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Terminais de Logística no ritmo da
Copa das Confederações

A

realização da Copa das Confederações da Fifa no mês de junho, em seis capitais
brasileiras, teve a participação direta dos terminais de logística de carga (Tecas)
da Infraero.
A movimentação nos Tecas começou ainda nos preparativos para o evento. Em
março, o Terminal de Logística de Carga do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/
Galeão despachou painéis de LED que foram instalados no estádio do Maracanã. Foram
transportados 106 volumes, totalizando 15 toneladas, com painéis destinados a compor os
placares do estádio carioca que foi reinaugurado na Copa das Confederações e será também
palco da final da Copa do Mundo de 2014.
Em abril, o Teca do Galeão recebeu a visita de representantes da Podium, operadora logística
oficial da Fifa no Brasil e responsável por toda a movimentação de cargas para o evento da
Copa das Confederações. Na pauta da reunião, estava a reserva de uma área para agilizar a
liberação de cargas e a necessidade de informações precisas e rápidas, no intuito de evitar

possíveis gargalos no processo. Com o
acompanhamento dos empregados da
Logística de Carga, o grupo conheceu o
armazém de importação e as operações,
desde o recebimento até a liberação
das cargas.
Em maio foi a vez do Teca receber
20 bonecos do Fuleco – mascote da
Copa do Mundo de 2014 –, com dois
metros de altura cada. No total, foram
movimentadas 40 toneladas de material
no Rio de Janeiro, o que gerou cerca de
740 volumes para atender ao evento.

• APOIO AO TERMINAL DE PASSAGEIROS
O Terminal de Logística de Carga do Aeroporto Internacional
de Fortaleza/Pinto Martins (CE) também serviu de apoio
essencial para as operações do terminal de passageiros pela
necessidade de local para o estacionamento de ônibus e vans
das empresas de turismo e da Fifa, durante o evento esportivo.
O Teca disponibilizou seu estacionamento de caminhões para
receber esses veículos e o local foi totalmente revitalizado com
pinturas nas marcações dos automóveis e instalação de banheiros
químicos. O estacionamento tinha capacidade para 15 ônibus e
60 veículos de pequeno e médio porte.
A liberação do estacionamento não afetou as operações
de carga e descarga e todo o processo foi acompanhado por
empregados da Infraero que estavam em escala especial para o
evento. O terminal de logística do aeroporto ainda recebeu carga

composta de câmera, fones de ouvido, microfones, caixas de som,
amplificadores, conversores de corrente e computadores, dentre
outros, material para ser utilizado durante o evento esportivo na
Arena Castelão.

PLANEJAMENTO
Em janeiro de 2013, a Infraero e os órgãos anuentes participaram
de um seminário que teve como objetivo nivelar o conhecimento
sobre a Copa das Confederações e estabelecer as prioridades em
cada uma das cidades-sede. Os Tecas localizados nessas capitais
foram mobilizados para acompanhar diretamente os processos e
para atender com eficiência e excelência as demandas geradas
pelo evento.
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