Regulamento do Programa de Excelência Logística Pac Log

Propósito:
O Programa Pac Log de Excelência Logística tem o objetivo de reconhecer e premiar os
importadores, exportadores e operadores logísticos que tiveram a melhor performance, nos
Terminais de Logística de Carga Internacional da Pac Log: Curitiba (PR), Goiânia (GO),
Navegantes (SC), Recife (PE) e Vitória (ES). O propósito é estimular o trabalho em equipe e o
aperfeiçoamento dos processos, com agilidade e eficiência.

DURAÇÃO:
Período de Apuração - janeiro/2022 até dezembro/2022
Premiação em fevereiro/2023

COMO PARTICIPAR
O importador deve se cadastrar por meio do sistema Pac Aduaneiro ou do App Pac Clientes. Após
inserir seus dados cadastrais e o respectivo Terminal de Carga, selecionar o segmento de negócio
da indústria no qual deseja concorrer e informar os prestadores de serviço que compõem sua
cadeia logística (limitado a um prestador por serviço).
Nacionalizar no mínimo 90% de seus processos aéreos nos Terminais de Carga Pac Log.

PROGRAMA É COMPOSTO POR DUAS MODALIDADES:
• Ranking de Excelência Logística: premiação para o importador mais eficiente por segmento e
sua respectiva cadeia logística;
• Destaques: premiação para os melhores Importadores, Exportadores, Agentes de Carga,
Despachantes e Cias Aéreas.

1. RANKING DE EXCELÊNCIA LOGÍSTICA:
Divulgado pela Pac Log (mensalmente), o índice tem o objetivo de estimular a busca da
eficiência nos processos de importação pelo modal aéreo. O Ranking de Excelência Logística
apresenta um indicador dos tempos médios de liberação de cargas internacionais nos
aeroportos, identificando os importadores mais ágeis na retirada das cargas. Esses players e
seus operadores logísticos são considerados referência no mercado nacional de comércio
exterior.
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Para a obtenção dos tempos médios por importador, serão consideradas somente as declarações
de importação (DI), nacionalizadas nos respectivos aeroportos e parametrizadas em canal verde,
no mês de apuração. A qualificação dos importadores para a disputa pelos melhores tempos fica
condicionada ao movimento mínimo de dois embarques mensais.
Os importadores também poderão verificar diariamente sua posição no ranking, por meio do Pac
Aduaneiro ou do App Pac Log Clientes, disponível para download nas versões IOS e Android.
Na apresentação do ranking mensal constarão os 5 (cinco) importadores mais ágeis na liberação
de cargas do terminal.

1.2 PONTUAÇÃO DO RANKING:
A pontuação total é constituída pela soma dos pontos do ranking (Peso 1,00) e a quantidade de
processos do mês de apuração (Peso 0,1).
De acordo com a colocação no ranking divulgado, mensalmente, serão atribuídos pontos aos
importadores, a pontuação para menor tempo médio de permanência, entre a atracação e a
retirada da carga :
CLASSIFICAÇÃO MENSAL
1ª colocação
2ª colocação
3ª colocação
4ª colocação
5a colocação
6ª colocação
7ª colocação
8ª colocação
9ª colocação
10ª colocação

PONTUAÇÃO
25 pontos
18 pontos
15 pontos
12 pontos
10 pontos
08 pontos
06 pontos
04 pontos
02 pontos
01 pontos

Ao importador que apresentar o menor tempo médio do segmento (1º colocado) serão atribuídos
25 pontos no mês de referência; da mesma forma, serão computados 25 pontos aos seus
prestadores de serviço: agente de carga, despachante aduaneiro e transportador rodoviário. O
importador e a cadeia logística mais eficientes, no período estabelecido, serão identificados de
acordo com a maior somatória de pontos adquiridos nos 12 meses preestabelecidos.
Ao importador será entregue um Troféu (e Selo Digital), e a sua cadeia logística, uma Placa (e
Selo Digital).
Nota: no caso de empate entre duas ou mais empresas, será considerado como critério de
desempate o resultado da menor média anual dos tempos divulgados no Ranking.
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O Importador ficará limitado a indicar uma Empresa ou Pessoa Física por categoria de prestador
de serviço (Cadeia Logística) para o ano performado. As empresas que compõem a cadeia
logística do importador também serão reconhecidas na premiação, conforme critérios
estabelecidos neste Programa.
1.3 CATEGORIAS PREMIADAS
Cadeia Logística por Segmento
1. Automotivo
2. Diversos
3. Farmacêutico
4. Instrumentos e Equipamentos Médicos
5. Metal Mecânico
6. Naval
7. Químicos
8. Tecnologia
9. Têxtil / Moda
10.Trading

1. DESTAQUES:
Serão premiados os players que mais se destacarem durante o ano, nos respectivos Terminais de
Carga em que operam:
1. Importador
2. Exportador
3. Cia Aérea
4. Agente de Carga
5. Despachante
6. Transportadora

SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO:
Com a divulgação mensal do Ranking de Excelência Logística, é realizado, paralelamente, o
processo de soma dos pontos conquistados, acumulados no período preestabelecido pela Pac
Log, de 12 meses, para então reconhecer, publicamente, o importador e a cadeia logística mais
eficiente do período em questão.
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