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IATA, UNCTAD colaboram para aumentar a adoção global  

de normas para mensagens sobre cargas 
 

25 de janeiro de 2017 (Genebra) – A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) e a 
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) anunciaram 
que a norma Cargo-XML para mensagens sobre Cargas já foi plenamente integrada ao 
ASYCUDAWorld, que é o sistema automatizado de gestão aduaneira da UNCTAD utilizado por 
90 países do mundo para os seus procedimentos aduaneiros. 
 
A integração do Cargo-XML no ASYCUDAWorld assim padroniza as comunicações eletrônicas 
entre as empresas aéreas e as autoridades aduaneiras que utilizam o programa. A nova norma 
para os dados reduz a duplicação de mensagens e simplifica a comunicação em toda a cadeia 
de suprimentos e facilita o crescimento do comércio, melhora a segurança das cargas, 
moderniza as operações aduaneiras e fomenta a participação no comércio global através da 
submissão avançada de dados eletrônicos para embarques de carga aérea. 
 
O Cargo-XML facilita às empresas aéreas, agentes e transportadoras de cargas assegurarem 
que as informações fornecidas às autoridades aduaneiras sejam tecnicamente corretas e 
alinhadas com as normas das entidades da indústria, tais como a Organização Mundial das 
Alfândegas (WCO) e as agências reguladoras. Também facilita as avaliações de risco 
individualizadas para os embarques de cargas aéreas e melhora o cumprimento das normas de 
segurança.  
 
“Possuir um sistema digital padronizado para cargas aéreas entre as autoridades aduaneiras, 
as empresas aéreas e outros stakeholders na indústria da carga aérea é essencial para o 
aperfeiçoamento da eficiência, o impulso para o aumento do comércio e a maximização da 
segurança em toda indústria. O êxito da parceria da IATA com a UNCTAD significa que as 
empresas aéreas, as de logística, as transportadoras e as agências de fronteira em mais de 90 
países podem agora falar a mesma linguagem digital. Isso leva a indústria mais perto de 
alcançar a adoção global de um sistema padrão para mensagens de cargas”, diz Glyn Hughes, 
Chefe Global de Carga da IATA. 
 
“Diante da complexidade dos fluxos do comércio, do aumento das demandas de avaliações 
avançadas de risco e da eficiência operacional, a troca de dados eletrônicos se faz 
componente integral da modernização dos programas aduaneiros", disse Shamika N. 
Sirimanne, Diretor da Divisão de Tecnologia e Logística da UNCTAD. 
 



E ela acrescentou, "Estamos muito satisfeitos em apoiar as normas Cargo-XML da IATA no 
sistema ASYCUDA, que irá ajudar a eficiência do comércio, melhorar a liberação aduaneira e 
focar a segurança através de procedimentos da avaliação de risco.” 
 
Para mais informações, visite o nosso site: www.iata.org/cargo-xml  
 

- 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 265 empresas 

aéreas que formam 83% do tráfego aéreo global. 

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