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INFRAERO CARGO LANÇARÁ
O PROGRAMA DE EFICIÊNCIA
LOGÍSTICA NOS AEROPORTOS
DO SUL DO PAÍS
27 DE MAIO EM FLORIANÓPOLIS E 29 DE MAIO EM JOINVILLE

O

Programa Infraero de Eficiência Logística – PIEL tem por objetivo
incentivar as empresas responsáveis pelos processos de
liberação de cargas importadas a aprimorarem seu desempenho,
otimizando tempo e, consequentemente, melhorando os resultados,
além de reconhecer e premiar as organizações que mais se destacarem
na gestão da atividade de logística de carga de maneira célere.
A meta do programa é viabilizar a liberação eficiente das cargas
importadas e reconhecer os processos realizados por cada uma das
partes, como Receita Federal, companhias aéreas, despachantes e
agentes de carga, entre outros.

O LANÇAMENTO
No evento de lançamento do PIEL nas cidades de Florianópolis e
Joinville (SC) será realizada uma palestra pelo Coordenador de Processos
e Sistemas Logísticos, Jonas Batista. Na ocasião, o coordenador
apresentará o funcionamento do Programa e o monitoramento de
tempo dos processos logísticos. Serão divulgados, também, os dados
concretos da implantação do PIEL em outros terminais da Rede Infraero e
a importância de fazer com que toda a cadeia logística envolvida – direta
ou indiretamente – esteja por dentro dos processos de desembaraço
das cargas. “A integração entre transportador, despachante, companhia
aérea, Receita Federal e demais órgãos pode ser comparada a uma
corrida de revezamento, onde o sucesso final depende da colaboração
de cada um”, explicou Jonas Batista.
Na capital catarinense, o evento terá a participação de importadores
e profissionais que atuam nos Terminais de Logística de Carga dos
Aeroportos de Florianópolis e Navegantes. Em Joinville, o evento será
destinado aos clientes, parceiros e às equipes dos Tecas de Londrina e
Foz do Iguaçu, no Paraná, e também de Joinville.
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