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Elementos principais
• Importância de que passageiros testados e/ou vacinados
contra COVID-19 recebam um certificado digital do
Estado
• Aderência ao padrão da OMS

• O certificado digital permitirá integração ao processo
‘natural’ de viagem
• Eliminação de papel (fraude)
• Escalabilidade e eficiência operacional

• Aceitação pelas autoridades de controle de fronteira:
comprovação digital de cumprimento com os
requerimentos locais
• Viagem contactless
• Eliminação de filas
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Reabertura segura das fronteiras
Problema

Solução

Confiança

Os governos querem
ter certeza de que
estão mitigando o
risco de importar
COVID-19 para reabrir
suas fronteiras sem a
necessidade de
quarentena, e assim
reiniciar a aviação.

Está demonstrado
que os testes de
COVID-19 são o
método mais seguro e
eficaz para obter este
resultado. Os
passageiros estão
dispostos a
submeter-se a testes
para viajar.

Entretanto, tanto os
passageiros como os
governos necessitam
da certeza que os
passageiros cumprem
com seus requisitos
sanitários frente à
COVID-19.
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Desafios
Passageiros
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Necessitam informações precisas sobre os requisitos dos testes de COVID-19,
onde podem efetuá-los ou vacinar-se, e os meios para transmitir com segurança
estas informações para as empresas aéreas e autoridades de fronteira

Empresas
Aéreas

Necessitam ter a capacidade de fornecer informações precisas a seus
passageiros sobre os requisitos dos testes e verificar que um passageiro
cumpre com os requisitos para viajar

Governos

Necessitam verificar a autenticidade dos testes e a identidade de quem
apresenta os certificados.

Laboratórios

Necessitam emitir certificados que serão reconhecidos pelos governos

Solução
Para atender a estes desafios
IATA está lançando:

…uma combinação de três
módulos interoperáveis e com
open source.
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IATA Travel Pass - Desenvolvido para todos
Registro de
Registro de centros de
teste e/ou vacinação
requerimientos
sanitários powered by Timatic

•
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• Permite aos
Permite aos
passageiros
passageiros
encontrar centros de
encontrar
testes e laboratórios
informações
- em sua cidade de
precisas sobre a
partida - que
viagem, os testes e
cumpram com os
eventualmente as
requisitos de
vacinas necessárias
testes/vacinação de
para sua viagem
seu destino

App do laboratório

App de viagem contactless

• Permite aos
• Permite aos passageiros (1)
laboratórios e
criar um ‘passaporte digital', (2)
centros de testes
verificar que seu teste/vacina
autorizados enviar
cumpre com as regulações e
de forma segura os
(3) compartilhar os
resultados dos
certificados de teste/vacina
testes ou
com as autoridades para
certificados de
facilitar a viagem.
vacinação aos
• Pode ser utilizado pelos
passageiros
passageiros para gerenciar a
documentação de viagem de
forma digital ao longo do seu
roteiro.

Timatic - Contexto
O que é?
Base de dados de normas e
requisitos de viagem, apoiada
por uma ampla rede de
governos. Está integrada ao
processo operacional das
empresas aéreas e agencias
de viagem.

Timatic
AutoCheck

Passageiros
• A grande maioria das empresas aéreas utiliza o Timatic,
sendo mais de 70 com a versão Timatic AutoCheck
• 700 milhões de passageiros processados em 2019
• IATA Travel Center está posicionado como a fonte oficial
dos requisitos de viagem para COVID-19.
• Timatic Alerts desenvolvido para compartilhar
proativamente a seus usuários as notificações de
mudança nos requisitos de viagem.

Status:
• O conteúdo do Timatic foi ampliado para incluir informações sobre os requisitos de testes
de COVID-19.

•

As empresas aéreas membros da IATA estão solicitando maior granularidade com relação
aos requisitos de testes de COVID e posteriormente aos requisitos de vacinação.

• Ability to
process
batch files

Viagens contactless - Contexto

Joe Bogs

O que é?
A introdução de viagens
contactless permite que os
passageiros sejam
processados antes de sua
chegada ao aeroporto,
facilitando assim o controle de
acesso utilizando biometria
facial.

Passageiros:
1. Baixam o app de viagens contactless da IATA
2. Criam uma versão digital de seu passaporte com base no
padrão Digital Travel Credential (DTC) da OACI
3. Compartilham seu DTC com as empresas aéreas e as
autoridades de fronteira
4. As empresas aéreas e autoridades de fronteira integramse às soluções existentes e às novas, como o One ID.

Status:
• Integração por parte de pilotos no 1Q2021
• Integração nos apps das empresas aéreas no 2Q2021
• Aceitação muito positiva por parte das empresas aéreas e autoridades de
imigração.

•

Empresas aéreas desejam expandir funcionalidades para que se incluam
requisitos de testes de COVID-19 e posteriormente vacinação.

• Ability to
process
batch files

Como os módulos se combinam em um processo integrado - Descrição Geral
Viagem contactless

App do
laboratório

Identificação
do passageiro

• Opera com outras
soluções
• Baseado em padrões
• Integração com sistemas
dos laboratórios

John Smith

Certificado de
teste

CERTIFICATES
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Registro do
laboratório

Como os módulos se combinam em um processo integrado - Descrição Geral
Viagem contactless

John Smith

“OK to travel”

Timatic AutoCheck

CERTIFICATES
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Registro do
laboratório

Certificado de
teste/vacina
válido com base
no itinerário do
passageiro

Regras de aceitação + Comprovação de validade
• Tipo do teste
• Momento de teste
• Organização que realizou o teste

Verificação do
laboratório

Como os módulos se combinam em um processo integrado - Descrição Geral
Viagem contactless
Passageiro compartilha
status “OK to travel”

1. Credencial verificável
2. Código QR na tela
John Smith

CERTIFICATES
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Registro do
laboratório

Verificação do
laboratório

Empresa
Aérea
Controle
Fronteiras

Compartilhar “OK to travel”

Agregar
itinerário

Identificar
laboratório

Receber
resultados

Compartir
Ok to travel

[Your airline]

Common names
Last name
Passport number
Departure airport
Flight number
Travel Pass COVID-19 attestation

12

Apresentar resultados

John Smith
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Agregar
itinerário

Identificar
laboratório

Recepção
resultados

Apresentação
resultados

Como os módulos se combinam em um processo integrado - Descrição Geral
Viagem contactless
Empresa
Aérea

Passageiro compartilha
status “OK to travel”

1. Credencial verificável
2. Código QR na tela

App do
laboratório

Identificação
do passageiro

• Opera com outras
soluções
• Baseado em padrões
• Integração com sistemas
dos laboratórios

John Smith

“OK to travel”

Timatic AutoCheck

Certificado de
teste

CERTIFICATES
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Controle
Fronteiras

Registro do
laboratório

Certificado de
teste/vacina
válido com base
no itinerário do
passageiro

Regras de aceitação + Comprovação de validade
• Tipo do teste
• Momento de teste
• Organização que realizou o teste

Verificação do
laboratório

Alto nível de privacidade e proteção de dados
"Tecnologia descentralizada" significa que não há uma base de
dados que contenha as informações dos passageiros”

Proteção
Os usuários mantém o direito
de compartilhar seus dados
Os usuários podem remover
seus dados do app em
qualquer momento
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Cumprimento
Os regulamentos específicos
sobre o acesso aos dados dos
passageiros são respeitados
(por exemplo, França e
Alemanha)

Princípios do IATA Travel Pass
Modular e
interoperável
com:

Baseado em
padrões:

Uma solução
para todos:

• Outras soluções COVID-19

• DTC da OACI

• Soluções já existentes
para a indústria

• W3C – Digital Comms

• IATA é um organismo
respeitado da indústria
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• Iniciativa One ID

• Experiência no setor
• Favorece uma solução
coletiva

Benefícios do
IATA Travel Pass

• Universal: construído para satisfazer as
necessidades dos passageiros, governos
e empresas aéreas
• Comprovado: baseado em soluções IATA
existentes
• Modular: as empresas aéreas podem
escolher os módulos que apoiam sua
estratégia
• Marco de confiança: parceria para
benefício mútuo
• Tecnologia descentralizada: sem uma
base de dados dos passageiros
• Interoperável: padrões e redes abertas
• Sustentável: Data-sets adicionais
requeridos para a viagem podem ser
facilmente integrados.
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Timeline
Piloto
(março de
2021)

Lançamento
em Android
Abril

Lançamento
em iOS
Abril

18

IATA Travel App - 3 módulos
3 módulos

O que significa?

Benefícios

Empresas aéreas recebem:
• ID digital baseado no DTC
• Biometria facial

• Dados do passageiro verificados
• Timatic AutoCheck – Passaporte+Visa
• Viagem contactless no aeroporto – A
face do passageiro converte-se no
passaporte e cartão de embarque
usando biometria

• 100% de qualidade no APIS
• Não há filas para mostrar
passaporte, visto ou cartão de
embarque
• Não há intercambio físico do
passaporte e cartão de embarque

Resultados e
detalhes do
teste/vacina
COVID-19

Governos e empresas aéreas
recebem:
• Resultados/detalhes do
teste/vacina COVID

• Resultados dos testes e vacinas são
disponibilizados pelos passageiros
antes de chegar ao aeroporto.
• Vincula o teste/vacina à identidade do
passageiro.

• Não há filas para mostrar
resultado de teste/vacina
• Não há intercambio físico do
resultado de teste/vacina
• Elimina testes/certificados falsos

Status
“OK to Travel”

Governos e empresas aéreas
recebem:
• Status “OK to Travel”
baseado no itinerário e
verificação Timatic

• “OK to Travel” é disponibilizado antes
de chegar ao aeroporto
• Assegura que os testes/vacinas
cumpram com as regulações de
imigração

• Não é necessário que os agentes
verifiquem que teste/vacina
cumpra com os requisitos
(verificado por Timatic)

Viagem contactless
padrão OneID
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Entregáveis

IATA Travel Pass

