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Novos desafios para a área de Logística de
Carga da Infraero

O

novo planejamento
estratégico da Infraero prioriza a área
comercial como a grande
geradora de receita da Empresa. Nesse contexto, a
Diretoria Comercial intensificará as ações estratégicas
que darão suporte aos aeroportos e aos futuros Centros de Negócios, para que
cada unidade tenha mais
agilidade na realização de
novos negócios, tanto na
área de logística de carga
quanto nas concessões de
espaços comerciais. Na
prática, o esforço passará
por mais autonomia às
dependências, revisão de
tarifas e especialmente na
atividade de logística de carga, pela disponibilidade de infraestrutura necessária à operação.
Para o diretor Comercial, André Luis Marques de Barros, o momento atual permitirá naturalmente maior aproximação entre o
gestor local e os clientes estratégicos. “A relação passa a ser mais
estreita, permitindo conhecer as reais necessidades de nossos cli-

entes, o que nos ajudará a superar suas
expectativas. Nesta ótica, vejo que a
relação e os resultados serão positivos”,
pontua André Luis.
O diretor destaca ainda que, pelo alto
índice de crescimento da movimentação
de cargas registrado nos últimos anos
e pela possibilidade de atração de novos clientes, será necessário estabelecer um forte e rápido planejamento de
adequação da infraestrutura existente,
adequando-se ao novo modelo organizacional, que contará com os Centros
de Serviços e Centros de Negócios.
Outro projeto prioritário da Diretoria
para a atividade de carga será modernizar a sistemática de exploração comercial da atividade de carga nacional nos
aeroportos, já que é possível realizá-la
em todos os aeroportos da Rede e não
apenas naqueles que atualmente possuem terminais de logística de carga.
“A Diretoria priorizará os projetos da
área de carga tomando como premissa
a relação custo x benefício, ou seja, a
avaliação do resultado de cada unidade”,
explica André Luis.

• PERFIL
André Luis Marques de Barros assumiu a Diretoria Comercial da Infraero no dia 1º de outubro.
Administrador de Empresas pelo UniCEUB, André Luis também é pós-graduado em Administração
Financeira e Orçamentária pela FGV e Gestão Aeroportuária pela Universidade de Brasília (UnB).
É empregado da Infraero há 19 anos e começou a trabalhar no Aeroporto JK nas áreas de
Segurança e de Operações. Ocupou diversos cargos de Gerência na Infraero. Anteriormente ocupava a
Superintendência Regional do Rio de Janeiro, mas já esteve à frente das Superintendências de Tecnologia
da Informação (Sede) e da Regional do Centro-Oeste.
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