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Companhias aéreas firmam compromisso com a modernização do 

transporte aéreo de carga 
 

5 de junho de 2017 (Cancun) - A 73ª Assembleia Geral Anual da Associação Internacional de 

Transporte Aéreo (IATA - International Air Transport Association) adotou uma resolução que 

acelera a modernização e a transformação da indústria de transporte aéreo de carga. A 

resolução aproveita o momento do Acordo de Facilitação de Comércio (AFC) da Organização 

Mundial do Comércio (OMC). 

 

“O AFC define o compromisso dos governos de tornar o comércio mais rápido, mais barato e 

mais eficiente. Os processos de carga aérea estão parados no tempo. Para garantir que a 

carga aérea está pronta para se beneficiar do aumento esperado de $ 1 trilhão no comércio 

decorrente do AFC e das melhorias no ambiente econômico global, precisamos de uma grande 

revisão dos processos industriais. E não há tempo a perder; nossos clientes já esperam a 

eficiência da documentação eletrônica”, disse Alexandre de Juniac, Diretor Geral e CEO da 

IATA.  

 

A resolução da IATA exige que a indústria de carga aérea adote uma abordagem de 

transformação centrada no cliente para atender às necessidades em constante evolução dos 

expedidores e pede que o setor:  

 Conclua a digitalização da cadeia de suprimentos para permitir que todas as 

informações sejam compartilhadas instantaneamente, melhorando a eficiência e 

simplificando o processo de transporte. 

 Adote padrões modernos e harmonizados, que permitam operações seguras, precisas e 

eficientes, particularmente em relação ao transporte de mercadorias perigosas. 

 Use tecnologia avançada para oferecer aos clientes serviços ágeis, baseados em 

sistemas inteligentes, com capacidades de automonitoramento, envio de alertas em 

tempo real e resposta a desvios. 

 Use o poder dos dados para promover melhorias eficientes e eficazes na qualidade. 

 



Reconhecendo que as parcerias são fundamentais para impulsionar a transformação do setor, 

principalmente para um negócio onde os padrões globais são tão importantes, a resolução 

também exige que os governos apoiem o processo de modernização do setor, com: 

 Implementação rápida do AFC, para obter benefícios significativos, como regras 

harmonizadas para agilizar o movimento, liberação e liquidação de mercadorias que 

atravessam fronteiras e a aceitação de pagamentos eletrônicos e documentação 

eletrônica. 

 Desenvolvimento de regulamentação inteligente, que melhore a segurança da cadeia de 

suprimentos do setor de carga aérea e facilite o transporte eficiente de mercadorias. 

A resolução reforça o papel da IATA de facilitar e apoiar o processo de modernização e 

transformação por meio de seu programa de transformação da indústria, Simplifying the 

Business (StB) Cargo. Este programa traz várias iniciativas para inovações baseadas nos 

dados. O programa também inclui a iniciativa Smart Facilities, desenvolvida para melhorar a 

qualidade do serviço terrestre. 

“O momento é ideal para mudanças. Depois de vários anos sem praticamente nenhum 

crescimento, a demanda por carga aérea está começando a se recuperar. Também estamos 

vendo novas oportunidades de negócios com o comércio pela internet e a distribuição global de 

carga sensível ao tempo e temperatura, principalmente de produtos farmacêuticos”, disse de 

Juniac.  

A resolução na íntegra está disponível em iata.org. 

– IATA –  

Sobre o setor de transporte aéreo de carga  
O setor de transporte aéreo de carga fornece conectividade que é fundamental para a 
economia global. Em 2016, as companhias aéreas transportaram 52 milhões de toneladas 
métricas de mercadorias, representando mais de 35% do comércio global por valor. Isso 
equivale a $ 6,4 trilhões de mercadorias por ano. O setor de transporte aéreo de carga gera 
para as companhias aéreas receitas anuais que superam US$ 50 bilhões e fornece uma 
capacidade de transporte aéreo fundamental em tempos de desastres naturais. 

Para obter mais informações, entre em contato com:  

Corporate Communications (Cancun) 

Tel.: +52-998-8813299 EXT 4974 

E-mail: corpcomms@iata.org  

Notas para os editores: 

 A 73ª Assembleia Geral Anual da IATA e a Cúpula Mundial do Transporte Aéreo reúne 

mais de 1.000 representantes e veículos de mídia em Cancun, no México, de 4 a 6 de 

junho. Visite AGM Press Room e veja as últimas notícias e atualizações e procure por 

discussões sobre esse evento com a tag #IATAAGM. 

http://www.iata.org/whatwedo/cargo/Pages/stb-cargo.aspx
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/Pages/stb-cargo.aspx
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/Pages/cargo-operations.aspx?tab=2
mailto:corpcomms@iata.org
http://www.iata.org/agm-news


 A IATA (International Air Transport Association) representa cerca de 275 empresas 

aéreas, que compõem 83% do tráfego aéreo global. 

 Siga-nos no Twitter http://twitter.com/iata2press para receber notícias. 
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