
 

 

 

 

 

NOTÍCIA 

No: 32 

Resolução: viagem com identificação biométrica perto 

de se tornar realidade 

2 de junho de 2019 (Seul) – A 75ª Assembleia Geral Anual da Associação Internacional de 

Transporte Aéreo (IATA - International Air Transport Association) aprovou por unanimidade 

uma resolução para acelerar a implementação global da iniciativa One ID, que utiliza apenas 

um identificador biométrico para que os passageiros circulem pelo aeroporto, sem a 

necessidade de documentos em papel.  

“O reconhecimento biométrico que utiliza o conceito One ID moderniza a experiência dos 

passageiros no aeroporto e aumenta a eficiência e a segurança dos processos de 

identificação. O uso de padrões globais de identidade digital e troca de dados será um 

grande passo rumo à experiência no aeroporto livre de problemas para os passageiros, com 

a conveniência de ir do portão de entrada ao terminal de embarque sem precisar mostrar o 

passaporte ou cartão de embarque impresso”, disse Alexandre de Juniac, diretor geral e CEO 

da IATA. 

A resolução da IATA referente a iniciativa One ID exige o trabalho em conjunto de todos os 

envolvidos, incluindo companhias aéreas, aeroportos e autoridades governamentais, para 

promover e implementar um processo de controle de passageiros sem papel, que utilize 

apenas reconhecimento biométrico. 

Especificamente, as companhias aéreas pediram que: 

• Os membros da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) observem as 

especificações das credenciais digitais da viagem, que são uma alternativa segura e 

eficiente ao uso de passaporte. 

 

• O setor trabalhe os Estados no desenvolvimento de padrões globais para o acesso, 

transferência e uso seguros de informações de identidade de passageiros quando 

necessário ou permitido, de acordo com os vários requisitos e regulamentos de 

privacidade de dados. 

 



A ideia do One ID é garantir a experiência de viagem sem papel, em que os passageiros 

possam voar pelo mundo com segurança, usando apenas seus dados biométricos. Para isso, 

serão necessárias uma identidade digital confiável, tecnologia de reconhecimento biométrico 

e uma plataforma colaborativa de gerenciamento de identidades acessada por todos 

envolvidos e autorizados.  

Além disso, vários elementos do conceito One ID estão em fase de teste em aeroportos do 

mundo inteiro, incluindo: 

 

• Aeroporto Internacional de Atlanta e vários outros nos Estados Unidos 

• Aeroporto Internacional de Aruba  

• Aeroporto de Heathrow (Londres) 

• Aeroporto de Sydney  

• Aeroporto de Schiphol (Amsterdã)  

• Aeroporto de Changi (Singapura) 

• Aeroporto Internacional de Dubai  

 

A próxima etapa será a implementação de testes duplos com reconhecimento do passageiro 

tanto no aeroporto de partida quanto no aeroporto de chegada. A iniciativa One ID faz parte 

do NEXTT Vision 2035 da IATA. 

 

Resolução completa  

 

Para obter mais detalhes, entre em contato com:  

Corporate Communications 

Tel.: +41 22 770 2967 

E-mail: corpcomms@iata.org 

 

Notas aos editores:  

• A IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo) representa cerca de 290 

companhias aéreas, que representam 82% do território aéreo global. 

• Siga-nos no Twitter: https://twitter.com/iata para receber anúncios, posicionamentos 

e outras informações sobre o setor. 
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