutura adequada para receber todo tipo de carga. A
integração entre transportador, despachante, companhia aérea, Receita e
demais órgãos pode ser comparada a uma corrida de revezamento, onde o
sucesso final depende da colaboração de cada um”, ilustrou o coordenador.

• 10 ANOS DE PROGRAMA
Inicialmente, o Programa foi implantado em 2003 no
Aeroporto de Viracopos/Campinas. Após comprovado seu enorme
sucesso perante a comunidade aeroportuária, a Infraero decidiu
expandir a implantação do PIEL a outros Tecas da Rede. Assim,
em 2008, foi implantado em Guarulhos, seguido pelos aeroportos
de Manaus, Porto Alegre e Galeão, em 2009.
Em 2010, o Programa foi implantado em Confins, Curitiba e
aeroportos da Região Sul.
Segundo Francisco Nunes, superintendente de Logística de
Carga, a implantação na Região Nordeste é um marco para o
Programa que, a partir deste ano, permitirá a comparação entre
os tempos nos aeroportos espalhados por todo o País, ganhando,
assim, uma nova ferramenta de monitoramento para a melhoria
dos processos.
No segundo semestre deste ano acontecerão as seguintes
solenidades de entrega do Prêmio Infraero de Eficiência Logística:
Porto Alegre (julho); Confins (agosto); Galeão (setembro) e
Manaus (outubro).
Para obter maiores informações sobre o Programa, acesse:
www.infraero.gov.br/infraerocargo ou envie e-mail para:
infraerocargo@infraero.gov.br.

No Aeroporto Internacional do Recife (PE), o evento
foi realizado no dia 22 de maio. Agentes de cargas,
despachantes aduaneiros, representantes dos órgãos
anuentes, transportadores aéreos e rodoviários, além
de gestores da Infraero, marcaram presença no evento.
O superintendente da Regional do Nordeste, Fernando
Nicácio, ressaltou a importância da premiação. “Teremos
uma concorrência saudável, onde os nossos clientes
é que serão os vencedores, com ganho de tempo e
agilidade”, falou Nicácio.
No dia 23 de maio foi a vez do Aeroporto
Internacional de Fortaleza/Pinto Martins (CE) receber
o evento. Na ocasião, o superintendente, Wellington
Santos, apresentou os serviços de ampliação do
aeroporto e falou dos ganhos que o programa irá trazer.
“O PIEL será uma ferramenta importante para estimular
ainda mais a eficiência e a agilidade do modal aéreo
em Fortaleza”, ressaltou.

O QUE É O PROGRAMA
O Programa Infraero de Eficiência Logística foi desenvolvido
com o propósito de reconhecer e premiar as organizações
que mais se destacaram pela eficiência na gestão da
cadeia logística responsável pelos processos de importação,
utilizando os Terminais de Logística de Carga da Infraero.
Por meio da divulgação mensal de Rankings de Eficiência
Logística e da prestação de assessoria personalizada de
desempenho, pela Infraero, as empresas importadoras têm
a oportunidade de mensurar, a partir dos tempos divulgados,
o desempenho de todos os envolvidos nos processos de
importação, incluindo seus prestadores de serviço como
agentes de carga, despachantes aduaneiros e transportadores
rodoviários, uma vez que, para a eficiência na liberação de suas
cargas, é necessário que todos os prestadores desempenhem
seu respectivo papel de forma mais eficiente possível, sem
comprometer a atuação dos demais envolvidos.
Os importadores mais ágeis em um período préestabelecido de 12 meses, após um somatório de pontos a
eles atribuídos, são então reconhecidos publicamente, assim
como seus prestadores de serviço, em uma solenidade de
premiação realizada pela Infraero.
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