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 IATA anuncia mudanças na liderança  
 Walsh irá presidir o Conselho Administrativo; de Juniac confirmado como Diretor 

Geral e CEO 

 

03 de junho de 2016 (Dublin) - A Associação Internacional de Transporte Aérea (IATA) 
anunciou mudanças na liderança no encerramento da 72a Assembleia Anual (AGM) da 
Associação em Dublin, na Irlanda. 

 Willie Walsh, CEO do International Airlines Group (IAG) assume a posição de Andres 
Conesa, CEO da Aeromexico, como Presidente do Conselho Administrativo (BoG) da 
IATA. Walsh, que representa a British Airways (BA) na BoG da IATA, assume as suas 
funções imediatamente, por um mandato de um ano, até à conclusão da 73a AGM da 
IATA. 

 Alexandre de Juniac, Presidente e CEO da Air France-KLM, foi confirmado para 
substituir Tony Tyler como Diretor Geral e CEO da IATA. Ele assume as suas funções a 
partir de 01 de setembro de 2016. 

 

Notícias do Conselho Administrativo (BoG) 

Walsh é o 75o Presidente do BoG da IATA e o sexto a assumir essas funções enquanto 
representando a BA ou as suas companhias aéreas antecessores. Ele serve no BoG da IATA de 
forma ininterrupta desde 2005. 

“É uma honra servir nessa importante função num momento crítico como o de hoje. A nossa 
prioridade número um é de conseguir o acordo dos governos sobre uma medida global e 
baseada no mercado para gerenciar as emissões de carbono da aviação durante a 39ª 
Assembleia da Organização, mais tarde neste ano. Esta é um oportunidade única, que é vital 
para a nossa indústria, se vamos alcançar crescimento neutro das emissões de carbono a partir 
de 2020”, disse Walsh. 

Walsh também comentou uma agenda mais ampla da IATA com os governos. “Muitas vezes as 
políticas governamentais limitam a capacidade da aviação de ser uma catalisadora do 
crescimento e desenvolvimento econômico. Impostos excessivos roubam a vitalidade da nossa 
indústria e infraestrutura cara e ineficaz constrange a nossa capacidade de suportar a demanda 
crescente para conectividade. Os regulamentos muitas vezes vêm com consequências negativas 
para tanto os passageiros como as empresas aéreas. Aguardo com expectativa apoiar o 
Alexandre de Juniac quando ele assume a direção da IATA. Juntos, garantiremos que a IATA 
tenha uma voz ainda mais forte na liderança dessas questões”, disse Walsh.  

A IATA também anunciou que: 



 O BoG concordou em nomear Goh Choon Phong, CEO da, Singapore Airlines, para um 
mandato de um ano como Presidente do BoG da IATA, a partir de junho 2017, depois 
do mandato do Walsh. 

 A 72a AGM aprovou as nomeações recomendadas pela Comissão de Nomeações para 
o BoG atual, assim dando à entidade a plena representação de 31 membros. Uma lista 
completa dos membros do atual BoG da IATA se encontra no site iata.org.    

Diretor Geral e CEO Designado 

De Juniac será a sétima pessoa a chefiar a IATA como Diretor Geral. “Agradeço os meus 
colegas na indústria por sua confiança ao me confirmar como próximo Diretor Geral e CEO da 
IATA. A aviação é uma indústria de vital importância – conectando as economias, facilitando os 
negócios, criando empregos e conectando pessoas. Vai ser um grande desafio preencher o 
lugar do Tony Tyler que realizou um trabalho excelente durante os últimos cinco anos”, disse de 
Juniac. 

“Conheço o desafio de dirigir uma empresa aérea e o quanto das aéreas dependem da IATA 
para apoiar os seus negócios – processando o dinheiro da indústria, realizando uma advocacia 
eficaz, liderando iniciativos globais e oferecendo produtos e serviços relevantes. O meu objetivo 
é ajudar as companhias aéreas a serem ainda mais bem sucedidas nos seis negócios, criando 
ainda maior valor econômico e social. Eu quero que todos os nossos associados tenham um 
futuro que é mais seguro, mas eficiente, sustentável e cada vez mais rentável”, disse de Juniac. 

De Juniac é um empresário francês. Ele vem para a IATA da Air France-KLM, onde ele é 
Presidente e CEO desde 2013. Antes disso, ele era Presidente e CEO da Air France (2011-
2013). De 1995 a 2009, de Juniac teve diversos cargos de liderança na Thales (a empresa 
francês aeroespacial, espacial, defesa e transporte que era conhecida anteriormente como  
Thomson-CSF e Thomson SA). De Juniac também teve cargos no governo francês, inclusive 
com o Conselho do Estado (1988 a 1993), o Departamento de Orçamento (1993-1995), e 
Ministério da Economia, Indústria e Emprego (2009-2011). 

Tony Tyler, Diretor General e CEO 

“A IATA estará em boas mãos, sob a liderança de Willie Walsh como Presidente do BoG e 
Alexandre de Juniac como Diretor Geral e CEO. Quero agradecer os associados, o BoG e cinco 
Presidentes excelentes do BoG. Eles me guiaram e a equipe da IATA com sabedoria e grande 
apoio durante os últimos cinco anos”, disse Tyler. 

“Trabalhando juntos – a IATA com seus associados – fizemos com que a nossa Associação 
ficasse mais forte, com parcerias mais estreitas em toda a indústria. E com essas parcerias, 
avançamos significativamente em melhorar a segurança, modernizar a distribuição, promover 
regulamentos mais inteligentes e gerenciar o nosso impacto sobre o meio-ambiente. Claro, 
sempre existem mais trabalho a ser realizado. Estou plenamente comprometido com as minhas 
funções até setembro, quando passarei ao Alexandre a responsabilidade de apoiar os nossos 
associados, no sentido de terem negócios mais rentáveis que exercem uma influência para o 
bem em nosso mundo”, disse Tyler. 

- IATA - 
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Obs. para Editores: 

 A IATA (International Air Transport Association) reúne 264 empresas aéreas 
representando 83% do tráfego aéreo mundial.  

mailto:corpcomms@iata.org


 Siga-nos no Twitter – http://twitter.com/iata2press – para obter notícias oferecidas 
especialmente para a mídia. 

 Mais recursos de mídia da AGM, incluindo a multimídia, estão disponibilizados no site 
www.iata.org/agm-news. 
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