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BRASIL - AZUL CARGO É DESTAQUE NO SERVIÇO PORTA A
PORTA

«A Azul Cargo, divisão de cargas da Azul Linhas Aéreas, com pouco mais de um ano e meio de
atividades já é destaque no transporte de carga expressa nacional. A operação, que utiliza as rotas
operadas pelas aeronaves da companhia e complementados pela malha rodoviária em horários
definidos, está conectada aos centros de distribuição da empresa que atendem mais de 2.200 cidades
de todo o País.
Com serviços diferenciados porta a porta, a empresa tem oferecido aos clientes confiabilidade, rapidez
nas entregas e rastreamento de carga. Em março já são 60 lojas, responsáveis pelas vendas e
entregas de cargas. De acordo com Flávio Costa, diretor de logística, há políticas diferenciadas para
os clientes com volumes frequentes, com acordos vantajosos praticados pela empresa.
Em 2010, a Azul Cargo transportou mais de 4 milhões e 800 mil quilos. Para se ter uma idéia da
evolução da empresa, só em janeiro de 2011, já foram transportados aproximadamente 520 toneladas.
O Aeroporto Internacional de Viracopos - Campinas é o principal centro de manipulação e distribuição
de cargas da empresa, sendo responsável por 48% de toda movimentação de carga doméstica do
aeroporto. A Azul Cargo detém também 11% da movimentação de carga doméstica no Aeroporto
Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.
Flávio Costa destaca ainda que as perspectivas de crescimento estão atreladas ao plano de expansão
da Azul Linhas Aéreas, que prevê voar para 50 cidades até o fim do ano, e com isso, a unidade de
negócios espera atender 3.500 cidades brasileiras até o final de 2011, mil a mais do que hoje. "O foco
da nossa estratégia está na oferta de serviços diferenciados porta a porta e parcerias com
fornecedores renomados para oferecer exclusividade e comodidade aos nossos", adianta Flávio Costa,
diretor de Logística.
Apesar de operar o transporte de passageiros e de carga, cada uma das divisões da companhia é
independente, quando tratando de tarifas. "Os passageiros não influenciam nas taxas de carga",
explica Costa, prosseguindo: "a tarifa tem que ser competitiva, justa àquilo que está sendo entregue".
Produtos para todas as necessidades
São três as opções para envio de remessas: a Azul Cargo 2 horas, a Azul Cargo Amanhã e a Azul
cargo 10. A primeira opção é para remessas urgentes, que podem ser despachadas até duas horas
antes da saída do voo, e serem retiradas duas horas depois de sua chegada ao destino. Para tal, há
um limite: 60 quilos por volume, totalizando até 100 quilos por embarque. Nesta modalidade há
garantia de embarque no primeiro voo para o destino.
Na segunda opção, a Azul Cargo Amanhã, as encomendas são entregues no endereço do
destinatário no dia seguinte ao do despacho na origem, nas remessas para as capitais e principais
cidades brasileiras; para as demais cidades do interior, o prazo varia de 2 a 5 dias. Aceita-se 60
quilos por volume, totalizando 500 quilos por embarque. Já pela Azul Cargo 10, as remessas são
entregues porta a porta nas capitais e região metropolitana ou retiradas até as 10 horas da manhã
seguinte ao dia do despacho. Importante lembrar que não é oferecido o transporte de animais
vivos, valores, carga perigosa, restos mortais e nem correspondências.
Para o envio, são oferecidos três tipos de embalagens, em modelos e tamanhos diferenciados:
envelope flyer (40 cm X 28 cm), caixa pequena (31 x 21 x 9 cm) e caixa grande (37 x 25 x 10 cm).
Sobre a Azul
Com dois anos de operações, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras conecta 33 destinos com 230 voos
diários. Somando-se às 8 linhas de ônibus, são 39 cidades brasileiras conectadas pela Azul. A
companhia opera uma frota de 31 aeronaves, composta por dez Embraer 190 e 18 Embraer 195, e três
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ATR 72-200. O papel da Azul é estimular o tráfego aéreo e dinamizar a economia brasileira por meio
de uma equação tão simples de entender quanto difícil de imitar: preços baixos com alta qualidade de
serviços.»
artigo publicado na página de internet "Inteligemcia"
(18 Março 2011)
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