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Crescimento de dois dígitos na demanda global de frete aéreo em 

julho 

 

05 de setembro de 2017 (Genebra) – A Associação Internacional do Transporte Aéreo 

(IATA) divulgou dados para os mercados globais de frete aéreo que demonstram que a 

demanda, medida em toneladas de carga por quilômetro (FTK), cresceu 11,4% em julho de 

2017, comparado com o mesmo período do ano passado. Foi a quarta vez nos últimos cinco 

meses que registrou um crescimento anual de dois dígitos. Esse aumento na demanda em 

julho, equivale a quase quatro vezes a média de crescimento anual dos últimos dez anos, que 

é de 3,1%. 

 

A capacidade total de carga disponível, medida toneladas de carga disponíveis por quilômetro 

(AFTK), cresceu 3,7%, comparado com julho de 2017. O crescimento da demanda continua a 

superar o crescimento na capacidade de forma significativa, o que é positivo para os 

rendimentos das companhias aéreas e o desempenho financeiro da indústria. 

 

O crescimento robusto da demanda para a carga aérea acompanha uma alta no comércio 

global, nos pedidos de exportação, e nos indicadores positivos de confiança nos negócios. 

Porém, existem sinais que o crescimento da demanda para a carga aérea talvez esteja 

aproximando um pico. Os volumes de frete, com ajuste sazonal, aplanaram em junho e caíram 

em julho; e o índice global de inventário-para-vendas se estabilizou. O frete aéreo 

frequentemente experimenta um aumento na demanda no início de uma melhora na economia, 

à medida que as empresas procuram repor os estoques rapidamente. Isso diminui, quando os 

inventários ficam ajustados aos novos níveis de demanda. 

 

“O mês de julho foi forte para a carga aérea, atingindo um crescimento de dois dígitos. E para o 

terceiro mês consecutivo a demanda para o frete aéreo cresceu mais rápido que a demanda 

para as viagens aéreas. Embora a previsão do resto do ano continue positiva, existem sinais 

que o período de crescimento cíclico poderá estar próximo ao seu pico”, disse Alexandre de 

Juniac, Diretor Geral e CEO da IATA. 

 



 

 
 
Desempenho Regional 
 

Todas as regiões registraram um crescimento robusto na carga aérea no mês de julho de 2017. 

 

Ásia-Pacífico  Os volumes de frete aumentaram em 11% em julho de 2017, comparado dom o 

mesmo período do ano passado e a capacidade cresceu 6,3%. O crescimento da demanda foi 

robusto em todas as rotas principais para, de e dentro da região. Os volumes de frete aéreo 

internacional, com ajuste sazonal, caíram ligeiramente em julho, mas continuam mais de 3% 

acima dos volumes atingidos depois da recuperação após a crise financeiro global. 

 

América do Norte  Em julho de 2017, registrou um aumento de 11,9% nos volumes de frete 

aéreo, e a capacidade cresceu 1,1%. Os volumes de frete aéreo internacional, com ajuste 

sazonal, continuaram a sua forte tendência de subir. A força do dólar americano tem reforçado 

o mercado de entrada do frete aéreo nos últimos anos. Dados do US Census Bureau 

mostraram um aumento de 12,5% nas importações via aérea aos EUA durante o primeiro 

semestre de 2017. Porém, o declínio do dólar americano desde o começo do ano deverá ajudar 

a reequilibrar os fluxos do comércio. 

 

Europa  Marcou um aumento de 12,1% na demanda para a carga aérea no mês de julho 2017 

e a capacidade cresceu 5,5%. Um crescimento de dois dígitos na demanda internacional, 

agora, já se registra durante nove dos últimos onze meses, sustentado por uma demanda forte 

no mercado Europa-Ásia. Entretanto, os pedidos de exportação permanecem fortes come o 

fortalecimento recente do Euro poderão começar a pesar sobre os exportadores da região. 

 

Oriente Médio  Os volumes de frete aéreo, comparados com o mesmo mês do ano do 

passado, aumentaram em 9,3% em julho de 2017 e a capacidade diminuiu 0,4%. Os volumes 

de frete internacional, com ajuste sazonal, têm mantido sua tendência sólida de aumentar. 

Porém, no meio da forte concorrência das empresas aéreas de outras regiões, especialmente 

Air freight market detail - July 2017

FTK1 AFTK1 FLF (%-pt)2 FLF (level)3 FTK1 AFTK1 FLF (%-pt)2 FLF (level)3

TOTAL MARKET 100.0% 11.4% 3.7% 3.0% 43.7% 10.6% 3.6% 2.8% 44.6%

   Africa 1.6% 33.7% 4.5% 4.9% 22.5% 27.2% 10.1% 3.3% 24.7%

   Asia Pacific 37.4% 11.0% 6.3% 2.3% 55.0% 10.3% 5.0% 2.6% 53.9%

   Europe 23.5% 12.1% 5.5% 2.6% 44.2% 13.3% 5.4% 3.3% 46.6%

   Latin America 2.8% 5.8% 4.7% 0.3% 30.6% 1.1% 0.3% 0.3% 32.0%

   Middle East 13.9% 9.3% -0.4% 3.9% 43.6% 7.9% 1.2% 2.8% 44.6%

   North America 20.7% 11.9% 1.1% 3.4% 34.9% 9.7% 1.3% 2.7% 36.1%

   International 86.7% 12.9% 4.3% 3.6% 47.8% 11.8% 3.8% 3.5% 48.8%

   Africa 1.6% 34.1% 4.5% 5.1% 22.9% 28.1% 10.5% 3.5% 25.3%

   Asia Pacific 33.3% 12.0% 6.1% 3.2% 60.4% 11.3% 4.5% 3.6% 59.2%

   Europe 23.0% 12.3% 5.0% 3.0% 46.1% 13.4% 4.9% 3.6% 48.2%

   Latin America 2.4% 6.3% 5.6% 0.2% 35.0% 0.5% -1.6% 0.8% 37.3%

   Middle East 13.9% 9.3% 0.9% 3.4% 43.6% 8.0% 2.3% 2.3% 44.7%

   North America 12.6% 18.7% 3.2% 5.4% 40.9% 14.4% 2.2% 4.5% 42.4%
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Note: the total industry and regional grow th rates are based on a constant sample of airlines combining reported data and estimates for missing 

observations. Airline traff ic is allocated according to the region in w hich the carrier is registered; it should not be considered as regional traff ic. 

Historical statistics are subject to revision. 
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na rota Ásia-Europa, as linhas aéreas do Oriente Médio não estão experimentando uma 

melhora tão forte na tendência do tráfego ajustado sazonalmente. 

 

América Latina  A região experimentou um crescimento na demanda de 5,8% em julho de 

2017, comparado com o mesmo período de 2016. A capacidade aumentou em 4,7% sobre o 

mesmo período. Os volumes de frete aéreo internacional, ajustados sazonalmente, tiveram u 

crescimento forte em julho de 2017, mas permaneceram 9% abaixo do pico de 2014. A região 

continua a sentir o impacto do desafio das condições econômicas e políticas, particularmente 

na economia maior no Brasil. 

 

África  Marcou o maior aumento da demanda sobre o mesmo mês do ano passado de todas as 

regiões em julho de 2017, com volumes de frete aéreo que cresceram em 33,7% - sendo o mês 

com o crescimento segundo mais rápido nos últimos sete anos. A capacidade aumento em 

4,5% sobre o mesmo período do ano passado. A demanda vem sendo impulsionada por um 

crescimento muito forte nas rotas comerciais até e de volta da Ásia, que aumentou em 80% em 

junho, sobre o junho anterior (dados mais recentes disponíveis) e em 65% durante o primeiro 

semestre do ano. 

 
- IATA - 

 
Para mais informações, favor contatar: 
Corporate Communications 
Tel.: +41 22 770 2967 
E-mail: corpcomms@iata.org 
 
Notas para Editores: 

 A IATA (Associação Internacional do Transporte Aéreo) representa umas 275 empresas 

aéreas que formam 83% do tráfego aéreo global. 

 Pode nos seguir em http://twitter.com/iata2press para notícias especialmente preparadas 
para a mídia. 

 Explicação dos termos das medidas: 
o FTK: toneladas de carga por quilômetro, mede a carga aérea real 
o AFTK: toneladas de carga disponíveis por quilômetro, mede a capacidade de 

carga total disponível 
o FLF: fator de carga é % das AFTKs utilizadas 

 As estatísticas da IATA incluem o frete aéreo internacional e doméstico programado 
para as empresas aéreas que são membros, ou não, da IATA. 

 A participação total do mercado do tráfego de passageiros por região, em termos de 
FTK, é: Ásia-Pacífico 37,4%, Europa 23,5%, América do Norte 20,7%, Oriente Médio 
13,9%, América Latina 2,8% e África 1,6%. 
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