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Guiakast - Logística e Supply Chain 
 

 

Olá que tal, tudo bem! E vamos a mais um GuiaKast – Logística e Supply Chain – o canal do Guia 

Corporativo em podcast - episódio 29 - Segunda feira 04 de Novembro de 2019 

No episódio anterior falei sobre: Planejamento de Vendas, considerando 

• Obstáculos; 

• Objetivos da Empresa x Metas de Vendas; 

• Olhe para o passado para planejar o futuro; 

• Avaliação do Cliente; 

• Análise SWOT; 

• Tendências do Planejamento de Vendas. 

Não deixe de conferir o episódio 28 em – guiacorporativo.com.br/podcast 
 
No episódio de hoje vou falar sobre o tema: Top 8 vantagens do frete aéreo 

Você vai aprender sobre: 

• Como a velocidade e confiabilidade contribuem para o frete aéreo; 

• Os Benefícios do frete aéreo 

• 8 principais vantagens 

Guia Marítimo 
E nesse episódio temos como parceria o Guia Marítimo - a ferramenta do comércio exterior 

fazendo a diferença por 30 anos.  Referência para a logística no comércio exterior publica 

informações sobre multimodalidade, portos, cabotagem e tendências 4.0. Um completo Guia de 

Serviços e Empresas podem ser consultadas no portal, gratuitamente. Mantenha-se informado 

através do site www.guiamaritimo.com.br 
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Top 8 vantagens do frete aéreo 
 

O frete aéreo pode ser definido como: Transporte de mercadorias por avião. 

Os clientes escolhem o frete aéreo como seu método de transporte por vários motivos. 

Esses incluem: 

Velocidade: o frete aéreo geralmente é a maneira mais rápida de enviar os produtos para seu 

destino. 

Confiabilidade: Apesar dos atrasos ocasionais do tempo, o frete aéreo tem a menor possibilidade 

de impedimento. 

Qual é provavelmente a principal razão pelo qual os clientes evitam transportar a carga por via 

aérea? Exatamente: “Custo”. O frete aéreo costuma ser mais caro do que qualquer outro meio de 

transporte. 

Ao considerar o custo em uma transferência de modal para a carga aérea, tenha em mente que o 

custo do frete é apenas um componente da equação. 

Note que 9 aeroportos embarcam cerca de 80% da carga aérea em peso no Brasil e 20% desse 

tráfego está concentrado no eixo São Paulo Guarulhos – Manaus. 

Benefícios do Frete Aéreo 
 

Embora o frete aéreo possa ser caro, existem outros benefícios para sua cadeia de suprimentos 

que poderão sofrer uma compensação na possibilidade de maiores custos nesse tipo de modal.  

Esses benefícios incluem menores custos de estoque e a oportunidade de capturar maior 

participação no mercado. 

Se for feito com sucesso, a incorporação da estratégia de transporte aéreo na sua cadeia de 

suprimentos global multimodal não só ajudará a reduzir os custos, mas também promoverá a 

eficiência. Não esqueça que o transporte por via aérea não é uma opção de tamanho único. 

Portanto, qualquer estratégia que você implementar deve ser adaptada às suas necessidades, não 

a de outros. 

Vantagens do Frete Aéreo 
 

Existem diferentes modais de transporte, e cada modal tem seus próprios benefícios e 

desvantagens. O frete aéreo é frequentemente usado para transferências de alto valor e baixo 

volume, como você já deve saber. Mas quais são os outros motivos (comuns) para usar o frete 

aéreo? 

1. O método de envio mais rápido 

Quando os seus bens precisam ser movidos rapidamente, o frete aéreo é a melhor solução em 

relação ao frete marítimo ou ao transporte rodoviário. 
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2. Horários de partida e chegada altamente confiáveis 

As horas de partida e chegada dos voos são altamente confiáveis, já que as companhias aéreas 

costumam estar muito além dos seus horários. Mesmo faltando um voo não se causa muito 

atraso, pois geralmente há voos que partem a cada hora. 

3. Possibilidade de envio da sua carga para praticamente qualquer lugar 

Muitas companhias aéreas têm uma grande rede de destinos que cobre quase todo o mundo. Isso 

significa que você pode enviar a sua remessa para quase todos os destinos. 

4. Prêmio de seguro baixo significa grande economia 

Como o LT para carga aérea é comparativamente curto, o prêmio de seguro é menor. Mesmo que 

o frete aéreo possa ser caro, isso traz economias em termos de custos de seguro mais baixos. 

5. Alto nível de segurança e risco reduzido de roubos e avarias 

O transporte por via aérea oferece a vantagem de um alto nível de segurança, já que os controles 

de segurança do aeroporto sobre a carga são bem gerenciados. Os controles aeroportuários bem 

controlados também reduzem a exposição da carga ao roubo e avarias. 

6. Menos necessidade de armazenar e menos itens em estoque 

Com o LT mais rápido no frete aéreo, você tem menos necessidade de armazenagem local e não 

precisa manter itens em estoque. O despacho aduaneiro, a inspeção de carga e os manipuladores 

de carga são mais eficientes, uma vez que a maior parte da carga é liberada em questão de horas. 

7. Menos embalagens necessárias 

Normalmente, os embarques aéreos exigem uma embalagem menos pesada do que, por exemplo, 

embarques marítimos. Isso significa que você economiza tempo e dinheiro para fornecer serviços 

para embalagens adicionais. 

8. Siga o status de sua carga 

Muitas empresas oferecem a oportunidade de rastrear seus produtos usando um aplicativo Web, 

o que significa que você pode monitorar o status de sua carga da partida até a chegada e manter-

se constantemente atualizado. 

No transporte aéreo, a carga pode ser transportada por dois tipos de empresas aéreas: mistas ou 

exclusivamente cargueiras. No serviço misto, as empresas transportam a carga nos porões, 

proporcionando um complemento de receita às provenientes pela operação do transporte de 

passageiros. Já as operações cargueiras se caracterizam pela realização de operações inteiramente 

dedicadas. 

O transporte aéreo de Carga em 2016 representou 12% do valor de cargas transportadas em todos 

os modais, porém, apenas 0,1% do peso transportado em todos os modais. Desempenho dentro 

do esperado para o tamanho da economia. 
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Conclusão 
 

Todos os tipos de carga podem ser transportadas por este modal, mas não podem oferecer risco à 

aeronave, passageiros, operadores, e quaisquer outros envolvidos ou outras cargas transportadas. 

Com tantas dificuldades no transporte rodoviário, o Modal Aéreo ganha força e passa a ser a 

solução para o transporte de produtos que necessitam de algum cuidado especial. 

GuiaKast coaching (Consistência) 
 

Existe algo que pode acontecer com qualquer ser humano, o instinto de falhar, o instinto de ceder 

a dor, de não dar o seu melhor, o instinto de apenas esperar vencer por sorte ou esperar que o 

seus oponentes não façam o melhor que podem ao invés de ir até o seu limite e principalmente 

ultrapassar os seus limites onde a vitória e o sucesso está esperando para ser encontrada. 

Derrotar os instintos negativos que estão diariamente tentando nos derrotar molda a diferença 

entre vencer ou perder. 

E todos nós enfrentamos essa batalha todos os dias, a vida é uma maratona e terminar essa 

maratona mostra o quão comprometido você está com a batalha, o quão comprometido você está 

com o sucesso, o quão comprometido em enxergar desde o início a linha de chegada. 

Você se torna um vencedor não porque você é melhor, não porque você é o mais esperto, mas 

porque você é consistente, é porque você faz isso todos os dias, e quando se faz algo todos os dias 

nessa maratona, a linha de chegada fica mais e mais perto. 

Tenha em mente que - se você focar em ser consistentemente bom no que faz o retorno sempre 

será a linha de chegada que você tanto almeja.  

Quando você olha para as pessoas que são bem-sucedidas, verá que elas não são as pessoas 

motivadas, são as pessoas que têm consistência em sua motivação. 

Seja consistente, seja motivado e seja bem-sucedido. 

Logitech connect 
 

O Guia Marítimo - Tradicional organizador de conferências e feiras anuncia a próxima Logitech 

Connect. Acesse guiamaritimo.com.br e saiba mais! 

Próximo Episódio 
Muito bem! isso é tudo para o GuiaKast de hoje, o canal do Guia Corporativo em podcast. Na 

próxima segunda feira voltaremos com um novo tópico sobre Logística e Supply Chain. E se você 

acredita no trabalho do GuiaKast e quiser apadrinhar o programa através de uma doação simbólica, 

basta ir até o site padrim.com.br/guiakast e participe. 

Fechamento 
E caso queira entrar em contato diretamente comigo, ligue através do telefone 98705 4454 – DDD 

11 SP. Fique à vontade para ligar ou enviar uma mensagem. 
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E caso necessite de mais detalhes, basta ir até o site guiacorporativo.com.br/podcast/ que vou 

deixar disponível grátis para download a transcrição desse episódio, com mais e mais sugestões 

para que te ajudem a se tornar um profissional Expert do Supply Chain – Consistente. 

E não se esqueça, se você precisa de um Guia, considere se inscrever no GuiaKast. 

Até a próxima, seja o seu melhor, invista no sucesso de outros e faça a sua viagem contar. 

Fui!! 
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