
As soluções Descartes eAWB podem ajudar 
Freight Forwarders a:

Os benefícios da eAWB para Forwarders

Air Way Bill Eletrônica 
(eAWB)

Uma oportunidade para 
Forwarders

A eAWB & Descartes:	Simples.	Rápido.	Melhor.

Freight Forwarders líderes de 
mercado já conhecem o potencial 
do eAWB. Iniciativa que representa 

uma oportunidade para redução 
dos custos diretos e melhoria nos 
processos. Conheça as vantagens:

Papel sob demanda

Para linhas aéreas e 
marítimas que ainda 
exigem papéis, com 
eAWB esses processos 
são criados sob 
demanda para 
otimização dos 
processos. 

E-Messages

As mensagens 
enviadas podem 
ser direcionadas 
automaticament
e para qualquer 
ERP de forma 
“on-Demand”.

O 
Acesso a outras ferramentas sob 
demanda, como monitoramento 
de comércio proibido (DPS) 
abrangente,  essencial para que  
Freight Forwarders maximizem 
os benefícios e potenciais do e-
AWB

Assertividade 
Operacional 
Com integração e 
consistência no 
armazenamento dos 
dados durante o 
envio, eliminam-se 
os erros do 
processo. 

Inserção de dados

A adoção da eAWB pode 
oferecer a base de 
dados necessária para 
que os Carriers
automatizem os 
processos e reduzam as 
tarefas manuais.

Manutenção de registros

Com a eliminação dos 
papéis e detalhes 
prévios do 
conhecimento aéreo 
podem ser 
visualizados 
imediatamente

Customer Service

Acesso a uma 
plataforma digital que 
proporciona visibilidade 
dos fretes  e acionar 
eventuais momentos 
críticos de todo Supply-
Chain

Serviços com valor agregado

Com mais de duas décadas de 
experiência em soluções de 
mensagem eletrônica para 
Indústria de Carga Aérea, 
Descartes é líder em soluções de 
Supply Chain e end-to-end
message para a indústria.	

Carriers Forwarders

Freight Forwarders estão 
buscando métodos para aumentar 

a eficiência

Os custos são compartilhados 
no mercado de carga aérea

Com as margens operacionais 
apertadas, Carriers estão 
migrando para eAWB para 
maximizar a produtividade, 

aumentar o lucro e atuar dentro 
dos padrões de arquivamento e 

segurança de dados.

O custo do Air Way Bill é alto para 
Freight Forwarders, além do 

desperdício de papel que aumenta as 
despesas diretas das operações. Por 
este motivo Freight Forwarders cada 
vez mais adotam a versão eletrônica 

para comunicação com as Cias. 
Aéreas.
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1	Análise	do	mercado	aéreo	do	Deutsche	Bank.
2 IATA, https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2015-06-08-03.aspx
3 Análise	do	mercado	aéreo	do	Deutsche Bank,	o	termo	“outros” inclui depreciação	e
amortização.
4	Estudo	de	Roland	Berger,	Sustentabilidade	da	expedição	de	fretes.
5	Ibid.	O	total	anotado	é	o	EBITA	médio.

Melhoria no armazenamento dos dados e 
qualidade na manutenção dos registros. 

Reduzir os Custo através de Processos 
rápidos, com menor volume de papéis.

Atualizações do status do eAWB em tempo real 
prestando melhor atendimento ao cliente final.

Redução de inserção duplicada de dados da 
Air Way Bill.
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