Transpo
orte aéreo apoia quatro
q
milhões de postos de
d trabalh
ho e tem potencial
pa
ara propo
orcionar d
desenvolvvimento sustentáv
s
vel na Am
mérica Lattina
Genebra, 2
21 Marzo 2012 - De accordo com um
u novo relatório emitido hoje pela Conferên
ncia de
Aviação e Meio-Ambie
M
ente (Aviatio
on and Envvironment Summit) em Genebra, na
n América Latina e no
o
Caribe, ma
ais de quatro
o milhões de
d postos de
e trabalho e US$ 107 bilhões
b
em GDP são apoiados pela
aviação. O relatório Avviation: ben
nefits beyon
nd borders (Aviação, be
enefícios além das fron
nteiras), foi
AG) e a Oxxford Economics, desta
acando um setor que
emitido pelo Air Transport Action Group (ATA
ha um pape
el mais relevvante na Am
mérica Latin
na, no Carib
be e na eco
onomia glob
bal do que
desempenh
muitos esperariam.
L
e no Caribe, a aviação
a
dá emprego
e
direto a mais
s 465.000 pe
essoas”,
Somente na América Latina
d
execu
utivo da AT
TAG, a asso
ociação glob
bal que reprresenta o trransporte
afirmou Paul Steele, diretor
os indiretos
s em empresas fornece
edoras para
a o setor, oss empregoss
aéreo. “Se incluirmos os emprego
os despendidos por colaboradoress do setor da
d aviação e os trabalh
hos no setor
originados pelos gasto
do pelo tran
nsporte aére
eo, chegarííamos a um
ma cifra de 4,6
4 milhões de postos
de turismo,, possibilitad
de trabalho
o.
que salienttamos aqui..
cios da aviaçção vão bem
m além doss aspectos monetários
m
“E, é claro, os benefíc
o benefício
os adicionais obtidos attravés da ve
elocidade e da
Se você levvar em conssideração os
confiabilida
ade das viag
gens aéreas, os negóccios que exiistem porqu
ue são facilitados pelo frete aéreo,
e o valor in
ntrínseco qu
ue a melhoria de conecctividade ofe
erece à eco
onomia, o im
mpacto econômico seria
or”, adiciono
ou Steele.
muito maio
As previsõe
es para a América
A
Latiina e o Cariibe indicam que o núm
mero de passageiros de
everá
triplicar de 145,9 milhõ
ões em 2010 para 438,9 milhões em 2030. Nesse
N
perío
odo, está pre
evisto que o
entará a um
ma taxa de 6,1%
6
ao ano. O relatórrio, disponívvel no site
volume de carga aume
onbenefitsb
beyondbord
ders.org, tam
mbém desta
aca o papel desempen
nhado pela aviação
a
em
m
www.aviatio
nível global, dando suporte a 56,6
6 milhões de
d postos de
e trabalho no
n mundo to
odo e US$ 2,2
2 trilhões
o mundo. Há
á aproximad
damente 1.500 linhas aéreas com
merciais usa
ando pratica
amente
do GDP do
24.000 aviõ
ões para ate
ender 3.800
0 aeroportos ao redor do
d mundo.
a Air Transp
port Associa
ation (ALTA) para a Am
mérica Latina e Caribe, Alex de
O diretor exxecutivo da
Gunten, ad
dicionou "Oss resultadoss apontadoss neste rela
atório significam, sem dúvida
d
nenh
huma,
grandes no
otícias. Entrretanto, enq
quanto o settor da aviaçção na Amé
érica Latina continua attingindo
marcos rele
evantes e crescendo
c
a índices sig
gnificativos, existem muitas variávveis que ain
nda podem
afetar o settor negativa
amente. Porr isso, nós queremos
q
r
renovar
nossso pedido aos
a governo
os, de apoia
ar
proativame
ente o cresccimento do setor
s
na reg
gião. Sem sua
s colaboração em qu
uestões rela
acionadas
com a infra
aestrutura, taxas
t
e falta
a de harmon
nização dass regulamen
ntações na região, o progresso
que atingim
mos durante
e as duas úlltimas déca
adas estará em perigo”.
mas
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eral do Con
nselho Internacional de
e Aeroportos para a Am
mérica Latin
na e Caribe, Javier
O diretor ge
Martinez Bo
otacio, dissse “Os dado
os do relatórrio mostram
m que a regiião está corrretamente
caracteriza
ada como a estrela do “cresciment
“
to” do setorr global de aviação.
a
A melhoria
m
do
os
indicadoress econômicos e sociaiss na maioria
a dos paíse
es da região
o da Américca Latina e Caribe
C
(LAC
C)
exerce um impacto po
ositivo na prrocura de transporte aé
éreo. Como
o resultado, alguns paísses têm um
m
nvestimento
o no desenvvolvimento da
d capacida
ade dos aerroportos. En
ntretanto, nós temos
déficit de in
constatado
o que os prin
ncipais operadores de aeroportoss estão dand
do grandes passos para vencer
este desafio, inclusive
e o Brasil. Os
O operadorres entende
eram claram
mente que o investimen
nto em pista
as
os aeroporto
os é impresscindível pa
ara garantir a rápida ex
xpansão con
ntinuada do
o
e outras faccilidades no
setor da avviação, os postos
p
de tra
abalho perm
manentes e o crescime
ento econôm
mico que o transporte
aéreo pode
e oferecer à região”.
e afirmou, “É
É evidente que o transsporte aéreo
o desempen
nha um pap
pel vital no
Paul Steele
desenvolvim
mento econ
nômico de to
odos os países, mas principalmen
p
nte nas eco
onomias em
m rápido
crescimentto, como o Brasil.
B
A aviação oferece conexõe
es dentro do
o país e enttre o Brasil e seus
parceiros comerciais
c
n região e no mundo todo.
na
t
É muiito importan
nte que o se
etor de transporte aére
eo
receba o su
uporte dos governos para crescerr com respo
onsabilidade
e, de forma que seus benefícios
b
possam ser disponibiliizados a um
m número maior
m
de pesssoas.
e aviação na
a América Latina
L
está crescendo mais depre
essa do que
e a média gllobal e esse
e
“O setor de
potencial de crescimento ainda não está esg
gotado. Porr exemplo, o Brasil pos
ssui um pote
encial
o ainda não
o explorado. O número médio de viagens
v
aérreas de cida
adãos norte
e-americano
os
significativo
é de 1,8 ve
ezes por ano
o, enquanto
o a média brasileira
b
é de
d 0,3 voos
s. Com uma
a população
o de mais de
e
190 milhõe
es de pessoas, conform
me a econom
mia brasileira vai se fo
ortalecendo,, existe um grande
espaço tan
nto para que
e o setor de
e aviação crresça quantto para que os efeitos de
d dominó na economia
ejam de ben
nefício para outras área
as, como a de turismo e de comércio”.
também se
fim
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