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Flávio Marcos de Souza

BUSQUE O

O impacto da atuação de maus
profissionais na aviação executiva é
um provável barateamento dos custos
no curto prazo, mas um enorme
dano no longo prazo, inclusive com
eventual prejuízo de vidas.
Por: Solange Galante
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No mundo da aviação, toda concorrência
é bem-vinda, desde que não haja “profissionais” apenas de nome, sem preparo adequado
ou ávidos por levar vantagens prejudicando o
cliente e o segmento como um todo. Os maus
profissionais são responsáveis por fazer com que
o bom cliente da aviação executiva desconfie
de qualquer outro prestador de serviços, o que
poderá afastá-lo do mercado e ainda fazer com
que influencie outros clientes em potencial a
tomarem a mesma decisão.
Mas quem são essas “laranjas podres”? “Entendo que são empresas e/ou pessoas que não conhecem o processo como um todo, que propõem
soluções mirabolantes e não indicam os riscos que
essas sugestões podem trazer”, comenta Marcelo
Almeida, diretor Comercial da Timbro Trading.
“Elas colocam o cliente em situações de risco sem
que eles saibam e defendem seus interesses antes
dos do seu cliente, muitas vezes vendendo gato
por lebre. Soluções criativas são bem diferentes de
soluções mirabolantes. Tudo que parece ser bom
demais, muitas vezes são armadilhas.”
O impacto das más práticas é extremamente
negativo, já que polui um ambiente que vem se

profissionalizando a cada ano. Alguns clientes
afetados por esses “profissionais” acabam até
mesmo se afastando totalmente da aviação executiva. “Conhecemos alguns casos em que o cliente
foi mal assessorado e fez uma aquisição que não
atendia à sua necessidade. A partir daí, teve tantos
problemas na operação que, decepcionado, decidiu vender o avião e nunca mais teve qualquer
outra aeronave executiva. É uma perda que atinge
não só o fabricante X ou Y, mas o mercado como
um todo”, lamenta Rodrigo Pesoa, diretor de
Vendas da Dassault FalconJet.
O setor vem investindo pesadamente para que
os bons profissionais se sobressaiam sobre os maus.
Getúlio Sanches Júnior, gerente Comercial da Cotia
Trading, informa que sua empresa sempre busca
se aprimorar nos conhecimentos desse mercado
e nota que os demais prestadores também têm se
profissionalizado, a fim de buscar sempre a excelência nos serviços prestados. “Acreditamos que o
aproveitador ou o ‘criador de dificuldades’ tem cada
vez menos espaço num mercado tão competitivo
como o da aviação executiva”, ele analisa.
Marcelo Almeida, da Timbro Trading, acha
difícil medir se no mundo dos “maus profissioVender uma aeronave omitindo informações sobre seu estado poderá causar muitos problemas ao cliente.

Clientes afetados por maus profissionais acabam até mesmo se afastando totalmente da aviação executiva.

nais” há mais espertos, criminosos, ingênuos,
oportunistas ou aventureiros. “Acho que há uma
mistura de todas essas características, além de
um consequente círculo vicioso. Exemplo: vender
uma aeronave omitindo informações sobre seu
estado poderá provocar, no futuro, um acidente
fatal. Portanto, uma providência de um oportunista pode dar causa a um problema criminal.”
Felizmente, a própria crise pela qual passa o
País, como comentam os especialistas na área,
afasta um pouco os entrantes inexperientes ou de
má fé desse mercado. “Entendo que este cenário
atual contribui para o afastamento dos aventureiros” ,comenta Juliano Lefèvre, diretor Comercial
da Comexport. “Ficam, e se sobressaem, os players
que investem e o setor se autorregula.” Os maus
profissionais encontrados com mais frequência são
justamente os “oportunistas”. Eles se aproveitam
do momento e levam o cliente a tomar uma decisão que pode custar muito caro no futuro. Mas
Getúlio Sanches, da trading Cotia, nota que “com
as atividades da aviação executiva mais restritas, os
maus profissionais ficam acuados e, assim, o cliente,
quando busca por prestadores de serviços, encontra
no mercado aqueles mais qualificados e conscientes
de todos os detalhes econômicos e políticos pelos
quais passa o País neste momento para melhor
atendê-lo”. “Com essa fase que estamos vivendo,
no final do dia, teremos uma grande depuração
de quem é sério e de quem não é sério”, observa
Rogério Andrade, presidente da Avantto. “Aqueles
vários projetos de aeroportos que estavam para
sair ficaram todos pelo caminho, bem como a
compra e venda de aeronaves diminuiu, o volume
de utilização de táxi aéreo diminuiu, tudo isso é
reflexo do que está acontecendo com a economia, e vai deixar os menos preparados, os menos
estruturados e com menos musculatura no meio
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O cliente da aviação executiva deve sempre procurar no mercado
por prestadores de serviços mais qualificados.

do caminho. Mas eu preferiria que estivéssemos
num momento bom e o mercado estivesse se
profissionalizando por competência.”
Entretanto, Marcelo Almeida acha que sempre
haverá, na crise ou na pujança, espaço para gente
“do mal” operar. “A falta de organização e controle das autoridades, burocracia e as promessas
mirabolantes são exemplos de como se capta
clientes prontos para serem enganados.” No mercado das tradings, as empresas que atuam como
importadoras trazem benefícios interessantes para
o cliente, diz Marcelo. Além de custear o processo
integralmente, mitigar os riscos, baratear os custos e viabilizar financiamentos, muitas das tradings que atuam na importação de aeronaves têm
diminuído a importância de sua atividade de forma
a tornar o business pouco interessante. “Quando
uma atividade passa a ser pouco interessante para
quem presta um bom serviço, os que prestam
maus serviços ganham espaço.”
Rodrigo Pesoa, da Dassault, concorda que as
crises são um bom filtro, pois tendem a eliminar
os que não são capacitados para estar no merca-

do. “Mas”, ele alerta, “depois de uma crise vem
a recuperação e novos oportunistas vão surgir.
Por isso, o mais importante é que a consciência
venha do comprador, pois ele é o único que pode
realmente escolher entre os caminhos duvidosos
e os corretos. O cliente deve perceber que aquela
economia momentânea não só geralmente acaba
se tornando um prejuízo mais à frente, como
também põe em risco a sua segurança e a de
todos que estiverem a bordo”.
O processo de aquisição de uma aeronave
executiva é complexo e requer atenção a todo
momento, desde a definição do modelo mais
adequado até a nacionalização e entrega da aeronave no Brasil. “Temos empresas e profissionais
bem qualificados para atender aos clientes em
toda esta negociação, porém a escolha requer
cautela”, alerta Luciano Sapata, vice-presidente
Comercial da Sertrading. Por isso que uma das
alternativas seguras e economicamente viáveis
para a nacionalização de uma aeronave executiva
é através de tradings e o cliente deve pautar sua
escolha por uma empresa que tenha estrutura
operacional, jurídica e financeira compatível com o
investimento e complexidade da operação. “Uma
definição errada pode trazer grandes prejuízos!”
Assim, todo cuidado é pouco. “Aventureiros
e oportunistas são os que devemos temer mais.
E também é ideal nos afastarmos dos ‘roleiros’”,
comenta Juliano. Ele acredita que a aviação deve
seguir padrões muito bem definidos em todos os
seus processos. “A importação de aeronaves é um
deles. Aqui na Comexport temos oito profissionais
dedicados à execução das tarefas pertinentes à
compra, desde o fechamento do contrato, acompanhamento das etapas, traslado, contratação de
seguros e tudo que estiver relacionado à entrega
final da aeronave, com a emissão dos certificados.
Vejo falta de profissionalismo quando empresas
deixam de seguir os procedimentos que foram
muito bem definidos lá atrás.” No universo dessas
empresas que lidam com comércio exterior, isso
acontece se uma delas omitir despesas operacionais
importantes tais como custos de traslados, taxa de

O processo de aquisição de uma aeronave executiva é complexo e requer atenção a todo momento, desde a definição do modelo mais adequado.

pouso e decolagem e seguros, na tentativa de criar
vantagens competitivas que não vão ao encontro
das recomendações da Receita Federal do Brasil.
“Tais práticas são claras tentativas de ludibriar o
cliente”, acrescenta Juliano, que acredita que cada
um deve cuidar de sua especialidade. Ele cita o caso
de um cliente que havia recebido uma indicação,
através de um amigo, para que entrasse em contato
com um piloto. Este piloto também atuava como
broker no mercado e indicou uma aeronave a ser
comprada nos Estados Unidos. “Veja o problema
aqui: um piloto atuando como broker já é um conflito. Enfim, este broker estava com uma aeronave
à venda, que não era a necessidade de compra do
cliente final e tentou adequá-la a uma situação
favorável ao broker, que, naquele momento, literalmente significava vender algo muito além do que o
cliente precisava.” Ao ouvir esta conversa, por uma
questão de segurança ao cliente, Juliano indicou-o ao representante da aeronave que ele desejava
adquirir. “Daí em diante, o cliente comprou o que
de fato desejava, com transparência no processo,
despesas conhecidas, e está utilizando a aeronave

A Anac atua para coibir a prática irregular do transporte de passageiros por meio de inspeções de aeronaves e de pilotos.

O mais importante é que a consciência venha do comprador, pois ele é o único que pode realmente escolher o melhor negócio.
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para prosperar seu negócio. O cliente não sabe,
mas correu um grande risco de entrar na aviação
e, imediatamente, sair por falta de orientação adequada.” Seu colega, Marcelo Almeida, da Timbro,
também usa como exemplo casos de profissionais
que “vendem” as vantagens de um processo de
Importação por Encomenda (que permite a transferência do beneficio do Ato Cotep – redução do
ICMS de 18% para 4%) e operacionalizam via
Conta e Ordem (por incapacidade financeira, por
exemplo), ensejando a potencial descaracterização
da operação e imputando o pênalti do pagamento
do ICMS, eventualmente, multas. “Infelizmente,
esses exemplos não são pouco usuais.”
Sim, situações como essas são mais comuns
do que se pensa, assim como, na área de vendas, existem aqueles que procuram vender uma
aeronave que já estava sendo anunciada para
venda... justamente por sua real proprietária! Ao
saber disso, a empresa proprietária, que prefere
não se identificar, e até chocada com tanta cara
de pau alheia, tomou as medidas necessárias para
conscientizar os eventuais compradores.
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O segredo para bons negócios e tranquilidade na utilização dos serviços executivos da aviação é a informação.

Pelo menos no caso da importação de aeronaves, o cliente tem 100% de responsabilidade pelo sucesso ou não da operação.

SEGURANÇA DE VOO
Qual o impacto do uso de procedimentos
indevidos em qualquer área da aviação executiva
na segurança de voo? O impacto é direto, segundo Marcelo Almeida, da Timbro. “Usar procedimentos indevidos provocará, em algum momento,
incidentes ou acidentes. Exemplos: oficinas não
homologadas, uso de peças de origem duvidosa
ou sem procedência, além dos próprios procedimentos de voo, como voar fora do envelope, não
dar atenção à meteorologia, voar IFR sem licença
para tal, entre tantas e tantas outras.”
A falta de treinamento adequado, por descuido ou “economia” do proprietário da aeronave,
pode levar a acidentes/incidentes. Em manutenção, isso também ocorre se algumas etapas de
manutenção e/ou inspeção não forem bem cumpridas, o que pode contribuir para incidentes e o
consequente aumento do número de acidentes.
“Deve-se seguir a cartilha dos fabricantes sobre
operação e manutenção das aeronaves. Isto já
previne, e muito”, alerta Juliano Lefèvre.
Para se garantir dentro de um ambiente de
concorrência saudável e profissional, bem como
atrair a confiança de seus clientes, empresas como
a Líder Aviação investem, por exemplo, em programas de capacitação e formação profissional,
buscando fortalecer a cultura organizacional por
meio do desenvolvimento profissional, aprimoramento das relações humanas e engajamento
dos colaboradores com os valores da empresa.
Especificamente em relação à segurança de voo,
há também o programa Líder de Formação de
Pilotos, bem como seu Programa de Formação
Técnica, em parceria com escolas de aviação, e o
programa trainee da Líder Aviação, além de outras ações voltadas para a segurança operacional
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A maioria dos pilotos não quer fazer o errado, mas esbarra em
problemas de burocracia e falta de estrutura do órgão regulador.

como um todo, sendo uma delas o Diálogo Diário
de Segurança (DDS), uma breve reunião diária
a ser realizada no início da jornada de trabalho
dos colaboradores, com a finalidade de elevar a
percepção de segurança, meio ambiente e saúde
ocupacional. Isso tudo propiciou à Líder ser a
primeira empresa da América Latina a conquistar
a certificação nível 2 do IS-BAO, concedida pela
International Business Aviation Council (IBAC) – o
mais importante órgão de certificação da aviação
executiva no mundo.
Focar na segurança de voo também profissionaliza melhor os pilotos da aviação executiva e é
uma prática constante da Associação Brasileira de
Pilotos de Helicópteros (Abraphe). “Sempre que o
piloto, de alguma maneira, burla o sistema, seja
infringindo algum regulamento, enfrentando mau

Focar na segurança de voo também profissionaliza melhor os pilotos
da aviação executiva.
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tempo, não obedecendo à altitude mínima, etc.,
acaba contribuindo para esse mau profissionalismo”, diz Marcelo Jorge Graciotti, presidente da
entidade. Sobre os táxis piratas, ele opina que é
um problema da burocratização e da dificuldade
de relacionamento com o órgão regulador, a Anac.
“Acho que ela é 99% responsável pela existência
de pirataria, pois ela dificulta o trabalho, favorece
o cara a continuar fazendo o errado, por achar impossível fazer o correto. É uma discussão complexa
e isso precisa ser combatido de alguma maneira.”
Ele reconhece que o passageiro, o cliente, também é culpado, mas porque, na enorme maioria
das vezes, não tem o conhecimento de que o
helicóptero que ele está alugando precisa estar
regulado de alguma maneira específica. “Não é
muito divulgado isso, também é uma deficiência
da agência.” Mas, esta, Marcelo Graciotti lembra, tem diversos problemas: falta de estrutura,
de computador, de pessoal, de local físico e até
de diretores – de cinco, desde o ano passado, há
apenas dois diretores na Anac, e toda decisão séria
que precisa ser tomada com um colegiado, mínimo
de três votantes, não vai ser tomada, nada pode
ser feito, e o usuário da aviação não tem como
ajudar a agência. “Precisaríamos de uma conscientização e uma dedicação maior da Presidência
da República, investimentos do Governo Federal
para dar um upgrade na Anac. A imensa maioria
dos pilotos não quer fazer o errado, mas esbarra
nesses problemas de burocracia e falta de estrutura
da agência: como pode um empresário que quer
investir num táxi aéreo dar entrada em um manual,
que basta ler, aprovar ou não, ou apresentar não
conformidade, e que a Anac demora um ano para
lhe dar uma resposta? Sem dúvida, vão burlar para
poder sobreviver.”

Flávio Marcos de Souza

Deve-se sempre seguir a cartilha dos fabricantes sobre operação e manutenção das aeronaves.

Sempre que um piloto, de alguma maneira, infringe algum regulamento, acaba contribuindo para o mau profissionalismo.

Na medida do possível, conforme a própria
agência declara, ela tem participado de uma série
de atividades de fiscalização em todos os estados
da União, em conjunto com outros órgãos, como
forma de melhorar a sua fiscalização e o controle
de regularidade de documentos e aeronaves.
Essas blitze da aviação fazem parte de operações
especiais e destinam-se a reforçar a atuação da
fiscalização e a prestar informação aos passageiros
sobre as normas, seus direitos e seus deveres. Com
o resultado dessas fiscalizações, a agência afirma
que observou uma queda significativa nas infrações.
A Anac atua para coibir a prática irregular do
transporte de passageiros por meio de inspeções
de aeronaves e de pilotos nos pátios de estacionamento dos aeroportos (inspeção de rampa) programadas e outra forma de atuação da agência é pela
apuração de denúncias específicas que chegam a
ela pelos canais de atendimento, denúncias essas

economizar na operação de uma aeronave e que
não põem em risco a segurança”. Outro exemplo
citado por Marcelo é que alguns clientes parecem
ser “onipotentes”, crendo que sabem mais que
todo mundo. “Muitos desses são direcionados por
maus profissionais e que veem o dinheiro antes
do relacionamento de longo prazo.”
Pelo menos no caso da importação de aeronaves, Getúlio Sanches Jr. alerta que o cliente tem
100% de responsabilidade pelo sucesso ou não da
operação. “No momento em que decide adquirir
uma aeronave, é ele quem escolhe o equipamento,
quem irá contratar os prestadores de serviços para
a importação, para a pré-compra, para a manutenção, etc., e assim, contratando profissionais duvidosos, o cliente contribui para que ocorram falhas
no processo, e muitas vezes falhas gravíssimas.”
Por isso, todos os representantes com quem
conversamos recomendam que os clientes devem
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RECADO AOS CLIENTES
O segredo para bons negócios e tranquilidade
na utilização dos serviços executivos da aviação é a
informação. Há dois ou três anos, segundo Getúlio,
da Cotia, era muito comum haver clientes com muitas dúvidas a respeito dos custos e procedimentos
de importação, pois eles encontravam no mercado
muitas explicações divergentes e também muitas
planilhas de custos incompletas e que fatalmente
acabavam gerando desagradáveis surpresas no final
do processo, tanto técnicas quanto financeiras.
“Porém, hoje em dia, o cliente de aviação já sabe
melhor a quem buscar nesse segmento para não
ter prejuízos no final”, ele conclui.
“A natureza do brasileiro parece induzir pela
busca de vantagens em tudo que ele negocia”,
observa Marcelo, da Timbro. Comprar “preço”
ao invés de “segurança” parece, segundo ele, ser
uma estratégia corriqueira quando os compradores negociam com seus fornecedores. “Claro que
não podemos generalizar, mas o preço é, em muitas ocasiões, o fator de decisão.” Rodrigo Pesoa,
diretor da Dassault FalconJet, concorda com ele:
“a busca pelo menor preço é o fator principal, sem
dúvida. É claro que ninguém quer gastar dinheiro à toa, mas existem formas inteligentes de se

dar valor às empresas que são reconhecidamente
provedoras de serviços e produtos e cujo passado
lhes dá credibilidade, bem como evitar comprar
somente pelo preço, além de desconfiar de práticas
pouco usuais e mirabolantes. O cliente da aviação
executiva pode e deve se proteger, cercando-se
sempre de empresas conceituadas nesse mercado, corretas e estabelecidas há muito tempo, em
todas as etapas da operação, desde a compra até
a manutenção, buscando sempre quem tenha
larga experiência no ramo, e não aventureiros que
supostamente entendem de aviação. Quando for
fazer a manutenção de sua aeronave, dar sempre
preferência ao serviço do próprio fabricante. E,
por fim, não acreditar em negócios mágicos ou
que pareçam excessivamente vantajosos, pois há
grande chance de ser um grande engano. Com isso,
aumenta-se a consciência coletiva quanto aos bons
procedimentos e todos só terão a ganhar.

Quando for fazer a manutenção de sua aeronave, o cliente deve dar sempre preferência ao serviço do próprio fabricante.

Cássio Vasconcelos

Algumas empresas que lidam com comércio exterior omitem
despesas operacionais importantes tais como custos de traslados.

apuradas e quando as aeronaves ou empresas
suspeitas são inspecionadas pela agência.
Além das atividades de fiscalização “in loco”,
a Anac tem investido fortemente em ações de
fiscalização indireta, utilizando informações de documentos submetidos pelos regulados e de várias
outras fontes, internas e externas, para analisar o
desempenho do regulado. Além disso, a Anac promove diversos seminários e workshops gratuitos
para pilotos e operadores da aviação geral com o
objetivo de instruir e discutir temas pertinentes às
operações, regulamentação e segurança.

56
FLAP

INTERNACIONAL

