
Excellence - on ground, in flight



INTRODUÇÃO
 
Fundada em 1998 no Reino Unido por um renomado 
especialista em aviação, a Aviation Services 
Management (ASM) tornou-se rapidamente o melhor 
fornecedor multifacetado de serviços de aviação. 

A ASM é líder de mercado no fornecimento 
de serviços internos e de terceiros flexíveis e 
competitivos, oferecendo aos clientes as melhores 
soluções economicamente viáveis. 

A ASM possui a expertise para fornecer uma variedade 
de serviços, desde o abastecimento até mais de 3.000 
locais em todo o mundo, até o manuseio em terra e 
serviços de concierge sob encomenda. É reconhecido 
pelas principais organizações internacionais do 
setor, como NBAA, EBAA, BBGA e IATA.

Nossa equipe de suporte ao cliente oferece excelente 
supervisão 24 horas por dia, 7 dias por semana.



SERVIÇOS

A ASM fornece suporte abrangente de aviação A a 
Z, produtos e serviços para frotas comerciais e de 
aviação geral. A ASM cuida de todos os detalhes 
da viagem, planejando seu vôo com conselhos 
de especialistas. O centro de controlo de vôo de 
última geração, funciona 24 horas por dia, sete 
dias por semana, com especialistas qualificados em 
operações aeronáuticas, garante que cada detalhe 
da sua viagem seja executado com eficiência. Após 
o pouso, a ASM cuida da sua aeronave, auxiliando 
com as soluções de abastecimento e manuseio em 
terra. Os serviços de Concierge (hotel e transporte) 
da ASM complementarão o serviço de vôos oferecido 
nos céus com as melhores ofertas em terra.



O PLANEJADOR DA VIAGEM 

Planejar uma viagem a negócios ou a lazer pode ser 
exaustivo, requer experiência, precisão e esforço. Para 
evitar o incômodo e aproveitar sua viagem, é melhor 
confiar seu planejamento de viagem à ASM. 

A ASM oferece uma equipe de operações dedicada 24 
horas por dia, 7 dias por semana e um planejamento de vôo 
rápido e confiável que otimiza seu vôo com os melhores 
custos operacionais. 

Soluções de Gerenciamento de Custos O ASM fornece 
aos clientes estimativas de custo competitivas, 
incluindo:
Supervisão de Vôo
Taxas de navegação
Autorizações (licenças)
Catering
Planejamento computadorizado de vôo (PCV)
Weather NOTAMS e gráficos
Manipulação de solo e outras cobranças de 
coordenação local
Abastecimento
Alojamento em hotel e serviços de portaria



Planejamento De Vôo
A ASM garantirá que sua rota de vôo seja planejada 
com o melhor conhecimento e fornecerá planos de 
vôo precisos feitos sob medida para atender às suas 
necessidades.

Informações E Dados Do Aeroporto
O banco de dados global de aeroportos da ASM é 
constantemente atualizado e as questões referentes 
aos aeroportos em todo o mundo podem ser 
respondidas em tempo mínimo.

Previsões Do Tempo
Relatórios climáticos são essenciais para um 
bom vôo. A ASM usa sistemas de fornecimento de 
tempo reconhecidos mundialmente para manter a 
tripulação informada e os passageiros à vontade.



A CAMINHO  

Voar clientes com o máximo conforto, seja a viagem 
a negócios ou lazer, é o objetivo final da ASM. Para 
garantir que você chegue ao seu destino atualizado e 
de ótimo humor, a ASM cuida do seguinte:

Recrutamento de Tripulação 
A ASM oferece gerenciamento end-to-end e 
recrutamento da melhor equipe profissional 
certificada, incluindo consultoria sobre os requisitos 
da tripulação.

Sobre As Folgas Do Voo 
Em nome do cliente, a ASM obtém autorizações 
para licenças de voo expresso para uma rede 
global de destinos. Tendo excelentes ligações com 
as Autoridades da Aviação Civil e as suas agências 
aprovadas, as autorizações podem ser obtidas num 
prazo muito curto.



Licenças De Aterragem E Pistas De Decolagem
A ASM cuidará das autorizações de desembarque e, 
além disso, poderá guiar o operador até um aeroporto 
conveniente nas proximidades, caso o aeroporto de 
aterrissagem selecionado esteja ocupado ou quando 
surgirem dificuldades imprevistas.

Mensagem De Movimento De Aeronaves (MVT) 
Os profissionais licenciados da ASM fornecem uma 
Mensagem de Movimento de Aeronave (MVT) aos 
clientes assim que o vôo chega ou parte.



NA CHEGADA   

Chegar ao destino é sempre emocionante e cada 
viagem traz novas experiências. A ASM garante que 
sua experiência seja agradável e sem complicações, 
para que você complete a jornada com um sorriso.

Assistência Em Terra 
A ASM garante que as aeronaves, passageiros e carga 
sejam manuseados com o maior profissionalismo. 
Oferecemos uma gama integrada de serviços de 
qualidade e facilitamos toda a documentação 
aeroportuária ou de aeronaves a nível mundial. Com 
a nossa experiência no manuseio de serviços em todo 
o mundo, estamos mais do que familiarizados com os 
requisitos e instalações locais de cada aeroporto.

Serviços FBO 
Para garantir que os clientes sejam bem tratados, 
a ASM seleciona os melhores FBOs para superar as 
expectativas.



Arranjos Para Vistos 
A ASM sempre garante que a tripulação e os 
passageiros cheguem com documentos apropriados 
e forneçam as informações necessárias sobre os 
procedimentos de imigração no destino.

Conhecer E Cumprimentar 
Constantemente excedemos as expectativas em 
cumprimento dos padrões de serviço com o objetivo 
de tornar a experiência no aeroporto dos nossos 
clientes agradável.

Agente De Viagem  
A ASM é especializada em organizar transporte 
terrestre, hospedagem em hotéis e, se necessário, 
passeios locais com as melhores taxas disponíveis.



SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEL

A ASM oferece serviços eficientes e econômicos 
de combustível em mais de 3000 locais em todo o 
mundo. 

A ASM oferece serviços de custo de combustível 
otimizados e detalhados em bases semanais, 
quinzenais ou mensais e facilidades de crédito 
mediante solicitação. 

A ASM oferece eficiência de ponto único de contato 
e completa transparência de preços com facilidade 
de compra.

Temos seguro de responsabilidade abrangente para 
todos os serviços de reabastecimento no valor de US 
$ 1 bilhão por ocorrência.



ASM ALUGUERES 

Quer viaje em negócios, necessite de uma evacuação 
médica de emergência, transporte uma remessa preciosa 
ou planeie umas férias de luxo, a ASM Aluguer entregará a 
melhor solução de fretamento personalizada. 

Nossa equipe de especialistas em fretamento tem 
acesso a uma extensa rede global e pode adquirir 
serviços de fretamento aéreo para as necessidades 
tanto de passageiros quanto de carga. O ASM gerenciará 
perfeitamente suas necessidades de planejamento de 
viagem, de voo e de chegada com pacotes abrangentes de 
serviços de suporte. 

A ASM Aluguer tem acesso a muitos tipos de aeronaves 
(incluindo helicópteros) e é capaz de planejar e facilitar de 
A a Z qualquer operação de fretamento. Como um cliente 
da ASM Alugeres, você recebe um nível de profissionalismo 
e facilidade de operação perfeitas para suas necessidades 
de aviação executiva.



TRATAMENTO DE FRETE AÉREO 
Serviço de frete aéreo eficiente, rápido e econômico 
em escala global. 

Como uma equipe de profissionais com mais de 20 anos 
de experiência, oferecemos nossa experiência, acesso 
a infra-estrutura global e soluções personalizadas e 
econômicas para cada solicitação de fretamento de carga 
aérea. 

Nós contratamos cargueiros aéreos adequados a todas 
as necessidades de negócios, com uma gama completa 
de serviços de carga. Se você deseja transportar seu 
carro favorito, objetos de arte ou todo o conteúdo de sua 
casa para qualquer parte do mundo, a ASM cuidará da 
segurança dos seus bens com o maior profissionalismo. 

Treinados para a perfeição, nossa equipe de operações 
experiente garante suporte livre de problemas enquanto 
maximiza a eficiência de todos os voos, por meio da 
capacidade de carga, paletes e otimização de contêineres. 
A ampla rede global e regional de linhas aéreas da ASM 
permite a entrega rápida e eficiente de remessas.



MOVIMENTAÇÃO DE CARGA EM TERRA  

A ampla rede global e regional de linhas aéreas da ASM, 
combinada com os melhores parceiros de entrega de 
carga, garante a entrega rápida de remessas. 

No mercado de carga internacional altamente competitivo, 
a ASM revisa regularmente seu prazo de fornecimento e 
serviço para criar soluções sob medida para cada cliente. 

Os clientes da ASM se beneficiam de nossa rede 
internacionalmente reconhecida de manipuladores 
terrestres, que ajudam a otimizar as condições de 
gerenciamento de carga e facilitam solicitações especiais 
em curto prazo. 

A ASM cuida de todas as suas necessidades de carga. Nossa 
equipe planeja e executa as cartas de carga, cumprindo as 
melhores normas industriais e regulatórias. A crescente 
base de clientes da ASM é um testemunho da qualidade e 
flexibilidade dos serviços de frete aéreo que fornecemos.
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